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Hergün 
~· 

Allah, ihracat 
1'acirlerinin 
Yardımcısı olsun! 

,_ __ Ya.zan: Muhittin Birgen-

e ilmcm, dua ile onların dertle -
rinP. deva bulmanın im.kam var 

mı? Fal,at, dertlerinin büyük oldu -
ı":uııd~ şüphe y~ktur. Bu sene onbr 
i~!n ~ok fena bir sene oldu. Geçende 
bu :.umnda yazmıştım: Ticaret arlı!~ ta
mamen bir talih o~ unu şeklini alm:ş -
tıı, diyordum. Dediğim çıktı: Talih bu 
seııl! kcıbak olup ihracatçıların başında 
p<ıtlaımştır! 

* Bizde ihracat tacirlerinin mühinı iş-
leı inden biri kuru mey\ a ihracatıdır: 
bunlarm başlarında fındık. i.izüm ve 
incir bu:unur. Bu meyvalar da ekse -
riya, alivre olarak, yani henüz mahsul 
meydanda yokken başllyan satış1al'la 
ve bir nevi spekülô.:.;yon şeklinde satı
lır. Bu, niçin böyle yapılır? Biraz a
lıcıların ihtiyacı, biraz da satıcıların 
ihtiyacı bunun bu şekilde yapılmasını 
iktiza ettiriyor; hemen hemen baska 
türlü yapılmasına da imkan yok~~~·· 
İhracat taciri, memleketin rekolte~n u
z~rinde bir tahmin yapar, başka mem
leketlerin rekabetlerini, piyasaların al
ma kabiliyetlerini ölçmek üzere topla -
dığı bir taklm malf.ımatı gözönüne kor, 
ondan sonra pazarlığa başlar ve niha -
yet satar. Kudretine göre, beş, on, yir
nıi, elli, yüz, muhtelif miktarlarda, 
muhtelif fiatlar ve muhtelli hesaplar -
la mal satar. 

Bu işler, son senelere kadar az veya 
çok yanlışlarla, bir dereceye kadar ih
racatçı için hesap ve tahmine sığabi -
lir muamelelerdi. Kleringler. konten
janlar, takaslar dünyayı isticll edeli, 
paraların düşüp kalkma huyları artalı 
artık bu işin hesaba sığar tarafı kal -
mam1~tır. Bunun için ihracatçı, yakn -
sını talihe teslim etmiş. cille gelen dü
ğün, bayram• deyip gidiyor. 

* Bu sene ihracatçılar bir kaç noktada 
aldandılar: İncir ve üzümcüler rekolte 
tahminlerini yanlış ) aptılar. Hava şart
ları bunlara hayli oyun oynadı, re -
kolteyi büsbütün azalttı. ' ldık ve 
zeytinyağı ihracatçılarını da İspanya 
vukuatı aldattı. Avrupaya bizim ihraç 
ettiğimiz malların bazılarından geniş 

mikyasta ihracat yapan İspanya, şim
di piyasadan çekilince bu malların fi
atları Avrupada artmıştır. Mesela, bu
gün fındık, alivre satışlara nazaran ki
loda on beş kuruşa kadar fark yapıyor; 
artık bunun vereceği zararları tasav
vur ediniz! 

Fakat, bütün bunlar yetişmiyormuş 
gibi şimdi bir de FranSJz frangının mu
cip olduğu zararları ilave etmek lazım 
geliyor. Bereket versin ki bugün bazı 
memleketlerle mevcut olan klering u -
sulleri o memleketlerle yapılan işlel'in 
frank veya sterlin ölçüsile değil, y:ı 

o memleketlerin ve yahut bizim mem
leketimizin milli paraları ölçülerile ya
pılıyor da, Fransız frangı ile yapılmış 
olan satışlar nisbeten mahdut bir mik
tara münhasır kalıyor. Eğer, eskisi gibi 
her satış beynelmilel sabit kıymetli bir 
para ölçüsile yapılmakta devam et -
se) di frangın düşmesinden müteYellit 
ihracatçı zararlarını olçmeğe dahi im
kan ka lma.zdı. 

* Hülasa, ihracatçılar zarardadırlar. 
lzmirde, İstanbulda aralarında topla -
narak, hiç olmazsa frank zararlarını 

t 

mühim miktarda frank borçlu olaıı 
Merkez B.:ınkasının telafi etmesini is~ 
tiyorlar. Bilmiyorum, Merkez Bankası 
bu işe ne diyecek? Acaba diyecek mi 
ki ldir ederı ithalatçılar karlarından 
va7. geçiyorlarsa, zarar eden ihracat -
çılar neden zarara katlanmasınlar? İh
racatçıların istedikleri seyin manası 

----
Kopmuş bir düğme, a

şınmıya yüz tutmuş bir 
yaka, ikiye bölünm~ bir 
bağ, elbisenin üzerine sıç
ramış bir damla mürek
kep, haddi zatında ehenı
miyetsiz birer şey olabi -
lirler. 

Fakat bu gibi ufak te -
fek şeylerin tashih edil
miyerek olduğu gibi ek -
sik bırakılmaları hakkı -

Meselenin küçüğünü 
ihmal eden adamın, me
selenin büyüğüne ehem
miyet vereceğine inanan 
olmaz. küçük işi başa -
ramıy~ın büyük işi ba
Şaracağından herkes J'iÜp
he eder. 

Hayatta hiç bir hadise
yi ehemmiyetsi·z görmi -
yellin, fakat hiç bir ha -
disenin ehemmiyetini de 
izam etrniyelim. Lakayt 
veya hırçın görülmekten 
kurtulmak ancak bu sa -
yede mümkün olur. 

. mızda çok fena bir not 
verilmesini mucip olur, 
gören üzerinde fena tesir 
yapar. 

(söz ARASINDA ) 
Tokyoda bir günde 
98 Milyon l*HEncüN BiR FIKRA ·ı 

Beygiri ölür ölmez 
Bir adamın 
Kalbi durdu Sinek avlanmış 

Japonyalılarm dini bir günü var
dır, bu günde sinek avlarlar. İste Tok-• 
yoda bu sinek avlama gününde, 98 
milyon 704 bin i96 sinek avlamışlar. 
Ve bu tutulan sinekler için de bir bu~ 
dist ayini yapmışlar. 

Bu kadar sineği kimin tuttuğunu 
ve hangi akıllının saydığını merak e~ 
dersiniz, tabii değil mi? 

Bu tutulan sinekleri sayma kahra
manı, şampiyonu Y oçikoşo Oşimoşo 

isminde bir çocuktur. Bir odaya dol· 
duruimu~ olan milyonlarca sinekleri 
hiç üşenmeden, şark.lılara has bir sabır
la elindeki cımbızla altı haftada say
mıştır. 

• • • 
inanı• en lhUpır ada1111 

Meşhedi Ramazan Ali İranın en ih
tiyar adamıdır. Yüz on sekiz yaşında 
olan bu ihtiyar delikan'hnın sıhhati ye
rindedir. Şimdiye kadar, 51 tane çocu
ğu, torunu, torununun torunu olmuş
tur. Bunlardan 33 Ü aaidır. 

Meşhedi Razaman Ali, bu ana değin 
ağzına bir damla içki koymamış, tek 
bir sigara olsun içmemiştir. Bunların 
vücuda zararlı okluğunu söylemekte
dir. Pek ender hastalanan bu 118 ya
~nda ihtiyar, hayahnda bir kere bile 
ilaç içtiğini hatırlamamaktadır. 

Günde dokuz kilometre yürüyen 
Meşhedi Ramazan AJi. bu yolu iki sa
atte yapmakta, ve bir dönümlük tarla
sında da tek başına çalı~aktadır. 

Yaşının hüccetini değerli bir muska 
gibi boynunda taşıyan Meşhedi Rama
zanın doğum tarihi şöyle kaydedilmiş
tir: Ramazan bin Ali, tarihi teveHüd: 
2 Ramazanülmüharek, sal 1237 ... ___ , ... ._. ·- ________________ ..... -' 
dereceye kadar hafifletecek yardım ça
releri bulunsa fena olmaz. 

Ressamla zengin 
Bayan 

Meşhur Fransız ressaın Van Don
gen şöhreti nisbetinde, Karun ka -
dar da zengindir. Onun fır~asından 
çıkmış bir tablo, dünyanın her tara
fında etekler dolusu para eder. 

Diğer taraftan, eski ve yeni dün -
yanın kibar snobları mutlaka ona 
kendi resimlerini yaptırmak isterler. 
Bu yüzden. h.er sene, san'atkar bir 
çok siparişler alır. 

