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iDARE: ISTANB HERGÜN NEŞROLUNUR 

AVRUPALILAR BİZiMLE 
Gazeteler Akdeniz Sahillerinde 
Gözden Kaçmıyan Siyasi Bir Har
reket Mevcut Olduğunu Yazıyorlar 

\ 
' 

• 
·--------------· 

lamel Paşa, re/ikasll• birlikte eo11elkl gün Atlnatla Akropolü gezerken .. 
Atına, 1 (H.M.) - Avrupa· ı •ulh ve ıUkdnun tarıinlni 1 Triyea~eye varacakbr. lt8Iyan 

dan buraya gelen telgraf ha- istihdaf ettiği takdirde toprağından geçerken ltalya 
berlerine nazaran Awupa bfitilıı; Fransızları memnun ricali ile temas etmesi çok 
gazeteleri Ailnada yapılan edecej'ini söylemek suretile muhtemeldir. * * 
Türk - Yunan dostluk teza- şarta bağh bir lisan kullan· Peşte, 5 - Macar Baş-
hürünil intizarın çok fev· makta, ıonra da Türk-Yunan• vekili Kont Karoli İsmet 
klnde bulmakta müttefiktirler. İtalyan dosluğundan bahset- Paşanın Petteyi ziyareti mU.. 
Bu itibarla bu dostluk te4 mektedirler. naaebetile şu beyanatta bu-
zahürabnın istintaç tarikile İtalyan gazetelerinde ise: lunmuştur : 
delalet edebileceği manalar "Reisi bulunduğum hUkiı· 

Lisan açıkça dosttur, tat· met selefim Kont Betlenin 
da araşbrılmaktadır. vı'kkArdır ve ıarkta mülekabll k · · büyük Türk mflletine arşı 

Atina seyabatlerının nıana- emnı'y..,te miistenı't sulhun nı·· b l d· v• h' . t 
ı .. u es e ıgı ıssıyatı amamen 

tını tahlil ile meşgul 0 an- hayet tekarrür ettiği nokta- tasvip etmektedir. 
ların ba•mda Fransızlar gel- sında toplanmaktadır. (H b ı b dl h Y a er erimiz burada itme , eye-
ıncktedir. Bunlar: timizin Atinadan ayrılmasına mlJ'teaJllk 

- Türk - Yunan dostlu- * tafsilit ile resmt tebliği UçilncU uyfa-
0..... d b lk ıarda Başvekil Cuma günll sabahı mızda bulııcakaınız.) 
6 -uıun sa ece a an 

• 

(Verem) Meselesinde Suya Düşe'!- Bir lidda 

Fridman Aşısının Bir işe Yaram~-
• 

dığı Tecrübelerle lsbat Edildi 
MUtehassıs doktorlarımızdan 

birkaçının, muhtelif tecrübe: 
lerden sonra bir hakikati 
llleydana çıkarttıklarını haber 
aldık. 

Hatırlardadır ki geçen sene
ler içmde Fuat Sabit Bey is
tninde bir doktor ortaya çı· 
karak, Almanyada (Fridman) 
isıninde bir doktor tarafından 
keşfolunan ( Verem ) aşısının 
hu mühlik hastalığı kökünden 
s6ktip attığım iddia etmişti. 
8u doktor, iddia!lında okadar 
ileri gitti ki, birçok hastalar 
buna sabit olmuf bir hakikat f ibi inandılar ve kurtulacak· 
ltı vehmine dllttUler ve (F rid· 
tnan aşısile qılandılar. 

Fuat Sabit B. (Fridman) dl t v ·f 
aşıaınm veremin en birinci Aşıyı, rö111UlıDUt blr Ulç Y• • •ı 

eden Doktor 

deYaıı olduiu iddiasını hiç T•flfik Salim Paşa 
tekinmeden ortaya atarken li 

1 
Ir kısım mütahassıı doktor- mak JAzımgeldiğini ileri 

1 
r-

ı'r buna ıüphe dolu nazar- diller. . ki 
,~rla baktılar ve şimdiden ._ i di öğrenıyoruz 

llddaınnın çUrllklUiü ilmi tccrUbelerl• 
!abat edilen 

F aat Sabit B. 

tecrilbelerlni yapmıılar ve 
( Fridman) aııımın hiçbir işe 
yaramadıiını ispat etmişlerdir. 

Devanu 7 inci sayfada) 

Atina 
Stadında 

İlk Gün 
BaJkanyat atletiz.minin pazar 

günil yapılan ilk mOıabaka
larında feci bir mathlbiyete 
utradık. Atinadaki arkada
tıınızın bu huııuatakl tafııl
)itı, ıayanı dikkat mOtalea
ları ve resim)erile birlikte 

beıincl aayfamızdadır. 

AmerikaSeyahati 
Eski Maliye Vekili 

Bugün Gidiyor 

Amerika'da malt ve lktısa
di müesseselerle temas ede
cek olan Eski Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrn B. bugiınkll 
ekspresle Parise gidecek, 
oradan Şerburg limanına ge· 
çerek vapurla Nivyorka hare· 
ket edecektir. 

Şükrn B. bu mllnasebetle 
beyanatta bulunarak seyahati 
etrafında hariçte ç~kan bazı 
garezkar şayiaların asıl ve 
esası olmadığını, seyahatinin 
bir istikraz meselesHe alika
dar bulunmadığım, yalnız bir 
tetkik seyahati yapacağım 

söylemiştir. ----
Suikast 
Tahkikatı 
Etrafında .. 
Mücrim Olarak Yakala
nan Agobun isticvabı 

Son Safhadadır 

Devlet ricaline suikast yap
mak teşebbüsünün mücrimi 
olarak tevkif olunan Agop 
Apikyanm isticvabına gerek 
zabıta, gerekse adliye cephe
sindeıı devam edilmektedir. 

D"n de bazi kimseler ye
niden Polis Mildilrlüğline celp 
ve davet olunmak suretile 
isticvap edilmişlerdir. Bu 
arada Agobun buradaki kar
deşine de Rualler ıorulmak
tadır. 

Bu devamlı isticvap1ar ne-
ticesinde Polisin bazı gizli 
noktalara ıttıla ettiği haber 
alınmakla beraber bunların ne 

gibi ıeyler olduğu hakkında 
çok lcetum davranılmaktadır. 

Öğrendiğimize göre zabıta
nın bu işteki tahkikatı son 
safhasına gelmiş gibidir. Me· 

selenin birkaç gline kadar 
adliyeye intikal etmesi muh
temeldir. 

Bu münasebetle beyanatta 
bulunan şehrimizdeki Ermeni 
patriği ( Mesrup Naroyan) Ef. 
'
1 şerirleri tel'in ediyoruz " de

mektedir. 

Plaklar Hakkında Adlı 
Takibata Başlanıldı 

Müddeiumumilik Bir Şarkının Söy

lenmesini Ve Çalınmasını Menetti 

Tetkllc Edll•n Pldklardan Bir Yılın 

Müddeiumumilik yeni Mat
buat kanununa tevfik~n gra• 
mofon plAklarımn ve şarkıla· 
nn tetkikatma devam etmek
tedir. Öğrendiğimize giSre 

Müddeiumumilik, Safiye Ha
nımın bir plak kumpanyasına 
okuduğu bir şarkıyı müstehcen 

gördUğll için menetmiştir. Bu 
şarkıyı alenen söyliyenler ve 

plaklarını çalan ve satanlar 
hakkmda kanuni takibat ya
pılmasını polise bildirmiştir. 

Kanun bu gibi şarkıları 
.. ' • l&L-lar alenen söyıemeyı, p • ..., .... __ ! 

çalmayı, satmayı ve taşımayı 

menetmiştir. Fakat yine ka
nuna göre, sablmıyan ve 
çahnmıyan plaklar musadere 
edilemiyecektir. Safiye Ham· 

Yumurta 

Yumurta Kaça? 

Elli paraya beyimi 

man bo ıark11ını ihtiva 
eden pllğm arka tarafında 
memnu olmıyan bir şarkı 
bulunduğu için plAk fabrika
ları memnu tarafını çahnaoıı· 

yacak bir halde bozduktan 
sonra djğer yüzlerini satabi
leceklerdir. Mağazalardaki 

plAklar da ancak satılığa çı· 
kanhrsa musadere edile
bilecektir. 

Ceza kanununun ( 428) inci 
maddeıi mucibince mUstehçen 

ve hayasızca yapılan farkılan 
taganni edenler ve gramofon
larda çaianfa~ bir aydan altı 

aya kadar hapıedilccekler ve 
(30) liradan (50) liraya kadar 
ağır para cezası vereceklerdir. 

( Devamı 6 ıncı sayfada ) 

Ucuzluğu 

Desene tavuklar bile damping yapıyorlar. 
,t't bir sev sövlenemivece- Qte, f ~ _ _ ... --.ndaııberl ~'------------~--~~~~~~~~~~~~-L-------~----~-----------~ 



2 Sayfa 

Halkın Sesi ) 

Verem Aşısı 
M Ünasebetile .• 

Sıhhat V eklletf 7enl dotan 
çocuklara tatbik edilmek 
(lzere Verem aıııı hazırlat• 
mata batlamıtbr. Bu iti 
takdirle karııhyan halkın 
umumt fikir -.e mütalea1ı 
ıudur: 

f.,ıt Bey Üçler •ahaU .. ı 72 

- Verem, bu memleketin 
ezeli bir derdidir. Her sene 
ordular teıkil edecek nüfusu· 
muzu kemiriyor. Memleketin 
nlifus siyasetini alikadar 
eden bu dertle mncadele için 
( sıhhi bir misak } lizımdır. 
Hükumetimiz mtıcadele için 
her aene bütçesine mUhimce 
bir para koymalıdır. 

* Haean Bey Dlvanyolu ltık aokak 12 

- Sıhhiye Vekilcti verem
le mücadele için (Kalmet) 
aşısı hazırlatmıştır. Bu, tak· 
dire değer bir harakcttir. 
F akt veremin aşısı vardır de
mek bu derdi küçük ve 
ehemmiyetsiz görmek demek
tir. Bir taraftan aıı • tatbik 
edilirken diğer taraftan da 
sanatoryomlar ve garp mem• 
leketlerinde görülen tesisat 
yapılmalıdır. (Feridman) aşııı 
veremi tedaYI eder, niçin aa
natoryomlara gidiyorsunw:, di
yenler de var. Fakat bunlar 
dediğim gibi hastalan ihmal-

kAr alışhnr. Onu için hükumet 
bu rekllmlara da mini olma
lıdır. 

... 
Rua Bey Fatih Kul&fl 2S 

- ( Verem mücndalesi ) 
milli işlerin başında gelmeli
dir. Sıhhiye VekAletinin Kal
met aşısını hazırlatması müs
takbel nesillerimiz için çok 
faydalı olacaktır. Çtınki bu 
qı küçük çocuklara tatbik edi

lir. Halbuki yetişenler arasın
daki tahribab çok mllhimdir. 
Bunun için bütün vilayetler 
btıtçelerinden mühimce birer 
fedaklrlık yaparak münasip 
yerlerde büyük sanatoeyomlar 
yapmalıdır. Hatta her ne 
icap ederıe bunun için de bir 
kanun hazırlanmalıdır. Her 
Tnrk bu it için senece muay
yen bir vergiyi bile ıeve ıe-
ve verir. · 

* Sabiha H. Fatih Macar kardaflar 
ucldeıd 45 

- Ben veremden ailemden 
Gç ıenci kurban vercim. i5un
ların tedavisi için de bütün 
ıervetimi kaybettim. Bu has· 
talık albn hastalığıdır. Bugnn 
kazanç yok. Hasta sahiplerinin 
hastalarını şahsi paralarile te
davi ettirmelerine imkan yok· 
tur. Bu, bir hükumet i~i ol
malıdır. Bir çocuğum da Bti
yOkada sanatoryomuna sıra 
beklerken öldil. Hükumetimiz 
bu iıe çok ehemmiyet verirse 
benim gibi birçok aileleri yı
kılmaktan kurtarır. 

SON POSTA 

DABlLİ BABIBLIB 
Konserve 
• 
ihracatımız 
Ve Fransızlar 
Fransa Hükutinin Bir 
Kararı Konservecileri

zi Zarara Sokuyor 
Memleketimizden Franaaya 

ihraç edilen balık Ye meyva 
konserve kutulannın ftzerine 

yeni harflerle "Tnrkiye,,kelimeai 
yazılmakta idi. Fransa hllkO.
meti ıon zamanlarda ittihu 
ettiği bir kararla "Türkiye,,ke
limesi yerine Fransızca "La Tur· 
quie,, kelimesinin yazılmuım 
istemiş, aksi takdirde konHr
velerin ithaline mti!laade etmi· 
yeceğini bildirmiştir. Franıa 
hilkfımetinin bu kararı Türk 
ihracatçılarını çok mllteeuir 
etmiştir. 

ÇilnkU F ransaya ihraç edil
mek ilzere mllhim miktarda 
konıerveler eski tekil flzerine 
hazırlanmıf ve ambalaj edil
miş bulunmaktadır. 

ihracat Ofiai, Fransa hnk6-
meti nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuş ve bu hususta ceYap 
almıştır. Gelen cevapta ihrac 
edilmek here ne miktar kon
serve hazırlanmış olduğu ıo

rulmaktadır. 

