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EGE VAPURUNUN TELSİZi 
Atina Seyahatine Ait Çok Mühim Haberler Verdi: 

Atlaadakl fotofraf aubaltlrlmlıdn •• 10a 1'8nderdlft realmler' 

lam•t Paşa ttırllıt El•/•ln• lı•rtılHtlef'inl ı•zlgor. Ortada: Bap11/cll 

Tlcar•I "" Do~tlalı muah•de•inl imzalarken 

Başvekil Diyor Ki: Yunanistanla Dost Geçine
ceğiz. Fakat Başka Bir Devlet Aleyhine ittifak 

Yapmak Aklımızdan Bile Geçmemiştir 
Ege vapuru, 1 ( A. A. ) -

l.met Paşa Yunanistan seya· 
laahndalri mllşahedat ve inti· 
baatını milli matbuata Ege 
vapurunda aynen ıu surette 
anlatllllfbr : 

"Beraber bu birkaç gün 
zarfında Yunanfstanın reımt 
mahafilile Ye hususi muhitle
rlle temasta bulunduk. ilk 
andan itibaren milli kudretin 
Yunanistanda terakki -ve in· 
kiıaf içinde bulunduğu dik

ı 
askeri kıtaatın, poliıin nez&· yeni projelere teıebbDı j 
keti ve ağırlaması içinde biz- ediliyor. Böyle bir mllll 
zat kendilerinin intiıamı, talim cereyan içinde memleket 
ve terbiyesi, iyi teçhizatı tak· zimamdarları harici politikada 
dirimizi tahrik etti. ıulh ve emniyet havası içinde 

Bu manzarayı kvvetU bir buİunmayı ciddi olarak takip 
memleketin görllnOşU telAkkl ediyorlar. TemH ettiğimiı 
etmek tabiidir. Orman, mede- münevver muhitler ve halk 
niyet ve iktııad'ıat için sar· tabakaları ayni arıudadarlar. 
folunan gayretler barizdir. Türkiye ile iyi komşuluk ve 
Az zamanda vticud ' geti· samimi dostluk babıettiğimiı 
rildiği anlatılan eserler ıeraitin, yani ıulh ve emniyet 
çoktur, ve güzeldir. Her şeraitinin mühim bir kıımı ad· 

TOrkiye ile arzu •amimtdir. 
liemen mutlak ekseriyete ıa· 
mildir. 

V adyetln bu manasında Yu
naniıtanda bulunan muha
cirlerin tekrar Tnrkiyedc 
yerleşmeleri Omidlni tatmin 
etmek esassız ve yanhı bir 
propaiandadır. Büyük adet
te muhacir kitleıinln biz· 
zat muhacirlere, memlekete 
ibdaı ettiği müıktıllt devri 
ıeçmiştir. Muhacirler yerletmiı, 
kendilerine yeni ikbsadl ıe-

[ Deumı 3 üncG Hyfada J 
tarafta ıslahat ve imarat dolunuyor. 

Donanmanın, tayyarelerin için yenı mevzulara ve Hepimiz beraber gördlik ki 
katimizi celbetti. 

Bir Milyon 
liralık 
Piyango 
Tayyare Cemiyeti Yıl
başında T alilileri Zen

gin Edecek 
Tayyare Cemiyeti Piyango 

Müdürlüğü önümüzdeki yılba· 
ft için büyük bir piyango 
tertip etmiştir. Bu piyango 
Yalnız yılbaşında çekilecektir· 
En büyük ikramiyesi ( 1 Mil· 
Yon ) liradır. Ayrıca 400, 200, 
~50 ve 100 bin gibi büyUk 
ıkramiyelcr, mükafatlar ye 
•rnorti!er vardır. 

Bu keşide için biletler ha· 
(i~an?1ışhr. Onda bir bilet 

1. ) hra, yirmide bir bilet (5) 
ıt•dır. Keıidedc bir milyon 
l r~ isabet eden onda bir bi· 
etın · h'b 
l' .. k 8

" ı i t 00 bin lira ala· 
- bt. 

tt>'~akalım bu keşidenin bah· 
t' Zengini kim olacak? 

Belediyeciler Atinayı ;efa.~Otrtamektehinde 

T k . k E 1. d . ınz1 ı a et ı tme ı ır Kalan 

Şehircilik Orada Çok İlerlemiş, 7 4 Talebe 
Büyük Eserler Vücud~ Getirilmiştir Bu Talebeden 28 inin 

imtihanda Kazandıkları 

Atinanın nümunelilc. 

Atina, (Heyetle giden ar-

k d mızdan) - Yunan hU
a aşı . · ~· ro· 

kumetinin tertıp ettıgı p 
-ucibince ismet Paıa 

ırraaı ... 

caddelerind•n biri 

ile beraber bugün Atina cı· 
varındaki Maraton ismi veri· 
len ıun 'r gölil ~ezdik. 

[ Dev mı 6 ıncı 1ayfada J 

\·nlaşıldı 

Vefa Orta mektebinde bu 
sene imtihan neticesinde (80) 
kiıilik bir sınıftan ancak (6) 
talebe geçmiı, geri kalan (7 4) 
talebe Fizik dersinden sınıfta 
bırakılmıştı. Çok şayanı dik
kat görülen bu hadise üzeri
ne Maarif Vekaleti tahkikat 
yaptırmı,, İmtihan kiğıtları 
muallimlerden mürekkep hu-
ıusi bir komisyona verilmiştir. 

Bu komisyon imtihan ka· 
ğıt1arını tetkik etmiş ve 28 
talebenin daha sınıf geçecek 

1 
derecede cevap verdiği ne
ticesine varmıştır. 

1 Bu malumat Ankaradan 
~ bildir:lirken, bu neticenin 

hayretle kar ılandıjı ilAve 
ediliyor. 

1 

Uydurma Verem ilacı: 

(Fridma ) Aşısının 
Reklamı Me e · di 

Resmi MakamlarBu AşınınFayda
!nzlığını Kat'i Olarak Söy üyorlar 

Atuua faydHıI oldufunu"Muhaklı:ak,. 
kaydlle ıöyllyeıı 

Neşet 0$man beg 
Veremi kökünden sökilp 

attığı ileri sürülen (Fridman) 
atııının uydurma bir ilAç ol· 
duğu ve hiçbir işe yaramadı· 
iı artık tamamen sabit ol
muıtur. Dün mtitehassıs dok
torlırımııın bu hususta yap· 
bğı tecrübeleri yııımış ve bu 
atınm veremlilere hiçbir fa
idesl dokunmadığı gibi hasta
lığı fazlalaştırmak ihtimalleri 
bile bulunduğu neticesine va-
raldığım ilAve C4miştik. 

Fakat mesele bununla bit· 
miş olmuyor. Resmi ve husu
si mlltehassıs ağızlar tarafın· 
dan beı para etmediği ısrarla 

Frldmaa llAcının rayduı:r.lılını teallm 
edeıı Slhhat mOdllrQ 

Ali Rıza b•g 
söylenen bu iJAç günlerce 
reklAm edilmiı, bu suretle 
halka ve hastalara ümit ve· 
rilmiıtir. Hatta birçok kim· 
ıeler kurtulacakları ümidile 
bu aşı ile aşıllanmışlardır. 
Okadar ki kendilerine, hiçbir 
faydası dokunmıyacağı söy· 
lenen veremlilerden bazıları 
doktorları zorlamıılar, " Biıi 
bu illçla aşılayınız ,, demiş
ler ve a~ılanmışlardır. 

Bu v niyet karşısında, ka· 
naatimizçe ortada hül,.ıimetin 
şiddetle alAkadar olması lazım 
gelen mühim bir mesele var
dır. Faydasızlığı resmen sabit 

( Devamı ı6 ıncı sayfada ) 

Darülf ıinun Ve Mazhar Osman 

_) 
{ 

- Mazhar Osman DarlUfünuna çatıyor. 
- Dı-rfüfüncnda Mazhar Osm ın dersi yok mu? 

1 



2 Sayfa SON POSTA 

Halkın Sesi ) DABiLI BABIBLIB 
Gıda Maddelerin- B. K. d 
deki Bozukluk rır. _, a ın 

Belediye, ıekirde aatılaa LVlnuen 
tıraların bozuk Ye hllell V 1 J. 
oldutunu teablt etti ye n..açırıı.uı 
kuru isimden flr& yapıl· 
mamaamı kararlqbflh. Bu 
karar karfıııacla t .... et
tltlmJs halk tunları aay
llJor ı 

Alı .. t llaadl BeF Snltauhmet, 
._.. bakkaU7ul 17 

- Belediyenin fıra ile 
•etrul oldupnu okudum. 
Fakat latan bulun ııraya gelin
ceye kadar metııul olunacak 
birçok dertleri vardır. En 
batta da ıUtle yat gelir. 
Şıra, ıerbet bence lnka bir 
ibtiyaçbr. Fakat yağ ve ıiit 
zaruri ihtiyaçlardandır. Evveli 
bunlar dilzeltilmelidir. .. 

Nu•ret Bey Dlvsnyolu 112 

- Biz ıırayı hakikaten şıra 
diye içiyorduk. Bizim bildiği-

miz ııra yaş tb:Umden yapılır. 
Belediyenin şimdiye kadar bu 
lfle meıgul olmamasını tuhaf 
buldum. Her ne ise, geç oldu 
amma temiz olur inşallah ta 
bundan ıonra lstanbullular 
terbet yerine ııra içerler. .. 

Ali Bey Şehı:adebatı Emlnurettln 
aahalleal 7 

- Belediye Sıhhat lşlePi 
mtıdllri Neşet Osman Bey 
her hakikati dobra dobra aöy
liyen bir ntbr. Şehir Mecli-
ünde de l.tanbulda içecek 
temiz çeşme ve Terkoa suyu 
bulunmadığını ı&yledi ve ça
resine bakalım, dedi. Şimdi 
de ııralann bozuk olduğunu 
bluat teabit etmiştir. Dert 
anlatıldıktan ıonra devasını 
bulmak kolaydır. .. 

Salih Bey Yatcı han 10 

- Bugünkü ( Men'i tağşiş) 
talimatnamelerimiz ve usulle
rimiz lstanbuldaki gıda hile
lerine maalesef mini olamıyor. 
Bacağına yırtık bir pantalon 
ıeçiren Bahkpazarından aldığı 
Yejetalin yağını: Ben köyln
ytlm diye şurada burada tere
yaiı diye satar. Siltlerimi:ı de 
b&yle. Yeni bir ( Ağdiye "a
nunu) liyihası hazırlandığım 
lfittim. Bu kanun bir an evvel 
Meclisten çıkmalı. O sırada 
ID'• Ye ferbet iti de halledilir. .. 

Saal B. Galata Parıembepaııarı 71 

- Şıra yat lizumden y"l
pıldığı gibi kuru üzümden de 
hazırlanabilir. BütOn uilnyada 
da ııra e•~ıeriya blSyk yapılır. 
Bir okka lizllme bir buçuk 
okka ıu konarak hazırlanan 
kuru nznm tıralan ayni za
manda ııhhidir de. Belediye 
hiç olmazsa bunu temin etse 
çok iyi yapar. Çünkü lstan
l»ulda yaş llzüm pahalıdır. 

Polise Yapılan ihbara 
Göre, Kadını f ğf al 

Etmişler 

Polise bir kadın kaçırma 
hldiaeıi ihbar ve tiklyet 
edilmiştir. T ahkikabmıza ıöre 
mesele oGyledir: 

Ali Efendi iıminde birisi 
on üç sene evvel Meliha H. 
isminde bir kızla evlenmif, 
epey •akit beraber yaıamış
lar ve iki de çocuk sahibi 
olmuşlardır. Fakat günOn bi-
rinde araya Demirci Nazif 
isminde bir genç firmİf ve, 
iddiaya göre, Meliha Hanımı 
iğfal ederek kaçırmııbr. 

Ali Efendi dnlgerllk yap
makta ve Alpullu fabrikasın
da çalışmaktadır. Kendiai de 
bize ıunlan anlattı: 

- "Bir giln kayınvaldemden 
telgraf aldım. Çabuk gelmemi 
bildiriyordu. Derhal l.tanbula 
geldim. Kaytnvaldem beni 
görünce,, : "Ah oğlum, kızım 

bir herifle kaçmıt-" dedi ve 
ben beynimden YUrulmUfA 
dlSndOm. Sonra 6ğrendlm ki 
ıevcem çocuklanmla birlikte 
Nazif ill":ıinde bir gençle kaç
mıf.,, 

B..ınlarm lzmire kaçtıkları 
zannedilmektedir . 

Esrarkeşler Yakalandı 
Oıküdarda T optql cadde

sinde V ebbi i.minde biri 
dükkinında esrar içirirken 
yakalanmıtlıt. 

Büyük Sergi 
İktısat Cemiyeti Hazır

lıklara Başlamışbr 

lktııat ve Tasarruf Cemiye
tinin ıehrimizde beynelmilel 
bir aergi açmak için tetki· 
kikat yapmakta oldutu ma
Uimdur. Ser~nin açılacajı 
yer ve dii•r buı teyler 
hakkında Ticaret OdUU1dan 
malümat iatenmiıtir. Oda bu 
huaustald cevaplannı huır
lamıtbr. Serginin fimdllik 
Çıragan aaraymda açılmuı 
mtınaıip 1ıörtılmllfttlr. Bu 
aergide zirai ve 11nal mah· 
ıullt teıhir edilecektir. Sergi 
bu sene açılmazaa gelecek ıene 

teıiıine nıutlaka çallfl]acatı haber 
verilmektedir. 

1245 Kuruş Yerine 60 
Para Gümrük Verilmiş 
Gümrük Müffettişleri, Gümrükten Paçavra ismi 
Aibnda Geçirildiği Anlaşılan Kullanılmış El
biseler Meselesini Tahkika Devam Ediyorlar 

ilk defa (Son Posta) oın ortaya attığı kullanılmış elbise tica
retinde, hazinenin zararına olarak yapılan hileli meıelenin GUm

rtlk Mnfettişleri tarahndan meydana çıkarıldığını yazmııtık. 

MUthiş Bir Fark 
Haber aldığımıza göre tari

fedeki paçavra maddesine uy-
durularak memlekete az güm
rllk resmi verilmek sure· 
tile ithal olunan bu müs
tamel elbise parçaları hakkın-
daki tahbikata Müfettişler 

ehemmiyetle devam etmekte
dir. 

Bu elbiselerin kilo başına 
(60) para gtlmrllk verilmek 
ıuretile ithal edildiği ıimdiden 
anlaşılmııtır. 

Halbuki kanunen almma· 
ıı llzımgelen vergi kilo ba
şına ( 243} kuruştur. 

Diğer taraftan gümrük mll· 
fettiılerinin ele geçirdikleri 
mnstamel elbiselerin Tahtaka· 
lede Mirzabi biraderlere ait 
olduğu, bunların da başka bir 
mllstamel elbise taciri namına 
komisyonculuk yaptıkları mey· 
dana çıkmıtbr. ( 

Ucuz Taksi 
Belediye Yeni Bir 

Proje Hazırladı 

' 

Haber verildiğine göre be
lediye ucuz otomobil kullanh 
mak iıtiyen ıoförlerin teşeb: 
bUslerini tatmin etmiş olmak 
maksadile bir ucuz taksi pro· 
jesi hazırlamışbr. Bu projeyo 
g~re ilk binif te taksimetre 
(14) kurut yazacak, ıonra her 
yftz metrede (40) para yaza· 
caktır. Fakat ıoförler bunu 
muYafık bulmamakta Ye uzun 
meıafelerde ziyan edecekle
rini söylemektedirler. 