1 
Geçen ay içerisinde bir gün, A -

merikah zengin bir bayan, gelip res
samı ziyaret ve kendi resmini yap
masını ondan rica etti. Van Don -
gen: 

- Peki amma, sıranızı bekliye -
ceksini:ı! cevabını verdi. 

- Sll'am ne zaman gelir? 
- Takriben iiç ay sonra. 
- Aman! Kat'iyyen bekliyemem. 

Bu haf ta içerisinde mutlaka meın -
leketime dönmeliyim. Ne olur? Ba
na iltimas edin de size iki misJi pa
ra vereyim! 

San'atkar güldii. 
- Affedersiniz, madam! dedi.

1 
Anhyamadımz.. Kıt olan param 
değil, vaktimdir!. 

*~~~~~--~~~~~--~· 

17 Milyon helime 
Yazan romancı 

Bugün seksen yaşında olan İngi
liz romancısı Burgin hastalanmıştır. 
120 roman yazdıktan sonra bu yalan
cı dünyadaki vazifesinin bittiğine i
nandığını her zaman söyleyen muhar
rir. ha!ta yatağında bile, bu sene için· 
de yazacağı 3 romanın planlarını ka
tibine imla ettirmekle me~guldür. 

Burgin kelime başına para aldığı 
için şimdiye kadar 17 milyon kelime 
yazdığını söylemiştir. 

F ransada sek.sen yaşında Gros is

minde bir adamm çok sevdiği bir bey

giri varmış. Beygirin bir gün eceli gel

miş ve hayvan ölmüş, hayvanın öldü
ğünü duyan ihtiyar Cros evvele fena~ 

lık geç.irmiş ve !lOllra kalbi durarak öl
müştür. 

• • * 
1000 Ç••lt kokte~I iç•• 

111utah•-••l•r 
Londrada G.krosvenor Holde prap 

ve her türlü içki sergisi açıhnıştı. Bu 
barda ziyaretçilere kokteyl takdim edi

liyordu. iki kadın ile bir erkek müte
nevvi k.okteyl'lerden hangisinin daha 
iyi olduğunu anlamak için her türlü • 

sünden birer bardak tecrübe etmisler· 
' 

dir. Bu tecrübeciler de bin kadar kok-

teyl içtikten sonra nihayet Martini, 
Bunç ve Manatam'in diğerlerinden ne-

fis olduğuna hükmetmişler, şimdi de 
bu üçten hangisinin daha nefis oTdu -

ğunu te<:rübeye karar vermişlerdir. Bu 
tecrübeden sonra artık en nefis ve le
zizi anlaşılacakmı.t. 

Bu havadi,si yazan gazete bu üç tec
rübecinin akşamları evlerine dönemi -

yecek bir dereceye geldiklerini illve et
mektedir. 

• • * 
.. * • Pazar auna lnglltered• 

•• Bb aiya•t •ld&, o•lar Bok• rapılmayor 
h•kllll alrtBr,, lngilterede pazar günleri boks ya-

Mister Viston Çurçil. F ransada bir pılmıyor, bunun sebebi de 1780 tari
nutuk söyliyerek demokrasiyi müdafaa hinde ortaya çıkan bir kanundur. İn
etti. Kürsüye çıkıp ta söze başlama- gilizlerin bir kısmı boks meraklısı ol
dan evvel kızının aı •• t olarak Ame- makla beraber, diğer bir kısmı da bok~ 
rikaya kaçtığını hatırlıyarak: sun manasını anlainadıklarını IÖyle-

- Ben dedi, klZlmın biı Amerika- mişlerdir. 
lı aktöre kaçtığını duyunca müteessir Dövüşmek, yumruklaşmak, rakibini 
olmuştum. O babs1nın mesleğini takip I bayıltıncıya kadar d'Övmek !.. Spor na
elmiş.. Biz siyasi aktör, onlar hakiki 1mına bunun ne demek olduğunu anla-
artist !.. mıyanlar pek çoktur. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Kıs.ı.;ı 

Rahat vergisi 

1. Talu 

P ek sevdiğim o eski aşinayı na 

vakittir görmemiştim. Geçen • 
lerde, evime çıkageldi. 

Ben gazeteye yetiştirmek istediğinı 
bir yazının, bir türlü gelmek bilmiyen 
ilhamını bekliyordum. Kabahat ilham• 
da değildi. O, bir kaç defa o gün zın:.. 
nimin yanına kadar sokulmuş. fakati 
birdenbire geriye dönmüştü. Sebep de, 
komşunun durup dinlenmeden, bık • 
madan, usanmadan keman meşkedexı 
oğlu idi. O iç gıcıklayıcı, acemi nağ • 
meler ikide birde dikkatimi çekiyol\ 
zihnim oraya takılıyor, i1.4am perisi • 
ne layık olan hüsnü kabulü göstere • 
mi yordu. 

Arkadaşım, önümde ben beyaz du• 
ran kağıtlara bakıp, etrafa da kulaJi 
verince vaziyeti kavradı. 

Bana acıyan bir tavırla: 
- Vah, vah! dedi; fakat sen de benin1 

gibi yap ta kurtul bu dertten. 
- Sen ne yaptın ki? 

- Ben mi? Aydan aya beş lira kafı::J 
kirası, yahut ki daha doğrusu rahat ver• 
gisi ödüyorum, ve bu sayede arızasıı 
çalışabiliyorum. 

- Anlıyamadım. 
- Bak, hikaye edeyim de dinle. Bi• 

zim evin karşısına, bundan iki yıl önce 
mütekait bir adamcağız taşındı. Tıp~ 
senin komşun gibi, onun da yetişkin bil! 
kızı var. Taşındıkları günden itibareıt. 
kızcağız, çıkardığı ses tıpkı bedeni çat
lak bir curayi andıran piyanosunun ba.• 
şına geçer, sabahın fecir vaktinden yat
sıya kadar, durmamacasına tangolar,~ 
peret havaları, bayat valslar çalardı. Ba 
falsolu, fakat fasılasız çalıştan bütün ma 
halleli bizar olduk. Rahat ve huzuru • 
muz kaçtı. Hususile ki, o civarda ot~ 
ranlar aksi gibi de hep fikir adamlanı 
muharrir, muallim nevinden kimseler
dir. Polise şikayet ettik: 

- Herkes kendi evinde hürdür. a... 
ce yarısından sonra çalarsa müdahaie 
edebiliriz. Onun haricinde, hakkım~ 
yoktur! cevabını aldık. 
Çoğumuzun evlerimiz kendilerim! • 

zindi, kırk yıllık yuvalarımızı bırakıg 
ta başka yere göçemezdik. Nihayet be• 
nim aklıma bir kurnazlık geldi: Kızuı 
babasile ahbap oldum. Ve .ahbaplığım13 
biraz ilerledikten sonra, bir gün yüzü.
mü kızdırdım: 

- Beyefendi! dedim; kerimenizin1 

musikiye, maşallah çok istidadı, hem da 
kabiliyeti var. 

- Öyledir! diye tasdik etti. 
Ben devam ettim: 
- Sizin yerinizde olsam, ben bu is• 

tidadı hedretmem. Çocuğu bir konsere 
vatuvara yollarım. Mesela A vrupaya1 

yahut ki Ankaradaki musiki mektebi• 
ne .. 

- Evet amma.. Paranın gö7.ü k~ 
olsun! 

Burada, adamcağıza karşı candan bir 
dost tavrı takındım: 

- Vallah, dedim, çocuğun istidadı• 
na o kadar hayranız ki.. Eğer kabul bu .. 
yurulursa, tahsilini biz müftehiren ken• 
di üzerimize alırız. 

Allahtan, herif kabul etti. Hattl 
sevincinden, yüzümü, gözümü bile Öp• 
tü. 
Komşuları kolaylıkla kandırdım. Va 

0 gün bugündür, kız, mahallenin hesa• 
bına Viyanada tahsil ediyor. Masrafını 
da biz, on beş kişi aramızda bölüşü • 
yoruz. Lak.in artık kafamız dinç. An,. 
ladın mı, azizim? 