Arnavut Osman 
Haydarpaşada Polislere 
Dayak Atmak istemiş 

Polisler evvelki akşam Hay
darpaşada Arnavut Osman 
isminde bir sabıkalıyı yakala· 
mışlardır. Bu adam bir haylı 

rakı içmif, yüzü gözil kan için
de gelene, geçene klifür ede
rek dolaşmaya başlamıştır. 
Polisler ne olduğunu aormuı· 
lar ve kardeşi Süleyman tara
fından yaralandığı cevabını 
almışlardır. Bunun üzerine 
ifadesi alınmak üzere karako
la götnrnlen Amt.1!'.:t O~man 
orada tekrar ağız dolusu kü· 
ftlr savurmıya başlamıt ve 
kendisini teskin etmek lstiyen 
polisleri dövmiye kalkıımııtır. 
Şimdi Adliyeye verilecek, ka· 
nunt muamele yapılacaktır. 

Bir Ziyafet 
Şehrimizde bulunan Mısır 

Polis Tef kilAtı Relıi Rusel 
Paşaya evvelki giln Mısır se
fareti tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. 

Belediye Şıra lçi"n Bir İspirto 
Talimatname Yapıyor Müptelası 

Hakkında .• 
Şiralar, Yalnız Taze Ve Yaş Üzümden Yapılıp 

Sahlacak, bugünkü Boyalı Ve Şekerli Sular 
Bundan Sonra Sathrılmıyacak 

---- --" ~ 

Bir .Şıracı dillckdnının anü 
Belediye Sıhhat İtleri mil- fosfor bulunan 6zt1m auyunu 

dUrlnğil piyasada sahlan ıı· yani ıaryaı doktorlar hasta-
ralan tetkik ettirmiştir. Bun· )arına bir illç diye tavsiy4: 
laruı en iyilerinin tahlil de- ediyorlar. Doktarlarından 
recesile Urum Ye ıeker nis· ııra tavsiyesi alan hastalar 1.-
beti şöyledir: tanbulda ıurada burada şıra 

Bu ııraların dörtte Uç bu- diye satılan şeker ferbetleri 
çuğu ıeker ve yarımı üzUm- içiyorlar, bundan beklenilen 
dUr. Hemen hepsinin renkle- iyi tesir görülmediği gibi 
ri de boya ile verilmiştir. bazen fena tesir bile yapmak· 

Şeker ve üzilm masrafından tadır. 
kaçmarak zaharinle ııra ya- Neşet Osman Beyin bu 
panlar bile vardır. teklifi belediye tarafından 

Belediye Sıhhat işleri müdU- çok isabetli göriilmilştür. Şim-
rU Neşet Osman Bey Bu işle di belediye bir (şıra) talimat-
bizzat meşgul olmuştur. Dün n~mesi yapacak v_e daimi e~-
aldırdığı yaş tızllmden bizzat cumene verec.ektır. Bu talı-
fıra çıkbrmış ve bir şişeye matna~~re göre (şıra) yalnıı 
k k b 1 d. · . . yaş uzumden yapılacakbr. 

oyara e.e ıye reıs muavını y . .. b 
1 Ha1a.it Beye, şehir meclisi ve sı' aşl üdzum u uanmıykan mevt-

• A • •• m er e şıra y pma ve aa -
daımı enchmen azasına. gos· mak yasak edilecektir. Ayni 
terer~k. bu hususta ızahat zamanda su ve buya ile ııra 
v:rmıştır. Neşet Osman Be7.; yapılmasının onune geçile-
gore şıra aynı zamanda cektir. Bundan başka ,imdi 
bir ilAçbr. satılan şerbetlere de ( fıra ) 