Dii•r taraftan on kurut
luk otomobil ifletme müsaa· 
deıi almak üzere Dahiliye 
Veklletine mDracaat eden 

ıoförler henllz cevap alama
mıılardır. Bunlar tekrar mn
racaate karar Yer mitlerdir. 

Esnaf ŞikAyetçi 
Memlekete bedava denecek 

bir şekilde ithal edilen bu 
elbiseler buradaki diğer müs
tamel elbise esnafını da çok 
zarara sokmuştur. Alikadar ta
cirler şu iddia da bulunuyorlar; 

"- Kiloda 245 kuruş ye· 
rine altmış para verilmek ıu
retile gümrüklerden geçirilen 
elbiselerin son gUnlerde ya· 
kalanan 40 balyadan çok faz
la olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bizim tahminimize göre bun
lar (165) balyaya yakındır. Çtın 
kil bu işin peıinde koşanların 
aekiz aydanberi bununla meş
rul oldukları ve her hafta 
piyaaaya bin ceket çıkardıklan 
Ye ıattıkları iıitilmektedir. 

Tabii bunlar Gümrükten 
ucuz geçirildiği için de gayet 
ucuz aablmaktadır. Bir caketi 
180 kuruıa veriyorlar. Halbu-
ki biz bir caketi kendimiıe 
nç yüz kuruşa mal ediyoruz." 

Hocaya Dayak 
Sinıf Döndüğü İçin 

Muallimi Dövmüş 

Çankırıda çıkan (Duygu) 
gazetesi yazıyor : 

" Ortamektep talebesinden 
Derelili oğullarından Salim 
oğlu Abdullah Efendi imti· 
handa muvaffak olamadığın
dan müteessir olarak riyaziye 
muallimi KAmil Beyi tahkir 
ve darp eylediğinden mahke
meye verilmiştir.,, 

Tahta ile Yaralamış 
Beyoğlunda lakrekili apartı

manının kapıcısı Zübeyir or
taklık meaeleainden Mehmet 
ile kavga etmiıtir. Mehmet tahta 
parçaaile Zübeyiri yaralamııtar. 

Alacak YUzUnden 
Şiılide oturan Nuri, bir 

alacak meselesinden Ihsan 
isminde birini taıla batından 
yaralamııtar. 

Bir Dıvar 
• 
inhidam 
Etti 
Arkasından Geçen Bir 
Yolcu Da Enkaz Yığını 

Altında Kaldı 

Çengelköyde oturan ma
dam Marika harapça olan 
bahçe dıvannı yıktırarak ye
nisini yapbrmıya karar ver-
mit ve oğulları Dimitri ile 
lıtratiye dıvarı yıktırmıya 
baılamıştır. 

Fakat iki kar det işe baş· 
yınca dıvar ansızın kendili
iinden yıkılmış ve bu sırada 
davarın arka tarafmdan geç
mekte olan Ahmet isminde 
bir yolcu enkaz yığını albnda 
kalmış, ağır surette yaralanmış-
tır. Dimitri ile lstiratiye birşey 
olmamıştır. Bu feci kazaya Sf:bep 
olanlar mahkemeye verilecektir. 

Veremlilere Yardım 
Hililiahmer cemiyeti İstan

bul ıubesi her gün (150) ve
remliye (2) yumurta ile ( J 00) 
dirhem et dağıtmaktadır. 

Bir Vapur Kazası 
Alemdar zadelerin (Millet) 

vapuru İnebolu ile Ayancık 
arasında Çatalzeytin mevkiin-
de bir kaza geçirmiş, vapu
run pervanesi kırılmış, fakat 
bir faciaya meydan verilme
den Sinop limanına çekilmiştir. 

Bu Soğukta .. 
Emirginda oturan Ahçı Ni

yazi Efendinin zevcesi Emine 
Hanım deniz kenarından ge
çerken denize düşmüş, kur· 
tanlmııtır. 

İsterling 
Dün ( 820 ) Kuruştan 

Muamele Gördü 
Dun Borsada ( 5,010,000) 

franklık muamele olmuştur. 
lngiliz lirası dUn ( 820,5 ) ku
rutta açılmıı (820,89) kuruşta 
kapanmııtır. Diğer paraların 
kıymetleri de tudur : Dolar 
0,74,56,25 te açılmış, 47,57 de 
kapanmıf, liret 9,24,75 te 
açılmış, 9, I0,59 da kapanmıı
tır. Mark ta 2,06,33 te açıl
mıı •e 2,05,56 da kapanmışbr. 

Nazar Değmesin 
Atinadan bildirildiğine gö

re, tenisçilerimiz çift mUsa
bakalarda Yunanlıları yen
miıler, Balkan üçüncüsü 
olmuşlardır. 

Günün Tarihi 

Şükrü B. Ameri.
kaya Gitti 

Eıskl Maliye Vekili Saracotlu 
Şükrü 8. dün ek•presle Ameri
keya aitmi,tir. Evvelce de haber 
verdiğimiz ıribi Şükrü 8. Ame• 
rlkada Mali ve lktıaadi müeue· 
Hlerle temaa edecek, aeyabatl 
2 - 3 ay kadar •Ürecektir. 

Darolbedayiin Ziyafeti 
Şehrimize gelen meşhur reji· 

alSr Seail 8. dö Mil ferefine dün 
Tepebaşı tiyatrosunda bir çay 
ziyafeti Yermişlerdir. Reji.ör 
fatanbulda Ehliaalfp muharebe· 
lerine ait bir filim çevirmek ar• 

ı:usunda olduğunu •Öylemiştir. 

Sefaret Müsteşarları 
8erlin Sefareti Müsteşarı Nu· 

rettin Ferruh 8. Londraya, Parı• 
Mü•teşarı Orhan Şemsettin Bey 
8erline, Londra Müateşarı Tahsin 
8. de Pariıe tayin olunmuşlardır. 

Suikast Tahkikatı 
Suikaat mOcrimi olarak yaka· 

lanan Agobun isticvabına devam 
edilmektedir. Tahkikat •on aaf· 
haaındadır. 

Balkan Konferansında 
Ayın yirmiainde şehrimizde 

toplanacak olan Balkan konfe
ranaı için Yunanistan muralıhaa
larına seçmiş ve iaimlerini umumi 
hitiplite b iJdirmi,tir. Murahhas· 
ların ara•ında e•ki Yunan bat· 
vekili M. Papanastasyo ve ayan 
reisi M. Milona da vardır. 

Tavukçuluk Faaliyeti 
Ankaradaki Tavukçuluk Ens

titü•Ü Avrupadan ge t"rttiği (500) 
kadar damız.lık tavukta'l ( 9 ) 
ayda (3) bin tavuk yetiştir mittir. 
Müeaseac şimdi de ördel: cinıle

rini ıslah etmekle mcşgul ~C:r. 

Russel Pş. 
Şehrimizde bulunan Mı•ır Po

lia Müdürü RusseJ Pş. cuına gün11 
Ankaraya ıridecek, Dahiliye Ve· 
kilini ziyaret edecektir. RuHel 
Paşanın Mıııra yap ı lan afyo:ı ve 
kokain kaçakçılığının önüne ge
çilmesi için tetkikatta buJundu~u 
ıöylenmekted ir. 

Gazetecilik Mektebi 
Geçenlerde Darülfünunda teş

kil edilen bir komisyonun yüksek 
gazetecilik mektebi açılması hak
kında tetkikat yaptığı yazılmııb. 

Şimdi kaydedildiğine göre, bu 
mektep yakında açılacaktır. 

Tramvay Faciası 
Fethi iamlnde bir çocuk dün 

aabah Çarııkapıdan geçerken (77) 
numa~alı tramvay arabasına atla• 
mak İ•temiş, yere dütmf, tram• 
vayın altına giderek bacnğt dia 
kapakından çiğnenmit ve kuiJ. 
mittir. 

Boğazlar Komisyonu 
Boğazlar Komiıyonu yaz tali• 

lini bitirmiş ve dün ilk içtimaıDI 

yapmıttır. 

1 Son Posta'nın Resimli HikQgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Atina Dönüşü 

1 ı Huaa Bey - Eh, Vur.anlı doatlar, 
ben arbk latanbula d&nilyorum. ltıerim 
tok. •• 1 

2 ı Huu Bey - Geıdim, 16rdOm, ye
dim, içtim, adamlannıu çok. çok tetekktlrler 
• c1er1 .. 

3: Yunanblar - Haaan Bey, devletle, 
ılle gnle, yine buyur inşallah, beldem, bunu 
uymayız laa 1 •• ı 

4 : Haaan Bey - Siz de buyurun... Bek• 
lerim... Siz bize, biz ıize, •İz bize, biz sil• 
dt11manlanm111n hepli de denize ••. 
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Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

Atinada Mühim 
Kararlar Verildi 
Mübadiller Kolaylıkla 
Seyahat Edebilecekler 

Heyetimizin Atinayı ziyareti 
esnasında mübadele ıuretile 
Türkiye de Y unanistana gitmiş 
ve orada yerleşmiş olan aile
lerin ticaret maksadile Tilrki
yeye serbestçe gidip gelmeleri
ne milsaaden verilmesini f smet 
Paşadan rica edecekleri söy
lenmişti. Hatta bu rivayetin 
doğru olup olmadığına dair 
ecnebi gazeteciler tarafından 

Başvekile bir de ıual sorul· 
muştu. 

Bu mesele Atinada yapılan 
son mükiilemeler esnasında 
halledilmiştir. Verilen karar 
tudur: 

1 -Her iki hükumet, mem
leketlerindeki akalliyetlere 
hOenil muamele gösterecek~ 

lerdir. Bu akalliyetler Türk 
ile Yunan arasındalıi münase
babn bir rabıtasını teşkil ede
cektir. 

2 - Her iki memleketten 
mübadeleye tibi olan qhas 
ferden ve mliçtemiaa her iki 
memlekette seyahat edebile
ceklerdir. Tabiidir ki, bunlar 
beynelmilel paaport muame
lesine tlbi olacaklar ve bu 

kimselerin bakla ikameti ol
mıyacak, yalnız hnkumetlerin 
mO.Udei mahau .. ıile kalabi
leceklerdir. 

3 - Türkiye hOktimeti ile
ride lstanbulda Türkiye Bul
gariatan ve Yunaniatamn ifti
rakile bir tfttün konferansı 

aktedilmesi için teşebbüsatta 
bulunacakbr. Bu konferansta 
şark tütünlerinin müşteri bul
ması ve daha ziyade arzedil
mesi icap eden tedabir alı
nacaktır. 

4 - TOrkiye yakında Ati
nayat bir heyet gönderecek
tir Bu heyetle Yunan mu
rahhasları arasında cereyan 
edecek müzakerat neticesinde 
kaçakçılığın men'i için lizım
selen tedııbir ittihaz edile
cektir. 

5 - Tiirkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey ile 
Yunanistan Ankara Sefiri 
Mübadele komisyonunun me
aaisi:ıi bir an evvel neticelen
mesi zımnında mOştereken 
lCAp eden tedbirleri alacak

lardır. 

Siyasi Buhran 
Almanyada Kabine 

istif asını Verdi 
Son gelt.n telgraf haberleri 

Aıır.anyada siyasi bir buhranın 
ilk alametini getirdiler. Tel· 
r.aflar şudur: 

Berlhı, 7 (A.A) - Brüning 
lıabinesi irtifa etmiştir. Mare
t.ı Hindenbarg yeni kabineyi 
teıkile M. BrU:dngi memur 
•bnir.ir. 
b Muı:ı .. ilcyh, bu Y11ıife}"İ ka

\a} atmiftir. M. BtirOning, 
:-~ri er&abınm muavotini 
--~ çel'facaktır. 

ı - Gülmek için yOıümGzün 13 adale

ainf, atlamak içiD 65 adalealnl hareket 
ettirmek lizımdır. 

2 - Tebeasüm bize dost, muhabbet, 
teveccüh kazandmr. Şabaiyetimizln mlkna
tJai kuvveti tebeaaümümüzdedir. Halbuki 
aomurtmak ve aurat aamek, bl:ıden aevdik
lerimlzi bile uzaklatbrır. 

3 - Çehrenizin adalelerlnl tebeaaGme 
abfbnnız. TebeHOm bayabmızda bef para 

nrmebfzln elde edebllecetfmlz en bOyOk 
kuYYettir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

• 
Başveki ismet Paşa Diyor Ki: 
(Baştarafı 1 inci aayfada) sadi meseleleri v.ıardır ki yekdi- buviyeti müteessir edecek bir 

raiti temin etmişler ve ğerini aldatmak istemiyen mem• vaziyette ve bir adette de 
memleketin en yüksek mes'u- Jeketlerin bu şerait inkitaf et- olmadığına binaen akalliyete 
liyetlerinden itibaren hiltün tikçe milşterek tedbirler ara• karşı bir defa endife hia--
faaliyet sahalarında mevkile- malarını istilzam edebilir. Ke- ıine maddeten ve riya:ıt 
rini der'uhte etmişlerdir. zalik kaçakçılık gibi her iki olarak sebep olmadığını ka-

Şimdi Yunanistan birkaç memleketi mutazamr eden bul edersek bu buıuıta hatb 
sene evvelki büyük muhacir mevzularda samimi ve radikal hareketimiz kendi kendiH-
kütlesinin memlekete getire- olarak mllfterek tedbirler ğinden anlaşılır. Akalliyetle-
ceği se"etin ve kuvvetin ik- bulabilir. rin bulundukları memlekette 
titaf edilmesi zamanına gir- Seyahatlerin ve temaslann iyi vatandaş olmalarim iste-
miıtir. daha çok ve daha kolay mek ve böyle olmaluım 

Muhacirler milli nüfusu olmasında kaqılıklı istifade- kendilerine tavıiye etmek 
teksif et'llekte ve bu suretle mı·z va d B" l ı&-ımdır. r ır. ıraz evve say- ~ 

mütecanis bir birlik vücuda ledim ki seyahat ve münaıebet Emniyet havuı içinde akal-
getirmektedir. Bu noktainazar- meselesinde mübadele ruhu· liyetlerin vaziyet ve maişetle-
dan kıymet ve ehemmiyetlerini nun ve esasının tehlikeye rini diğer bOyftk kitlede va-
teba e.ttirmişlerdir. Görüyoruz maru olduğuna zamıetmok tandaşlar ıibi maaiuız •• 
ki bu ferait altında ne muba~ gayri varittir ve yanlıtbr. serbe9t bırakmak tabüdir. 
ler yeniden göç etmek gibi bir Mnele iki memleketin mil- Dial ve ruhani meMlelerde 
arzuya temayül ederler ne de lJ buviyetlerini mUteepir her vatandat ıibi akalliyetleri 
Yunanistan millt mevcudiyetinin etmek değil, iki memleketin de tamamen kendilerine bı-
esaslı bir kitlesinden fedakir- yeni ve eıki vatandqlan ara- rakmak zaten iduemizin eaa-
fık etmiye rıza gösterebilir. sında münasebeti arttırmak, ııdır. Din itlerinin ve salibi-

Şayanı dikkat olan şey ye- ibtiyaçlanm tatmin etmek yettarlannın dfinya itlerine 
ni vaziyetinin istikrarım ve kolaylatbrmaktır. k&nfbnlmalan ne m6mkündnr 
bu istikrarın neticerinden Adanadan pamuk, Ankara- ve menuubahstir. 
olan Türk dostluğu politika- dan tiftiği almak iatiyen, Böyle bir hayat içinde 
sım tasvip ve kabul etmekte memlekette ziyaret ihtiyaçları akalliyetlerin vatan vamiasında 
muhacir!er bilhassa hararet olan bir Yunanlının eski veya memnun ve mlisterih yaşama-
göstermekte dirler. yeni Yunanlı olduğunu tetkik ları efkarı umumiyede büaal 

Memleketemize bu tafsilih etmekte mutaassıp bulunmak tesir etmeıi tabiidir. 
vermekten bir ma~sadımız için memleketin aaal menfa· Hep berabar aörilyoruz ki 
muhacirlerin avdeti propagan- atlerini ihlal etmek lazımdır. hattl muhacirler ve akalliyet-
dalarına halkımızın ehemmiyet Her iki memleketteki akaJ. ler meselelerinde de Yunania· 
vermemesi ve muhacirlerdeki liyetler hakkında da yeni tanla aramızda httanü niyetle 
hislerin dostluktan uzak oldu- vaziyetin mlnasına söylemek hareket olduğu halde iğbirar 
ğunu zannetmemeleridir. isterim. iki memlekette akal· bisıl olması için aebep yoktur. 