F.~ 
----·-·-···-·· .. ·········-----·-· .. ··---ba~ka--ınm bu işten tcmln edeceği kar: Şehrimizin maruf tüccarlanndan biri, ötedenberi adet demişler ki: 

dan hiç olma7.sa bir kısmından \•az geç- edinmiş. Bir çok Avrupa sergileı}ni ziyaret ettiği gibi Al- c- Siz, bu defa ile tamam 36 inci defadır ki Laypzig Kelebelln hayat:nd• redl 
mesidir. Merkez Bankasının buna razı manyada her yıl açılan Laypzig sergisine de uğrarmış. Bu sergisini ziyaret ediyorsunuz. Laypzig sergisine bu dere- safha Yarm•• 

l - ~ı.. tacir, bu itiyadını bu .... ıl da kaybetmemis.. Laypzig ser - ce sadakat gösteren sizin gibi bir insanı biz ihmal ede - . 
o acagını P~ zannetmemekle bera - J • Neyvork hayvaı:at bahçel)i müdü• 
b 'h t 1 d gisini ~ezmi~. Göreceklerini görmüş ve memleketine dön- mezdik. » ,, 
er, ı raca çı.arm ertlerine bir deva ., V b • - b" b k ru·· m-.$·hur aiimle:-deon Clarll biıhasaa kl. b ı f d miye hazırlanırken otel odasının kapısı vurulmuş ve içe- e unu söyliyerek bir nişan. bir kagıt, ır u et ve • ., 

şe • ı u manın ay asım söylemeğe lü- b ik' . b' d h' k . l' . keleı. -g-ı"n h ... yat•.ı·.ı let'·:L _.._ısı',·,. Q .. d VAk A b riye, eli buketli bir zat girmiş. Onu bir diğeri, u ıncı ır e şe ır ııamma dostluk vesi ası verrnış ve e ını sı - Drr 0 .ıu• ......... 
zum var ır. a ıa, u gibi tahavvül - t d b karak uzakla~mıslar. nun rivayf!tine nazaran ~lel:.e:J.ın M· lerden kazandıklan zaman kazançla _ zatı da bir üçtinciisü takip etmiş. Hepsinin sır ın a on- _ _ ,.. i 

· b ı d ·ı· eli k mı Halbukı'. bu~ za~t, Layp~;!! sergısın· · e yapbg-ı bu zı'yaret- t a·ı· • t-ha ı~ae .. tn1et;-..,.1.. Yan rının bir kısmını Meı kez I3ankasma Jur, aş arın a sı ın r şap a var ş. ......~ ya ı ye .. a • -~ •rn.uu. --=.: 
vermeleri, ihracatçılara teklif edi!se, Odanın sahibi, bir yanlışlık karşısında bulundu;,u ze- lerin hiç birindE. jsim ve hüviyetini kaydettirmi~ olına - ufak yurr.:.ır: 8 yumurta ~:· ... ~m~n 
bunların bltnu kabul etıniveccklerine habile şaşırmış. Fakat onlar ş<ışırmadıklarını söyliycrck <lığı gibi ziyaretlerinin sayısının da farkında dı:ığildi. ölün..:iye kadar yeJ.i i..atii.al• lieçtrb• 

şüphe yoktur; ancak son s~ıelerde bu i STER İNAN l STER J NAN M A ! Claı k'• nn.-1:·~.n bu iatihaleler e11r:Mın• 
zavallıların zararları, k::ızan~larınclan 

1
! da k':'lcbck fuuıuna t.Amamıle hAktm• 

fatia olduğu iç~ bunla~n yükleriniblrı~~~~~~~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

' 



Sayfa :ı 

İspany~l ihtil3lcileri arasında 
bir ltalyan Generalı 

Belgradda bir 
Toplantı 
Yapılacak 

Bulgar Başvekili ve 
Romanya Hariciye Nazın 

Belgrada gidiyor 
• Fransanın yeni 

teklifleri 

E 

var • ispanya ve iddialar 

General Franko Milli Müdafaa Komitesi tarafından 
Devlet Reisliğine intihap edilai 

Belgrad, 30 (Hususi) - Cenevre
de bulunan Bulgar Baş ve Dış Bakanı 
Köse lvanof ile Romanya Hariciye 
Nazırı Antonesco Yugoslav Başvekili 
Stoyadinoviç ile görüşeceklerini söy
lemişlerdir. 

Mu mülakatta üç memleketi alaka
dar eden iktısadi ve siyasi meseleler 
görü~ülecektir. 

• Amerika ve seçim 
lıavğaları 

F ransız Hariciye Nazırı M. ivoıı 
Delbos 'Cenevrede bir nutuk 

söyledi. Bu nutka şekil vermek iÇill 

kullanılan birçok süsleyici kelimeıeri 
ayıklayacak olursak, şu üç esasta hüla
sasını yapabiliriz: 

L d 30 (H 
A) S l"''L. t· ı Aıri kuvvetleri Bilbao'yu bombar-

on ra ususı - a anıye . ı_ .. elli ak 
t 

· · · d d n etmışrer ve yuz ev y mı~-
tar ngılız mahafıli Mayork adasın a- ıma 
ki ihtilalcilerin başında İtalyan gene- lardır l T lan 
al

. R ·• . b l b'ld' · ı Kortez er op ıyor 
r ı ossı nın u undı.>ğunu ı ırı • 'd 30 (H A) K-..a z1 . Madri , uıuıı - un.e er 
mektedır. b .. ) t 16 da t l arak 

İngiltere, beynelmilel zorluklar çı- yarın ( ~:° .sacı:nbe . ıbop.;:. 
kara:bilecek böyle bir hadisenin açıkça isyanın 1 yel~ t . n edecç ektirr • ' 80-

. . B 1 kararname en a1vıp • u 
ortaya atılmasını istememıştır. u me- an O eb' t an--'- .. ta · · · liate 47 m us an ca& yuz -
aelenın ademı müdahale komısyonun- me~ ab!' kt' n:~erleri erek 
da ·· k ed'l ~· ·· l kt nesı bulun uece ır • ..,.._ e muza ere ı ecegı soy enme e- . ek • •--·ırn1• olmak di ısyan bar etine -~,__.,. ve 

r · iki tarafın elinde esir lıulunmak 
Londra 30 (Hususi) - fspan~a her • • • d · ~tı vücud ede • 

hükumeti Harbiye Nazırının neşretmış dolayısile ıç~ıma a 
11 

• 

olduğu bir beyanname üzerine Madri· nıiy~erdbrl HükUmet Muhribi 
din asilere karşı muhaf;tZaSı için, kadın Aı er B t cidar 
ve 90<=uklar da dahil olmak üzere bü ~ a ır 30 (A A ) _ H _ .

1 
. · Darı beyza, · · a 

tlin halk seferber edı mı.ştır. . . . 'h bild' d'". .. l s muhaıhirının tasrı en ız 1gıne 
Uç sıra siper kazı mlştır · va . ki d 'ki d · • 

9
• .

1 
f öre dün Tarıfa açı arın a ı enız 

Asiler Madride -:.> mı mesa er~ g ar~si vukubulmuştur. 
kadar sokulmuşlar ve lllekas şehrını mu,!ı . C k .. .. . . Asi Almırante ervera ruvazoru 
zaptetmı~lerdır. 

Habeşistan 
mandası mı 

İtalyan 
. ı· ? ıs ıyor ...• 

saat alta sularında, hükumetin Gravina 
adındaki mubrihini, bir saat sonra da a 
silerin Kana.ryas adh gemileri, yine hü
kumetin Almirante F el'nandez muhri
bini batırmı~lardır. 

Saint Jan de luz, 30 (A.A.) - Mil· 
li radyonun neşrettiği bir tebliğe göre 
general F ranco İspanyol orduları baş
kumandanlığı ile beraber İspanya hü
kumeti ve devleti reisliğine de milli 
mudafaa komitesi tarafından intihap 
olunmuştur. 
lıpanya tahtının müddeisi kim olacak 

Viyana, 30 (A.A.) -Dün bir kaza 
neticesinde ölen, ispanya tahtı müdeisi 
Don Karlosun vasiyetnamesine göre, 
kendi yerine sa.bık Avusturya impara
toriçesi Zitanın kardeşi Prens Ksavi· 
ye Dö Burbon-Parm geçecektir. Bu -
nunla beraber bu h~r henüz teeyyüd 
etmemiştir. 

Küçük Antant ve 
Milletler Cemiyeti 
M. Krofta, Cenevre 
paktının tadil edilmesi 
lüzumunu ileri sürdü 

Filistin de 
Vaziyet vahim 

' 

1 - Birinci safhada teslihat için u
mumi bir kontrol tesis etmek. 