İçinde çelik, vitamin ve ismi verilmiyecektir. 
~~~--------.-..-. 

500 Lira ikramiye 
Suikast teşebbüsünün mey

dana çıkması işinde hizmeti 
görülen polis memuru Necati 

ve Nuri Efendilere Dahiliye 
Vekaleti tarafından (500)er 
lira ikramiye verilmesi tensip 
edildiğini yazmıştık. Bu karar 

polislere arkadaşları 6nünde 
dün tebliğ edilmiştir. 

Halk Fırkastnda 
Halk Fırkası Umumt İdare 

Heyeti dün Ankarada bir 
içtima yapmıı, Fırka işlerini 
görüşmüştür. ----

Kalp Sektesinden OIUm 
Tramvay amelesinden 

durrahman Şerif KüprU 
rinde çalışmakta iken 
sektesinden ölmüştür. 

Ab-
nze
kalp 

Müddeiumumilik Yeni
den Takibat Y apmıya 

Lüzum Gördü 
Mnddeiumumilik geçenler

de bir lıpirto milpteliıını, 
nefsini ıslah etmesi maksadile 
tevkifaneye göndermiı, orada 
inzibat altına aldırmııtı. Hay
ri Efendi isminde bir arzu· 
halcı olan bu adam iki gün 
evvel tevkifaneden çıkarıl-

mıtbr. 
Fakat Hayri Ef. dün yine 

Uç okka ispirto içtikten sonra 
kafasından, yüzünden kanlar 
fııkırarak Adliye önüne gel· 
mit ve orada oturan Arzu
halcı Seyfi Beyden haraç 
lştemiştir. Seyfi B. istediği 
parayı vermediği için masa-
ıını devirmiş ve yazı makine
ıini yere atarak parçalamıştır. 

fte müdahale eden jandar
malara ve önüne gelenlere de 
knfretmiıtir. Hayri Ef. iki 
jandarma tarafından yakala
narak polise teslim edilmiş-
tir. Adamın bu hidise ile aalih 
bulmadığı anlaşıldığı ıçın 
tekrar kanuni muamele yapı
lacaktır. 

Şehitlik 
Dün Öğleden Sonra 
Merasimle Küşat Edildi 

Şehitlikleri imar Cemiyeti 
tarafından Edirnekapıda Aziz 

ıehitler için yapılan ebedi 
iıtirahatglh dün saat üçte 

merasimle küşat edilmiştir. 

Merasimde Millet Meclisi 
Reisi KAzım, Kolordu kuman
danı Şükrü Naili Paşalar, 
Vali, diğer mülki ve 
askeri erkAn haz!r bulun· 
muştur. Merasime hazin bir 

marşla başlanmıı, sonra nu
tuklar aüylenerek fehitlerimi-

ıin hatıraları taziz edilmiş 

Ye şüheda Abidesine de bir 

çelenk konularak meraaime 
nihayet verilmiştir. 

lngiliz Lirası 
İngiliz lirası son sukuttan 

aonra henüz sabit bir şekil 
alamamışbr. Dün Borsada İn
giliz lirası (803) kuruşta açıl
mış ve akşam (807) kuruşta 

kapanmışbr. 

Teşrinievvel 7 

Günün Tarihi 

İstanbulun Kur
tuluşu Serefine .• 

Dün fehrimizin düımandall 
kurtuluıunun yıldönümGne teaa• 
düf ettitf için yapılan bQyük 
tea it merasiminden bahaetmlttlk· 
Meruim rece de devam etmi~ 
bütün rHmi ve huıuıi müeHe• 
aeler ubaba kadar elektrik ziyA• 
larile donatılmıttır. Gece de be• 
lediye tarafından Perapal&1 ote• 
liııde ordu ferefine büyük blt 
ziyafet verilmi,, Ordu ve hGk6-
met erkAnile matbuat mümeHil• 
leri ziyafettf! hazır bulunmuılar

dır. Kurtuluf bayramı münaıe
betile dün bazı kimselerin iıtiklll 
madalyalan da talik edilmiştir. 

Kabahat Kimdedir? 
Balkanyatlara iştirak için 

Sofyaya giden futbolcularımızla 
Eıkrimcilerin diln şehrimize gel• 
diklerini haber vermittik. Futbol• 
calar, Bulgarlarla yapbkları ilk 
maçın feci mağlQbiyet neticeal 
hakkmda kendilerine mea'uHyet 
hitteai ayırmamakta, "biz.im ka
batimiz yokn demektedirler. 

Rus Hariciye Komiseri 
Rua Hariciye Komlıerl Litvl• 

nof yoldaıın bu ay aonunda mem• 
leketimize i'elecetini haber ver• 
mittik. O tarihlerde Balkan kon• 
feranaının içtimalara henüz bit• 
memlı olacatı için M. Litvinofun 
Myahati bir müddet gecikecektJr. 

MUnakala.t Konferansı 
l.viçrede toplanacak olan 

Beynelmilel Münakalat Konfe
ranııaa i•tlrak edecek olan 
Rifat Ye Ihsan Beyler dün ,ehri• 
mlze geln:itlerdir. Bua-ün ekı• 
preale hareketleri muhtemeldir. 

DarUlbedayide 
Darülbedayi klf tcmıillerlnl 

bitirdikten aonra Yunanistan• 
gidecek, Atinada birçok tem•U· 

ler verecektir. 

TUrk Sigaraları 
Şimali Amerikada bir tütün 

fabrikaıı nçmak ve Türk tütünle• 
rini işletmek i ııtiyen bir Amerikan 
a-rupu mümeııaili şehrimize ıclmif 
ve Tütün inhisar ldaresilc müza• 
kereye başlamıştır. 

Kar1sım Bıçakladı 
P~mgaltıda F er<lce sokağın· 

da oturan İbrahim Efendi, 
ailevi bir meseleden zevcesi 
Hayriye Hanımı bıcakla ya· 
ralamıştır. 

Bir Otomobil Kazası 
Şöfor Alinin idaresindeki 

1919 numarala otomobil Çar· 
şıkapıdan geçmekte olan 
Hikmet Hanımla kızı Muh
terem Hanıma çarparak her 
ikisini de yaralamıştır. 

Bir Çocuk Yaralandı 
Kasımpaşada oturan Aziz 

isminde bir çocuk bahçedeki 
talıtapcrde üzerine çıkıp oy
narken düşmüş ve ağır su
rette yaralanmıştır. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yııııanista.nda Atletler 

1: Haaan B. - Merhaba atlet bqılar ••• 
Nual ? Mbabakada iafallala ıallp ıeldl
ab... 1 

2: Atinada Ttırk Atletleri - Hasan Bey, 
YunanWar birinci, Sırplar ikinci, Romanyalılar 
lçlacl seldiler. 

3: Türk atletleri - Hasan Bey, biz de 
Bulgarlarla beraber aonuncu ıeldik. ıo• 
nuncuJ 

4: Hasan B. - lıtanbula dönerken vapur' 
da yanıma gelin de sizi dümenciye tanılayıllh 
istifade ederi 



SON POSTA 

Her gün 
Atinaga 

Son Postanln l?.e "İnıli Ma/,alesi Kadın 11- 1 Edebiyat 

Ayak 
Basarken ... s. R. _ ... 

Ep npan ı Cmaartul 
Peqeml»e alqamı Ye leceai, 

bötnn bir cuma deniz yolcu
luğundan sonra Atinadayız. 
Han ~el Gkel olduja 
için ele Ep npuru bizim 
Galata,. çok ........ Pire 11-•••n• sll'di, bira açıkta 
darda. Çinld ulail y•naıauya 

mtluit dejll. Açıkta demirledik. 
Şimdi artık resmi ve ıiyul 

bir ziyaretin muayyen bir 
programla çizilmif aafllalan 
bqlıyor. Saat dokuz buçuk. 

1 - Erkeld• havalan fetlaettiler. 2 - Tabiati fethettiler· S - Fakat kadım laAll fetlaeclemecliler. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Daha enelY unan tayyareleri 

Ye bir lo11m donanma Eıeyi 
azak kara sulanadan habrb bir 
miaaflr gibi kaqdacL, limana 

kadar llatlbıc:h: uçarak, etrafında 1.---------------------------------------· dolqarak, izaz ede ede maksut H HAN 
menziline adeta ulqtardı. M A Lf BU 

Programı biliyorsunuz. Salı 
tllıılhıe kadar ismet Pqa 
ve beraberinde bulunan Ha
riciye Vekili Tevfik RiittD 
Bey Yunan h&k6metinin misa
firidirler. Katı program veril
eli. Her alqam glb Yunan 
batvekllet ve hariciyesinin, 
allı bizim sefaretin, ya sair 
ıiyasl ve mahalli mehafilin 
liyafetleri var. Tnrk matbuab 
Damana Ttlrk Başvekilinin 
Jaamda mevki alan ve onu 
harici siyasetinde bilikaydll 
tart takviye eden bizler de bu 
tezah&rlerde bulunacağız. Bu, 
resmi programın icabıdır. B..
Yekilimizle Tevfik Rlttl Bey 
Pireden dojru Atiaaya hare
ket ettiler. Petit Palaia,de ~ 
racaklar. Bwer ise Baylk 
Baitanya .telinde kalacafız. 

Batla .,.ı..timizin den• 
mınca han o kadar glzel 
tftti, seyahatimiz o kadar 
ahenkli geçti ki, Egeyi terke
derken umumiyetle belki yo
lun daha devam etmemesine 
hayıflananlar bulunabilir. Mil
tema olarak Vakit bqmu
harriri volda ufak bir rahabızlık 
ıeçird' fakat çabuk atlatb. 

Bapekil Paşama mlltemadi 
bir aqe içinde bolunmu~ 
g&teriyor ki, Atina ve onu takip 
edecek olan Pepe seyahatinden 
lamet Pap çok memnundur. 

Esasen bir ars bu nokta mev· 
ıu bahsolunca umumi mütalea 
olarak Paşa demiştir ki: 

- Atiaa aeyahatinden mem
nunum. Çlnldi iki milletin 
doatluiuaa lllt bir aerdir. 

Avam Kamarasının Fes
hedilmesine Sebep Oldu 

Londra, 6 (A.A.)- M. Mac 
Donald Parlamentonun dağı
tılmasına teklif ve tavsiye et
mek Ozere bu sabah Kıralı 
görmiye gitmiıtir, 
M. Madonaldan Parlamentonun 

faaliyetinin tatili ve dağatd
ması baklandaki proıramlm 
krala takdim ettiji, amllllll 
intibababn yapalacatı " Par
llmentoaun tekrar açalacalı 
tuihler hakkında Kral ile mtl
zakerede balaDclufa haber 
ÜDmlfbr. 

ICJral bu m...teler haldnn-
cla tetkikatta bulunmak lbere 
kendi riyasetinde ild hua.W 
içtima yaptıracaetır. 

Siyasi fırkalar liderlerinin 
Parlamentonun yaran tatili ve 
pe"embe gtlnl dafıblmua 
için alınan tedbirleri kabul 
edecekleri öğrenilmiştir. Par
llmentonun tatil edildiji sin 
Kralın kısa bir nutku ob
nacakbr. 

IBhim Bir iflas 
F errara, 6 (ltalyada) (A.A.)

Buradaki Bonificbe Şirketi 
379 milyon liretlik bir açakla 
iflb etmiıtir. ---
Silahlı Hikim 

Tabancasını ÇekerekMu
hakemeye Devam Etti 

iki eaki haaam cemiyeti 
anlqtiran, onlara sulh yolun
da en milbim adrmı atbran 
eser kendi mahsulü olcluğaaa 
r&re. bundan en büyilk mem
nuniyet hissesini yine kendi 
hesabına çskarmak bir inlan SeYil, ( ispanyada ) 6 ( A. 
İçia tabii bir hak değil midir? A. ) - Adliye dairainde bir 

Ben, buna tefahur hissesi cerh meselesinden dolayı ril-
deınek istedim. Fakat ilk 
defa beraberinde bulundu- yet olunan bir dayaya mll-
iuın ve büyük bir dcmolrrat teallik karann tefhimi 11ra-
l111an oldutuna pi-it oldu- sında garip bir hldiae ol-
iuın İsmet Pqa gibi bir muştur. 
deyJet adamım bu gibi hi.- Halk, hlkime ka111 husumet 
lerden mhtapa kalacak kadar izharına başlamıt ve bunu 
Jlbek gördOğlm için, oDUD bu anlayan hikim revolYerini ça
taınnn teva:ıuun bir delili olarak kararak .&ket teai• etmiftir. 
kabul etmek lizımd•r. 

Bugtlntln karanlığa i~n.de Sllldinetia teeulblnden aoa-
1'&rk milletinin btıyftk ıstik- ra celae devam ebDİftİr. 
halini aezerek ona maddi B k f 
11a&zaharetıerıe emniyet altına Yeniden Kapanan an a ar 
~~ ve el'an da almaya çalışan Nevyork, 5 (A.A.)- Ame-
~vekilin Atina seyahati. rikanın muhtelif yerleriac:le 
'ter aadece bir nezaket eseri yeniden 8 banka daha gl-
J!bi ılrilDIJor " başka hiç Ba haa-~Y •anam vermiyona bu, ıelerini kapamıfbr. 
ance ya~ bir a6ıiiftlr. kalardaki mevduat yekbll 13 
il llytık s6ze lllzum yok. Fakat, milyon doları geçmektedir. 
~dada. ea afak teferruati • 

~., programla çbilen ve adeta Esrarengız Tayyara 
'efes almaya bile vakit barak- Nice, 6 (A. A.) - Geçen 
~ ba resmi ziyaret, bize elİ flnD Komaya Fa-
.:_. Yunanlılara kendimizden c~~ aleybinde beyaaıameler 
'1 an olmak lmklmnı ahit aJbna 111 lan tayyarenin Al-..;lllnlf bir veıika haline ıeti· atmlf .:..U.abndaD olup sar 
~· Bunu az lri11e1 fl,,İ c6r-I man • • .miad bir in~· ta-

~:::.r::.::~~ bile :i.: .:u1uc1:1a ulAtdmlfbr· 

Atinadan Aynlırken HARP BAŞLIYOR 
Türk Ricaline Karşı Büyük Teşyi 

T ezahürab Yapıldı 
Atlna, 6 (Heyetle sfdea arbda ... ..len) - lwet Pap " Tff'flk 

Rtlttü Bey burtm Atiaa Beledi,... dyant e1tL ......,. R .. iL 
Merklrüı bir aata• 86J'll1 .... 1r r • Atlaa .......,_.. ..... ..,...... .. 
ıtıntlnO, bir •ulh r•I sılbl .. 11.ı.,- " Atlaa teiwl iki ••t.aa 
bir •evinçle kaba ediyor.. dedL 

Bu nutka ceHp Yven lımet Paps •Slu te .. kldlr itfa 6 al•ta• 
bu aa, benim için unutulmaa bir daklkadll'.. 4~ 