Yunanistan hakkında bu liyet bugün umumi ve milli Milnaıebetlerin iyi bir yol-
intibalarımız Yunanlılara dos- -============~~-===m.::o-=-= ............ =---==cı=:::=c 
tane itilif içinde bulunmak r 
için şeraitin mevcut ve ahenk-
tar olduğunu izah eder. 

Biz vasi mikyasta umranı 

medeniyet ve ıslahat teşeb
büslerindeyiz. Sulh ve emni
yeti ciddi, samimi olarak arzu 
ediyoruz. Mazinin meselelerini 
birçok elemlerle ve yaralara 
galebe ederek nihayet tasfiye 
etmiş bulunuyoruz. 

Eski yaralar kapandıktan 
sonra sulh ve emniyet arzu
sunda gayeleri ve menfaatleri 
bu derece mutabık olan iki 
komşu memleketin ciddi itillf 
havası içinde bulunması 11-
zımdır. Küçük hisler ve ae-

b 1 r ile kapanmış yaralan 
epe k . k. 

Yol verme çır ın-
açmıya d l k 'k' 
liktir. Emniyet ve ost u ı ı 
memleket arasında temasları 

il asebetleri arttırması 
ve m n 
tabiidir. kb-

lki memleketin birçok i 

• • • 
ister inan ister, 

• 
inanma/ 

Sofyadan yazıyorlar: 
"Çarşamba akşamı ope· 

raya davetli idik. Opera 
binası, ufak ve temiz bir 
meydanda muazzam b~r 
binadır. O gece Kavali· 
yere Rustikana ve Pal
yaçoyu verdiler. Altm!ş 
kişilik mükemmel bır 
orkestra ve altmış kişilik 
bir trurpun falsosuz tem
sili bizi memnun ve mü
tehayyir etti. Dekor ve 
ziva tertibata okadar 
mükemmeldi ki, Bulgarla
nn temaşa san' atinde çok 
ilerlediklerini teslim et
mek lbımg~liyor. ,, 

Bizim daha belli başla 
bir tiyatro binamız ve 

ecnebilere göğsOmOzO 
gere gere g6sterecek bir 
tiyatro grupumuz olmadığı 
halde Bulgarlann opera 
binalan Ye opera temsil 
eden heyetleri var demek. 

Atinadan yazıyorlar. 
" Bugün Atina stadyo· 

munun resmi küşadı yapıldı. 
iYJız bin seyirci vardı ... ., 

Bizim daha bir stad· 
yomumuz bite yokken, 
Atinada yüz bin kişi alan 
muazzam bir ltadyom 
var demek. 

Bu haberleri okuduk· 
tan sonra, bu iki milletin 
de daha dlln bizden ay
rılmış küçük milletler 
olduğuna, artık 

ister inan ister inanma! 

da inkişafına mini kalmamış
tır. Vaziyeti efklrı umumiye
mize ifadede eksik kalma
mak için iki noktayı ehem
miyetle tebarüz ettirmeliyim: 

Birisi ıudur : Tarafeyn da
hili itler için yekdiğerinden 
hiçbir ıey talep etmemiştir. 
Mftbadele ve akalliyetler gibi 
meseleler dahil olduğu halde 
muahedelerin ve kanun
ların teabit ettiği vaziyet
lerde hiçbir tadil, tebdil 
mevzuubabı olmamıştır. Ru-
hu mesele iyi komtuluk 
ve samimi itillf gibi bir siyut 
vaziyet vücuda getirilmesi 
faydasının bütiln hususi mü
nuebetlerde de kendiliğinden 
teceUiıiai te•hil etmektedir. 

Efkln umumiyeye bilbaua 
arz ve ifadesini iltizam et
tiğim ikinci nokta ıudur: 

Resmi ve hususi hiçbir 
temasımızda, hiçbir millet ve 
devlet aleyhine mülihaza 
geçmedi. 
YakınYe uzak komıularla sulh 

ve emniyet havasının kunetJen
mesinden tarafeyn yalnız 
memnuniyet hissedecek haleti 
ruhivede idiler. 
M·tışahedelerimiz ve intiba-

larımız bunlardır. Ôyle bir 
dostluk aiyasetinden iki 

mem lekette hangisinin daha çok 
müstefit olacağını kestirmek 
mOtkllldör. 

Bayle bir hattı bare~etin 

zıddından iki memleketten han
gisinin daha çok mutazamr 
olacağım kestirmek kolay de
ğildir. 

Bu hulisa tarafeynin menfa
atları ahenktar olduğunu ktfi 
derecece izhar eder, zannın
dayım. 

Yunanistanda gördftğümftz 
tezabllratta milletimize ve Reisi
burumuza karp itimat ve mu
habbet mlnası mülebarizdir. 

Biz le:ıahüratan yüksek kıy
metini bu noktai nazardan 
telakki ve milşahede etmekle 
bilhassa mütehassis olduk. 

T qekkiir hislerimiz de onun 
için hakikaten ciddi ve de
rindir. 

M. VENIZELOSUN BİR 
CÜMLESi 

1 

Yunan BaşYelı:lll ismet Paşa
nın Atinayı tlyareti inbbalarandan 
bahsederken 4u eüwleyJ alyle
mlştir: 

"iki millet için yeni bir ta: lh 
merhaleal açbk, bunun bc!ki 
dünya tarihi için bile yeni bir 
devir bqlan11eı o!duj'u blhakldn 
iddia edilebilir. 

1 

Sayfa 3 

Sözün Kısası - -Demirg ollar 
ldaresinde 
Kediler 

•• 
Demiyollar Umumi Müdür· 

lnğü, iki kediye maaı bağ· 
lamış. Depolardaki f arelert. 
karşı birer jandarma vazife
sini gören bu iki memurun 
maqları da ikişer lira. Ayrıca 
nmlan ve tahsisatları da 
var mı? bilmiyorum. 

Memnun oldum. İnşallah bu 
pisipisiler devlete uz.un mild• 
det hizmet ederler, terakki 
görürler, daha ili makamlara 
geçerler, azil tehlikesine 
uğramazlar, sonunda bolca 
bir maaşla tekande sevko-
lunurlar. Fakat ben, haddim 
olmıyuak bu yeni Devlet 
memurlanmıza bir tavsiyede 
bulunmak isterim: icap eden 
makamlar nezdinde tepbbl-
1atta bulunsunlar ve diğer 
arkadaşlarının da hizmeti dev
lete kabulünn iıtesinler. 
Her reaml müessesede bir 
depo, bir ambar, bir arziye 
vardır. Oralarda yilzlerce, bin
lerce Tekir, Sarman, Pamuk, 
Mestan, GOmüı Bey ve Hanı• 
istihdam edilebilir. Hatta bir 
Kediler Miidfiriyeti Umumiyeti 
niçin tqkil edilmelin ? "İtllfı 

. far" dedikleri bllyük ameliye 
için bu Müdüriyeti Umumiye 
Sıhhiye Vekiletine de merbut 
olabilir. Böylece veba tehli
kesinin i>nü ciddi surette 
almmlf olar. 

Demiryollar idaresinin de-
po memurlan olan bu kediler 
fikirlerimi kabul ve tatbik 
ederlerse blitan pisipisilerin 
minnetini kazanacaklardır Ye 
kediliğin tarihine isimleri al
ba JUi ile nakıolanacakbr. 

Bir Kaçakçılrk 
Galatada Sezai ıokajıncla 

oturan Mihal isminde birinia 
evinde yapılan tahaniyat ae
ticesinde kazan, kaçak raka 
ve ıaire bulunarak muaadere 
edilmiştir. 

Oç Vapur idaresi 
Şirketi Hayriye, Seyrisefaia 

ve Haliç vapurlarınm birletd
rilerek bir elden idareli için 
Belediyede bir komisyon tet• 
kikat yapıyordu. Bu komisyon 
ay SODUDcıl dofra İffnf bitire
cek, raponmu Belediye rei
sine verecektir. Fakat Muldtı
tin Bey, halmkan ba iç ida
renin birleşmeaine imkln ol
madıiı miUaleuım Ueri ... 
mektedir. 

Yeni Tiitün 
Piyasa Açıldı, Tütüncü
ler Memnun Gözüküyor 

İzmir, 8 (Hususi)- Akhl
sarda tiltiln piynsası açalmıtbr• 
ilk mabtulü Amerikan l"obako 
Ekspres Şirketi (117) kuru7tan 
alda. Fiat yanm 13at içeri.inde 
( 139) kunışa kadar çıkb: Tl
tünciiier çok memnundur. Pi
yas.anın yann bararetleneceif 
anlaşt!ıyor. Sülün kumpanya• 
lar eksperlerini Akhia:u a gön• 
derdiler. 

Piyasad•n tütün mubRyauı 
~in Hitiın hhiHr idareıin• 
tef:r3fla emİ1" vt:.rildi. Rekol
tenin az' ğı piyasayı nazile• 
lcttirruisti. litmun llrerine 
Amcrika.ı 1'ahalıu> tirketl 
f.aliyete gtçetek lZmirde de 
p;ya.ıayı -.;~ı. 



Memleket Haberleri 1 
• 

lzmirde 
Otomobiller 
Ve Fırınlar 

fmm. muhabirimiz yUJyor; 
Burada aon amanlarda ban .,,...erin tabi aatlerinde 
lailelv yapatak mlfterile~ 
dea fazla para aldıktan bele
clly.ın yeniden nazarı dikka· 
tiıri celbetmif ve bunan için 
•la bir kontrol yapbl'lll'ltJı 
karariqbrm11br. 

Din belediye seyriaefer 
memurlan taksi mahallerin
deki otomobiDeri ani bir 

lloatrola tlbi tutmutlar, tilP
.. eH 16rdlllderi otomobillerin 
numaralannı alarak belediye
ye bildirmiflerdir. 

lzmirde Ekmekçiler Cemiye
ti belediyeye m&racaatte bu
lunarak badema fann açıl-

muaııa müuade edilmemesini 
istemiştir. Bundan baıka yev· 
miye un urfiyab 7-8 çuvala 
balii olamıyan ve 11bht ter-
tibabnda nokaahk olan fınn· 
lamı kapablmaaını ve fınn 
adedinin milmküu olduğu ka
dar aablmuuu iatemiftir. 

Uzum Piyasası 
lımir, 8 ( A.A) - Burtm · 

30 kanıttan 55 kuruta kadar 
1377 çuval Gztlm ve 12 ku-
ruftalı 32 kurup kadar 5905 
pval incir ublmlf, 6iJeclen 
IOIU'a ubflar hararetlenmiftlr. 

Bir Maden Ke,fedildi 
Balıkeaircle Ômerkly uhl

J98i hududu dahilinde bir _. 
limon madeni meydana Çlka
nlmfbr. Bu madeni meydana 
pkaranlar Naim ve KAmil B. 
umıacla iki zathr. 

Buyuk Serak Avı 
Bahke• idman Yarclu av

cilar pbesinin hlytık bir stl-

iek aYJ tertip etmekte o!duiu 
laaber abnmıfbr. 811 ı~ek 

&YI ait oldap makamların da 
maaftDetile pek yakanda icra 
edilecektir. 

Bir Soygunc:duk 
T097a - Birkaç çapalca 

- .....; ıeçea aym - ye
tllncl .... bir Mi klfkb• 
tirerek aylmda olu ev ...... 
W ihliJar bir mlltekaite aile
Nl bubrmlflar, rivayete 
_.. ,az yetmlt lira ka-
dar paralanm alarak -
ntmuflardır. Kadıam fer-
,..tma kotmak istiyen kolDfU, 
ppmculann aillh tehdidi al
bncla imdada ıelememif ve 
feryadı buaa, m6maneat ıa. 
teren kadıncağız da elindea 
w bqınclan yaralanllllfbr. 

' Failler yakalanlDlfbr. 

Bir Haftallk Vukuıt 
Çankında seçen bir hafta 

aarfında bet urlaofluk, iki 
darp, Ye Dç kaçakçıhk vak'aa 
olm11f failleri derdest edilerek 
91abkemeye verilmiftir. 

Eski Eserler 
Ankara,8(HU8Ull) - Alma 

ilan atika cemiyeti tarafından 
Botuk&yde Eti harabelerinde 
l.ıriyat yapalmıya baılan•..
br. A.an atlka itibarile çok 

-P. olan Boiukly nktile 
.. Jlk iti lmparatorl.._ 
..kul bulanmakta ~ 

OCUK SAYFASI Belediye Ve Şıracılar 

Şıracıların 
,-_...~B_U_S_l_N_E_M_A __ K_U_T_U_S_U_N_U __ K_E_N_D_l_N_l_Z_Y.....,;,...A_P_l_N_I z---, Üstadı 

Ne Digor? Bu resimlerle çok rtızel bir 
oyuncak yapabilirainiz. 
Eneli •oy&kçe bir mukayya 

kutu bulunuz. Burada rlr· 
dOjilnlz reımin alt kısmını 
ıGzelce boyaynu. Sonra pen
cere yerlerini kesiniz. Ve bu 
klğıdı kutunun iç tarafından 
arka kenarına yaplfbnmz. 
Pencere yerlerini mukanada 
da kesiniz ve pencerelere 
tekerlerde çıkan teff af renkli 
klfıtlardan yapıfbnruz. 

Şimdi resmin yukan kla-
mında bir çocuk, bir kadm 
ve bir de çiçek resmi glrll
yonuauz. Bunlan da evveli 
boyayum. Sonra mukanaya 
yaplfbnp kenarlarından kesi· 
Diz. Sonra diplerinden noktalı 
yerlerinden kararak kutu için
de atef bnanna oturtunuz. 

Ev içinde Oyna- 1 

nacak Oyunlar 
Hayvanlann Yerini 

Değiştirin 
Buradaki resme bakanıL 

Banda alt tarafta iki klfede 
ild beyu kangaro, yokandakl 
Ud katede iki beyu kanpro 
vardır. Bu resmi cliier bir 
kajat veya mukana herine 
bOytlterek çiliniı. 

Sonra bir kifl alyab kangaro
lan, bir kiti de beyu kanrro
lan alarak kartıhkh oturanm. 

·oJUllUIDuz tuclur. Damatqı 
ribi kanırolan dk hat lze
rinden ıkleri dolafbrarak 
ylrlltecetis ve Jerlerial de-
iiftirecetiz. 

Si1ab lwlıarolar beyularm 
yerine, beyular ela myahlarm 
yerine ıeçecektir. Kim daha 
enel kendi kanprolanm &te
kinin kanprolan yerine yer
~ oy•u o bana
caktar.Biru daha bala edeyim. 
Muell 8 numaradaki kanıa· 
royu alalım. Onu 2 veya 1 
numaralı 16zlere ylrltebl
biliriz. Buna mukabil yukan· 
dar. 1 numaralı kanıaro ela 
5 numarab 161e ylrllyebillr. 
Bu takdirde 1 numaralı kaa
ıaro ikinci lıarekette 6 nu
maralı rlze girecek demek
tir. Buna meydan vermemek 
llzımdır. 