2 - İkinci safhada, bunları tahdıt 
yoluna girmek, 

3 - Üçüncü safhada karşılıklı ve 
(Baştarafı 1 inci sayfada) muayyen bir nisbet dahilinde derece 

vücude getirmek salahiyetini haiz ola- derece azaltmaya bakmak. 
caktır. General Dili istediği bütün ted- Böyle bir tasavvuru tahakkuk ettir
birleri alabilecektir. General Dill ge - menin zorluğu, geçmiş misallerle ve 
rek kendi ve grek murahhaslarının ka- teşebbüslerle ölçülebilir. Çünkü: Birta
rarları aleyhinde vaki olacak kazai mi!- kım memleketler vardır ki teslihat iti
racaatları reddetmek salahiyetini de ha barile geridirler. Halbuki buna olan ihti 
iz olacaktır. yaçları büyüktür. Gene birtakım mem

Salahiyettar İngiliz mahafili, Arap leketler vardır ki, silahlan çok fazta
liderlerinin vaziyeti iyi idare ettikleri dır. Bu fazlalık, mevcut emniyeti bal
takdirde komşu devletlerden birinin talamıştır. Binaeanaleyh, bu vadide ya
hükümdannın hakem olarak nasbedil- pılabilecek herhangi bir teşebbüsün 
mesini tabii bulmaktadır. muvaffak bir netice vermesi çok zor

Ancak sükunet iade edilmediği tak- dur. Bu bakımdan, Fransız Hariciye 
dirde İngiltere hükumeti çok şiddetli Nazırının, bu nutkuna, ötedenberi mev
tedbirler almağa azmetmiştir. İngilız cut bir davayı bir defa daha ortaya sür
askeri hareketi sükunet iade olununca müş olmaktan başka birşey yapmıyor, 
ya kadar devam edecektir. diyebiliriz. 

Araplarla İngilizler çarpıştılar * 
Kudüs, 30 (A.A.) - İngiliz askerleri İspanya hadiseleri karşısında bir kı-

ile Arap gönüllüleri arasında çok şiddet I sım d e v 1et1 e _ 
li bir çapışma olmuştur. İngilizler bu spanya ve rin Marksist eller-
çarpıc:mada tayyare kullanmıc:lardır. karşıhkh " -s iddialar de bulunan Mad-
Tahmin olunduğuna göre Araplardan ridi diğer bir kı-
20 kişi ölmüş ve birçok kişi yaralan - , . .' · , 

tı I
. ·ı· 

1 
· . t .. 

1 
d sım de\ letlerın de Madrıde karşı ıs) an 

mış r. ngı ız erın zayıa ı uç yara t an d 1· d t ttuklar ,. e 'b tt' e en spanya or usunu u ı .; 

Londra, 30 (Hususi) - Milletler Ce- ken, onların kendi milli varlıklarını ko Cenevre, 30 - ~samblede Küçük ı are ır. bunlara müzaheret ettikleri tamamen 

flyeti 1Asaıblesi~u s~ba~ tekrar ~or rumak için çarpıştıklarını unutuyorlar ~~~ .::::ı:~n'~:r ::~~:~,,!'::' ı•hracafczlarzmzz ortaya çıkmıştır. Hatta, İspanya işdl:ri-

Habeş murahhasının Milletler Cemiyetinde yeni beyanah 
Londrada hayret uyandırdı, Rom ada istihza ile karşılandı 

anınış ır. sveç, vus ura ya ve ... e - mı?,, - ne dışarıdan karışılıp karışılma ıgını 
oslovakya mümessillerinden başka Ha- Bu beyanat, Habeşistanın çaresiz ka le~le~ Cemiyetine istinat ettiğini söyle- tesbite memur edilen beynelmilel ko-
beş murahhas heyeti reisi de söz ala- larak, İtalyanlar tarafından istila edil- m~l~r· .. k A c Hala mütereddit misyonda Sovyet Rusya murahhasları 
rak, zecri tedbirlerden beklenilen neti- miş olan aksamın İtalyanlara terkedile- d·ı cduç~l ~talAnt eneldv~ğie' paktını? ta- ile İtalyan delegeleri öyle bir kavgaya • 

lm b t db
. 

1 
- · d . - k 

1 
·· . d d İt 1 ı ı mcsı azım ge ı kanaatmde- T T • ff 

Ce
nin alınmamış O asını U e ır e- cegı ve ıger ısım ar uzerın e e a - d' A bl . MJJl tl C . Y QZl'ge e tutu muslnrdır ki bir müddet içı·n bu . d'lm ır. saın enın, e er emıyetıni " • 

rin tamamen tatbik edilmemiş olması· yan mandasının tesıs e ı ~sme ~es çı- ve paktı kuvvetlendirecek olan her le- Frangın kıymetten düşürülmesi üze- komısyonun .. toplnntılarınn devam et· 
na atfetmiş ve demiştir ki: karılmıyacağı şeklinde tefsır edilmek- sebbüse yardım etmeğe hazır bulunan rine ihracat tacirleri arasında basgös- me~ı mt um~kut~ ~5fonuyacRaktır. Fil1vnkl' . ed' "' .. .. .. .. . • vazıye nazı ır. ovyct usyanın tal· 

_ Milletler Cemiyeti, heyetimizın t ır. Kuçuk Antant, onları zaafa duşurecek teren kararsızlık devam etmektedır. Ta yanın da birer tarafı tutmak istedikleri 
Cemiyet toplantılarına iştirak hakkını Bu sözler Londrada hayre~ u!and~r- olan her harekete mani olacaktır. cirler hala mütereddit vaziyettedirler. anlaşılıyor. Fakat Sovyet Rusyanın tc· 
kabul ettiğinden dolayı, acaba kendi mış, Romada ise 18.kaydi ve ıstihza ıle ~irçok i~.ra~atçı~ar şimdi~ik ~atışlardan Iakkisine göre, Rusyada halkın İspan· 
vazifesini artık yapmış mı sanıyor? Ha- karşılanmıştır. . j mir pf yasaSilld8 .zıyade -~ukumetın kendıler~ hakkında yaya yardım için iane toplaması 
beşistana başka bir şekilde yardım et - Necaşi ademi malünıat beyan e.dıyor Z .. .verec~.gı kararı ~eklemektedı:.ıer. Bu~- hususi bir alfıka addediliyorsa da Al· 
mek düşünülmüyor mu? Londra, 30 (Hususi) -:-~ Habeşıstanın T ereddutler lar, dun de malumat .. almak uzere_ aın- manya ve İtalyada, İspanyol asilerine 

Bu vaziyet karşısında Habeşistan ha- Londra elçiliği bir teblıg neşrederek • d k~dar mak~m~~ra ~uracaat etmışler- gösterilen te,reccüh, resmi bir alaka te-
ıı haklarından sırf binlerce hayatın Cenevrede söylenen sözle~ ~akkında Zaıl ol u dır. Ev~elkı gun Ticaret _?dası tarafın- IRkki edilmek isteniliyor. 
telef edilmem'esi için feragat etmcğe ademi mal~mat beyan etmış,_ Impara - İzmir, 30 (Hususi) - Bugün de İz- da~. çekılen telgrafa bugun cevap gele- Rejimlerin otoriter olması noktasın
karar vermiştir. İtalya muntazam ~:: torun k~d~ hakl~:ından katıyen vaz • mir iyasasında dünkü terddütier zail ce~ı umulmaktadır. .. .. dan proletarya diktatöryası ile Faşist 
dularla eşkiya ve çete tesmiye ettıgı geçmedıgını :? :nu.ca?eıe. s~nuna kadar P t Markın da suk t d _i lhracatçılar, paralrını duşuren mem- veva Nas'-·onal Sosvalist idareler ara-

. · "Ik 1 · t .. eder - devam cdecegını bıldırmıştır. olmamış ır. u e eceg leketlere bu sukut kararında e el J • J J l{abeşlılerın u e erme ecavuz .... hakkında ortaya çıkan şayialar üzerine .. d'kl . 1 ~ . vv sında bır fark yoktur. Binaenaleyh, bu 

Rus Fı
·ıosunun merı a a piyasadakı uzum ve ıncır satışları bır k. k . .. . .. a ım an er ı ı ı ıaya a ı ır, e. 