Bu slyaretten •onra M. Venisel.- ••• ...._ ille 11,.ı.tlacle 
lauu baluadu. 

Aynca Atina Matbuat Cemiyeti .. psetecllerfmlH -'d Pallroa .. · 
otelinde bil' ati• ziyafeti •erdi. Sunı.ı " do.tan• nataldu teati edil& 

Yunanistandan Ayrılırken Yapılaz Merasim 
Atlna, 6 ( Heyetle tiden arlrada••wılaa ) - Ba,tla Bapeldl " 

ffarlclJe V eklll tereflne So.,_t ....,.tlade bir çay slyafetl nr114 
S.-. iL Veniaeloe •• dlter Y-. .... rlannıa nfabtlacle Pin lle-
1..U,.m U,.vet edlldL Bu ma....betle Pir• fÜrl T .. ba,.aldarlle 
donablmlfb. 

Belediye Relıl M. Panayotopulos Tlrk misafirlerin Yaaanlatua 
Pirede ayak baıbkları için PirelUlula çok bahtiyar oldaldarıaı " 
l.met Pata da ceYabında kendisine kufi 18-terllen unutulmaz lıtlk
balden çok mea'ut oldujıanu beyaa ettiler. Bundan sonra ylae Yaau 
Nazırlarının refakatinde olarak ES- .,..,.,._ siclUtll .,.. Ese .. ptll'll 
aeee do1ıus bu~allta Baaveldl ti Hariciye Veldllm T.ty • ..,a ...._ 
mele Oaere Umandan aynldJ. 

Bu e1nada limana blrfba w.ı.ee ... Tlrlr DeYlet rl .... 
( Zlto ) ve ( Y qa ) Hllerile tetJI ecllJorlartb. 

Alman Gazetelerine Bir Cevap 
Atına, 6 ( A. A.) - Tilrk • y._ ltlllfmul ltaı,.. lttlfaldan 

zincirinin ıoa balbu oldufaa• ,.... Alaaa psetelerlM cnap .,... 
r• Eliftfron Dima ıoete1i, ~•Yunan alat•UIDID blt6a mW• 
lerde hakem olan amumt •llal•-.et .u.ı19t1ae teYafak ... bir 
hldlM oldujıanu yasmaktadır. 

Resmi Teblii Nqredildi 
Atlna, 6 (Heyetle birlikte ,ıcten arkadqımııdan) - Bqveldl 1. 

met Pat• Yanan Sallbiala_. ....-.... (2ılOt Wa drüml tebvr• 
ettL Bütan ıaıetder bu hareketi takdirkar cGmlelvle kayd.tmek
tedirler. 

iki memleket BapeldRerlle 1181'lc:t,. •amlan anlanacla ıapbk
ları mtlteaddit müllbtlar ...... ada, n tefrlnlenel 1930 tarihinde 
Ankarada imza eclil• ltllAfnamelerle tam .,.. aatlam bir doatlak 
eıası Oıerinde kat'i bir tekilde tetl• •dilea T•k • Yanu mlaue
betlerlnln, ba maddelerla ımumıdan 10nra ıeçea mldtlet aı6ada 
ke1betmlt oldutu ria'at itlbaril•_~mhat .,.. ciddi bir itilafın fllea 
mevcut bulundufunu milfahede c7•e•ltlvdlr. 

iki hlldhnet; kendi Acil menfeatlerlle allkadar olan Balbnlarla 
Bahrlnfldin .. rk hanasma mOtealDk meselelerle bu menaRe ..... 
air bulunan umnmt mahiyeti hail diter bGttın meıallde, aralarıntla 
tam bir noktal nazar ittihadı mevcut oldutuau ıarmGtler n ltltu 
menafiin takip ve himayesi emrinde bllhaHa ..n.a. mahafaaa " 
latikrarı fikrinden allhem olduklarını bir daha mlfahede etmltlerclr. 

SulhOn tanini i~ yapılan ıayretlerla mltelcahll mlnuebetlerle 
mes'ut netfcelen •lneer olda~na aBren lld millet, Balkaalar nl
hlniln ••tlamlatbnlmaaa tiaerbade m0.Hlr olan Halka• lallrtmetl.1 
mln ... betleriala ..ıAa tlotn ~ekte •.ı-da ... .,.. • ... ı,.t
Nlat neticeleri ......... deftlll edecett ı.ıdW iıbar .,lemlfllr. 

iki hlk6met UımatB • .....-beilerialn temada oldap w aok-
t&JI flı&alacle .................. .,. .............. Wr t.pild --· 
takip etmek alyetlacle ....... ıt oldaldanaı M,an 9Jl•mltlerdlr. 

• • 
ister inan 

• • 
ister, inanma I 

Eakifehirde Demiryol· 
lar Mtlcllriyetl Umamiye
aidin elektrik n makıne 
deposu YarD11fo Makine
ler bağJucLia İçİD bu 
depoda aapa clolaJDHfo 

Sıçanlardan kurtulma 
için bu depoda iki 
kedi balundurulurmUf. 

Fakat memurlar bu ke
dilere bakmadıklan için, 
kediler kadroya ithal edil· 
miı ve baJftDlara ayda 
İkİfer lira 111Uf baflan• 
IDlf ve timdi ba kediler 
her ay maqlannı mua
taıaman alıyorlarmıf. 

ister inan /atar inanma/ 

Japon Donanmasına Se
ferberlik Emri Verildi 

Toldo, 6 (A. A.) - Bahri· 
p Nama K.... Ye Suebo 
tUal baluilerlade bulwwa 
Japoa ftlolanna aeferberllt• 
huarlanmalın içha emir \er-
mlftlr. 

Nankfn. 8 (A.A.)- Japon
,..... Nanlda kouolCllU N... 
kinde Japnalar U. Çlnlilw 
uuında bir prp1p1a wJm. 
wnm lnlal al•ak için icap 
....._.... Japom tebea11m 
... lmuol...... .......ıu.m 

prl çekecetlnl lagllla ft 

Ameriba JıauoloUrma bU......... 
Bamla beraber Nankinde 

bahm.akta olu bir Japon 
~ ........... ..... 
,. ... spphWL ..... ... 

•ekte oı.a .. cla dola11 ha
rekete ıeçmlye lauw •1r 
laalde bulunmaktaclar. 

932 BUtçesl 
Aakaracl. hilJirilclili• 

P., lalklmet ( 932 ) bltpll 
bamlıtma ....... etmektedir 
Bltçealn •utlab mltenrha 
olacajı kaydedilmektedir. ---

Sesil Dö Mil 
Meşhur Rejisör Şerefine 
Bir Ziyafet Verilecek 

Mqbur ainema reji16rleı in
C:en (Selil dl llil) ha ,.Ja
rimize selditini dlln yızmıt
bk. Haber aldığımıza ıare, 
Darllllleclayl un'atkirlan, mi
ufir reji.ar terefine bu alr
f&ID Tepebap tiyatroamıda 

bir çay ziy•/eti vereceklerdır. 
M. dl Mil tiyatromuzu tet 

kik etmek v~ filür İalıibi 
olmak ~, da g6sterdiği 

iç.in ziyafetten ıonra Dartılbe. 
dayi aan'atkirlar: kısa bir 
aahne bayata ca-,landuacaldar 

ve ( Aynaroz Kad111 ) isimli 
piyesin beıinci perd~ıini !eın
ail edeceklerdir. 

lzmirin lhracab 
lımir, 7 (Husuf) - Rular 

yeniden piyasamızdan mlba· 
yaatta bulundular. O. .an 
zarfında muhtelif memleket
lere limanımızdan iç milyon 
kilo incir Ye iki mllyC'a kilo 
da llıOm aevkedilcll. 

MAtUI 

Ercüment 
Behzad,,, 
Kitabı 

P. S. 

Ercnment BM..,t.a fiir1eft, 
•• S. O. S. ,, adım taııyan bir 
ldtabı dolduruyor. Bit .... 
clair ,...... ,......, ..... 
.. lllrrealiat,, mektebillClea ..-ı 
clıklanm ,Wllm. Erclmı•t 
Belmat ba lllllftan delll.lr. 
Denmr -,.tm ı•Jlf ••»• 
.. lnclelel ... , " ' .. ,... ... 
•• lnatfODDeJ " • ......... R 
zatlllaareke 11 aatomatfqae .. 
faa&,etW alraettiren, ...._ 
bir fikir hclai ............. 
J8 •en,..lamu uclıran 111-
nallat matile Erclmeat 
Behzaclıa uerlerl anllllda 
hl~ mllnuebet yoktur. Eter 
·s.o.s." pirini mutlaka lnr 
unat ekollbıde ılrmed• aa• 
lamak mlmkb dejilH, o• 
romantbmden 1embolizme p
kan k6prtl lbtilnde aramak' 
Jlzımclır. 

Blttln bu neYİ tasnif tea .. 
belerinl bir tarafa bırabralr, 
ben, aadee .. bu kitapta ...
elitim Ye kabul ettiifm .......,. 
larla, 1eY1Decliğim •• reddet
tiğim uumlar arumcla la
• bir mukayeae yapacap 
Eneli Nama Hikmette, Ha,.t 
Mabittbacle, Erclmet IWmatta 
Ye blltlla bu it deterB ..... 
taklitçilerincle ı6rdtlilm ,.. 
wbest tekiller aydm + 
ıaynti beni rahatua ec:IİJOI"• 
Kaba Ye aatld bir u.lde 
iktifa ederek, .......ıan, laattl 
kelimeleri ikiye, ~e llllllık 
bir Delir dmlemni kulU w 
rma wran lel't kafiyelerle 
aerbest mmalar haline ıetlrmel 
bana idi bir marifet sibl p 
liyor. Netekim bu iptidai lal
nenle aatalanaclan fada......,. 
fald,.,t fllteren ~ , 
mbaıja batfach Banlar A__. 
pacla. ~ hir aaam .. •ı k 

bizde llala deYam ecl• W.. 
llll.ldir. Ben bu tanm w 
hiçbir tanaa clltmam ........ 
Fabt her du11U11UB b.I 
kakbau hulacatıaa -..,... 
rum. Y eailik ne kadar den. 
tabanlllenle ............ 
dar Mlrild Ye cleYwla bir 
teklmll ...... .. .... ,. 
Daim. baJlara. tepiDea ,.. 
allilder, mthl• ıllk••• w.,_ ,..ı. lra«W'ma ,_.. 
boya lmamalmaa •nırfrors 
bu cillnıa altmda lmrda, ti-
r..._.. mlM'ıleler ıblL 

B9'u.da! ldtabmd., .-a 
dejil, malüJete ait reddeltl
iim eeJlerden biri de, ... 
baclltUbil, feJ.eft nya lctl
mal bir taba •ip .... 
fildrlema -.. .,,,..... 
bala da MIDbolfk elbİlellr 
altmcla plnpuları m-. ç+ 
bklar, mınltılar, bitap)llr, 
lefelsnfler, !Wuaetler, ıarip 
imalar, fUD}u banlar, hep 
k5tn bir "pedantizim., aka
llhk, tefelıilf, tepUr çerçe-
veaine giriyor. içlerinde lwa 
gllzel teJlere laydıjum da 
hissederek, htltGn bu kwmla
nn UatGne, M>nauz bir tees
silrie, larmm bir çizsi çelıi
yonım. 

Fakat, • Konıak" gibi, •Me
lotli "' 11 Oynuyor ay • gibi, 
" P .ının alümB " n4n bir çok 
parçalan gibi. " Sokakta a • 
fa• " gibi fiirlercle, pir Beh· 
ut, b6tila o hikmet yumı:rt• 
layan, maara canbazhkl , 
J•Paa. ha•arilllr tuıayan a· ı'I 
Dehzattan .ıyn!Jyor ve b"ze 
en derin, en nam!Uenalıi ta • 
file rGrUl'Gyor. Yatnı~ bu -ç 
d5rt parça şiir, Ercnment B~~
:tttdı genç Tftrk ede~;yatı n 
!lnyıh ba?tilerinden irin •~15.~ rl 
cfotf'ıoize klfidit 
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Memleket Haberleri _ 

Dondurucu 
Soğuklar 
Başladı 

Adana, (Hususi) - Bu ha
Tali yazın çok sıcak olur. Fa-
kat bu yu: mevsimindeki sı
caklar her senekinden daha 
tiddetli idi. O kadar ki şe
hirde oturmak imkansız bir 
hale gelmişti. Hatta hararet 
derecesi güneşte (75) rakamı
na kaaar çıkmışb. 

Fakat birkaç giindenberi 
havalar birdenbire değişmiş 
ve soğumuş bulunuyor. Bugün 
Adanamızda Adeta bir kıt 
manzarası vardu. Her taraf 
ıiddetli bir soğuğa büriln
müştilr. Her aene bu mevsim-
de parde2U bile giyilmezken 
timdi herkes kalın paltolarla 
gezmektedir. Hararet dere
cesi (9) üzerindedir. 

GUndilzleri saat üçten son
ra dairelerde lAmhalar yakılı
yor ve öyle çalışılıyor. Çünkil 
T oroalardan gelen sis bulut
ları gündüz saatin llçünde 
t ehri mehtapsız bir gece gibi 
karanlığa gömüyor. 

Durmıış Ulul 

Şarbon Hastalığı 
Trabzon, 5 (A.A) - Şar

bon hastalığına yakalanan 
bir ineğin etini yiyen bir 
köylü ölmüştür. Köy kordon 
altına almmıf ve hayvanlara 
aşı yapılmıya başlanmış, bu 
suretle hastalığın önU alın· 
mııt.r. / 

Merdivenli Hırsızlar 
lmroz, (Hususi) - Geçen 

gece yağmur yağarken hava-
nm zifiri karanlığından istifa
de eden meçhul hırsızlar, 

Ağridyo köyünde Yaninin 
kahvesinin pencereıine Uç 
ayakla bir merdiven kurmuı
Jar, içeriye girerek (250) lira 
kıymetindı- büyilk bir gramo
fonu çalarak kaçmıtlardır. 

Hırsızlar aranmıı, ~akat 
henüz meydana çıkanlama-

mışbr. °"'* 
Urfah Raşit Pehlivan 

Bitlis, (Husust) - Meşhur 
Urfalı Raşit Pehlivan buraya 
ıeldi. Muvaffakıyetli kunet 
oyunları göstermektedir. Rqit 
Pehlivan, üzerinden bir kcm
yon geçirtti, bin kilolu~ bir 
ağırlık taııdı. 

Bir Spor Haberi 
Malkara, (Hususi) - Geçen 

cuma günkO nüshanızda Mal
kara ile Şarköy takımlannın 
futbol maçından bahsederken 
neticeyi Malkaralılar lehine 
olarak (2-0) bildirmiıtim. Fa· 
kat hakiki nelfoe şudur: Mal· 
kalılar bu maçta (2-1) ıalip 
gelmişlerdir. 

Gönende Sinema 
Gönen, t Hususi) - Kasa

bamız şimdiye kadar ve şim-
di bile eğlence hayabndan 
esaslı şekilde mahrumdur. 

Fakat iki milteşebbiı bu
rada bir sinema tesisine ka~ 
rar vermişıtir. Sinema yakın
da açılacak ve bu suretle 
kasabamız eğlenceye kavu
ıacaktır. 

Gönende iki Tevkif 
Gönen, ( Huausi ) - Sabık 

hükumet doktoru Osman 
Kemal Beyle sıhhıye memu
ru irtişa ve irtikAp madde-
ainden dolayı tevkif edilmiş
lerdir. 

Koyunculuk Cemiyeti 
Balıkesir - Burada koyun 