Oyunda kangaro yerine 10 
paralık para da kullanabllini
nlz. Hatta dokuz tq tfbl 
tqlada oynayabilirsiniz. 

Kutunun, resimlerin kar-t 
flllD& relen kısmında 
iki delik deliniz. Bu delikle
re de renkli · ıeffaf kajat k~ 
yunuz ve ıonra bura~ 
resimlere bakınız baJJJacaiii 
auuz. · Reamia OatGade 
teklinde aardlilntn .-. 
elde edecetinlz neticeyi ıa..f 
terir. 

OYUN OYU"4CA!J~ 

.Hangi Hayvandır? 
Bu r•imleri keıip bir· 

lettirineaiz bu hayvana bu
labilinİDİI. 

Bu tekilleri dikkatle ke
aarlarmclan keaiaiz. Y ah 
yana ıetirip hayvanı bul
duktan ıonra bir kljıda 
yapıfbnml. Tuhaf bir hay
vanla kaqı karpya ıele-

k .. ce 11••& 

Bu hayvanıa resmini bir 
kartona yaplfbnnaz ve ıa· 
ıemizde bilmece memurlu
tuna on beı ala içinde . 
fBnderiniz. Hayvam bulanlar· lliııııııll _________ __, 

dan Jlll kifiye muhtelif / ~ hediyeler verilecektir. 

Bu Resimde Ne Yanlış Var ? 
Re•am bu ......ı çizer- ----------------------.. 

ken birçok hatalar yapmlf. 

Sili çok uirafbrmamak 
için fU kaclanm alyliyeyim 
ki hatalar bet tanedir. 

Bu .... yallllfl balanlar
dan 100 kifiye muhtelif 
thel hediyeler verilecektir. 

Netice on bet ala ıonra 
illa edilecektir. 

Cevapların oa bet sin 
içinde ldarelıanemlu th-d.Umui llzımcbr, .._ _______ ...... .._~ 

BiR EV 
EYCle birkaç çocuk bir ara· 

ya ıeldiiiniz zaman fU OJUDU 
oynamayı unutmayınız. 

Bir kahve teplİli alm11. 

Ozerine dOğme, makas, kalem, 
kibrit tf bi birçok feyler ko
JUDUZ. Ozerini bir arttı ile 
lrtthıllz, ve odanın dquıa bı· 
ralmm. Sonra oyuna girecek 
ne kadar arkaclq yana hep
line birer kalem ve kliat 
veriniz ve buırlanmalanaı 
lllyleyiniz. 

OYUNU 

Sonra tepıi ıetiriniz ve 
arkqlanmza teptlnin llzerin
deki lrttlyO kaldıracatınw, 
fakat bir dakika açık 
tuttuktan aoma tekrar 

jdilmecemizi Doğ
ru Halledenler 

Hediyelerini ldarshanemizden 
Als1nlar Va Aldırs1nlar 
On "-t sGn eYYel çakan bll

mecemlıde ~k lıarllerlmlu 
fU ıuali ıormattak ı 

Bu realmde K harfile batl•JIUI 
kaç •11a reımi •udır. 

O reılmde K barfile bqbyan 
8 etya reaml •ardı ki ıunlardar. 

Kahve, kaıket, kapt, koltak, 
kanarya, kurdele, kedi, kate .. 

Bu lılmlerl bulanlardan J1z 
kiti •• alacaklan Jaecllyeler 
afAfıya yaadmı9br. btanballu 
oka111cularımıı cumartuld• iti• 
hare• bedl1eJerlal pllp .ıablllr
ler. Tqra lcarllerlmlıdn •••ye
len adreslerin• ıBnderilmlıtir. 

Birer Kitap Kazananlar 
s.&lumaltllt 6 Blrha..ttla, Tekkdat 

tapu aGdflrl aahchuau Abldla, Zoa
suldals aalaDdllrll mahcluau Hilal, 
Aakara Hacamurat aaball..a Ökathce 
Çatme caddealade(S), u.-1ı1pr1 boet8D 
ru11ıda Albert Şuef, Ad... wta .-

tep 164 Nwt, l.taabul im orta melltebl 
H7 Halide, Aakara •lı:9" ...... 115 

Mustafa. Koa1• aekerf erte müt.p •n Ahmet, Erkek aulllm tatbikat 
1n ... 72 HaJrl. ..... d aekt•ptea 52 
llehmet, Edine u .. t aekt.111 .. 

R..... Adua Kaı.u,.. Şakerel M. 
!ala, Allkara Ramuaa Şe ... cWla ... 
Wlaal S ilJkla. CW.abeYI orta ..-. 
teW 251 llutafa, Tekat <Jul O.... 
P ... llektebl Ayh-. Teluat Clhaltmt1et 

aeldeW A11la 8. " H. lar. 
(Devamı n .... yar1a Jedla· 

d ıayf amııda) 

kapıyacağın111 llyleyiniL 
Dikkat etmelerini tembih 
ediniz. Herkes mua etrafına 
toplanıın. Siz ele tepsiyi mua 
Dzerine koyup lrtlytl açınız 
Ye bir dakika ıonra tekrar 
kapayınız. Şimdi arkadafla· 
rınıza: 

- Herkeı tepsi içinde ıör
dOğD eşyanın isimlerini yaum, 
deyiniz. En çok İlim yazan 
çocuğa bir hediye verinİI. 

·- 1 - y alıa HDinl• 1'1Yarlak b ... p 1 
bir puarbk edelim. Beni Abar•J• 
lraclar kaça alttlrllnlD. 

- Bir lira 1 •• 

2 - Amma İlllaflll adamam yahu 1 
Bir Ura olur mu ? 

- Ne yapayım Beyfendi? Benim 
yerimde aiz olunm da balon ae lateninb. 

3 - Pek ala, in, ben HDİD 

1erine otnracajım ve HDI 25 karap 
ıltlreceifm. 

Dfla ltlltln tafailltile Jd! 
clık: 

Belediye tehrin birçok yer 
lerinde, dükklnlarda ve so
bldarda (Ş.ra) diye abla• 
airke rengindeki tath au1aı:t 
tahlil ettirmif, banlann lzfl• 
fuuı . olmachtuu alrmlf .. 
11ra yapap satmak İfİDİ de 
bir talimatnameye raptetmiye 
karar vermiftir. Bu talimat
nameye gire bu ,ank6 flr&
lann aabıı yauk edilecek ve 
flr& yalnız lzftmden yapıla
cakbr. 

Biz belediyenin bu kararm
dan sonra ıaracalarla tem• 
etmeyi faydalı bulduk. Bunua 
için de (40) senedenberf fll'a
cıhk yapan ve pracılarm 
piri olan Cafalotfancla Sıh
hat Mtldlrllltll JU1Ddald 
Şıraca Sefer Apya mtlntıe 
caat ettik. Sefer Ata meşhur 
flJ'acı Sinan aatamn nı daha 
birçok ıaracılarm Wr 111taaclır. 
Bunlar ilk pracahp onan dik• 

ld.tuJJaltMIU ııraal11rı1111irl 
w idlıtlı 1111111uu S./er Ala 

kanında &j'renmiıler ve orada 
yetifmitlerdir. 

Sefer Ata, Belediye kara· 
nm öjrendikten IODl'a tunlan 
alyledi: 

- Ben kırk ıeneclenberi 
lstanbulda pracabk ve sirke-
cilik yapanm. Hiç bir ıüD 
yq d1llmden şıra yapmadım 
ve esasen bizim lap~klanmıza 
pra deıımez. Banlar llzüm 
prbetidir. Bunun içbı de bet 
okka teker, bet okka kuru 
llzlmO ıalabr ve bundan da 
(25):okka 19rbet ahnz. Bu it 
ayle tama edilecek kadar da 
oir kir bırakmaz. ( 25 ) okka 
f91'bet için (440) kul'Uf ma.....f 
yapılir. Biz okkasam toptad 
{20) kuruf8 utar•z. 

Beter kurup ublan bar
daklarda ( 70) dirhem şıra 
vardır. Bu ifte en çok kaza· 
nanlar perakendeci?er ve fena 
terbetçilerdir: Bunlar yalnlJ 
boya ve zabarinle pra yapar• 
lar, okkallDI ( 5 ) kurup mal 
ederlel'. Sonra da bardağını 
Mt kurup Atarlar. Şıra d6rt 
bet tin sonra ektir. Bell 
bunlardan sirke yapama. 

Bir okka Y&f &zümdea iki 
okka tara yapılabilir. ~ 
içine IU konmazaa çok tatla 
olur. Bilim ve btttlhı praCI"' 
lann yapbjımaz ıerbetleriO 
renrf bulanıktır. M6at:eri tat
ma. O.an için latanbulct-
•blan blttla ..,.ı.ra bo~ 
ile açalı ve tortaaus ,..... 
verilir. 



SON POSTA 
8 Teşrinievvel 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Yol Parasını Kolay Tahsil 
için Bir MUtalea 

Malumdur ki Türkiyemizln 
nüfusu . 6114" milyondur. Bu .. 14,, 
milyondan yol parası verenler 
.. 6,. ila "7,, milyon kişi olsa ge
l'cktir. Buna mukabil bu on dört 
nıilyondan "9,, milyonu ( cigara ) 
içicor, yani yevmiye "9 ,, milyon 
paket aarferliliyor. Bu yol parası 
kaldmlıa da yerine bu sarfedilen 
paketlere birer kuruş :ıammedilse 
ve sene de tahsili lazım gelen 
yol parası hiç eksiksiz tahsil 
edilmiş olur. Ayni zamanda halk 
ta hiç anlamadan yol parası ver
miş olur. Diğer taraftan bu su
retle hükumette birçok tahsil 
masraflarından kurtulur. 

Dünyada Olup Biten Hlldisel.er. il Kadın Ve Kalp 

İngilterede Parlimento F eshedıldı Eskiden Şarklı Kızlar 
Şiddetli Bir Mücadele Baslıvor Nasıl Severlerdi? 

tsterlingin sukutu nihayet Şimdikiler Nasıl Sever? 

J • 
isleri , 

Çanakkale 

M. 

Karanhkta Kalan Beş Yol Ağzı 
Kaduga ve Küçükayasofyaya 

giden caddelerle di~er üç .cadde
nin birleştiği Şehit Mehmetpş. 
camiinin önündeki meydan, işlek 

ve umumi bir mahaldir. Geceleri 
buradan geçmek cidden bir me
selebir. Etraf :zifiri karanlık ve gö:ı 
gözü görmez bir şekilde olduğu 

gibi birçok sarhoşları ve seraeriled 
barındıran bir ikametgaha benzer. 
Gece yaraları hatta sabaha kadar 
burada içtima edilir, gürültüler, 
dövüşmeler vukuhulur. Bunun da 
sebebi bu bet Y olağzında bir 
elektrik lambasınm bulunmayı· 

şıdır. B:.itün mahallenin istiraha
tini lielbeden bu çirkin vaziyetin 
önüne geçilmesini alakadar kim· 
•elerden rica ederim efendim. 

Karilerinizdeıa 

Nurettin 

Haklı Bir ŞikAyet 
Sultanahmet parkının karşı 

kö~esine İncili çavuı c-amli var
dır. Bu caıniin umumi hapishane 
yanma çıkan bir de küçük sokağı 
var dır ki senelerde"tberl gdip 
geçenler ve civar kıratane müş
terileri tarahndan kirletilmektedir. 

Belediye bir de çöp aandığı koyarak 
bu çirklnliğtn, hele bir camHn 
yanında bir kat daha iğrenç 
berbat bir hale gelmcıine sebe
biyet vermiştir. Ancak l,u civara 
bdediye tarafın;:lan konulacak 
bir hela bu çirkinliğe bir nihayet 
verebileceğinden bir ar. evvel 
bunun yapıl:na.I için evkaf ve 
belediyenin na:ıarı dikkatini cel

bederim. 
Karilerbıh:den 

A. Adil 

Muallim Maa~ları 
Gemlikten aldıgımaz bir mek

tupta, Gemlik köyleriniıı bazıla
nnda muallimlere üç aydanberl 
maat verilmediği yaz1l~aktadır. 
Maarif Vekalııtinin hususı idare· 
ler biitçelerine yardım. faı.h 
olduğuna göre hu geçıkmenın 
sebebini anhyamadık. Alakadar 
maarif ıdareııinin bu işle meşgul 
ohusını tem3nni etmekteyiz. 

ilk büyük eserini gösterdi: İn· 
gi)jz parlamentosu dağılıyor. 
Bunu Başvekil M. Mak Donald 
mebu' slara resmen tebliğ 
etmiştir. Mak Donaldan avam 
kamarsındaki beyanab ıudur: 

"Bu sabah kıral tarafından 
kabul edildim. Parlamentonun 
dağışılmasını kıraldan talep 
ettim. Kıral parlAmentonun 
dağıtılmasma muvafakat et• 
tiğini bildirmekliğime müsaade 
etti. Avam kamarası işlerini 
bitirecek olursa parlimento· 
nun yarın dağıtılacağını ümit 
ediyorum. Eğer meclisler yarın 
dağıtılacak olursa umumi in· 
tihabat 27 teşrinievvelde ya· 
pılacakbr.,, 

M. Mak Donald kendi namı· 
na olarak millete hitaben bir 
beyanname neşredecektir. 

İntihabat bitmeden evvel 
kabine azası arasında hiçbir 
değişiklik olmıyacaktır. Yeni 
Parlamento intihabat biter 
bitmez toplanacaktır. 

Bu ne demektir, biliyor 
musunuz? Yarından itibaren 
bütün İngi1terede büyük bir 
mücadele başlıyacakbr. Fakat 
bu seferki intihap mücadelesi 
geçen seferki mUcadclelere 
hiç benzemiyecek, çok şid
detli, çok gürültülll olacak
tır. Siyasi mehafilde, M. Mak 
Donaldın bu intihapta mağ
lôp olacağı kanaati umumidir. 

Kabinede 
Son Karar 
Verildi 

Londra, 6 (A.A.) - Kabine 
M. Mak Donaldın neşredeceği 
bir beyanname esasına müa
teniden pek yakın bir zaman
da umumi intihabatm icra 
edilmesine müttefikan karar 
vermiştir. Parlamento, çarşam
ba gllnü tatil ve perıembe 
günll feshedilecektir. 

Hariciye Nazırmm Temasları 
İngiliz Harclye Nazırı Pa

riste temaslarına baılamışbr. 
Şimdiki halde M. Briyanla 
görüşmektedir. Nazır, Fransız 1 

erk Anına bir de ziyafet ver· 
mittir. 

M. Brönning Çekildi 
Alman Hariciye Nazırı Her 

Brönning resmen istifa etmiı 
ve istifa mektbunu başvekile 

göndermiştir. 

~ EFR1KA NUMARASI 5 

y AB 1 Ş 
YAZAN:* * 
- Maslahatı birllkte konuı .. 