1 
A 

.k d . .. .. · . gonder ı en ma ların bedellerını o za- b k d h 'k' 'dd' b t ld d 

1 k d 
<=tu. man ı para ıymetı uzerınden oden- mekte hiç bir mahzur voktur 

ara ı urmus · · · t kt d. 1 T · 1 J • 

ı S 
• •• d J • Vıılinin riyasetinde, Banka müdürle- m_esını ıs eme. e. ır e~. acır er mez - * 

mane
vra arı eçım muca e esı . h, cat tacirlerinin d işt' • l 'l kur memleketlerın bızden yaptıkları c h rı ve ı ıa e ıra o. e 'th 

1
• "t k' Amerika um urreisi Roosevelt, 

bir toplantı yapıldı. Alman Banka di- ı ~attan mu era ım para mevcut ol- kendisini komü-

M Şal Voroşilof manev- Ruzvelt rakiplerini şiddetle rektörlerinin bu şayianın a 1 ld _ dugunu ve bu memleketler de parala- Amerlkeda sı sız o u d" .. d"kl . . . k . . nistliklc itham e-
ğunu temin ettiklerinden piyasaya bir rdını ~~urku ebrlı ~ ~çlın stau ·uıt ~ısbetın- seç im d l are . 

ralarda ha~bulunuyor itha~ ettı az sükunet geldi. en aı"°ca me ag ar cır erın alacak kavıaıara en ere karşı mu-
larının satış zamanındaki para kıyme- kabil taarruza geç 

k V
a 30 (A.A.) - Milli Müda-

Mos o , B. l·-·seri Sovyetler ır ıgı Mareşa-
faa kom.~ f Baltık filosunun manevrala 
li Voro.J1 0 bulunmak üzere Leningra
rında hazır 

da gelmiştir~ 

Atina Oniveristesi_ 
. , (Hususi) - Atına Üni-

Atına, 30 .. .. u" yıldönümünün 
. . · yuzunc 

versıtesının t kutlanmasına 
b. uret e 

fevkalade ır 5 'hniştir. 
'-ük' " karar verı ;ı umetce •--· ----. 

S racuse 30 _ (Amerika) Reisi -
y , . b 1 

cumhur intihabı mücadelelerıne aş a-
yan Roosevelt, dün Nevyork hü~fıme
ti demokratlar conventionunda bır n~
tuk söylemiştir. Müşarünileyh, kendı
sine komünizm temayülleri isnat eden 
iddiaları şiddetle reddetmiş ve cuınhu: 
riyetçileri uzun seneler para meselesı 
ile içtimai meselelerde ihmalkarlikta bu 
lunmak suretile Amerikayı iflas kapıla 
rına kadar sürüklemiş olmakla muaha
ze eylemiştir. 

1 
6000 dinleyici, Reisicumhuru şiddet

e ~ışlamıştır. _. --------· · Oanzıg 
Milletler Cemiye~mın v ıldı 

k · · gerı çagr B · omıserı _ ~n1etıer ce - ulgarıstanda umumi af 
Cenevre, 30 (A.A:~ tığı bir top- itan d" 

miyeli konsevi bugun yapt:d konıise- Bel e ılecek 
._ d k' fevkala e 1 grat, 30 (H • .. .. .. d lantıda Danzıg e ı , ona gene. ki ay zarf d ususı) - Onumuz e-

ti Lesteri geri çağırmaya 'e 'ıfe tevdı sin tahta ın a Bulgaristan Kral Bori-. vaz geçli - · · ' 
sekreterlikte yüksek bır edecektir. Bu gı~ın 19 uncu yılını tes'it 
etme?:_e_karar vermiştir. . il.an e?.ileceği, :znaseb~tle .affi umumi 

. . d bın rılccegı ve gene b 
1 zabıtlerın terfi etti-

Na/ ia Vekili 
lzmirde 
İzmir, 30 (Hususi) - Nafia vekili 

Ali Çetinkaya yarın o):omobillc Ay -
valıktan .şehrimize gelecektir. · 

tinden ödenmesine kafi geleceği kana- miştir. Roosevelt'e göre kendisine türlü 
atini izhar etmekted,irler. isnatlar yapan Cumhuriyetçiler fırka-

Milli tahviller diin de yükseldi sı, gerek para siyasetinde, gerek sos-
Dün Borsada muameleler normal yal meselelerde son derece ihmal ıle 

seyrini takip etmiştir. Merkez Banka- hareket etmiştir. Muhtelif zamanlarda 
sı Londra borsasında altın gramajın _ içine düşülen sıkıntılar, bu ihmalin bir 
daki değişikliğe göre dün de sterlinge neticesidir. Halbuki Demokrat parti iş 

i
nhisarlar Vekilinin 622 - 625 olmak üzere yeni fiyat ver- başına gelir gelmez, karşı tarafın ih

tetkikleri miştir. Bu fiyatlardan, Londra borsa _ mal ettiği meseleleri ele almış ve Ame-
Samsun, 30 ~ Samsunda bulunan sında altının cüz'i mikdarda yükseldi- rikayı,, bugünkü faal hayatına ulaştır-

Gümrük ve Inhisarlar Vekili Rana ği anlaşılmaktadır. mıştır. Bu sebeple Cumhuriyetçi parti 
Tarhan inhisarlara bağlı müesseselerde Milli tahvillerimiz de yükselmekte nankördür. 
tetkikatını yaptıktan sonra kazalara gi- devam etmektedir. Merkez Bankası Roosevelt'in bu cevabile Amerika 
derek tütün ekicilerile ve tecimenlerle tahvilleri dün 88,5 liradan muamele Reisicumhur seçimi en hararetli devre
temas etmişler, ve akşam Samsuna dön görmüştür. Evelki gün 8 7 ,5 lira oldu- sine girmiş oluyor. Fakat neticenin, er 
müşlerdir. ğuna göre bu tah\1iller bir lira yüksel- geç Roosevelt lehinde tecelli edeceğini 

miştir. iddia edenler, büyük bir ekseriyet teş-

f ransada sebzeciler grevi 
Paris, 30 (A.A.) - Köylüleri hi-

merkezi komitesi bu sabah bir 
maye . . 

bl
•W eşrederek hallere zahıre verıl-

te ıg n k' . k 'lk . hakkında ı grevm anca ı 
meme~ _ 
. 'h ahiyetinde oldugunu ve seb-

bır ı tar m k b 1 ed'l 

Ünitürk 22,25 - 22,35 arasında olmak kil etmektedirler. - Selim RAGIP 

üzere normal fiyatlardan muamele gör
müştür. 

Ruslarla Japonlar arasmda 
petrol anlaşması 

Bir kadın diri 
diri yandı 

Aınerı kada hır an a nüfuz ~ahibi aske~~ı .!üksek rütbeli ve 
kaçakçı yakal&ndı sevkedıleceği bild . umeranın tekaüde 

. baskın ---· . . ırıb1,l;ktedir. 
Vaşington, 30 (A.A.) - Bır aka· yon ve alkol stokları ı:n" • . • • - · ·-· 

f
. l nın arttırılması a u ı -

U ıy~Ml h ( ·w· kdirde bütün memleket a -
m~ıgıkta nrev yapılacağım bildir -
lerıne arşı • 

Paris, 30 (A.A.) - Moskovadan ge
len bir habere göre, Sakhalin adasın
daki petrol kuyularını işletmek üzere 
bir Japon firmasile Sovyet hükumeti 
arasında bir itilaf imzalanacaktır. 

Çankırı, 30 (A.A.l - Bir yangın ne
ticesinde Ilgaz'ın Çomar köyünde 28 ev 
yanmıştır. Yangında 70 yaşlarında bir 
kadınla birkaç hayvan yanmıştır. Ya
nan e\'lerden eşya kurtarılmamıştll'. neticesinde binden fazla kaçak~! ~e a(-l tir. usadere edilmiş 

lanmıştır. 160 bin dolar kıymetın miştir. • 





·SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

İzmirde bir tiyatro Düğün evinde 
cinayet 

teşkili düşünülüyor 
Ş h. ti. t k drosu haricinde kalan kıymetlerle e ır ya rosu a I . 
1 . . t .h d n'atkirlar zmırde toplanacak, 

Bir sarhoş gösteriş yapmak 
isterken bir çocuğun 

kalbini parçaladı 
zmırı ercı e en sa . 

t b b R ı•t Rızamn geçmesı muhtemel ru un aşına aş 

t 

Dünkü gazetelerde 
okuduğum zaman çile • 
den çıktı idim, Hasan_ 
Beyciğim .. 

. . . A.ntakyada bir ta _ 
kıJJl baldırı çıplakların .. · · · Şanlı bayrağımızı 

Parçaladıkları söyleni -
Yordu. Hamdolsun aslı 
Çıkmadı., 

Hasan Bey - Elbette 
aslı çıkmaz! Bizim bay -

· rağunız ateş renginde -
· dir. Ona el sürenin eli 

yanar ronra! 

Sayfa S 
2 

Bütün Dünyaya senede 50 
milyon balya pamuk lizım 

T opraklanmızda bol ve fevkalade iyi pamuk 
yetiştirilmesi için tertibat alındı. Arazi istimlak 

ediliyor, denemeler yapılıyor. 