yetiştirme tetebbüsü etrafın
da bir cemiyet ( Merinos ) 
koyun cinsini memlekette ye
tlıtirmek gayesile çaJııacakbr. 
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r Harici Haberler 

IIsterling 
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Kurtulamaz 

PAZAR OLA VE MiZAH 
. ~ . , ,.,:~ \ ·..... . ..... . . . . . 

1 • 

• 
Baba ile 
Oğul 

- Efendim şu zavallı Ama· 
ya io·önlünüzden ne koparsa 
veriniz! 

- Peki am ına, oğlum, se· 
~in gözlerin görüyor. 

- Babamın gözleri gör
müyor, efendim. 

- Hani? Baban nere de? 
- Karşıki kaldırımda baş-

ka bir dilencile iskambil oy
nuyor! 

Yemek 
Davetinde 

Bir yemek davetinde ev 
aahibl misafire sormuştu : 

- Yemeklerimizi nasıl bul
dunuz efendim? Hepsini bizim 
hanım pişirdi. 

Misafir şu cevabı verdi ı 
- Pek güzel, pek neflı ..• 

Hele kutu dolmasına bayıldımt 

Kadın 
Ve At 

Bir adam, hayabnda yalnız 

iki ıeyden hoşlanıyordu ı Ka· 
dın ve at. 

Birıiln ona sordular : 
- Hangisini tercih edersin? 
- Vallahi, dedi, bir şey 

ıöyliyemem: Kadmları çok 
severim ; atlara gelince.. On
lan da çok beğenirim 1 

Daha 
Bahtiyar 

Göıleri gZSrmiyen bir ada· 
mın çirkin bir kansı vardı. 
Memlekete gelen methur bir 
doktor, bu imaya dedi ki: 

- Ben aenin gözlerini aça
bilirim. 

- Hayır, lllzum yok. G6z
lerım açılır1a kanmı eskisi 
kadar sevmem belki. Bu ha
limle daha babtiyanm. 

Araları 
Açılmamış! 

- Y abu, işittim ki ıeYcen· 
le aran açılmıı. 

- Kim demlt? Aab faslı 
yok. 

- Hatta aramzda talak ol
muı diye duydum. 

- Evet. talak var, başka 
birşey yok. 

Enver 
Paşanın 
Hayatı 

F ahrettin B. gazetelerin 
yazdığı haberlere inanmazdı. 

Bir mecliste Enver Paşanın 
kaybolmasından bahsediliyordu. 

Biri dedi ki: 

- İkdam, Enver Pqamn 
öldüğlinü yazıyor. 

Başka biri: 
- Bizim gazete de hayatta 

olduğunu yazıyor. 

F ah rettin Bey bağırdı: 
- İkisi de yalandır! 

1 Kime Benziyor? 1 Yarım 
----------------------------'Bilet 

- Bu kadın kime benziyor"f 
- DUnyaya. 

Neden? 
- Kart amma yaşını gizliyor. 

ATİNA ŞARKISI 

Burası bak: Atinadır, Atina, 

Ediyorum kılığıma itina, 

Geziyorum, tozuyorum her yeri: 

Etrafımda Niko, Mari, Katina. 

• 
Kumkapılı balıkçımız Pandeli, 

Beni gördn, oldu keyfinden deli. 

Dedim ona: - Veresiye kalmadı, 

Ey Pandeli, sen o yerden gideli 

Pa. O. Ha. B. 

Cemile 

..................... -. .............. --....... ~--~~= 

- Bu canavar yavrusu da kimin çocuğu? 
- Benim. 

- (Kırdığı potu hemen tamir için) Allah bağıılaıın, ne 
gUzel çocuk! 

l Bir Hanım tram•ayda sekiz 
' yaşında çocuğu ile beraber 

oturuyordu. Biletçi geldi. Ka
dın, bir bütün, bir de yarım 
bilet istedi. 

Biletçi dedi ki: 

- Hanım, ço('uğnnuza da 
blitün bilet keseceğim. 

- A... Nasıl şey o öyle? 
Ben i.>ı.J çocuğa senelerden
lıeri yctrım bilet kestiririm. 

1Fakir Blr Kızın 
Çeyizi 

Fahir B. çok fakir bir kızla 
evlenmişti. 

Arkadaşlarmdan biri ona 
ıordu: 

Aldığın kızın çeyizi var 
mı? 

Var, hem de çok kıy

metli: Namus! 

Hasis 
Ve Karısı 

Hasis bir adamın k5'rısı 

ölmüştü. Cenan masrafını 
hesap eden kihya~ı dedi ki : 

- Üç yüı lira masraf et
mek lazım. 

Hasis düıthıöti, yttıüntl bu
ruşturdu; 

- Karı kedd ölı:ıeaeydi 1 
Dedi. 

Bir 
Teklif 

- Sizi ok•dar çok sevi
yorum ki ... 

- Eğer benimle evlenirse
niz büyük bir aervete kon

manız mümkUndür. 

- Fakat ıiz zengin dejil
siniz H? 

- De.ğilim amma hayat 
sigortatına yazdacağım. ÔIUr
aem parayı ıiz alırsınız. 

- iyi amma 6lmezseni%? 

Harikulade 
Bir Şey 

İki fakir adam konutu· 
yordu. 

Biri ötekine dedi ki: 
--Biliyor musun?Canım hari

kulade bir ıey yapmak istiyor. 
Öteki sordu: 

- Yemek mi yiyeceksin? 

Günah 
Çıkartan 
Kadın 

Bir hristiyan kadını gllnab 
çıkartmak için papaza gitmişti. 
Kadın günahlarını anlattı. 
Papas bu kadının kim oldu
ğunu merak ederek sormuıtuı 

- isminiz nedir madm? 
Kadın cevap verdi: 

- ismim de günah mı pa
p81 efendi? 

Güniln en hakim meselc!İ 
yine !ngiliz_ m"ali bühranı v• 

isterlingin sukutu meseleıidir. 
Bu meseleye ait ıon haber
leri aırasile yaztyoruı: 

Amsterdam~. 5 (A. A.) ..:,__ 
Profesör Bruinos, İngiliz lira-

sının eski · kıymetini bulması• 
um mümkllo olmadığını ve ln· 
gilterinin arz ve talep netayi· 

cine tevafuk eden bir nüıpet• 
te liranm istikrarını temin ey• . .. 
lemesı llzım geldiğini beyan 
etmiştir. 

Mumaileyh, lngi!terede is
tihsal fiatlarınd~ki tenakusun, 

Felemengin ticari ve sınai va .. 
ziyeti üzerine mühim tesirleri 
olacağını söylemiştir. 

Londra, 5 ( A. A. ) -
Lortlar kamarası muvazenel 
maliye kanununu kabul etmir 

tir. Kanun kıral tarafından da 
tasdik olunmuştur. Bu kanun 
ile daha evvelce meclislerden 
geçen tasarruf kanunu hükQ
metin bütçeyi tevzine matuf 
programını tamamlamakhr. 

Londra, 5 (A. A.)- Reuter 
ajansı, yann Parise gidecek 
olan Hariciye Nazm Lord 
Readigin perşembe alqamı 
Londraya döneceğini bildir· 
mektedir. 

Paris Borsasında 
Paris, J (A. A.) - Bugün, 

arz miktanmn artnuı olduğu 

görülmüştür. Birçok ahvalde 
kar91hklar, ancak Hatların 

mühim surette ric'ati ıaye

ıinde temin edilcbilmiıtir. 
Fransız eshamı, mumi inhi
tattan kurtulamamıştır. 

Amerika Va Altrn 
Londn, 5 (A.A) - Ame

rikad1n alhn çekilmesi, muh· 
telif tefsir ve mütalealara yol 
açmakta ve eylülün son 15 
gı:.nü zarfında çekilmiş olaJI 

41 O milyon dolar, bütün mü
kilemelerc mevzu teşkil eyle"' 
mektedir. 

Buhran Yüzünden 
Hamborg, 5 (A.A) - 550 

bin ton hacminde 1. 100 ge• 
mi, halihaıırda Elbe haliciı.· 
de muattal bir halde bulun
maktadır. 

ispanyada Guruıtutor 
Cadix, 5 (A. A.) - l Tmumi 

mesai konfederasyonu 24 saat
lik bir grev ilan etmiştir. Bu 

grev dolayısile teati edilen 
tiifek ateşi neticesinde hır 
kişi ölmüştür. 

Barcelone, 5 (A. A.) - Ge
milerden Yük çıkaun amele· 
den konfederasyona dahil o· 
lanlarla sosyalistler arasında 

çıkan birtakım hAdiseler üz~ 
rine limanda faaliyet tatil 
edilmittir . 

Edison Oluyor mu? 
Nevyork, 5 (A. A.) - Edi" 

son gittikçe kuvvetten dil~" 
mektedir. 

Çinin Bir Talebı 
Vaşington, 5 (A. A.) - Çitı 

htikumeti Mançuriye bir nıU .. 
tahit göndermetini Amerikll 
hük!imetinden istemiştir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Belediye Vergileri Yeniden 
Tetkik Edilmelidir 

Hükumet piyasada •• harici 
ticaret munsenealnde hakJki bir 
tevazila teuılnl rayeail• rilmrtlk 
tarifHlnl yeniden tetkike Ye 

••tti tadile karar vermlt• Bu 
haberi muhterem (Son Po.ıta) mı•· 
da okudum ve tabıi memuun 
oldum. Ayni •amanda llbe edl· 
yorauauz ki rOmrük r11lmlerl 
tenzil edilecekıniı. İtt• bu haber 
münaaebetlle aklıma Belediye 
•ergilerl geldi. 

Diyorum ki: Mademki umumi 
tlcarot mOvazene1l için •ilmrGk 
re1imlerini indirmek l&.ıımmıı. 
Obalde bu miivuenenln herhalde 
teıirlnde olan Belediye vergtl..,rl
nin de yeniden tetkiki lbımrel

me.ı mt? Mesel& Mezbahada mil• 
teaddit isimlerle ta.rhedilen muh• 
telif realmlerln mecmuu yüklekçe 
bir yekun tutuyor. iki yatına 
kadar olan ıığır hayvanabndan 
( 70 ) kurut reaim alındıj'l halde 
bu yaştan sonrakilerden ( 15 ) 
lira alınmakta olduğu ıöy• 
leniyor. 

Ben bu vn:ı.iyetin çiftçi ve 
köylünün zararma olddtu kanaa· 
tlndeyim. Çtinkü çiftçiler az re
ılrrı vermek için hayvanlarını iki 
yaşına girmed•n evvel mezbahaya 
göndermek mecburiyetinde kah· 
Jorlar. 

Her halde bunların yeniden 
tetkiki ve hatt& belediyenin itle• 
rine zarar vermlyeek şeklide 
tenzili bir zarurettir. 

M. N. 

Cevaplarımız 
Tophanede Boğazkeaende ka· 

rlJerimi:z:den M. Yunuı Beye r 
- Terzilik mektebi hakkında 

ıönderdiğiniz yazıyı okuduk. 
Mektubu dercetmeden enel ba 
huıuıta lrlldiğimlı bazı noktalar1 
ıize izah etmeyi faydalı ye 10. 
ıumlu bulduk. 

Terzilik mektebinin miltehaa-
1111 daha mektep açıldıj"ı rOn· 
)erde getirtildi. Belkide MüdQrQn 
tetkikata bu mütehuaıı celbin· 
den ıonradır. Ozaman henOı 
tasarruf meselesi mevıuubaha ol· 
nıadığından hükiimet mOteha11ıı· 
lara fazla ehemmiyet veriyor •e 
lıer şube için Avrupadan adam 
getirtiyordu. Bu mütehauıt 
ta o .zaman celbedilmittir. Eter 
ayrıca bir şikayetiniz varaa onu 
doğrudan doğruya Maarif mü· 
fettişlerine bildirirsiniz ve onlar 
tetkikat yaparlar. Bu noktalar 
nıulum olduktan ıonra mektubu· 
nuzu o ıoretle tekrar ya2man111 
rica edeceğfa. 
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Atina Stadyomunda ilk Gün 
j 

Sayfa~ 

Kadın Ve 

Kalp işleri 

.. 

Pazar Müsabakalarında Atletleri_ı 
miz Nasıl VeNiçiııMağhipOldular? 

Ev Kurarken 
Mütevazı Olun 
Beyoğlu ada Necdet Beye : 
.. Nişanlıyım. Nişnhmla bir

likte mukadderabmızı sızın 
elinize bırakmağa karar ver
dik. Ben ayda 100 lira kaza
nıyorum. Evlenmek için para· 
mız yok. Şimdi ·evlenirsek, 
6dünç para ile eşya almak 
)Azım. O vakit kazancımın bir 
kısmını efyaya kapatacağım. 
Y •tayışımız daralacak. Şimdi 
eşya parasını taurrul edip 
aonra evlensek diyoruz. Siz 
ne derainiz ? ., 

Yukudaı Atlna ıtadıada (60) bin Hylrcl lnOııde Balkanyat atletlım müsabakalarına batlanırk•D. 
Atatıdaı laaaıt Pat• ıtatda halkı Hllmhyor ye tribünlerden bir köt• 

Balkanyat atletizm mllaa· en u uyıyı da Tllrldye atle- luı fena dereceler; ıırf neti· zllmllzll ağartan Haydar 
bakaluına Pazar gilnO bqla· tlzmi kazanmıfb. D3rt kere ceyi beldiyen Ye ona ehem· mUsteına, çok güvendiğimiz 
nılmıı, neticeleri ertetl gtln dört yUz metrelik bayrak miyet veren halkan nahoş bazı 10 bin metre ıampiyonu Be-
karilerfmizo bildirmiştik. Tam yarışı yapılıp ta netice ilin tezahürlerile kartılanmadıysa, ıfktaıh Mehmet bile bizi fn .. 
manaaile (fena halde) mat· edilditl zaman, Ttırk at• bunu, Yunan halkının ıelim kisara uğrattı. Romen koşu-
lftp olarak çıkbğımız bu ilk letlerinin aldığı bugilııe ait ve insanca hissine borçluyuz. culardan bazılarının kendisine 
müsabakalara dair Atinadaki uyı mecmuu, ikiden ibaretti. Hele ko,uda tabanca atarak iras ettikleri mOıknlAb herkes 
arkadaşımızın gönderdiği taf· Bundan dolayı da baıta Yuna· atletlere yarat lıareti veren görmekle beraber koıudan 
ailAb, umumi görUı ve mlltale- nlatan, Romanya ve aıruUe ve ismine Starter denilen ıonra sabaya manıp yatma-
alarile birlikte yazıyoruz: Yugoslavya ye Bulgariıtan adamın bitarafhiına itimat ıı, Mehmet gibi mukavemeti· 

Atina, (Huıusi surette gl- gelmek ll.zere TOrklye, Bal· etmiyerek lOO metreye girmi- ne gOvendiğimiz ve ylhllmüzli 