Piri ile Hattat, bu yolda çalı- tunuz mu? 
•anlarln ilk safında bulunuyo~ _ Bira:ı! 
lardı. Şimdi Kızlarağasını~ ıür : -Ne kararlaştırdınıı? 

den ayrıldığını işiderek endışelen Toraman Hasan, biraı dUtQn .. 
~iş.lerdi. Ağa, sabık hünkarrn dl:ı:ği-
llını eline a1mlş, koca imparatorluğu dil:_ Hele .. dedi • ant için; 
yıHarc• ı'dare etnıi• bir adamdı. · yemin edin 

1:- .. Y d' · iıe ınıanınıza · c.Tinden her iş gelebilirdi. Bina· ının ı 
~nalcyh onun deH padişaha mu" - Ne diye? ö ül 
h~li.f bir "ephe almasından birç.ok - Benimle dll ~irli~I, 1f n h- ... . me:uenlı bıle duydukla-
:dııseler tekevvün t>deceğıne blrhği kelt ye ıöylemiyeceA-iniuf 

•uphe edilemezdi: 11nııı mıe h ttat biç tereddilt 
b· Piri Halife, oda arkadaşlaMD& Piri vbu :ekUfi kabul ettller, 
ır gaz müşafeheal geçirdi ve etmeden. ndi tiler: 

rrınt klb H ayra ay; lal h" ç bı"ıla" hi ve tallahi, ~- en Toraman asana _ Va a ı , 
•ordu: khıueye açmayız. 
.... - Bıı ıırra aıina daha kimler bu ıırrı 

-----"-•r...._ ___ ~--------•-~-T~or_aJ!nı._•ı_n _ _ ._de oturahm, 

Eski düşmanlar do~t oluyor. Fransız 
Berlind11 Alman Nazırlarile bir 

murahlı.ddarı 

arada 

Japonyada Seferberlik 
Çin - Japon Muharebesi Yeniden 

Patlak Vermek Üzeredir 
Çin - Japon harbi yatışır gibi 

oldu, hattA yabştı bUe. Fakat 
ıon gelen telgraflar bu iki fark 
milletinin tekrar boğaz boğaza 

relmek üzere olduğunu habu 
Yermektedir. Çin ve Japon mem
balarrndan aJdığımJz bu haberleft 
•ıraaile yazıyoruz: 

Tokio, 6. (A.A.) - Bahriye 
Nezareti Kure ve Sasebo 
üssübahrileri efradına sefer .. 
berlik için hazırlanmaları em
rini vermiştir. 

Tokio, 6 (A. A.)- Japonlar 
aleyhindeki nümayişler dola· 
yısile Japon tebaaaım himaye 
etmek llzere T okima kruva· 
zörü Şanghaya gönderilmek 
üzere ihzar edilmektedir· 

Bu kruvazör, birçok bah· 
riye silahendaz kıtaatım nak
ledecektir • 

Changay, (A. A.) - Japon• 
yanın Nankin hllkumetine gön· 
dermiş olduğu nota üzerine 
vaziyette bir gerginlik basıl 
olmuştur. 

japonyanın Çinde bulunan 
Japonlara karşı yapılac.ak 
her hangi bir taarruzun şıd· 
detle acısını çıkarmıya hazır 
bulunduğu umumiyetle zan· 
nedilmektedir, 

Çin milleti Japonlara kar
fi gayet şiddetli bir milna· 
feret beslemektedir. 

Nankin, 6 (A. A.) - Japon 
Konsolosu Nankin'de Çinliler 
ile Japonlar arasında bir ha· 
dise vukuuna mahal kalma
mak üzere icabında tehirdeki 

~
apon tebaasının dışarı çıka
ağını, İngiliz ve Amerikan 
onsoloslarına bildirmiştir, 

lngiliz Parmağı Karısıyor 
Nanlcin, 6 (A.A.) - Mare

ıal Çankkayşek ile Çin Mali· 
ye Nazırı M. Soong arasında
ki mülAkat dolayısile itilAfna
me teraitinin İngiliz sefiri Sir 
Mileı Lampsona tevdi edilmit 
olup mumaileybin vereceği 
cevaba intizar edilmekte ol
duğu haber verilmektedir. 

Cenevre, 6 (A. A.) - Çin• 
lilerle japonlarm Cemiyeti Ak· 
vama vermekte oldukları mü
tenakız malumat , Mançuri 
ihtilafının pek bati bir ıuret• 
te seyretmekte olduğu intiba· 
ını vermektedir. Binaenaleyh 
bu meselenin kat'ı ıurette 
halli için CemiyeU Akvam 
meclisinin J 4 Teşrinievvelde 

Yirmi yatlarında bir toru· 
num var. Şimdiye kadar ken
disile doıt olmıya, ona her 
itte rehberlik etmiye çalıtbm. 
Hiçbir şeyini benden sakla
maz. Şimdiye kadar bir iki 
aşk macerası geçirdi. Onun 
hisle, benim, manbklal gören · 
düşüncelerimiz sayesinde, ge· 
miyi kayaya çarpbrmakeııılı 
sahile çıkarabildik. 

Dün yine utana, sıkıla 

yanıma geldi. Hava serince 
olduğu için odamda mangal 
vardı. Mangal başına oturduk. 
Bana yeni kalp ağrısını 
anlattı; 

- Anneciğim, dedi, bugün 
yine nasihatine mühtacım. 

Seviyorum. Fakat sevilp sevil
mediğimi bilmiyornm. Hem bu 
defaki aşkım biraz hulyalı, 

efsanevi ve esrarengiz. Oyunu 
oynıyan kahramanlar biribirle
rini tanımıyorlar. Ne ben onu 
tanıyorum, ne de zannederim 
o beni tanıyor. Fakat iki ta
rafın biribirine meçhul kalışı 
bende, şimdiye kadar tec .. 
rübe etmediğim bir heyecan 
uyandırıyor. Şimdilik yalnız 
göz aşinalığımız var. Biribi
rimizi uzaktan uzağa yalnız 
gözlerimizin içinde sevi-
yoruz. Fakat biribirimize 
hislerimizi izhar edecek fırsat 
bulamıyoruz. Muhitlerimiz, ya• 
şayışımız okadar ayrı ki, bir 
toplanbda, bir baloda, bir 
eğlentide buluşmamızın imkAm 
yok. Tanımadığım ve tanış· 
madığım bir erkekle de so
kakta tamıamam yal Onu ne 
ailemden, ne de dostlarım

dan k!mse tanımıyor. Fakat 
görüşmeden de dur.ıımıvor Jm. 
Uzaktan uzağa çok sevdiğim 
bu genci yakından tanımak 
ve tanışmak için bana bir 
yol göstersene. ,, 

- EvlAdım, bu senin anlat-

tekrar toplanacağı zannedil
mektedir. 

Meclis azasının, muhtelif 
devletler hariciye nazırlann
dan mllrekkep olması muh
temeldir. 

itte, dün gece geç vakite 
kadar Çin • Japon ihtilafı hak
kında aldığımız haberler bunlar
dır. Bu haberlerin manası gayet 
•tikardır. Japonya, açıktan açığa 
muharebeye hcızırlanmaktadır. 
Fakat öyle gfüülüyor ki bu sefer
ki cidal, çok ,iddetll ve çok si .. 

Sarı Veli, ayakta kaldı, diğer• içtiğiniz için ben de prova etmi• ıen mecnun bir larahn deva• 
(eri çBmeldl ve toraman kııık yeceğim, ıöyllyeceğim; mını temin etmek için boğu-
blr aeale anlattı: - Uzun etme de ıöyle. lanmak istenilmesi, içine yangı 

- Kı:z:larağaHnın kurduğu - Ağa, kafesteki, tilysfi:ılere 1ıetirml,ti. Aklı kaçık P.iln-
dilzen bozulmazsa sarayda, dev· güveniyor. Efendimizi perdaht karın yedi yeğeni vardı ve bun-
1 k 1 Ne edip onlardan birini tahta çıka· ette o Arabın elinde a ır. larm en büyüğü henüz on Uç 
biz, nede siz iyi On g8remeyi:ı. racak, kendisi de VHİ olup sal• yatında idi. Zavallıların aa[\ '"atla 
1 l linl tanat ıürecek. y ıl çevik davranıp onun e değil, hiç bir ihtira. ile alaluılar. 
boşa çıkarruakbr. - Ey, ılz ne yapacaksınıı? yoktu. Tamamlle maaum ve ta• 

d d - Haaodah bizimle birleşirıe 
Piri Halife, f111l a ı: mamile bigGnab, kapatıldıkları 

N l? bu Arap dolabını temelindan yı-
- ası 1._ Ef d'I 1 dairelerde masal dinllyorlarıJı 
- O hainin güvendiği dağları .ıuıcağız. en 1 er ... battA bir ikisi meme emiyordu.' 

k k dl i d - Ne durdun Toraman, dlline bir hamlede yıkarsa , en s • b Hattatmıı::, bu va.ı.lyetl bir irşey mi dolaştı? "' 
sırt fistn düşer, şaşırır kalır. lihzada göıden geçirdi., bahsi-:1 

d ı Kapıatası, sık aık yutkundu 
- Atanın güuendiği ağ ar ve botuk boğuk mmldandıı ıaamet ve aakametindcn tehov~ 

nedir? Yeniçeriler mi, sipahiler vüre düşttt, Toraman Haaana - Efendileri göçürecetlz. 
mi, ulema Efendiler mi, bihniyo• _ Nereye? ters bir cevap vermiye hazırla-ı· 
ruzkil dı. Fakat Piri Halifenin manah - Nereye olacak? Babaları• 

- Saydıkların hariçtir, Kızlar• nın, dedelerinin yanına! bir bakışı üzerine hiddetini içio-
ataunan dayandığı eller dahilidir! Hattat Hasan, bilaihtlyar elini d1: saklıyarak •ustu, acip bir 

- Haremağalar1 mı, akağa- alnından ğeçirdi ve belli belir1b ıomurtkanlıl< talump muh4vereyi 
lar mi, baltacılar mı, halayıklar içini çekti: Şehzadeler gözünün dinlememiye koy•ıldu ve koca 
mı? 6nöne gelmişti ve onların biw Piri, .anki Lir piliç kesilme i•I 

- Anlıyorsunuz amma anla- deli Hünkarı taht üstüne aiıkoy- konu,uluyormuş gibi hoyecı>nıız• 

tığın aşk, benim zamammda 
yatadığımız giz:li a~klara ben· 
ziyor. Biz kafesin arkasında 

yaşar, erkekleri, onlara 
görünmeksizin, kafes arka• 
sında seyreder, kafes arka· 
sında severdik. Onlar bi
zim sevdamızdan haberdar 
bile olamazlardı. Buluşmamı· 

za, göriltmemize de imkAn 
yoktu. İşi kadere havale eder
dik. Bu tekilde doğan a· 
,km kuvvetli ve devamlı ol
masına lmkln yoktur. Aşk, 
gıdasını almayınca söner, sör· 
per, ölilr. Şark işi atkların 
çoğu, gıdasız kalmış sıska 
aşklardır. Onun için bu sev· 
danı,geçici bir Şark tecrübesi 
addetmekten başka yapacak 
birşey yoktur. Kendini bey· 
hude U:ıme ve seviyorum zan
netme. Senin sevda zannettiğin 
ıey, geçici bir hevesten iba
rettir.,, 

Torunuma bu nasibhati ve· 
rirken, memleketimin ekser 
kızlarını düşündüm. Bunların 

çoğu hala kafes arkasında 
gizli aşk hayatı yaşarlar. 
Şimdi odalarına güneş giriyor, 
Fakat aşk, ancak kafesten 
sllzlj(erek girebiliyor. Bu kız
lara biraz hava, biraz ziya ve 
biraz hayat veriniz. 

• 
Akearayda Nail Beye: 
Cihazı, kızınızla damadınızın 

müştereken yapması daha 
doğru olur. Cihaz meselesinde 
iki tarafın da tamahkArlık yap
ması doğru değildir. Nihayet 

kızınız bir defa eılenecektir, 
1.ma azami fedaklrhğı yapmak 
her baba için en büyilk zevk· 
tir. Daınadınııı yabancı tut• 

m&ylmz. Evlendikten ıonra 
belki de kızınız kadar size 
yakın olacakhr. 

Hanımtegzt1 

TAKViM 
Gla 11 - 8 Tı.evel - 931 Hmr 156 

Arabi Rumi 

25 Ceınulyelev.550 25 • Eylat • IN7 -.akıt·eıant• vasati -Hklt·uaııf·Yantt 

G&.le~ıt2.21 6.03 Alqam 12.- i7,42 
Ôfl• 6.19 12.02 Yatn ı.so 19,lf 
lkındl 9.32 15,14 lın1ak t0.4ı 4.24 

rayetli olacaktır. Japonyanlll 
Hferberlik ve tazyik h.ıreketine 
kartı Çlnde bilyük bir zıııleyanın 
hllkllm sllrmlye ba,laması bize 
hu neticeyi çıkartıyor. 

- Elhaur Toranıan Elhazerl 
Yedi kıralı taçıiz. kom~k, yedi 
ıehzac!eyi cansız komaktan kolay• 
dı· • Sozüniln ucu nerelere daya· 
nır, düşilnüyor:nusun? 

Kapıağuı, çirkin çirkin 
1rülü.nsedl. 

-Bunu bari ıen söyleme ağa. 
Şu saray odalarında yedi değil,, 
yirmi yedi şeh:ı.adenin bir çır• 
ıııd .. boğulduğunu gördük. . 

- Onları boğduran hün !:ar-
dır, Kapıağaları değili 

- Biz de efendimizden izin 
alırız. Z;.ten kılsız gaznnfer, val
do hazretlerine iti çıtlattı d:ıl 

Pirihanife, tuhaf bir şive ile: 
- O başka! 
Dedi ve hattat 1-ı:ısanıı döndü: 
- Toramanın s •·-

yabana atılamaz. 
bugUne bugön veli 
devletlinin hayatı 
Kızlaratasının •u 
bizim do diri dı mamlf görünü;yor1unuz, illi be· mak, daha doğrusu .. altın yat· dı ve Kapıa~sile konutr.ıal:.ta 

• · atiıııot".uJlllllt.-ıA~nt1...J__g!!.Y.!JL..Jld~i~e!,._KU~a~k~la~r!'........!a~z~ın~a~d~Q~· _J_~d~e~v!am~!ed~i~o~rd~u~::._~~~~~~1-~~~~~....:..~~~ 



l 

6 Sayf--. 

Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa 
Taşkende Niçin Gelmişti? 

YAZAN: M. KAZIM 
-119-

Hariciy'! komiseri evimin 
basılmıya teşebbüs edilmesin· 
den haberdar değil gibi gö
riinilyordu. 

- Bilmiyorum, cevabını 
verdi. 

- O halde "Çeka,, teşkl· 
la.tından sorunuz, belki polisin 
bir işidir. 

Hariciye komiseri mecburen 
telefonu alarak "Çeka,, reisini 
buldu, konuştu, sonra bana 
dönerek: 

- O da haberi olmadığını 
aöylilyor, dedi. 

- Güzel, şu halde asayi
tinden mes'ul olması IAzım 
gelen bir şehirde bu gibi 
hidiselerin vukuunda elbette 
fÖZ yummıyacakbr. Lütfen 
söyleyiniz derhal bir müfreze 

Bir Türkmen çiftçisi tarla
sında çalışıgor 

~öndererek mütecasirleri tevkif 
etti. 

- Sebep! 
- Dün Moskovadan bir 

Hariciye komserl tekrar 
telefonu aldı ve mecburen 
birşeyler söyledi, neticede ar
zumun yerine getirildiğine 
dair teminat verdi. 

Fakat bu hadiseden sonra 
ikinci bir teSAdüf ile karşılaı· 
mak yi!le miimkilndü. Binaen
aleyh evime yalmz dönmek 
i.r.temedirr.:: 

- Lfatfen bana Hariciye 
K\lmıserliğinden bir memur 
terfik eder misiniz? 

- Hay hay! 
Yanıma verilen zat ile bir

likte evime döndilm, ve ara
dan geçen mnddet zarhnda 
ikametglhımızı basmıya ge
lenlerin savuşup gitmiı olduk
lannı g5rdüm. 

Benim kuvvetle tahmin et· 
tiğime göre hadiseden Hari
ciye komiıerinin ve Çeka r~ 
isinin haberleri vardı, fakat 
beni karşılarında görünce 
ademi malômat beyan etmeyi 
tercih etmişlerdir. 