RHidiselerT~,,. .. 8r$1S1nd 
Kürk ve kadın 

Takvimde sayılı günlere baktım: 
«Kırlangıç fırtınası .. > 

«Leyleklerin gidişi..• 
Yapraklan çevirdim, 1 Teşriniev

vele geldim; ve tarihin yanına şu 

cümleyi ilave ettim: 
cKadınlann kürk giyişi.• 
- Varsın bu da sayılı günlerden 

biri olsun! dedim. 

* Kadınla tilki arasında hiç bir fark 
yoktur. Her ikisinin de dönüp dola
şıp gittikleri yer kürkçü dükkanı o
luyor da ... 

* Bütün kadınlar Nasrettin Hoca -
nın: 

«Ye kürküm ye•. 
Hikayesini biliyorlar ki, kürke bu 

kadar ehemmiyet veriyorlar. 

* - Maymundan gelmiş insanların 
kürk giymelerine ne buyurursunuz? 

- Küllü şey'in yercüu ili as
lihi ! 

* Kadının yakasında kürk vardı, sor 
dum: 

- Bunu niye yakanıza koydunuz? 
- Boynum üşümesin diye. 
- Pekala; birşey diyeceğim yok. 

Fakt dirseklerinizde de kürk var .. E ... 
ğer ins~ .,_ dirsekten de soğuk alsay
dı, her zaman dirseği yırtık çeket gi
yen ben, şimdiye kadar çoktan soğuk 
almış, zatürreeye tutulmuş, ölmüş • 
tüm. 

* Kürklü kadının kocasını gördüm: 
- Onun da kürkü mü vardı? 
Diye mi soruyorsunuz : 
- Hayır, onun kürkü olmadığı gi

bi darisri...da..Yüzülmüştü. 
IMSE'r 



6 Sayfa 

Dünyada spora niçin 
ehemmiyet veriliyor? 

---------- * .. * -----------. 
insanlığın mücadele ateşini spor sahalarında sön-
dürmek lazımdır. Spor biriken enerji ve ihtiraslan 

söndürmek suretiyle sulha hızmet edebilir 

, 1 

tôNÜL iSLEI~] 
Denizli lıa•tane•lnde 
GiJrillen 
Bir gene lıa ı 
DenizUdeıı •H.B.• rumUZile uzun 

llir mektup aldım. Bunu yuan oku
JUCUDlun derdi büyü amma üç bet 
•tırla hü1'sa edilebilir. Diyor ki: 

•Tarihten 6 ay kadar eVvet bir zi. 
78ret için Denizli hastanesine git • 
IDiştim. Bir genç kız gördüm. Tanış
tık, zamanla seviştik, konuşuyorduk. 
Münasebetimiz dar muhitte çabuk 
duyuJdu, evlenmiye karar verdik,. 
Kızı ağabeyinden istedim. Müte 
mayildi, fakat o sırada kenclsi deni· 
pıılı bulunuyordu. Nişanlısına sor· 
IDuş, fena bir fikir alınış, kız karde· 
llni bana vermekten vaz geçti. Bu· 
Dun sebebi malfun: Hakkımda fena 
llkir veren kız bence malillndur ve 
ağlebi ihtimal beni aile içinde gör • 
lllek istememiştir. Şimdi ne yapa • 
Jmı?• 

* Hakikat acaba gerçekten bu oku-
JUeumun gördüjü gibi midir? Filtiı 
eclnmek i~in bl1J tarafı da ..ctinJe -

mek lAzmı. OkUyucumun aleyhinde 
mütalea beyan eden kız ile arada ne 
geçmiştir? Ne şekikie bir münasebet 
vardı? Bu münasebet kızda ne te · 
lir bıraktı? B\itün bunlan bilmeden 
evvel yapılacak bir tavsiye mektubu 
yazan gencin de, almak istediği la • 
zın da aleyhinde bir netice •erebi • 
Jir. ~ çeldldyonım. • 

• •• 
Ankaradan imzasız bir mektup aı .. 

dım; aynen aşajıya yazıyorum. c 19 
yaşJannda bir genç kızım. Tahsilim 
ortadır. Bir dairede çalışıyorum. Bir 
senedir bir genci seviyorum. Fakat 
onun da beni .np sevmediğini kat1 
olarak bilmiyorum. Yalnız bana sık 
sık randevu veriyor. Rande\'uların .. 
da sevgi eseri göstetj,yor. Fakat ev .. 
lenmekten hiç bahsetmiyor. Ve bu 
bahis açılsa hemen kapatıyor. Ben 
de utancımdan ısrar edemiyorum. 
Ne dersiniz?• 

* Ne diyeceğim, JUkarıki nasihat -
1erimi okumasmı &avsiveden gayri. 

Te,u 

SOK POSTA 

ırak istiklale 
nasıl kavuştu 

----- ..... ------ıı 
Umumi Harbin neticesinde lngiliz 
manda11 albna girmif olan Irak
lılar, hllr yqamaia ve kendi 
mukadderatlanna kendileri hakim 
olmaia umetmiflerdi. Irakta la
tikWı mtıjdeleyen ilk kUl'fUD 

&ao Haziran 1920 de patladı 

Yağmur mevsimi durmU§tur, Habeş maneviyah 
sarsılmqtır. Bunun için Habqlerden ciddi 

mukavemet beklemek manasız olur 
• Yazan: bıtlyat Kurmay Kaymakamı 

Nlahet K•ramanllollu 
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üzerinde dans eden adam 
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Fransa tehlıkeli bir 
tecrübe geçiriyor ! 

.. .. * ----------
Tanınmış ikbsatçılard~n. Y. Eff_imi~yanidi.~ diyor ki: 1 
M l ketimizi bu gıbı tehlıkelı tecrubelerden 
~m e . . . k d 

masun tutan biiyüklerımıze ne a ar teşekkür 
etsek azdır. Fransa m_uvaffa~ ola~~zsa 

1 Yunanis_t~n;: ;~:~~:,::; Y:~~c~::~ı::aı-ikindekı· k" 
Fransa frangı niçin duşur u · . • "' ' d .. ·me inden kıın biliyetinin nisbetile ölçülür. 

esası nedir? Frangın u~ ::, . ' .. .. kleı", Bız nıcın Kağıt paranın iç kıymeti ise, haJknı1 
ler niçin zarar gorece · . .., " 

' -*' . tthafaza ettık. onunla istediklerini tedarik edebilmek 
paramızın kıyınt;•ını m • .... 

iste ··nıerden beri, yapılan butun için sahip olduğu imkanın ni"betile öl-

ankctle~ yazılan büti.in ına~_ulelere çüli.ir. 
rağmen, birçok kimselerin hcnuz tam Paraya bu imkanı veren de, 0 mem 
cevaplarını bulamadıkları sorgulat dan leketin bilhassa dış kıymetteki ödem~ 
aklıma geliverenler... kabiliyetidir. Bu kabiliyeti de, 0 mem-

Di.i.n kendilerile görüştüğüm kimse- leketin ticari müvazenesi yaratır. 
}erden, bu sorguların cevaplarını en Bu ıtibarladır ki, hazan, anormal va
geniş salcihiyetle verebilecek iktısatçı- ziyetlerde, kağıt paranın iç ve dış kıy
mızın kim olabileceğini öğrenmek iste- metleri bir olmayabilir. 
diın. Bana verdikleri isimler, hayli zen- Bu anoımalitcyi muhafaza edebil _ 

Nahas Paşa 

Nahas Paşa 1879 da Nil Deltası üze
rinde Samannud'da doğmuş ve hukuk 
tahsili yaparak Kahir<~de Adliye ışle
rinde çalışmı~tır. 1918 Sait Zağlftlun g

in bir liste teşkil etti. Fakat hemen ç~- mek için bir tek şart vardır: Ödeme 
k d. ı müYazenesinin lehte olması ... 