den arkadaıımu:dan) - Pa· kanyatların birinci gtıntl 10<' yen Semih ve ona bakarak gllldtirmesinl beklediğimiz bir 
ıar gOnli Balkan olimpiyatla- nuncu geldi. milıabakalqmakta lıtinkAf atletten sadır olunca oradaki 

aı•t mtıaaba· A h eden Mehmet Alinin vaziyeti aeyı"rcl Ttırkleri çok üıdli. 
rının atletizme tina stadyomu, met ur cidden dikkati celbedecek 
kaları Atina ıtadyomunda Averofun bir milyon lngilis kadar nahoı olmuştur. Ben, Mehmet, fOpbesiz rahabız-
başladı. O gün aldığımız de- lirası miktannda yapbğı hibe-- eııaaen kimseye ıu veya bu hk allmeti olarak yete dn-
receleri Atina ajansının delA· nin bir kıımı ile bqtan bata ıekilde hesap vermlye mec· ıUnce bacağına mesaj yapıldı, 
Jeti ile Anadolu Ajansı bil· mermerden vUcuda aetirilmff bur olmıyan ve sırf spor yap- iıtirahat etmesi için butaha-
dirmiı olacağı için bu neti· muazzam, fakat nefis bir eseri mak için ıporla meıgul olan neye kaldırıldı. Mehmedia 
celer üzerinde durmak fik· muhaccerdir. 60-70 bin kiti gençlerin azadeser kalmak rahatswğına ve koşudan ıonra 
rinde değilim. Yunan milJe- alıyor. Ogllnkil mevcudun istemelerine hak veririm. Şu yere yatbğını uzaktan lımet 
tile ahdi bir itillfı teyit edi- miktarmı mfibalAğasız olarak kadar ki muayyen taahhütle- Pafanın yanır-dan gören Yunan 
ci bir ziyarette bulunan ismet ( 60 ) bin tahmin ve teshil rin ifası tartile. Bu cihet Baş•ekili M. Venizeloı ye-
Paıanın Yunan Baıvekili M. edebiliriz. bertaraf, biz, Balkanyatların rlnden kalkıp koşucumuzun 
Venizelosun huzurile açılan Eter her mUıabakamn ıo· atletizm mUsabakalanna işti- yanına geldi, habnnı ıordu 
bu müsabakaların hitamında nunda netice ilin edildiği rak etmekle en büyük hatayı •e ehemmiyetli birıey olma· 

Bence evveli evinizi kurar· 
ken lddiah olmaktan vazge
çerek mütevazı olunuı. As
gari evlenme masrafınızı tesbit 

ediniz.En IUzumlu eşyayı alarak 
evinizi açımı. iki taraf ta 
uami tasarruf yaparak haya· 
tmızı ona göre tanzim eder 
Ye bir ıenede borcunuzu öde· 
yerek kurtulur gidersiniz. 

~ 

Beyoğlunda Şükran Hamına: 

On beş yaşında hayattan 
bıkmış bir kız herkesi kendi
ne dllşman zannediyor ve bu
radan uzaklatmak, insanlar· 

dan kaçmak istiyor. Hayat 

hakkında ne acele hüküm. 
Hayattan bıkmak için daha 
yaşın ne ki yavrum. Herkes 
düşmanın olabilir. Yalnız bir 

ıadık ve vefalı dostun vardır: 
Annen. Ona sarıl, bütün dert
lerini ona söyle. Herhade 
ıana en eyi dert ortağı o 
olur. 

.... 
Konyada Rifat Beye: 

A11klar kavga edebilirler. 
Hor kavga, yağmurdan sonra 
relen hava gibi, qkı tazeler. 
Yalnız bunu ııklaşbrmamak, 
Ulzumlu Ye IUzumauz sebeplerle 
tekrar etmemek daha muva .. 
fıldır. 

Hanımtegz• 

----------------------------rak yerine döndü. 

Hulasa fikria: şudur: 
Bizim atle+izm gün geçtikçe 

ge!iliyor. Bu iş muayyen bir 
program ile çalışmakla ve 
yeni atlet yetiştirmekle ka· 
bildir. Aksi takdirde her ya· 
pacağımıı tenezzüh! ve gire• 
ceğimi.z harici müsabaka bi
zim için husranb bir n'}tice 
yermekten baıka bir işe yara• 
mıyacakbr. Benim fikrim bun
dan ibarettir. 

Selim Ragıp 
<:iüneş/ 12.18 6.02 
Öile 6.18 J2.d2 

il.indi 9.32 15.16 en yt1ksek sayıyı Yunanistan, zaman Türk atletlerinin aldık· yaptık. Yüksek atJamada yü- dığını anlaymca müıterih ola-
================================================~: 
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TEFRİKA NUMARASI 4 

y AB 1 Ş 
YAZAN:* * 

Ben bile bir avuç .Cevtirdim. ınurat buyurmuşlar, geceleri 
S 1 k ıarayı dolaşıp filori ıerpi~or~ar. 
arı Veliye rastlayıp işi an atır en Bahtı yaver olanlar, bu 1erpıntıden 

o yağmurun bu havuza da dö· ı ı 
küldüğu"nu·· go""rduMk. • nasiplerini alıyor ar _ Sarı Veliye aalt bunu mu 

Toramanın sözlerini biraz ıı• 
t~hfaf ile dinliyen Ağalar, ~on anl~1);:dyuan:murun di~memeıir:ıe 
cunııe u- zerı"ne havuza i11ti1dıler d ç- ki din 6 ı 1 ın diyor um. un • -.o ınırıldanddar: ça ışa 1 ' 

- Yalan değil, ıuda flori var! eıini iatiyenJer var. .• 
KaP.ıa<rası devam etti : m Hasoda kodamanlarının goz• 

ı 6 S lerı· bulutlu bir müsademe yaptt V :- yl oldu da geldiniı. arı d h 
S elı, sözlerimi ters onlıyordu. ve Piri Halife, blra.z a a 

f 
•.~ ferasetli k işilersiniz. Yağmur "dd"l şfr 
tını daha ıcavraraınız ve b•· cı ~ Ya~an konuşuyorsun .!0üraü• 
l'lf ı dı' • özünü aç, ıoz n ın e de çabuk anlaşırsınız. mani - de g Hü kirın elln-

Pil H l"f b h · ld i l t t Altın yağmuru n d ı l r a ı e, a sın areı n ar • dökülQyorsa onun i~meı , 
'e ~larak ıordu: lı ne? ~fenndlmizln tahttan lnmeaı d;· 

____ __ ___, _ _...t..ı.ı.ı..uwW!ll-AnA.....!!l!U...~-·L:.:.::.::.: ...... im ister 

Sarı Velinin yüreğinden biraz: 
evvel ıi!inen heyecan, timdi on 
kat fazlaslle gerl gelmitti• işte 
Brülmek lıteniJen çorabın mahi
yeti sarahaten ı8yleniyordu. Hiln• 
kirın en sadık, en aeçme köle• 
leri olan Hasodalılar için bu 
haberden daha ağır birşey ola
mazdı. Toy delikanlı, vücudunun 
her zerresinde o ağır lığı hisse· 
derek zangır zangır titriyordu. 

Bu bilyük heyecan, ayni :ıa
manda derin bir merak ile karı· 
tıktı. O, teamet1i haberi kendial 
ile birlikte işiten ağaların nasıl 
bir feveran göıtereceklerint öğ· 
renmek istiyordu .ve bu •ebeple 
ocak an'ane.ini Adeta unutmuıtu, 
telaşa düşmilştO, gözlerini baıan 
Piri Halifeye, ba.ıan Hattat Huan 
ağaya çevirerek birteyler, hom~r
danma, böğürme, köpürme gabi 
tıyler arıyordu. 

Lakin Plrl de, hattRt ta sakindi. 
Alelide bir btkiye dlnliyorlarmıı 
...ıbt küçük, bir tefayyfir, küçük 
•: ·· kü Qk bir tehey• 

yüç göıtermiyorlardı. Yalnız ağır 
bir rnkudete 1arılmışlardı. lkiıl
nfn de yüzü ıoluk bir demiri an· 
dırıyordu. Sarı Veli; damarların• 
daki yakıcı kaynayıta1 yfiretin· 
deki ezintiye rağmen onlann bu 
aükılnuna ibret gözü ile bakmak
tan geri kalamadı. Biraz ev
vel, bu iki giln görmüş ağanın 
altın yatmuru haberinden uluorta 
faşırmadıklarına mim koymuştu. 
Şimdi de Hünkar aleyhine ıul• 
ka1t tertip ediİdij"ini işittikleri 
halde galeyana kapılmamalarını, 
metanetlerinden bir zerre kay· 
betmeyitlerinl hayretle seyredl· 
yordu. 

Piri Halifenin tunç aeıl onun 
hayretini sarstı; poı bıyıklı ağa, 
ağır atır sözüne devam ediyordur 

- Ağa hazretlerile ıırdaşım· 
aın ki onun dü9ilnceıini bilfr 
gfüünüyor11un. Bu a6zUn ucunda 
ip var, aatır var. Kapiağaıı değil 
batata olaan boynunu celllttu 
kurtaramazsın. Kafanı yakana 
b1rak ta iyi dütiln. Gaflete dütOp 

boşboğazlık etmftHD nedamet 
ıetir, tövbe et. Biz de tınmıyalım, 
epkcm olalım. 
. Toraman Haıao, endlt• 1ö1-
termedi: 

- Yarın, dedi, iki elim yanı
ma düıecek. Tanrının kara yilzlO 
bir kuluna niçin iftira edeyim? •• 
Öz kulağımla duydum: Atanın 
Şevi etlu Hünkira kaatı yamandır. 

-Nice duydun, biıide agih et. 
Sahih iae yediğimiz ekmeğin hak
kını yerine getirelim, efendimizi 
koruyalım. 

- Kızlarağaaı, bir haftadır 
tatraya haber uçurup duruyoır, 
efendimizin haşa ve hitl kaçık 
olduğunu il&n ediyor. Demek ki 
k6tü bir dileği var. 

- Sırta açık yabp ta kan.ıık 
bir dut görmiyeain. Kızlarağası 
ağırbaşlı bir devletlidir. Çürük 
tahtaya aval,: bHmaz, ıöx göre 
sröre A. irdaba gitmez r 

- Anamın tumanı ba11ma ol-
ıun ki aözt:İmde hll&f yok. Kız
lağuı, Şevkethl HüJ\kir& künde
den atmak üzeredir. Siz v e hh: 

r<JzümüzU açmazsak ocaklıyı ıa· 
raya ilşürilp meramını yerina 
wetfrmeıl mukarre.rdir. 

Piri Halife ve Hat tat Haııa'1, 
Kızlarağası Mustafa Ağanın böyle 
mühim bir teşebbilae giriştiğinden 
haberdar detillerdi. 

Fakat bir, iki aydanberi taht 
ve taca tuarruf eden birind 
Muıtafanın düpe<lüz deli oldu· 
tunu biliyorlardı. O; a tla kayığa 
l>inmek lıtf yen ve saray ıofala· 
rında kayıkla dolaşmı)'.ı. kalkı~an 
lvarclerdendi. Ekıeriya annesinin 
etej'Jne yapııır ve bir tutam 
1akalile mlniınini bir bebek g'il>I 
huysuzluklar g6ıterird i. 

Fakat bütün saray erkanı , bu 
deliliğin kutıi bir ıır gibi ara la· 
rında meatur kalmasını isti ror
lar~ı. .o ıebe~Ie elbir liği e dip 
denn bır ketumıyet muhafaza edi· 

• yorlar ve yeni Padişalıın evliya 
meşrepli bir mubarelc adam 
olduğuna dair renk renk riva
yetler çıkarayorlardı. 

(Arkuı var 
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tamamen irae eden FİLM bu hafta 

MEKTUP PARÇASI Elimde Silah, Şiddetle Bağırdım: Yalnız G LOR YA sinemasında 
ahterilmektedlr. 

- Bu ne? 
- G6rllyoraun. 

Haydi, Ne duruyorsunuz? 
YAZAN: M. KAZIM - Gartlyorum: Bir mektup 

-118-
( T af kent) e gelifimizin ilk 

.. ftalan bldUesiz geçti. F •
kat unnederim, tam Jİrlllİ 
bbinci gthıtıydtı, bir abah 
Bereketullab Ef. ile karşılıklı 

basblibal ederken kapı açıldı. 
Emirberim telişla içeri girdi : 

- Rus askerleri avluya 
doldular, eve baskın yapmak 
lzeredirler, dedi. 

Kapıya fırladım: 

Yedi ıekiz uker güya 
mlicirimiz ( lalam Bay ) ın 

evinde tabriyatta bulunmak 
bahanesile avluya girmitler, 
bizi görmemezlikten, biline-
mezlikten gelerek bahçenin 
lteıini berisini kazmıya ko

yulmuşlardı. Sanki gizli bir 
define bulacaklardı. 

Bu bidiae esnuuıda ev 
halkını bir teliştır, aldı. (is
lim Bay) ın küçük kansı 
korkusundan bizim odaya 

iltica etti. Rus askerleri de 
bunu bahane ederek bizim 
odaya da girmek mecburiye
tinde olduklarım söylediler. 
Kapımn önünde dikildim: 
- Hayır, giremeuinizl 

- Gireriz ve ararız. 
- Tecrübe ediniz bakalım! 
Bizde Rus askerlerinin gas

pedebilec:elderi hiç biqey yok
tu. Fakat Bereketullah Efendi 

tekrar Efpnistana gitmek 
Diyetinde olduğu içia Efgan
hlarm Adetlerine tebaan lte
kbıe berikine ufak tefek 
hediyeler fltörmek mecburi-
yeti bulunduğunu dtışllnmlif ve 
birkaç parça glmlif kaşık, bar
dak ile çaydanhk ubn almlfb. 
Rus ukerlerinin nalan 
pabebneleri ihtimali nrda. 
Bir de ben bir zamanlar bir 
Awsturyahdan başağnsma fay
dası olar dlf6n ::esile elektrikli 
hlr masaj malônuı sahn almış
bm. Fakat billhare A vustur
phnın beni aldattığını g&r

mtlllm: Filhakika bu cihaz 
•1r muaj makinesi değil, 

•omba patlatmıya mahsus bir 
alet olduğu anlaşılm1Şta. Şhn-

di Rmlar bunu göriirlerse 
kim bilir ne düşlinceye kapı
lacaklardı. 

Rus askerlerinin nezaketten 
anlamaclıldannı pek iyi ağren-

miftim, binaenaleyh sertlik 
,o.termiye karar verdim: 

Elimde aillh: 
- Haydiya, dedim, ae du

ruyonunuz? 

T ereddlt ettiler. DeYalll 
ettim: 

- Size pefin 16yliyeyim. 
Teşebbllsünüzün akıbetinden 

Iİz mes'ulsunuz. Ben eminim ki 

aiz buraya hilkUmetin haberi 
olmadan gelmi.pinizdir. Aksi 
takdirde biz ecnebi ve misa
fir olclaiumn için yanmada 