« 
Gece Bereketullab Ef. ile 

karşı karşıya geçerek düşün
dfik. Bilhassa bu son had.ise· 
den sonra Tiirkistanda daha 
siyade kafoıanm manasız ol· 
duğu neticesine vardık. Evet, 
lau havaliyi mutlaka teri:et· 
meli, vatana dönmeliydik. Fa
kat bu kararımızı derhal tat
bik ettiğimiz takdirde sa
bahki hadisenin tesirine 
atfedilmesi ihtimali vardı. 

Birkaç glin beklemiye karar 
verdik. 

* 
Aradan bir hafta geçti. Bu 

müddet zarf mda da Hariciye 
Komiseri değişti. Yerine (Gon· 
yer) ismmde bir Musevi geldi. 
Gidip kendisini gördüm: 

- Memleketime dönmek 
Arzusunda bul'1nduğumu söy
ledim. 

- Hangi tarikle? dedi. 
- Baküdan geçerek ceva· 

bını verdim. 
Fakat Hariciye komiseri biraz 

daha beklememizi tavsiye 
etti: 

telgraf aldım, bu telgraf Cemal 
Paşanın(Taşken) de gelmek tlzere 
olduğu bildirilmekte ve bu ha
berin size de iblağı emredil
mektedir. 

- O halde? 
- O halde biru sabret-

menizi rica ederim. 
(Mabadı yarın) 

Mahsullerimiz 
Avrupa Piyasasında Kaç 

Parava Sahlıyor? ... 

lngiliz buJıranından sonra 
memleketimizin muhtelif ihraç 
maddelerinin beynelmilel pi
yasalardaki vaziyeti şu mcr
kezd edir: 

Fındık fiatleri yftkselmittir. 
Hamburg piyasasında Gire
sun f1ndığı yüz kiloıu 160 
mark ve levant fındık yüz 
kilosu 156 markbr. 

Afyo ufak bir terefftl göı· 
termiştir. Tiftik piyasas~nda
ki faaliyet devam edıyor . 
Üzüm satışlan iyidir. Marsil
ya piyasasında İzmir Sultani
yesi yüz kilosu 480 franktır. 

Yunanistanın Korent Uzüm
leri ise 388 franga aablmışbr. 
Liverpol borsasında pamuk 
fiatlan biraz dnşmüştilr. Bre
zilya pamuğuada yüzde d&rt, 
Mısır pamuğunda yüzde yirmi 
beş, Amerika pamuğunda 
yüzde beş tenezzül vardır. 

Havr borsasında pamuğun 
50 kilosu Teşrinievvel teslimi 
183 franktır. ----Kereste ihracatımız 

Fransaya idbal olunan ke
reste ve ceviz kütüğü hak
kında Fransa hükumeti güm· 
riik tarifesini değiştirmiştir. 

Alakadar tacirlerimize ih
racat ofisi malfımat vermek· 
tedir. 

Kanada da GUmrUk Resmi 
Ticaret odasına gelen ma

lumata göre Kanada hüküme
ti lngiliz lirasmm sukutu üze
rine Gümrük tarifesini de
ğiştirmiş ve resimleri umumi
yetle yllkseltmiştir. 

SON POSTA 

Uydurma Verem İlacı: 
----- -

(Fridman) Aşısının 
1 Reklimı Menedildi 

[ Baftarafı 1 1 nci aayfada] 
olan ve resmen 11öylenen bir 
ilacı reklam ederek hastaları 
boş fimitler peşinde koşturan
lara hiçbir sual sorulmıyacak 
mıdır? 

Biz bu mesele hakkmda 
izahat almak üzere alakadar 
resmi makamlara müracaat 
ettik. Kendisine mllracaat et
tiğimiz Belediye Sıhhat işleri 
mtıdllrO Neşet Osman Bey 
ıunları söyledi: 

" - Fritman aşısının tesir-
sizliği müsellem ve muhakkaktır. 

Bu aşıyı reklam eden Fuat Sabit 
Bey ismindeki doktorun yaptır
dığı ilanlar Etibba odasında 
muvzuubah solmuştur. Bir dok· 
torun herhangi bir ilaç ve aşı· 
yı kendi imzası altında bu 
şekilde reklAm etmesi, odanın 
nizamnamesine ve kanuna 
uymaz. Kendisine böyle rek· 
IAmlar yaptırmaması ihtar 
edilmiıtir.,, 

Vilayet Sıhhat mUdlirtı Ali 
Rıza Bey de şunları söyle-

mektedir ı 
'
1 Fridman aşısınm hiçbir 

tesiri olmadiğı şüphe.siz ve 
muhakkaktır. Fakat bu aşının 
reklamım yaptıran doktor 
Fuat Sabit Bey hakkında 
birşey söylemek salahiyeti 
ancak Sıhhat Vekaletine alı... 
tir. Bu husuı beni \'e vazifemi 
alAkadar etmez. ,, 

HilAliahmer ve Verem Mü
cadele Cemiyetleri Reisi dok
tor Ali Paşa da Belediye Sıh
hat işleri müdürü Neş'et Os
man Beyin, yukarıda yazdı

ğımız fikirlerine iştirak l'e 
onu teyit etmiştir. 

Diğer taraftan haber aldı· 
ğımıza göre bu aşı etrafında

ki iddialar Sıhhat Vekaletine 
de aynca bildirilmiştir. Şu 
halde, mütehassıs doktorlar 
tarafından hiçbir işe yarama
dığı tecrtibelerle isbat edilen 
bu (Fridman) aşısı denilen 
uydurma illç baklanda Sıh
hat VekAletinin kararım dart 
gözle bekliyoruz. 

Nümune Olacak Bir Şehir: 

Belediyeciler Atinayı 
Tetkik aEtmelidir 

(Battarafı 1 inci 1ayfada) 
Beş, alb sene evYel Y ulen 

ismindeki Amerikan şirke

tinin başlayıp ancak ge
çen sene bitirdiği bu gal, 
şimdiye kadar dünyanın en 
ıusuz şehri olmakl!l maruf 
olan Atinayı suya garket
miıtir. Maraton, meıhur Yu· 
nan • lran harbinde eıki Yu· 
nanlıların a-alibiyetini kota 
koşa haber vermiye gelerek 
bu haberi verir vermez sarf· 
f ettiği gayretten dolayı dll· 
şllp ölen Yunan atletinin bu 
yarııına muzaf bir atlettim 
koıusudur. 

Bu göl de ifte bu koşu
cunun dllştllğil nokta cıvarın
da vilcuda getirilmiştir. Sa· 
panca göliinden biraz kücllkçe. 
Derinliği, 49 metre kadar. 

Küçük bir nehrin ıuyu ve 
yağmur birikintileri burada 
toplanmakta, muazzam bir set 
ile hapsedilmektedir. 

Vaktile Ankaranın iman 
teşebbilsUne girişmek istiyen, 
fakat istediği faiz fazla olduğu 
için ret cevabı alan Yulen bu 
gölü ( 1 1 ) milyon dolara 
viicuda getirmiştir. Aynca 
buraya kadar olan kırk kilo 
metrelik mesafeyi mükemmel 
bir asfalt şose ile Atinaya 
bağlamışbr. Esasen Atinanın 
bütün sokalan asfalttır. Atina
Pire yolu da asfalttır. Büyü'{· 
dere ve Suadiye asfalt şose
lerini büyük bir muvaffakiyet 
gibi görenler için bu Yulen 
şirketinin Atinada vücuda ge
tirdiği umran eserlerini bir 
gözden geçirmeyi tavsiye ede
rim. Bence bundan böyle 
Avrupada belediyecilik tetki· 
kine azimet buyuracak zevat, 
daha az masraf yaparakt daha 
çok vakit kazanarak bir defa 

Atinaya uğrarlarsa tahakkuk 
ettirmek istedikleri hedefe 
varma yolunu daha çabuk 
tayin etmiş olurlar. 

Bu görüşümü mllbaligalı 
bulmak istiyeceklere tavsiyem, 
ilk fırsatta beni tekzip edecek 
hakikati bulup göz önline koy· 
maldır. Bu, hepimiz için zarar 
verici değil, bilAkiıı faide getirici 
bir teıebbüs olur. 

Şurasını da kaydedeyim ki 
Atina Belediye reisi Merkftriı 
lıminde bir zattır ve M. Ve-
nizeloaun tiddetli bir muha· 
lifidir. 

Demek oluyor ki çabımak 
için kanaatlerin ıu veya bu 
renkte olmasına ltizum yoktur. 

Selim Ragip ----
Susam Mahsulü 
Adanada (8) Milyon 

Kilo Toplandı 
İhracat Ofisi 1931 senesine 

ait susam mabsula hakkında 

m~umat toplamıştır. Bu ma
lümata göre Adana mınta· 
kasının ihracat emtiuı meya· 
nanda bulunan ve başlıca 
mahreçleri Romanya, Bulga
ristan ve Yunanistan olan 
susam mahsulünün yeni sene 
rekoltesi ( 7, 780,000) kilodur. 
Antalya mıntakasmın bu sene
ki mahsulü ise ( 2,805,000) 
kilodu. İstanbul mmtakasında 
ayni mahsulü bu sene 
( 1,430,(M)() ) kilo, Edirnede de 
(50,91 l )kilo istihsal edilmiştir. 

incir Pi yasası Ne Halde ? 
İzmir, (Hususi) - incir ve 

Üzüm piyasalarında durgun· 
lok devam etmektedir. incir 
mahsulünUn, maalesef geçen 
senenin nısfı derecesinde 
para getirecei{ tahmin edi
liyor. 
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SiNEMALAR 

Tristan Bernard'ın gayet gUlünçlll komedisi 

Parisli Kahveci 
filminde 

SİNEMASINDA 
M A X D E A R L 1 ' nin temsil ettiği 

A Z A i S 
Franııaca ı8ılll ve tarkılı fllaıln bGyflk muvaffaldyetl db 

aktamdan beri batlamıtbr. 

lllveten: iSMET PAŞA Hauetlerlnln Haydarp•f•'dan bqlayan va 
blltlln teferruatını g8•teren Atlna aeyahatl lnllbutı. 2 büyük inamı 
yarınki Cuma gilniJ 1aat 10,.36 da matine, Umumt dllhullye 25 kuruş. 

Fransada 
ithalat Çoğalıyor, ihra

cat Azalıyor 

ATLANTiK 
E. A. DUPONT'wı eaerf 

tstanbuı ihracat ofisine ge- f R d 1 
len malftmata nazaran F ran· _ Q Y 0 j 
sanın 1931 senesi ilk 8 aylık ıı;_ __________ ___.. 

ithalat ve ihracatı geçen se- 8 Teşrinievvel Perşembe 
neye nisbetle azalmışhr. 

Umumi ticari vaziyette nok
sanbk vardır. tık sekiz aylık 
ihracatı 21 milyar frank, it~ 
halAt ise 30 milyar franktır. 

Rus Dampingi 
Mısır Tacirleri Şiddetli 

Tedbir istiyorlar 

Kahire, (Hususi) - Dün 
•kşam lskenderye tficcarla!'I 
mUhim bir içtima yaptılar. Bu 
toplantıda SoYyetlerin Mısır 

Pazarlarındaki tehlikeli reka
betleri ve damping meselesi 
şiddetli miinakaıa edildi. Bil· 
haıaa İngiliz lirasının suku
tundan sonra Sovyet mallan· 
nm Mısıra sokulmaması için 
htikO.metin kat'r bir tedbir 
almasını iatemiye karar 
verdiler. 

Tetkikat 
lsterlingin Sukutu Ne 

Zarar Verdi ? 
İzmir, 9 (Husuıi) - İktısa.t 

Vekileti laterlingin sukutundan 
iktıaadi mıntakamızda husule 
gelen zarann teabitine Tica· 
ret Umum mlldüril Ali Naki 
Beyi memur etti. Mintaka 
Ticaret mlldUrlüğünün teshit 
ettiği miktar mübalagab g6-
riilmftıttır. AU Naki B. ecnbi 
ve Türk bankalarile temas 
etti. Dun de ~acat tacirlerile 
görliftU. 

Neşriyat Davaları 
Dün üçüncil ceza mahkeme

ainde ( lSUl kemikleri ) hakkında 
yazdıfı bir yazıdan dolayı (Yarın) 
gazetesi Bat muharriri Arif Oruç 
ve mca'ul mGdüril Burhanettin 
Ali Beyler aleyhine açılan haka
ret dava1ına devam edilmif, 
mahkeme yazıda bir hakaret 
g<Jrmediğl için beraet kararı ver
miştir. 

Yine diln Atırcexa mahke
me.•inde Arif Oruç 8. tarafından 
( Cümhuriyet) Başmuharriri Yu
nuı Nadi ve meı'ul müdUril Agih 
Bevler aleyhine açılan hakaret 
davuına başlanmıftır. Yunıu 

Nadi B. meb'ua olduğu için da
vaıı ayrılmış ve yalnı:ı Agah B. 
mahkemeye gelmiftir. Neticede 
Yunus Nadi B. tarahndan Arif 
Oruç E. aleyhine açılan ve İkinci 
cezada görülen dava evrakı geti
rtilmek il:ıere muhakeme 14 tet
rinievvele kalmııbr. 

Ostrava 263 metre 11 kilovat 
19 Pragtan naklen: Konferans 
19,20 Kabara ıeslerf 

, 20,10 Pragtan naklen: Ateyle Hyat• 
J roıundan blr temall 

Heilsberg 276 metre, 75 kilovat 
19,15: Klblya konıerl 
20 ı Gece l.onaeri 

Mühlaker 360 metre, 15 kilovat 
20 : Frankforttan naklen konser 
22,30: Dan. havalan 

Bükreş 394 metre 16 kilovııt 
20 : Radyo DarUlfünunu 
22 : Konaer 
21,20: Senfoni 
22, ıs, Muhtelif eserler 

Belgrat 429 metre, 2,5 kilovat 
20 : DoHorun tavsiyeleri 
20,SOt Lubllyanadan nakle• kouer 
22,SO: Kalmuuı muhtelif eaarlert 

Viyana 5 l 6 metre, 20 kilo l'lt 
19,35: Gllnlln haberleri 
20 : Frankforttan naklen bıtyllk 

komıer 

22,!0: Dan• havalan 

PCfle, 550 metre, 23 kilovat 
19,!0: Tr.ılYJ'ata aperıı.•ı, operadan 

•cmra hafif muai.kl 

Varto"a 1411 metre 158 kı1ovat 
20,lS: Ham rau•lld 
21,2:~ .!Jhlrbu, koınedl 

.. '3 : Da:..• bay.Jarı 

KönigsvUsterhavsen t 035 metre, 
75 kilovat 

20 ı Frankfort•an naklen btly-i.ik 
kon1er 

1 Tiyatro Ve Sinemalar) 

ALKAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Fırtıu 
ARTiSTiK - Viyana !lir kl2 uvdfm 
A S R 1 - Son te.mıU 
EKLE:t - Siyah inci 
ELHAgıRA - Monmırtr •evdılan 
ETUV AL - Şefakt 

FERAH - AJbna hücum ,, 

GLORYA - Gece sevdalan 
KEMAL B. - Mulıt.adde• dai 

MAJlK - Arttır ırü:ıel haıum.lu 
MELEK - Yanık kalpler 

MiLLİ - Aşk reauılgeçldl 
OPERA - Asalı 

SIK - itham edlyo1um 
U•kadar Hlle - Pari• Modalan 

Ankara Lik Maçları 
Ankara, 8 (Hususi)- Yarın 

burada lmaJib Harbiye ile 
189 uncu alay ve Gençler 
Birliği ile Altınordu takımlar• 
arasında futbol lik maçları 
yapılacaktır. 