ğunun bir ad üzerinde ittifa e ış crı, beni muhatabımı seçmek için uzun Eğer böyle değil de, memleketin öde- Vefd bayrağı altına giren Nahas Paşa, 
boylu tereddüde düşmekten kurtardı. mc miivazenesi kendi aleyhinde ise, ya- Mısmn istiklal işlerinde fevkaltide ya-

Görüslerinin isabetinden bahsedilen ni daha açıkçası, ithalfıtı ihracatıııdan ·rarlık göstermiştir. 1924 de Zağ!Ul 
"' 'd B fazla ise, ve bu yüzden, ticari müvaze- Paşa kabine kurunca, Nahas Pa~nyı 

iktısatçı Yorgaki Effirniyanidis i... .. u 
h 

nesi açıksa, paranın iç kıymetinin dı::: da yanına almıştll". 
şöhretini, cCihan iktısat bu ranı onun- ·s z ·r 927 de Türkiye• adındaki eserine borçluy- kıymetinden yüksek tutulabilmesi için _ a? ul Paşa 1 • de vefat edince, Na-
muş. Türkiyede doğmuş; Tlirkiyede ödeme müvazenesindeki açığın kapa _ Zaglul Paşa 19 2 7 de vefat edince Na-

tılması lfızımdır. Bu açık ise, evrakı has Paşa onun tuttuğu ) oldan gitmiş 
büyümüş, Türkiyede okumuş. Rumca~ı nakdiye ihraç eden bankanın altın ve- ve 1928 de Liberaller tara{ındah mev
gayet kötü telaffuz ediyor, ve m~s~la: '-'a döviz olarak sakladıgı· pa~a karşılı- kiden düşürülmüş, 1930 da tekrar mev

- Yunanistan, bizim memleketımıze " benzemez! ... diye konuşuyor, hatta onu ğiyle kapatılabilir. kii iktidara gelmiş, fakat bu sefer de 
Bunun zorluğu ise, o memleketin ik- Kral Fuat ile geçinemiyerek mevkiini 

iyi tanıyanlar : k _ Yalnız ismi Rwndu, yakında onu tısadiyatını hercü merçe uğratır. ter ·etmiştir. . 
da Türkleştirecekmiş! diyorlar. Bmaenaleyh, paranın dış klymetini Habeşistan ile Italya arasında muha-

İşte işbu Effimiryanidis; bir kağıda diğer paralara nisbeten düşürerek iç rebe başlayınca. istiklale kavuşmak is
yazdığım .uallerl. büyük bir dikkatle kıymetini yüksek tutmak sayesinde teyen Mısır bu vaziyetten istifade ede

memleket ihracatını arttırmaya çalıs _ rek Nahas Pa~anın .açtığı bayrak al -
ınak, çok tehlikeli bir teşebbüstür. ...: tında toplanmış, ve Ingilterenin arılaş-

Zengin kadınlar genç erkekler ile evlenmek isterlerse, 
bunlarla evlenen erkekler çalışmamalıdırlar 

Londrada çıkan Deyli Mail yazıyor: tuşurlarken, çalışan erkekler aptaldır 
Geçen sene, ~ 1 !aşlann~a zengin bir ,onların aklına şaşarım .. » ' 

dul kadın eskı bır Amerikan ask.erile ............................................................. . 

sevişerek evlenmişti. Ramon Cota is -
mile dolaşan bu asker bir gün polisçe 
yakalanarak karısının katili diye, mah
kemeye verilmiştir. 

Sayısız kadınlarla paraları için evle
nen bu adama polis asri Mavi Sakal 
demektedir. Mavi Sakal, son zamanlara 
kadar Nevyorklu bir kadınla yaşamakta 
idi. 

Bundan evvel de Nevyorkta resmen 
almış olduğu bir başka kadın, birden-
bire ortadan kaybolmuş, nam ve nişanı 
kalmamış, kendisini arayıp soran da ol
mamıştı. 

Kadının akibetinden şüphe edilmı -
ye başlandı. Bütün harekatı gözönün
den kaçırılmıyan Mavi Sakalın ka -
rısının kayboluşunda mühim bir roli.i. 
olacağını tahmin eden polis, onu ya -
kalıyarak oturduğu evin bodrumuna 
indirmiş, önceden keşfedilmiş bir yeri 
göstererek kendi elile kazdırınca, top
rağın 35 santim aşağısında, kafatası ve 
başı parçalanmış bir kadın cesedi or
taya çıkmıştır. 

Cinayetin anlaşıldığını gören katil, 
titremeğe başlamış, bir müddet inkar 
yollarına saptıktan sonra itirafta bu -
lunarak: 

Haziranda karımı bir erkekle bir a -

radn görünce, kan beynime çıktı. Ne 
yaptığımı bilemedim. Yakımında bulu-

nan bir keseri kaptığım gibi herifin ba
şına fırlattım. Lakin aksi tesadüf, ke . 

scı· adama geleceğine, karımın ba§ına 

indi ve onu öldürdü, adam da kaçtı. Bir 
daha da görmedim. 

Şık bir tiinik 

,, Ve eğer birtakım müsait sartların ve masınm yeniden gözden geçiıilerek Mı
ah\·alilı yardımı olmazsa, alınacak ne- sınn istiklBle kavuşması için çalışmış-. t Polislere ifade veren komşular, sa -
tıce, beklenilen faydanın tam tersi 0 _ ır. B ı · · · k k ·· lur Nahns Paşa son intihabatta kazana- bık askerin, karısının mezarı üstünde rül" aş 8 ! 80 me_?~ ıçın ÇO şı ve go-. • • "' k . - . nıemış hır tunik. Siyah kadifed n 

Bunun en canlı misalini, komşumuz r~k, muvaffak olmuş ve Mısırı lstıkfa- ra ı mechslerı kurdugımu, dehşetlı ke- kollar bufan. Düğmeler kendi kum ın 
Yunanistanın geçirmekte olduğu şid _ lme kavuşturmuştur. Bu 1tibarla Na- yıl alemlerı yaptığını, ve sabahlara ka- dan a ılmıştır. Bel yeri vucud t _ 
detli para buhranında bulabilırız. has Paşa, M.asırın mfJJt kahramanı sa- daı çılgınca dansettlğınI soylemısfer- nıamfıePyapışarak beHrı incelıgını mcy-

Yunanlılar, paralarını altın esasın - yıl;OT . dir. dana çıkarmaktadır. Bilhass:ı genç ha-
dan uzaklaştırdıktan, yani kıymetini · Karısını kaza ile öldürdüğünü iddia yanlara tavsiye ederiz. Hemen yaptın-
yüzde elli yedi nisbetinde düşi.irdiikten Garip bir tesadüf eseri olarak biz eden Mavi Sakal, karısının aldığı üç o- nız. Etek çok dar ve tamamile düzdür. 
sonra, iç fiyatlarını yüzde on üç nisbe- Nahas Pa5a hak- f v~ tomobili idare etmekte idi. Polis kati- ıRengini arzunuza göre siyaha yakışan 
tinde tutabilmek için birçok tedbirlere kında yukarıdaki ~ ); :.. · lin bir yerde şu sözleri de söylediğini ınçık renkte seçebilirsiniz. 
başvurmak mecburiyetinde kaldılar. yazıyı yazarken _ ~ .~ - Berlinde çıkan ~, .• tesbit etmi:jtir. Güdülde bir cinayet 
Ve bu tedbirler, evrakı nakdi ihraç ban v0··ıkı·c~J1cr Beo - · ~-.,..;,,/ ··~ B t rt 1 k d · . ., --~ı ~· J ,. « eş anc o a yaş ı a m peşune 

kasındaki para karşılıklarının erimesı- bahter gazetesın- ,. h. (ı· .. s··ı··k b" b Güdül (Hususi) - Güdülde l erber 
/'o../.' düştuler. u u gi ı ana yapıştılar. Ba- Ar · · d b' d A ·t· -

le neticelendi. de şu kenardald ~ l' ı ısının c ır a am rı m bagına air-
Ve bu netice oradaki ekonomi haya· resmi gördük. Res ~J zılarile evlendim. Paralan bitince de, miş ve Arifle kavgaya başlamıştır. bBu 

yorpki Bfflmiryani4ls tını, sermaye, emtea ve insan hareket- min altında (Mus bırak tun. Böyle paralı pullu karılar, kavga neticesinde Arif silahla Ali) i ol-
gözden geçirdi ve kelimeleri, müvesvis !erini öyle bir relce uğrattı ki hükftmet tafa _ el _ Nahas Nahas Pasaıım Al _ gençlerle evlenmek sevdasile yanıp tu- dürmüştür. 

b
ir hatip ıtınasile teker teker telaffuz zecri ve tahdidi tedbirlere başvurmak 1 H l man gazetesinde 

J mecburiyetinde kaldı. Paşa) yazı ı. a -
ederek, özlü cevaplarını sıra amaya baş buki bu resim Na- ~ıkan resmi 
}adı : . ·ıı tl . ı· ~ud~~i~arladır ki, bir paranın kı)me- hos Paşanın resmi değil, Alman tipinde 

- Bugun
- devle_tlen.. mı e erı en. mı uşurmeden önce çok diişi.\nmck b" k 

b d h 
lfızımdıı·. Jaalettayin ır er ek krokisidir. Gaze-

l diic:ündüren ışlerın aşın a, ıç b faza ...., . t"k l . Bu ic:i yapa:nlaı·, ı"kı" taı·afı kesk<n b!·r tenin düştüğü u hata dog· rusu mes -
c:u··phe yok ki paranın ıs ı rarı mese esı :ıı - , h 
"I bıçağı kullanan kimselerin dikkatini ve lekdaş olmamız asebile, tuhafımıza 
ge~~;r.biliriz ki, para, mübadeleyi ko- maharetini göstermek mccburjyetinde- ~l!!-i: :;..· ;:.;· :::· :;· ,;;· ;;.;...· ·-·-·;,.;;·;;.;·:.:;,;;;~:.::;;;;::::.:::.::::.::= 
Jaylaştırmak için ~ulunmu!? bir vasıta- dirlcr.. . . . . _ . . . 
dır. Biz, alıp satt.ıgırnız şeylerin kıyme- Bu ıtı~~ıladn kı, memleketimızı bu 

t
. · onunla ölçerız. Fakat paranın alım gibi tecrubelerden masun bulunduran 
ını l""k ' k d ••t kl . 