hariciye komiaerlitüıdea bir 
memur ltalaaacakb. 

Bakbm ki yaziyetim ve a6z
lerim Rua ukerlerinin üzerin
de bllytlk bir tem yapb. Ge
riye dönerek Bereketullah 
Efendiyi çağırdım : 

- Ben hariciye komiaer
liifne IPdiyorum. Gelindye 
kadar bu adamlan içeriye 
sokmayınıL 

Ve tekrar askerlere d&ıdüm: 

- Bir daha söylüyorum. 
İçeri girmeyiniz, sonra mes'ul 
olursunuz.. 
Sokağa fırlayarak bir oto

mobile atladım : 

- Şof6r hariciye komiser
liğine gideceğiz. 

Hariciye Komiseri MüsyD 
( Gonyer ) makam1nda idi. 
Meseleyi anlatbm ve sordum: 

- Lfıtfen s6yler mıamız 
evimi ne maksatla bubrtbnız? 

(Mabadı yarıa) 

?laklar Hakkında 
Adli Takibata 

Başlandı 
f Bat tarafı 1 l nci sayfada) 
Ayni kanunun ( 426) ıncı 

maddesi mucibince bu çeıit 
plakları tevzi eden, satan ve 
satbranlarla bunları bir yerden 
bir yere nakledenler ve etti
renler ve bunları dolduran 
fabrikalarm mes'ulleri bir 
aydan iki seneye kadar hapa
edilecektir. 

Sillhh Bir Sarhoş 
Mehmet Ali iaıninde biri 

aoa derece sarbot bir halde 

- iyi YL 
- Faka anlamıyorum. Ev• 

veli tam bir mektup değil, 
bir mektup parçası. Ostnnde 
yanm ctimleler ve kelimeler. 

-Tamam. 
- Fakat bu kelimeleri ba-

na izah et: •Seninle o gün .. " , 
"'Ebedi afkımız.."' • Yalnız 
sen. .... 

- Tnrkçe bilmiyor mmn? 
- Biliyorum. Fakat bu 

mektup parçası ne? 
Bir qk mektubu par-

çaaı. 

Fakat eski, solmuş, yır

tık, yazuı giç okunuyor. 
- Evet: Eaki, solmuş, yır

bk, yazıu gDç okunuyor. 
- Bu mektubun aeain ya

zahaneain gözlinde iti ne? 
- Bir habrL 
- Fakat benim b6yle bir 

hatıradan haberim yok. Biz 
seninle ev!endiğimiz Yakit aen 
bana ne demiştin? bk ıevdi
ifn kız ben değil miydim 1 

- Şliphesiz. 
- Hani batka hiçbir ka-

clmfa mevişmemiftia? 
- Yine de 6yle. 
- Bu mektup ne? 
- Bir batırL 
- Alay ma ediyonun? 
- Kat'iyyen. 
- Ben ciddiyim. 
- Ben de. 
- Fakat gtllDyonun. 
- Ben gtilerylWil bir cid-

diyim. 
-Ne hatırası bu? Söyle çabuk 

söyle, eğer her ıeyi anlatmazan, 
benden gizlediğin şeyleri iti
raf etmezsen hemen çıkıp 
gididiyorum. Bir kere 6yle 

nlra Ye ailib atarak Samat- 1 l 
yada Agop Efendi iemiacle R ad g o 1 
birinin evine taama etmif, "-------------' 
yakalanmıftır. 7 Teşrinievvel Çarfimba 

;____ Oıtrava 263 metre 11 kilovat 
Cuma GUnkU Maçlar ., Praıt•n Ara ... ı.ı.. 
T. 1. C. l latanbul Futbol 

Heyeti Riyasetinden: 
9-10-1931 euaıa ,enı icra 

edileeek flit we l~cl takımlar 
müaabakua: 

Kuımpqa- Fenerbabçe Bçün
cü takımları aaat 10,30 hakem 
Şahap Bey 

Şilt müaabakalarl: Beylerbeyi 
Gençler - Hilil aaat 12 hakem 
Nuri Bey, Süleymaniye - Topkapı 
aaat 13,4S hakem Emin Bey, 1.
tanbulapor - Anadolu aaat lS,30 
hakem Necmi Bey. 

Gürgen Ticareti 
Bir ecnebi ticarethane, 

ihracat ofisine milracaat ede
rek, ayakkabı yapmak için 
memleketimizden gDrgen ağa
cı almak istediğini bildirmİflir. 

Gazetemizin ucuz •• 
küçDk illıılanndan isti
fade ediniz. 25 kUJ'Uf 
sizi bnytık zahmetlerden 
kurtarabilir. J 6 kelime-

lik bir ilin 25 kuruta 

lsTIF ADI EDiNiZ 

• Praı llualld Ceml,.U ..ı..--. 
aaklea koaeer 

Heibberg 276 metre, 75 kilovat 
•,ıs: Alman prkılan 
20,a Dançlktaa aaldea 11-. ... 
22 : Dan• haYalan 

Mlihlaker 360 metre, 75 kilovat 
19,SSı GU. haberleri 
20,40: Frankforttaa aaklen keman 

kouerl 
23 ı Danı hanlan 

Blikreş 394 metre 16 kilovat 
20 : Radyo Darlllflla-u 
ıı ı Kemaa •olo 
n,45: Kllvlya konıert 
t2, tSr Keıaaa llOlo 

BellJ'at 429 metre, 2,5 kiloYat 
2t 1 Gruaoı.. kouerl 
20,Jls z.,.. ... aaldl 

Roma 441 metre, 75 kiloYat 
19,!0ı Glla baberlerl 
22,llı Doktorun tavsiyeleri 
21 ı Luda operasının mukaddemesi 

Viyana 516 metre, 20 IJlovat 
ıt,45: Operet parçalan 
n : Lelaann eaerlerl 
22 : Gece konaerl 

Peşte, 550 metre, 23 kilovat 
20 : Macar balk tarkıları 
22,JO: Konıer 
21 : Danı havalan 

V arşova 1411 metre 158 kilovat 
20,15: Halk t•rlnları 
21 ! Edebiyat mu .. habeel 
2t,1Sı Gramlloa pllklan 
2' r Danı havalan 

K&nigsvüstrhavsen 1635 metre, 
75 kilovat 

19.50: Danya buhranında kapatalls• 
mln vaziyetine dair bir mıuahabe 

20 ı Ll71p,tktea aaldea yeal n 
...... dua hawalan 
•• ıc-

gtllme. 
- Peki. 
- Anlat. 
- Peki: Ben seni alma-

dan evvel bir lnz sevdim. 
Hem bu kız dehşet!i güzeldi 
Ye ben de onu dehtetli aev
dim. 

- Alçak. 
- Derken efendim, mek-

tuplqıyorduk. Tıpla senin 
ıibi o da bana lp"kane 
mektuplar yazıyordu. 

- Ahi 
- Ve ben bu mektuplan 

akbyordum. 
- Ahllksız. 
- Nihayet bu kızla ev-

lendim. 
- Yalan! Sen evveli be

nimle evlendin. 
- Ondan ıonracağızıma 

efendim, bir gin, bu mektup
lan masamn llstthıe bırakıp 
unutm111um. Hizmetçi lllmm
auz klğıt sanmlf, sobaya at
mışb. Mektuplar yanarken 
yetiştim, fakat ancak bu 
yanık parçayı kurtarabilelim. 
Y aZ1h•nemin g6zlne koy
dum. Bu felAketi de kanın
dan gizledim. O da. bu mek
tuba yazıhanemin gözlnde 
bulmUf, yutık ve yamk mek· 
tup klğıdı parçası llstünde 
kendi yazısını tanıyamallllf, 

bana bu mektubun başka 
bir kadından geldiğini zan
netmiş, bundan on dakika 
evvel ka11ıma geldi, "Bu 
ne?" diye ıordu, fakat mek
tup klğıclına dikkatle baka
taiı yerde ylldme hayretle 
bakıyordu. Hlll da kartimcla 
bu kadın. Hlll da kltıda 
bakacağı yerde ••. 

- Affet. 

Poliste ikramiye 
Polla 1 inci Şube komiser

lerinden Saim, ve Zihni Bey
lerle taharri memura Hamdi 
Efendiye Dahiliye Veklletinin 
temibile birer maaf nisbetin
de ikramiye Yerilmiftir. 

Bir Tabanca Harsızı 
Sabıkalı Sami Samatyada 

Enver Efendi isminde birinin 
evinden manto, ceket ve bir 
tabanca çalark kaçarken ya
kalanmıfbr. 

8&fbca mevsular fUDlardır: Plre'de l.tlkbal • Atlu'ya dofru çık1t • lımet 
Pqa th: Ya-n RelalcWDhunı nmlnde • lamet Pt- Hz. ile lllhy6 Veai&eloa 
.. Pelit Palala "de • Atina Stadyomunda 60.000 lJtl Bafveklllmls Ue atletJe
rimlzl alkıtlıyor.-lımet Pqa Hz. aln Yı.ınan MecUal Meb'uıamnda ruml kabulü 

( Glocya linemaaına mllnhUll' ) 
Proram'da ı haftama bli,alıı aawaffaldyetl 

GECE SEVDALARI 

Meşhur dram artisti 

VICTOR VARCONI 
tarafıadaa leaııll edUea 

V A R Ş O V A KALESi 
fllml Leblatan'nın ı.tıkl&U mUcadeleslndr ·ı bir aafhadır. 

Kibar halkın 
mecmaı olan 
ARTiSTiK 
SiNEMASI 
Y ın ak,amdan ltlbarea 

Viyana da 
Bir Kız 
Sevdim 

- .ı .. u.:a .-özJu ve şar~c&.ı mu ıtcşem fi!:uini takdim edecektir. 
Heyeti temailiyeai bqında Oç büyük san'atkir : 

GRETL THEIMER - WERNER 
FUETTERER ERNST WEREBES 

lliveten: ismet Paşa H. ile Tevfik Rüştü Beyin İstanbul
dan başlıyan ve tekmil teferruatiyle gösteren Atina seyahat
ları. 750 metre 2 büyük resım. 

ROLAND TOUTAİN 
Q S S 0 'DUO 

SARI ODANIN 
ESRARI 

bil,Uk fUmlnde Reulı1tlbille rolil"ü 

oyna1an mevlmll mümeHilldir. 

HU&UEJJE 
f 1-0UFLOS 

sinemada birinci defa 
olarak ...... filminde 

konutacakbr. 

il Tiyatro Ve Sinemalar f 
ALKAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Fırt.na 
ARTiSTiK - Şehir •tıklan 
A S R 1 - Son temall 
t:K LE l - Sl1ah lacl 
ELHAMRA - lleDmartr •ewclalan 
ETU VA L - Şefakt 
FERAH - Muht~llf temıillar 
Gl.ORY A - Geee HYdalan ·-----------•! KEllAL B. - llukachlu dal Belediye Bütçesi 11A,J1K - Artar .-..ı h.....ı.r 
MELEK - Y aaak kalpler 

Yeni yapılan bazı kanun- MiLLi - A,k resmlreçidl 

larla bazı vergiler indirildiği OPERA - Asaia 
:>IK - ltltam ediyorum 

için Belediyenin (931) bütça- Ü•kUdar HAie _ Parı. lloclalan 

sinde Daimi Enclimen tarafın
dan yapılan tadilitJı bütçe 
Dahiliye Vekaletine gönderil
mişti. Bu biUçe Dahiliye Ve
kileli tarafından henüz tetkik 
edilmediği için iade olunma
mlfbr. 

Bu akşam 

ÜSKÜDAR 
Hile Sinemasında 

PARIS MODALARI 
Milmessili 

Klav Buk 
6 Teşrinievvel Safi 

EL HAMRA 
Sab1raazlak.la beklene• we llARLENE DIETRlcH ve 

GARY COOPER tarafmdaa temall edilen 
Paria'ln bGtüa mualkl va netealal tuvlr eden HENRY 
GARAT ve ( Bouff .. Pariılen•) den MEG LEllONNIER 

tarafından temall edU.. 

Yanık Kalpler MONMARTR SEVDALILARI 
( Morocco ) emaal•lz flhnhll görmek için filmini airmak ve itilmek için 

YERLERiNiZi EVVELDEN TED AR 1 K E D 1 N 1 Z. 
lll•aten ı .. BiR SEMA VER ETRAFINDA " Ru t•rkılan 1 lllYtıten : " 0ç llA T AllORIS ,, lapaa1ol mııaranal n 

Ue bir musiki faatnl•I 1 ,ıtarl•tlerl. 

PARAllOUNT HALlHAZIR DÜNYA HAVADiSLERi: fnrllla aabltaa1D1a resmi geçidi • Honduru'ta kaaırııa -
Ve•edik"te Condol 1an,Jarı • Sinema yıldızlarının etlencalul • " Leander ,. ıurhhaıma dulae ladlrllmeal • 

Bundan muda, l•met Pafa Hazretlerinin Atfna'ya ıayahatlerinln ve BALKAN OLf MPIY ADLARININ bGtfla 

teferruatını• yeni bir kopyeel pllterllecektlr. 

ISTANBUL373 B L ,. T z ANKARA 
latfklil caddesi E Hacı Ba am caddel --Milptedi ve mil- Hususi ve umaınl 
terakki talebe dersler hanenizde 

için iiiiiii•-llllıill••llll•lilllliıııill•••••••• veya mektepte. 

YE~çıt~~kAR HER L İs AN 1 ö G RET ı R M~Cc°lNtwıuı 



Meşhur Doktor 
Paşa Kimdir? Bunun 

SON POSTA 

Mark o 
Hiki-

Verem Meselesin
de Suya Düşen 

Bir İddia 

yesini Abdülhamit Anlatıyor 

Sayfa 7 , 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

• 

çekiaıadlr. 
Nlma:rlı Ye 
prlataalik ,.. 
pamu, .... 
lbliii ıercUa 
eder. Kuur-
larmia haldt 
•• ıayumadaa 
endlp ecler. 
Çabulr almr 
" h•eıll1et 
,a.terlr. 

Cemal Gill#lcin '-•: Sa• 
mimldir. Ol
duğu ılbi g6-
rllnllr, uaul H 

meruime ria
yetkirdır. Sal 
muameleye 
hakııdıia ta
hammül ede-
mez, mukabe
leye n tenki
de mlltemayil

clir. Neıeaini na_.ren aayi eder. 
Jf-

M. S. lıanım ı 
- Fotofrahnıa den:tal latemlyor -

Hırçın ve kıskançtır. Çabuk 
alınır n ataklık ı&aterir. Yl
aDne ıtlenlere kartı uysaldır. 
Menf aaatlerini eairgemeı, 
teşvika kapılır. El ltlerinde 
meharetl varaa da ev itlerile 
metgul olmaktan sıkılır. 

• 

merulml ... ı 

yer " kuyu
datma riayet 
eder. Menfa· 
atlerlne llJlllD 
dtlpılya ıu.. 
..... fayda-... ,., .. ,. 
ra;bet etmu. 
Kendine .. 
bemmiyet Ye

Atak ve atd· 
gandır. Kilçtlk 

bir ıeyi bOylll
tftr ft izzeti 

nefia meseleli 
yapar. Parayı 

l1rafa mllte
••Jildlr. Ala

yı •• eflen
ceyi ihmal et· 
meL 

l 82Niluıt ""• ı 
MtUqebbiı ·ye 

ı o k u la-andır. 

Betaetten bo.
lanma.ı, bazen 

acul olur. Bir

denbire par

lar, a6z albn· 
da kalmak; .. 
temez. 

• Fn2i S•dık HJ: 
- Fotofraluaıa dercini 1.temlyer -

Ablgan ve hayalperesttir. 
Girgin ve aokulgan değildir. 
Daha ziyade tutuk Ye mah
cuptur. Küçük bir pyi blytll· 
tt1r, bqkalarının tesir ve ira
delerine tibi olur. MOtkil't 
kar,...nda metin •• cebbu 
değildir. Herkeale anlqmıya 
mltemayilc:tir. 