Tabanca lie Vurmuş 
Cibalide kômlircülnk ede0 

küçük Hüseyin isminde biri 0 

civarda kahvecilik yapan Meh
met AH Ef. yl tabanca U19 

yaralaJDlfbr. 



SON POSTA 

Abdülhamit Bütün Saray 
•• 

Halkını Oldürmek Maksadile 
Yapılan Suikasb Anlabyor 

NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR __ 106 
(Her lı«kkı mahfuzdu.r ) 

19 klnunuevvel 328 

Birçok kimseler, bUkümdar
lan korkaklıkla itham eder. 

Abdnlhamit sigarasından uzun 
bir nefes çektikten sonra, 
MSzilne devam etti : 

- Diğer hükümdarlar hak
kında bir ıey ıöyliyemem.Bana 
gelince, hayatımı yakından 
takip edenler çok iyi bilirler 
ki ben, gençliğim ve (Efen
di) lik zamanımda çok cesur 
Ve atılgandım. En haşarı at-· 
lara bilAperva binerdim. En 
•cemi atları arabaya koştu
rur ve kendim idare eder
dim. En derin deniz1erde uzun 
müddet yüzerdim. En çetin 
ve korkunç ormanlara yalnız 

başıma girerdim. Bir defa 
( İatranca ) ormanlarında etra
fımı Arnavut eşkiyalar çevirdi. 
Bunlarla müsademe ettim. 
Yaralandım. Fakat kaçmadım; 
oııları kaçırdım.. ( Çengelköy) 
•ak'asında bllttln (Efendi) ler 
bnynk bir tellfla uklanacak 
)'er aradıklan halde ben; 

- ElhllkmlllillAh ... 
Diyerek geldim. Sarayıma 

yokmut gibi 
erkenden bi
rader merhu-
mun ıarayına 

gittim. Huzura 

çıkbm. Mühim 
bir mazerete 
binaen o gün
kü davete ica
bet edemiye
ceğimi aöyle-
dim. Ben hu-
zurda iken 
damat Nuri 
Paşa iki defa 
odaya girdi 

çıktı. ikisinde 
de birader 
merhumun ku

lağına birşey• 
ler ıöyledL. 
Sonradan 6j'
rendim ki; me
ier benim sa
raya l'eldiğiml 
haber abr al
maz Valde 

Sultan birader 
merhuma ha-oturdum ve hadisata muntazır 

oldum ... Sonra, (Nisbetiye Kas
rı ) meselesinde, yine hiçbir 
kılımı kıpırdatmadıktan maa
da, suikast haberini aldığımın 
ertesi güniı kendi ayağımla 

ber haber Ua- B11gl11rbegi sarayında valde. kurnası 
[ Bu kumayı Abdülhb aaneal için yaptarmıf, annesinla 

lllbıailnd- •oara kapahlma9, bir daha klm•eye eçılmamı9br) 

birader merhumun sarayına 

gittim ve huzuruna çıktım. 
- Size bir suikast mı ter

tip edilmişti efendim? .. 
- Y alnı.: bana değil, bü

tün Efendilere... Birader mer
humı.n tahta çıkbğının dör
dücd' günü idi. Mabeynci
lerıroc;.ı; :-. Seyit Bey geldi 
bana dedi ki: 

- Şevketmeap efendimizin 
mahsus selAmlan var. Kendi
leri yarın ( Nisbetiye kasrı )"nı 
teşrif buyuracaklar. Bllttln 
Efendiler Hazerab ile orada 
birlikte taam etmeyi arzu 
buyuruyorlar. Bu meyanda 
tizin de teırifinizi rica ettiler· 

Dedi. O umanlar, birade
rin hali ve rahatsızlığı bence 
tamamen malôm olduğu için 
bu davette bir manaıızlık 
buldum. Fakat, Seyit Beye 
biç renk vermiyerek udece, 
(peki .. ) demekle iktifa e~m. 
Seyit Beyin aydetinden bıraz 
lonra Mahmut Pqa geldi. 
Boynk bir telif içinde idi. 
Benimle yalnız kalmak iltedi 
•e sonra bnyllk bir korku 
içinde: 

- Aman efendim.. Yann 
~Un efen dil eri ( Nisbetiye ) 

1 
. rına davet ediyorlar. Cüm

etıne suikast tertip olunmuı
lur. Bu meyanda ıiz de var-
1llıız. 

_.f edi. Ben, hissiyabmda 
lhı, anmamıştım. Paşanın bu 
taL artna teşekkUr etmekle be-

Qer di.. dil d lrıGıı ' • ger efen ere e 
n .. ~p bir surette haberler 
~rdinı. Ertesi gllnll de, 

.. ydeıı haberim 

tüne a-önder
mif: 

- Eğer Hamit Ef. Nisbe
tiye kasnna dair bil'fey açarsa, 
ıakın cevap vermesin. 

Demiş. Nuri Paşanın ne 
ıöylediğini iıitemediğim hal
de ; halinde, tavnnda fazlaca 
telif olduğunu ve bu telişın 
da bana müteallik bulundu
ğunu pekill hissettim. 

Ben, tekrar ıormıya mec
bur oldum; 

- Bu suikasb kim tertip 
etmit efendim? 

- O tarihte, (İakalari Gir
Jandi) iaminde bir Rum vardı. 
Bu adam, Amcamın ıon za
manlannda da saraya girer 
çıkardı. Bilhassa birader mer

humun veliahtlık zamanında 
onun Kurbağalıderedeki köt-
ktlne Adeta postunu yay
mıfb. Akşam, sabah; gece, 

gtındllz orada idi. Orada yer, 
içer.. Orada yatar, kalkardı. 
O zamanlar, birader merhu-

mun etrafım alan Rıza Paşa, 
Köçe oğlu Agop, Hristaki, 
Rıza Paşanın oğlu lbrahim, 
Doktor Kapliyon ile bera
ber Bu ( Girlandi ) de bi-
raderin kad~h arkadaşla-
nodandı. Sabahlara kadar 
işret masasının baıından k~k
mazlardı. işte bunlar, bıra-
derin tb:erinde tesir yap-

lar. Onun dimağen zAfından 
mış k d' · · k istifade ederek en ısmı an-

dırınışlar. Bntnn şehzadeleri 
d 

kaldırarak Saltanab 
orta an 
a ebediyen kendi uhdeıinde 

ıırakınak veyahut oğlunu tahta 
ı . ek aaltanat oilfuz ve kud-
geçırer • . b 

tini ellerinde tutmak açın u 
~katti tertiP etmifler. Sarhot 

heriflerin yapacağı i' bukadar 
olur. Bereket versin, bunlarua 
teşebbüsleri vaktinde haber 
alandı ve bnynk bir facianın 
vukuu da akim kaldı. 

(Arkuı nr) 

İki Kitap 

Mahkeme Tarafından 
Müstehcen Görülmedi 

( Şeytanın Kızı ) ve ( Anu 
ile Kamber) ismindeki kitap
ları yazan Muharrem Zeki 
Beyin müstehcen neşriyat id
diasile mahkemeye verildiğini, 

muhakeme celselerine ait ma-
16mat ile birlikte yazmıştık. 
Kitapların n.uharriri evvelki 1 
gtın son muhakeme celsesinde 

mahkemeden beraet karan 
almıştır. 

Kararnamede kitaplann ye
ni Matbuat kanununun neş

rinden evvel yazıldığı ve 
müstehcen görülmediği kay
dedilmektedir. 

ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 13 
Gaıı:etemlzde on bet ıGnde bir 

nrmekte oldufumıa Patro1111 
bedaYa almak lıtlyonanııı:, bu 
kupoau kulp aaklayııwı H 1S 
kupO;'\ toplayınız. Patronlarımt1• 

dan pek memnun olacaluııııı. 
Patronlar netredJldhdıırl ırll11· 

den itibar•• l.tanbıal karil.,-fııalı 
bir hafta, tqra karllerlml• oa 
r8n içinde kuponlarım ırlnd_. 
melidirler. Bu m11ddet pçtilde• 
HDl'a kupoalar kabul edUmP. 

İLAN.LA il . 
Kiralık nlnla dafrellb, I Sablak etJaaız Yar mıdır? 1 Doktora dltçlye terziye 

edaaız Yar mıdır ? ahlık qya anyor mmuau? ' Kiralık ey, daln. otla t mi tatlyorıunus ? Ye aalroyo lhtlyacııua 
arıyor muuaus ? ltçı al latlyer1unu ? Yar mıdır ? 

Araı~ak .ve ~or~akla A v~it geçirme~niz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruşla bu işi yapabilir iniı. 
(16) kelımelık hır ılan kafidır. Her kelıme fazlası için bir kuruş ilive ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR ;6.HMET HAMDI 

Zührnt n dahlH ha1tahklar. 
Hane: Beyotlu. Tarlabatı caddesi 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddesi. No. 164. --5 

KOLONYACILAR 
MiS FABJUKASI MÜSTAHZERATI 

Kolonya, la.anta, ....., .. , macunu, 

Y•iıız kroa, pudra. Nbua" bl,.,aa· 

tlııdlr. Mla mUltahseratını bir defa 

tecrllbe edenler daima Ye dalma ondu 

PARIS TIP FAKÜLTESiNDEN Mezua ayrılmazlar. Her yerde bulunar. -ss 

Cilt ye ZUhreY! hastalıklar mGtehauı.m 

Dr. BAHA TilN ŞEVKl 
SÜNNETÇi 

Kabul saatleri aabah ıckizden KOLAY SÜNNET 

ak .. • yediye kadar Babıali Ameliyesi için meşhur Halepli 
l(...,ret oteli kartııında No. 135 ıade doktor Talip Beye beş gün 
birinci kat. -96 evvelden baber verilmeıi. Sirkeci 

&erlin Tıp Fakültesinden cildiye -ı Nemliıade hanı. Telefon ııtan-
ye zührcviye mütehuııaı ı bul 1486 -6 

Dr. A. LEBIP SELiM l 
Sirkeci - Orhaniye cad. No. 2 

Cuınadan maada bergün sabahtan 
akt•m• kadar. - 9 

EMRAZI zO:iREVIYE tedavi

haneıi - Doktor Ariıtidi Bey: 

Eminönll Hhık Karakat Han 
No. 8 -21 

TAKSiTLE 

KIŞ GELiYOR - Petin ve 
·nresiye fevkalade tık ve ehven 

giyinmek ister ve biraz da müt
külpeae11taeniz Babıali kar911ında 
Şark terzihaneaine utrayınız. 

-21 

, 

MOTENEVVI 
ÔROCO HÜSEYiN - Yırtık, 

güve yeniti elbiaeler emıaHn• 

faik ıurette belliala örülür. Be· 
Jotlu l.tıklll caddeıi Paiaj A2.
navur No. 13 - 1 

PARAYA - ihtiyacınız var1a 
evinizin, yazahanenlzln efyannı 

en iyi f iatla alırız, yahut beaabı· 
nıza satarız. 9 - 12 arasında 

müracaat. lıtanbul Dördfincü Vakıf 
Han Asma kat No. 29 -4 

SiZE YARDIM EDECEGIZ -
Dava için mahkemeye, avukAta 
müracaatten evel mütkOlatın zı 

mektupla şu adreae bildiriniz. 

fatanbul poata kotuıu 400 -2 

GÖZ ve GÖZLÜK mllteha11111 
Tıp FakOlteai göz ha1tahklara 

sabık muavini doktor Fuat Azb 

Bey - Muayene ile gözHlk satı
lır. Muayene Qcreti alınmaz. 

Bahçekapı Hamldiye ~addeai 50 
numaralı mataza -6 

Mevlôt 
Dokuz teşrinievvel cuma 

;ünll namazdan sonra Kadı
köylinde Osman Ağa camiinde 
,.nsumat memurlarından mer
hum Şerlok Holmes Salih 
Mllnlir Beyin ruhuna ithaf en 
mevliit okunacağından arzu 
eden zevatan buyurm&lan rica 
olunur. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

Kodak Müsabakaları 
1 Kodak miisabakasında mü

~hfat kazanan fotoların intiha
l:>ı 5 Teşrinievvel pazartesi 
günü Kodak Şirketi yazıha
ne inde icra edilmiştir. 

Jüri heyeti atideki zevattan 
müteşekkil idi: 

Güzel Snnatler akademisi 
Miidürü Namık İsmail Hey, 
Stetik muallimi Ahmet Haşim 
Bey, Re~iın muallimi Nazım 
Ziya Bey, Galatasaray Lisesi 
müdürü Fethi Bey, Mühendis 
Naci Bey. 

Jüri rei i Yunus Nadi Bey 
Atinada bulunması hasebile 
mü abakada hazır bulunama
mıştır. 

Nizaımıaıne mucibince, fo
toğraflar altı sınıfa taksim ,, 
edilmiş ve 798 - 722 - 584 · 
544 - 535 ve 791 numaraları 
hamil fotoğraflar herbiri 90 
liralık mükafat kazanarJ\k sı- ~ 
nıfların birinciliklerini kazan-

mışlardır. Kazananların isimleri: 
Adanada Zihni Bey, lstanbul
da Mösyö, Grohmann, fstan
bulda Ferit Ali Bey, fstanbul
da Mösyö Engelmann, Anka
rada Safter Şükrü Bey, f stan
bulda Leonidas Antoniades. 
798 o. lu fotoğrafın 340 
liralık Türkiyenin büyük mü
kafatına layık olduğu iJin 
edilmiştir. 

41 fotoğraf ta muhtelif mü· 
kiifatlar kazanmıştır. Bun1arm 
yekunu 2000 T. Lirasına baliğ 
olmaktadır. 

298 numarayı hamil ve Tür
kiyenin büyük mükafatını ka
zanan fotoğraf, Adanada Dava 
vekili Zihni Beye aittir. 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
ecep Ali y: Usul ve 

• .ntizama ria
yetklrdır. der
beder llk'te n 
AY ruk Jak tan 

ı bazetmez. Bq
kalarının hu
ıu ıi yet le rine 
mndahale edi

c!etildlr. 

Eleoı Ye ke
,1erlerlnl iı-

'barda lanbali' >öatermu. 

Talat Vakurdur. 
. iil ve hare
ketlerine ml
dahale edil
mesinden si-
nirlenir. Sa
yılma11nı arzu 
eder. G8d 
bnytıkltıktedir. 

Gururu kolaıy
lıkla tahrik 

• ıdillr. 

Acul Ye 
gthardn. 

Çabımaktu 

çekinmez, it
lerinin biran 
en el bitme-

ıini arzu eder. 

intizam kuyu

dat.na fazla 

dntk&nlnk 

iÖstermeıı. 

Ali Saffet Efendi: 
[Fotofrahnın dercini lıtemlyor.] 

Tatlı yaramazdır. Kendini 
sevdirmesini bilir. Hürriy
etine mtldahale edildiği zaman 
yaygaracı ve gtlrllltUcll olur. 
Fail ve Lhareketlerinde aavu
nldaia temaytll eder 

1li Osman ...... y: Şen ve 
culdur. itle

rinin biran 
evvel g&riil-
mesini ister, 
zevahire uy• 
sallık göste
rir, fuJa ta• 
mik etmez. 
Bir ıeyi nak
lederken el 
hare ketler ile 

irak eder. 

104,Ş. K. L. f~ .. rn.m: 
( Fotofrahnn derclal ı.teal7or) 

EY itlerinden ziyade menP 
lim ve 5a;on kuyudatın<la 
bilpi vardır. Sıkınt•ya ıele
mez, tuvalete, •ıkl•t• Ye za
rafete fazla ehemmiyet •erir. 
SeYgide maceraya temaylll 
eder. Fikirlerine itiraz edil
memelidir, her ıeyi, qyaya 
ıever fakat çabuk bıkar, 
tenevriden hazeder. C6mert
liğo mlitemayildir. 

aldll•ddiı * Raıil ,,.,. 
Mafrurdur. 
Kendine ehem
miyet Yerilme
aini later, ala
ya, ihmale ve 
tabakldime ta
bammOl ede-

mez, kendini 
ıöıterlci ha

re ketler den , 
·;hret ve ik-

halden huede. 3-azan inatçı 
olur. HllanU muameleden hor 
lanır. Birteyl iıterae yapar. 