• lıilmi " Atı/ hglere ı 
Bir arada çektirdiğiniz fotot· 
raflar fazla gölkeli olduğu 
için tahlile eaas olaca\ w
aubtan malarumdur. Talebiniz 
veçhile resmınız adruinize 
iade edilmiştir. Ayn ayn çe-
kilmit bir baıka fotojTal 
16nder!uiz efendim • .. 

H. Kemal '1e_q: Alır bq-

l• 

b ve ciddidir. 
işlerinde ace

leyi tercih e

der. israftan 
mOç t e Diptir. 
Doıtlannı in
tihapta mllf
kll pe sen ttir • 
Çabuk lluba
H omaz. 

K•111ll Eft•-.tll: Her ıeye 
müdahale et
mez, pabrbCI, 
gtirliltl\cll ve 
kavgacı dep. 
dir. Zararlı ve 
tehlikeli işle

re girifmelr
ten çekinir. 
Maddi ve yo-

rLmuini later, takdir ve te
Ye'-Ctılıten buz.eder. l latemu. 

rucu itlerle 
mqgul olmak 



8 Sayfa 

[.VAPURLAR 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

GUJcemal - Türk • İzmirden 

Dumlupınar ,. • Rizeden 

Asya - Türk • Mudanya 
Gemlikten 

Güzel Bandırma • TUrk • 
Bandırmadan 

Afrodite - İtalyan • K&ten
ceden 

Assiria - ltalyan - Kösten· 
ceden 

Regele Karol - Romanya • 
lskeoderiye Pireden 

P atris il • Yunan • Marail· 
ya Pireden 

Bur gaz • Bulıar • V ama 
Burgazdan 

Bugon Gidecek Vapurlar 
Vatan • Türk - Rizeye 

Seyyar • Türk • l.ımire 

Marmara • " Mudanya Gem· 
liğe 

Feyyaz - Türk - Bandırmaya 

Nilüfer - " • Cideye 

Burgaz - Bulgar • lakende-
riyeye 

Palestioa - ltalyan • Tri
yesteye 

r SEYRISEFAIN 
Mukes acentamı ı Galatada KIJprU 

bqı B. 2362. Şube A. Slrked MU· 
hQrdar ıı:ade han 2. 2740 

MERSiN POSTASI 
(Çanakkale) 9 Te,rinienel 

Cuma IO da Galata Ralıb-
mından kalkarlar. 

TRABZON POST ASI 
(Cumhuriyet) 8 T eşrinienel 
perşembe 17 de. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk Postası 

,.v!~~~~P~! 
ıembe güntl 11 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakka· 

le ve körfez tarikile Ayvalığa 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da Y•· 
rilir. Adres: Yemişte Tavilude 
biraderler. Telefon: fst. 2210 

ALEMDAR ZADE MEHME 

VAPURLARI 
Lüka ye ıeri Karadeniz poıtaaı 

Bu .. LENT VAPURU 
1 T. evvel 

Çarşamba 
gUnU akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Ayancık, 
Samsun,Ünye,Ordu, Giresun, 
Görele, Vakfıkebir, Trab
zon, Sürmene, Rize ve Ma
pavri) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Yllk ve yolcu için Sir· 
kecide Vezir iskelesi ıokak 
karşısında No. 61 acentesi
ne müracaat. Tel. 21037 

Sult.anhamamında Yerli 

SADIKIYE 

Bir ailenin lıukukl 
ve mali bütün itle
rini deruhde eder. 1 

SON POSTA 

ovyet Antrasit K .. mürü 
lzMIR izM\P. 

SALAMANDRA g g KALORiFER 
Permanent, Goden Yesair 

sobalar için 33 kiloluk mü

hürlü çuvallarda teslim edilir. 

Satış merkezi - Galata 

Arapyan Han 137 

Telefon: B.O. 4581 

••" İçin hususi antrasit, 
bilumuın Şof aj Santral 
kazanlarına dahi tav
siye olunur. Zira sar
fiyatta pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

Her Mahrukat De o l a r ı n d a n i s t e y i n i z. 

D<>ium ve kadın hastalıktan 
mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiştir. 

Hastalarını Tnrbe karşısında 
eski Hillliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergUn öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lal 22622 

. 

SELANİK BANKASI 
Teılı tarihi ı 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmi': 

30.000.000 frank 
idare Merkezi ı lsT ANBUI. 
TÜRKiYE' deki Şubeleri 

GALATA, 1STANBUL, 1Zl\I1R 
SAMSUN, ADANA, MERSlN 
YUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SELANlK, ATlNA, KAVALA 
PİRE 

Bilümum banka muamelah. 
Kredi mektupları. Her cinı 

nakit Clzerine he1ap küıadı. 

Huauai kasalar icarı. 

DOKTOR SEMIRAMISE 
EKREM H. 

,.oeulı baatalıklan mlltehuauı 

Türk Yavrularına 

YURT BiLGİSi 
~ KAzım Sevinç 

İlkmektepler ıçın 

En çok beğenilen, en nefis basılan 
ve en müsait teraitle satılan e!'!er budur. Görmeden kitabınızı 

intihap etmeyiniz. Talep üzerine derhal nümune göııderilir. 

Müracaat yerleri: Ankara caddesinde Cağalo~lu yoku~unda 

ve Dilsiz.ıade Hanında 2 

Sıtkı Hamit Bey. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST AN BUL ŞUBESİNDEN 
Esas Mevki ve Nev'i Bedeli icara senevisi 

41 Beşiktaş Ha~ anpa~·ı derc .. i 4 No. bo tan 190 T.L. 
87 Çırp ı cı 5 ila 20 dönüm tarla lar l\l ulıtP>lif 

101 Hüyükada Kanıino bağ, Lahçe \'e kö~k 500 T.L. 
219 Çırpı c ı da 79 dönüm büyük bos tan 600 

220 " 25 " küçük " 312 
252 Beykoz Tokat Çifli~inde 20 cWııüın bostan 100 
255 Ni~antaşında Muradiye ınahfıll~s i ııde Valde bo:,tan 335 

Balada muharrer emlak bilmüzarerle birer scııe müddetle 
J 

kiraya veri leceğinden taliplnin ihaleye mü~::ıdif 15 -10- 931 
perşembe günü saat on altıda şupemiıe müracaatleri. 

Dr. Ekrem Behçet ~-=-
Etfaı haatanesi kulak, boğaz 

burun haatalıklan mütehassısı 

TÜRKLER İÇiN 

Beyotlu Mektep aokak No. 1 
Telefon Beyotlu 2496. 

BAHRİSEfiT 
FE L E M E N K BAN K AS 1 

IST ANBUL ŞUBESl 
İdare merkezi : AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatadı KaraklSy palaata Te lefon: 

Beyotlu 3711·5 latanbııl tlll ıubeıu 
"Merkeı Poıtaneal lttlullnde Alla· 

)emel han, Telefonı l.t. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GOLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
'YilAyet karıısı 15 No. 

Muay-•hane: Telefon l.taııbııl 
lkaaetslhı ı ,, ,, 

Mallar Karşısında 

HANINDA 

Birinci NOTER 

Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULO 
Maarlf Vekaletinin a - • 931 Tarih Ve 78S Nuınaralı Kararlle 

Melcteplerlml:ıe Kabul Olunmuttur. 

Müelllfl~rl : 

HERMAN SAN DER TAHSiN AB Dl 
Almanca ve edebiyat ltmir llse1I Almanca 

muallimi mualllral 

1 ınc1 Kı~mı 40 Kr. Ayni Mcto<lun: 
2 ıncı Kısmı 50 ,, 

1 
Küçük Cep Lı1•Tati 
Muallimlere A ı~ahtar 

30 Kr. 
3 üncü Kısmı 70 " 160 ,, 

Bu -ahtar mualllmlljlnl ispat edenlere poıta para11nı göndermek ıartıle meccanen) 
• Satıldığı yer : fstanbulda Hüsnütabiat matbaası. 

Cilt ve zUhrevi hastalıklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
atanbul emrazı dlhrevlye dlıpanuri baıhokiml 

Ankara caddesi ikdam Yurdu kartısnda No. ·11 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keside Olarak 

Yıl Başı Piyangosu 
BÜYÜK İKRAMİYE 

Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 

t,000, 00 
TÜRK LİRASIDIR 

kontıırntları tanzim eder. 

Teşrinievvel 7 __ 

Eskişehir Vilayetinden: 
Sarıköy - Mihnliçcık tarikinde mebdeden itibaren yap:lacak 

olan on bir adet düz ve altı adet menfezler • 4825. 48 - lira 
bedeli keşifle 22 - 9 - 931 tarihinden itibaren J 2. 1 O. 931 pazar· 
tesi g UnU. saat on beş buçuğa kadar yirmi gün müddetle 
alenen münakasaya vazolunmuştur. Münakasaya iştirak ede· 
ceklerin bedeli keşfin ~o 7 ,5 ğu nisbetinde teminat akçesi 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince nezareti fenniyesini 
kabul ettiğine dair fen memuru veya ehliyeti Nafia Bıış Mü
hendisliğince musaddak bir çavuş taahhütnamesinin ibrazı la
zımdır. Proje, evrakı keşfiye ve sı.ireyi görmek ve fazla malu
mat almak istiyenlerin Nafıa Bat Mühendisliğine müracaat 
eylemeleri lüzumu i lan olunur. (2835) . 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI 

Ankara Ga1,i Terbiye Enstitü-ü Müdürü Faik Sabri 
Be) in bu e.~eri çoğraf ya tedrisatında m ühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek il k, gerek Orta mekteplerde coğrafya tedrisatile 
ıne ... 1.1ul olan her muallimi alakadar edecek bu kitabın fiati '.1h 

50 kuru-.: tur. 
Naşiri: Kanaat kütüpanesi 

İstanbul Adliye Levazım Me
murluğundan: 

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üsküdar ha· 
pishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastahaneleri et, 
sUt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan tartnameyi 
görmek ist iyenler her giin Levazım idaresine ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif 
pazar gilnü Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları ilin olunur. (2803) 

1 cııı ~!. ·t!~~~.2~~~~adu 
Taksim Zambak sokak No. 41: - - -

13 LAKE KARYOLA 
Lira Sirkeci Ebussuut caddesi karyola fabrikası 

BÜYÜK 
Adamlar Serisi 

İlim, fen, san' at aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak
mış olan cihanın büyük ve meşhur simaların ve bunların 
bıraktık ları eserleri. insaniye:t ve medeniyete hizmetlerini 
izah ı:den bu seri küçük kitapçıklar halinde her hafta 
muntazaman neşrolunmak.tadır. 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 
1 - Markonl, 2 - Lort B•yron, 3 - Madam Kılrl, 4 - BG

yük Frederik, S - Lort Norlklif, 6 - Makravel, 7 - Robu~l
yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gök Alp, 11 - So.c• 
rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Krlıtof Kolomp, lS -
Ziya Pa,a, 16 - Oakar Vayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tolatoy, 20 - Ahmet Mitat, Ef, ~1 - Kleopatra. 

Her cüzün fiati 7 ,5 kuruştur. -
Naşiri: f~tanbulrla Kanaat Kütü anesi 

111 
Nuruoımaniyede Cezir Kuımpa
şa mahallesinde Nuruosmanlye 
caddesinde 17 - 17 • 17 mükerrer 
numaralı furun ve hanede mu
kim iken elyevm ikametg-ihlan 
meçhul olan Mihal, lıya, Metotf, 
Nikalaviç, L~fon Efendilerle Va· 
ıiHki, Ann11 Furu1a hanımlara 
Beyoğlu icra Riyaaetinden: 
A. Marko Efendinin borcun· 

dan dolayı Nuruoımaniyede Ce
zir Ka11mpafa mahalle.inde Nu• 
roımaniye caddesinde 17 • 17 • 17 
mükerrer numaralı bir furun 
ile bir kahye ve odalan ve iki 
dilkkinın satılacağından aatıt 

tar.ıının tayini zımnında hia1edar 
ııfatla :.izlerinde haxır bulun
maklığınıx icap ettij'inden 7-11· 
931 tarihinde saat 11 de Beyoğ· 
lunda ~::tkılmde icra itiraz mer· 
ciinde hazır bulunmaklığınız ve
aa kanuni bir mümessil glSnder
me1l lüzumu beyan ve l.ıbu ilin 
varakuını ikametı!hımzın meç
huliyctine binaen davetiye ma
kamına kaim olmak üzere Hin 
olunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyast, HavacUı: ve Halk gueteıl 

idare : l.tanbul Nur.ıoımanly• 

Şeref ıokafı 3S • 37 

Telefon latanbuJ - 20203 

Poıta kutuıu : lıtanbu: • 741 

Telıraf ı latanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE 

1400 Kr. 
7SO ,, 

400 " 
lSO ,, 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 ,, 

ECNEBi 

2700 Kr. 

1400 " 
aoo ,. 
300 .. 

Gele• eYTak ~eri verllmeL 
lllalardaıa meı'ullyet alınmaz. 

Adres deflttirllmnl ('.21)) kuru,tur. ~ 

MA TBAAI EBUZZİY A 

---------------=,._,=-=---=-"'-
Sah 1 p l er iı Ali Ekre!ll, Selim R.af1P 

Nepiyat Miid ilra . Scllnı .hı• ' 