* Hagim Efendi: 
( Reamlaln bualmaaını l•temlyor ) 

Fiil ve hareketlerinde te
reddilt vardır. Başkalanna az 
itimat eder. Zarardan. ye teh
likeden çekinir, fazla konUf" 
mu, menfaat Ye saaıimi~ 
lerinl laraf etmez. 
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Beş dakika eveı müthlf surette dl~tm 
ağrıyprdu. Muhakkak dün akşB.m ü~ü
müf olacağım. iki tablet .. AS PİR i N .. 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
.. AS PİRİN .. in sizin de airılannızı ve 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ge
çireceğine eminim . 

SALAMANDRA 
Gece Gündüz Yanar. 24 Saatte Bir Defa 

Paris tıp akademisi tarafından tayin edil
miştir. Tehlikeli taklitlerden sakınınız. 
oaun yakan sobalar günde üç defa 

doldurulur . 
SalaınanllraJara mahsus İngiliz antrasit 

,, ,, Rus ,, 
( Auer) gaz makineleri en mükemmel.. 
Salamandraların tamiratı taahhüt olunur. 

Kuluçka ve ana makineJeri .. 
Vegine depo•u: A. Hri.tidt., Galata, Hezaran 
•okağı, po•ta yakınında Nazlı Han kötesinde No. 20. Tel. B. 3085 

BÜYÜK 
Adamlar Serisi 

ilim, fen, san'at aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak
mış olan cihanın büyük ve meşhur simaların ve bun]arın 
hır.aktıkları eı;erleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini 
iznh eden hu seri küçük kitapçıklar halinde her hafta 
muntazaman neşrolunmaktadır 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 
1 - Markoni, 2 - Lort Beyron, 3 - Madam Küri, 4 - Bü

yük Frederik, 5 - Lort Nortklif, 6 - Makyavel, 7 - Robespi
yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gök Alp, 11 - Sok
rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Kriıtof Kolomp, 15 -
Ziya Paşa, 16 - Oakar Vayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tol.toy, 20 - Ahmet Mitet, Ef, 21 - Kleopatr2. 

Her cüzün fıati 7,5 kuruştur. 
Naşiri: İstanbul<la Kanaat Kütüpancsi 

lıtanbul ikinci icra memur
hıtundanı Bir borçtan dola)'l 
mahcuz ve paraya çevrilme•l 
mukarrer bir Amerikan ılatem 

yazıhane ile büyük bir kaaa 
12-10-31 tarihinde saat 12-13 da 
lıtanbul Basmacıyan hanının ka
pıaı önünde açık arttırma ile 
Htılacagandan taliplerin vakti 
muayyı:nde orada bulunacak 
memurumuza 931 - 2586 do•ya 
numaruile müracaatları ilan 

l 
lstanbul ikinci icra dalreainden: 

Bir borçtan dolayı mahcuı: va lldncl 

arttırma ila ıatılma11 mukatter bir adet 

yazıhane kllçUk ma1a, camlı dolap, aeh-

pa, Hndalfye, koltuk, elektrik llmbaaı . 

10 • 10 • 931 tarihine mll1adlf paurteıl 

günU 1aat 17 den itibaren Galata'da 

Voyoda caddeıinde Danüp Hanıoda 3S 

No da bllaıUr;ayede ıatılacaiJndan talip 

olanlann yevm ve ıaatl mezkdrda ma-

halllnde hazır bulukaeak memuruna 

Büyük Tayyare · Piyangosu 
Ayrı Bir Keşide Olarak 

Yıl Başı Piyangosu 
BÜYÜK İKRAMİYE 

1,000,000 
TÜRK LiRASIDIR 

SON POSTA T eşrınievvel 8 ------

BORSA 
fstanbul 7 T etrinievvel 1931 

- Kapanan fiatlar 
NUKUT 

fı•erllrı 
Dolar Amerika 
20 Frank Fransıa 
20 Liret ltalyu 
20 Frank Belçika 
20 Drah-ni Yunan 
20 Fnıık fniçre 
20 Leva Dulfar 
1 Florin Feleme.,'t 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avu~t• ıry' 
1 Rayhtmark Almanya 
1 Zelotl Lehlstıuı 

70 Ley Romanya 
20 Dinar Yu~oılayya 

1 Çervoneç Sovyıt 

KAMBİYO 
I ondu 1 lııtcrll:t ku:u, 
Hüy. 1 llirk liruı delar 
Parlı 1 T~rk liruı Franlı: 
Mlll 010 1 ,, 11 Liret 
füU\rsel 1 ,, ,, Belga 
Cinevro 1 ,, ., Frank 
So!y" 1 ., ., Lev.ı 
Ameı•erda"!l 1 T. ,, Florin 
Madrlt 1 Tiir Hr.uı Pexh 
Berlln 1 ,. ., Marl.: 
Var~ova 1 ., ., Zcloti 
Hükre~ 20 Ley lıur H 

Rusya 1 Çervo:ıevlç k•ıruf 

355,00 
212,SO 
170,0l) 
217,0() 

118, 
55,50 -

824, 
30,00 
84,50 

124,00 -
3U,OO 
S0,-,-
23,00 
25,00, 
75,00 
,-

U0,89 
0,47,54 

12,06,00 
9,10,-
3,31,-

2,41,-,-
71,57 
1,18 

5,52,--
2,08 
3,95 

27,21 
,--

VAPURLAR 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
lzmir - Türk • lskenderiye 

Pire lzmirden 
Marmara • Türk • Mudanya 

Gemlikten 
Bandırma - Türk • Karabi

gadan 
Ktrlangıç - Türk - İzmitten 
T adla - Fransız - Marsilya

dan 
Assiryan - İtalyan • Kös

tenceden 
Afrodite • ltalyan • Kös-

tenceden 
Penay - Rus - Batumdan 
Leningrad - Rus - Odesadan 
Çar F erdinand - Bulgar -

İskenderiyeden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Cumhuriyet - Türk - Hopaya 
Selimet • Türk - Ayvalığa 
Adnan • Türk - İzmire 
Cide • Türk - Cideye 
Nilüfer - Türk - Mudanya 

Gemliğe 

Vienna - ltalyan - Triyesteye 
Patris il - Yunan - Pire 

Marsilyaya 
Tadla - Fransız • Batuma 
Regele Karol 1 • Romanya • 

Köstenceye 
Leningrad • Rus • lsken

deriyeye 
Çar F erdinand • Bulgar -

Varna Burgaza 
Palestina - İtalyan - K6s

tenceye 
Assirya -İtalyan - Triyesteye 
Afrodite -İtalyan· Cenovaya 

SADIK ZADE 
Biraderler 

Karadeniz 
vapurları 

postası 

Dumlu Pınar 

il T~:~:: .. ı PAZAR 
günü akıamı 11 de Sir
keci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
nyarak avdet edecektir. 
Fazla tafıillt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Cilt ve .ıührnt haatalıklar teda4 
vihaneai. Karaköy büyilk mahal· 
lebici yanında S4 

Kız 
ve 

Erkek 

Leyli 
ve 

Nehari 
İlk, Orta ve Lise kısımlarım muhtevidir. Bütün 

Talebe kaydine devam olunmaktadır. He,· gün 
sınıfları mevcuttur. 

miiracaat olunabilir. 
İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon 22534 

iktısat Vekaleti Maadin 
işleri Umum Müdürlüğü 

Taş Ocakları 
Mahsus 

M Üzayedesine 
Kaimedir 

Kars vilayetinin Komasor (Aleksandrof) civarındaki sünger 
taşı ocağı berveçhi ııti şerait ile müıayedeye vazolunmuştur. 

Birinci madde: Müddeti ih.ıle 25 iene olacaktır. 
İkinci madde: Taşocakları nizammımesmın on yedinci 

pıaddcsi mucibince en ziyade resmi nisbi itasını ve brihi 
teslimden sonra ikinci seneden itibaren asgari senede 200 ton 
taş ihr.:.ç ve imc.ılini taa'1hüt eden talibine verilecek ve 
taahhüt olunan resme ve ihraç ve imal olunacak taş mikta
rına nauıran dun resmi nisbi ita eyledikleri halde noksanı 
emanet akçesinden ikmal ohınacak ve bu sebeple noksan 
kalan mezkur emanet akçesi mültezim tarafından derhal 
ikmal edilecek ve aksi tnkdirde mukavelename hemen fesh 
olunarak ocak yeniden müzayedeye kona..: ktır. 

Üçüncü madde: Ocaktan çıkarılıp halen mevcut taş 
hUkiimcte ait olup bilahare lıiikumetle mültezim arasında 
tesbit edilecek fiata mültezime devredilecektir. 

Dördüncü madde: Rüsumu nisbiye hini imrarında ve rüsu
ınu mukarrere dahi nizamın tayin eylediği miktar üzerinden 
her sene iptidasında tediye edilecektir. 

Beşinci madde: Resmi niıbl ve mukarrerin yüzde altııı 
nisbetinde teçhizatı askeriye tertibi tediye edilecektir. 

Altıncı madde: Ta~ ocakları nizamnamesile olbapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkamına ve kavanirii haliye ve 
müstakbelei devlete ittiba etmiye mecbur olacakbr. 

Yedinci madde: Bir senelik taahhüdü ve peylerin ka
bulilnü teminen mültezim hükumet nezdine Milli bankalardan 
alınacak 2000 liralık teminat mektubu bulundurulacak tarihi 
ihaleden itibaren 
ocağı tesellüm 
kaydolunacakhr. 

bir mah zarfında mukavelenameyi imza ve 
etmiyen talibin emanet akçesi irat 

Sekizinci madde: İıbu mtizayadeden dolayı 93 l senesi 
teşrinisani onuncu salı günü saat 12 ye kadar pey kabul 
olunarak ihalesi muvafık görüldüğü halde 1 ay müddetle 
talika çıkarılarak yüzde 5 ten aşağı olmamak şartile zam 
kabul olunacak ve talik müddetinin hitamında ibalei kat'iyesi 
icra kılınacaktı. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI 

Ankara Gazi Terbiye Enbtİtiisii l\liidürii Faik Sabri 
Beyin bu eseri çoğrafya tedrisatında mühim bir rehber 
hizmetini görınt·ktediL 

Gerek ilk, gerek Orta mekteplerde coğrafya ledrisatile 
meşgul olan h~r muallimi alakadar edecek bu kitabın fiati 
50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat kütüpanesi 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

. Doktor Ömer Abdurrahman 
ıtanbul emraw:ı sUhrevlye diıpan1erl bqhekinıt 

Ankara caddesi ikdam Yurdu kar,ısnda No. 71 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Veklletioio 8 - 4 - 931 Tarih Ve 185 Numaralı Kararile 

Mekteplerimize Kabul Olunmu,tur, 

Müelllflerl ı 

HERMAN SANDER 
Almanca ve edebiyat 

muallimi 

1 ıncı 
2 ıncı 
3 üncii 

Kısmı 
Kısmı 
Kısmı 

40 
50 
70 

Kr. 

" 
" 

TAHSiN ABDl 
lzmlr liıHI Almanca 

mualllınf 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Lügati 30 Kr. 
Muallimlere Anahtar 160 ,, 

Bu anahtar mualllmliğlnl lıpat edenle.re poıta paraaını ~öodermek tartile meccanen] 

Satıldığı yer : fstanbulda Hüsniltabiat matbaası. 

latanbul 4 üncü icra memur" 
luğundaıı: Tamamı 6600 lira kıy
meti nıuh:ammineli lıtanbuld• 
Hocapaşada Karaki Hiiıcyin çe• 
lebi mahallesinde mukaddem• 
Bfthçckapı elyevm · Arduvan so
kağında eski 5 yeni 12 numaralı 
kayden bir bap otel ve han• 
halen bir bap misafirhaaenin ta· 
mamı şuyuunun izalesi zımnında 
açık arttırmıya vazeJihniı olup 
26-10-931 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 15-11 
931 tarihine müsadif parar günil 
•!lat 14 ten 16 ya katlar İ•tanbul 
4 üncü icra dairesinde açık art• 
tırmayla satılacaktır. Arttır mı ya 
iştirak için yüzde yetli teminat 
akçası alınır. Müterakim vergile• 
ri vakıf icaresl, belediye resim• 
leri milşteriye a\Uİr. İıbu gayri 
menkul üzerinde hakları tapuca 
tahakkuk etmiyen alacaklar ile 
diğer alıikadaranın ve irtifa 
hakkı ulıipl,.rinin, bu haklank 
ve hu&u•ile faiz ve masarife dıu 
ir olan iddialarını ilin tarihia· 
den itibaren 20 giin için.le evro· 
kı mü sbitelerile bildirmeleri a· 
lizı nıdır. Akai halde tapu sicililo 
hakları tahakkuk etmiyen alla
cakhlar satış bedelinin paylaş
masın.lan hariç kalırlar alika• 
darların yeni icra ve iflia kanu
nunun 119 uncu maddeai hük· 
müne göre tevfiki hareket etme
leri ve daha fazla m:ılumat al
mak latlyenlerin 931-757 dosya 
numarasile memurlyetimize mü
racaatları ilin olunur. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERtRIY ATI 
MUALLİMLERiN DEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adre'J : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehane Telefon !.tanl>.&1 2'll 
lk.ımetglhıı 11 • 223' 

Mahkemei A•liye Birinci Ti· 
caret dairesinden: 

Mahkemece iflisın açılmaama 
karar verllmit olan Büyükada'da 
Bahkpazarı caddesinde 19 numa• 

ralı matazada bakkaliye ve zilcca· 
ciye Ticareti ile mefgul Madam 
Marika Fo•kolo'nun alacaklarile 
akdettiği konkordato berayı tet· 
kik mahkememize tevdi kılınmı~ 
ve emri tetkikatın 1S Tefrinlev· 
vel 931 tarihine miludlf perşem· 
be günü •aat 11 de icruı mukrrer 
buJunmu-1 oldu~undt n bu bapta 
alikadar olanların yevmi ve •aatl 
mezkurda mahkemede haur bu
lunmftlnrı lüzumu ilin olunur. 

1ıtaob..ıl ikinci icra memurlu~undan: 

Bir borçtan dolayı mahcıu ve 1atıl

muı mukarrer bulunan 1500 kıyye Uaüıa 
ıirkeıl SO adat SOO ve 600 kileluk fıçı 
13 - 10 - 931 tarihin• maaadlf Salı ılinli 

ı3 ili 17 1aate kadar Yenl~ehlr'd• De

reboyu caddesinde 73 numaralı ıuata

:ı:ada bilmü:ııayede 1ahlacafından talip 

olanlar glln ve aaatte meıkdr mahalde 
hasır bulunacak memura ve 'liC - 5080 

doıya numaraaına mUracaat eylemeleri 

illn olunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıuetıııi -idare : lıtanbul Nuruosmanlyı 

Şeref ıokaJı 3S - 37 

Telefon l.tanl>ul - 20201 

Poıta kutuıu : lıtanbul - 74ı . 

Tel~raf: latanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 1so ,, 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

ECNEBi 

270D Kr. 
140D ,, 
803 .. 
300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 

hanlardan me11'ullyet alınmaz. 

Adres değltıtlrilmesi (23) kuru,tur. 

MATBAAl EBUZZlYA 

Sahipleri: Ali Ekrem, Sellın Ragıp 
Nqriyat MüdDriJ Selim R:ıJIP 