Halkın fikri 
satımdaki cölçü» u vazifesini görebil;.. biiyi.iklerimize ne a ar mu eşe ·ır 

i için bazı evsafı haiz olması la _ kalsak azdır. ınes b ı ı - ·k Lise tahsili on yıl olsa da zımdır. Ve cpara• nl~n zati bir kıymet Fransanın yapm1kta ku udn~ tktgu ı ·t: 
sahibi bulunması, .azımgelen vasıfla- tısadi hamleye gcıınce, en ı ·anaa ı- yetişir! 

başında gelır. mi söyliyeyim : G rının en k" para alt · Anı k F.,ran eçenlerde hükiımetin lı"se talıs·ı-
Tbarladır ı, • ın gibi zati Bence, Ingiltere \"e erı ·a, • -

Bu ~ı ı ve kıymeti bulunınıya~ bir ka- sayı komünizme gitmekten korumak lini 11 yıldan 12 yıla çıkarma-
~aydaarçası oldukça, ~~u ~llermde tu - is~miŞler, \.'e bu anlaşmaya sırf bu yı düşkündü~~ hakkında ortaya rivavet
gıt p. la7Jıngden guve!u. vereınez. maksatla girismişler. hatta Fran ·ayı ler çı mb ası •. uzeıl·ine halkın fikrini top
tanlaı~ k" .Ekonornik hadısatta, böyle buna kan<lırı~ııılardır. Fransa bugün, laınış, .. u sut~ arda yaznıı:jtık. 

. Ha~. u ı: ·n vahut güv~nemeyiş_in, y:ı müstahsil alevhine bir nevi Daınp:ng Dun aynı bahse ilave edilme.si ri-
bır guven~şı h' haletlerın rollen, in _ yapın k d • c·asile bir okuyu-
ni manevı, ru 1 Jc dar büyüktür F a tn ır. · . cumuzdan da i.iç 
kar olunamıya~a~ .3 edecek kada; dar re ~k~t kendisine Amcri~a ve In?ıl~e.~ dört satırlık bir 

Bunun aksinı ıdd~a bulunabilec~I{ini idar:ıafından verilen bu ava~taJı ıj 
1 

mütalea aldık. Bu 
dilşünceli kimseıerı~ll misaller say- nın .~ıeınediği, yani, emtea Iıy.atları- okuyucumuz Mah 
sanmadığım için, d:h er~. dird~u se.ım:sine mani olamadıgı rnk~ ınutpaşada Ayna
maya lüzum görmuyoru. üvenişi te- daha 'r:rnı dugu kar nisbetinde, hatta c•ı..ırda 7 numara .. 

ruhı g z a zara .. kt" ' a İşte paraya karşı . le. ğıt para çı- · r gorece · ır. . da ipekçi Tulupı-
min edebilmek içindir k~11:a1arının, al- -------- Selim TEVf'JK nardır. Diyor ki: 
karacak olan Merkez b 

1 
rı ~arttır. ilk tedrisat k d _Lise talebesi~ 

tın karşılık bulundurma~ riçten öte - lstanbul M . a fOSU in tahsil haya· 
Aksi takdirde, halkın a "'u yabancı fın~an tesbit a~f Mi.idürliiğü tara· ~ında bir yıl da

beri almak için mühtaÇ old~g. d?rılen ilk ted;~ılerek Ankaraya gön· h k betrnelerini hiç te doğru bulmu
parayı temin etmesi zorlaşı~:j~cn rni"L- dık edilnıiştir ~at kadrosu aynen tas- a ay Tahsilin iyiliği \'eya fenalığı, 

Ve kağıt para, uhdesine 1 "~ciz kfl· lakadarlara tebı·~adr~ Yarın gelecek a- s~:~;~inin uzunluğu veya kısalığı Ha 
badele vasıtalığını görmekten Kadrqda rn!.ih.cdılece.ktir. ~u-· e . Olgun talebe yetiştirmek 
h d ld 

- .. u ırn d ~ olçulemeı. . . 1 O 
r. anın ış pı ıgı soylennı.ck egitiklikleı ya- mk' l rı hazırlanınca, bunun ıçın 
Demek oluyor ki, kağıt par• tedir i an a dı ~------ · vıl dahi kafi r. 

Bir Hal 
Komisyoncusunun 
• iddia ve şikayetleri 
Sebze Hali komisyoncularından 

İsmail Karaer dün matbaamıza gel
di ve Hal etrafında bazı şikayetler
de bulundu. 

İsmail Karaer bu şikiıyetierinin 
başlıca sebebinin maruz kaldığı bir 
haks11Jık olduğunu ileri sürerek şu 
iddiada bulundu: 

- Hfıl hademelerinden biri bana 
bir kağıt imzalatmak iştedi. Civar 
nahiyelerden birisinin müdürü ile 
görüşüyordum, biraz sonra gelmc:si
ni söyledim. İşittim ki bu hademe 
ikinci defa gelmeğe mecbur kal~ı 
üzeıine hakkımda sövlenmis. Hal 

~ ~ 

kadrosunda olduğu için tahakkuk 
memurluğu yapan amiriııt' şikayet 
ettim, iyi karşılanmadım. Muhase
beciye şikayet etmek istedim. • il
mişti. Ertesi günü gidip şikavet et-
tim. Muhasebeci de: ~ 

- Olabilir dedi. 
Bu sefer de müdüre baş vurdum. 

Bu vaziyette de miidüı· bana: 
....... Bizi alfıkadar etmez. Zaten rne

se1e mahkemeye intikal etmistir. ce
vabını verdi. Ortada mahkc~eye in-

tikal edecek mesele olınadıg. ıçın 
hayret ettim ve öğrendim ki bıı· :.m
bıt varakası tanzim edilnıi~ ıc:me 
de benin1 tahakkuk memu unu tah
kir ettiğim yazılmış. Bu münasebet
le ben de bazı hakikatları oı ta~ a 
dökmek ve şikayetlerimizı anlatmak 
mecburiyetinde bulunuvormn. 

Biz Halde maalesef ) umu ak 
muamele göm1iiyoruz. 

Malımızı tarttırmak-la mu~l,ul:ıta 
uğruyoruz: 

__. Tartın diyoruz. cTaı taırn.ı) ız, 

istersen malını çıkarma'., di~orhn·. 
Halin idaresi ve inzibatı H.'il rnı.i

diirlüğüne ait olduğu halde bn:ıa11 
Hfıl binası için malımız ftrPa) n u;-,_ 
ruyor, şikayet edi •oruz. Mi.i.sl et ce
vap alamıyoruz. 

Hiil memurlarının, bi1.ıın .. ıl-..ışı
mıza göre haksız nmaınelelcrıne ma
ruz kalıyoruz; 

Şika) et edemiyoı uz. çunkiı mü -
külfit çıkarılacağından, t c.ırctimize 
mani olunacağından korku~ Clrt z. 
Fakat ben bugün bu koı ktt) u bır 
kenara bırakmış bulunm·oı um. 

Eğer alakadar yiiksC>k makamlar 
Hal idnresile bir parça yakından a
lakadar oforlarsa bhttm Haldckıleri 
sevindirmiş olacaklardır. 



Demir ve çelik f abrikalan 
fngiliz sermayedarlan memleketimizde 

· bilfiil işe başladılar 

SON POSTA. 

Meşhut suçlar 
Kanununun 
Tatbiki 
Meşhut cürümler kanunu ile yeni ce

za kanununda ve ceza usulü muhake-

ı Biıı
• • • wwilepm 

ismet lnönünün tetkikleri 

Başvekil tetkik gezi
sinden dönüyor 

cibince, talip şirketle esaslarını tesbit Bu anlaşmaya ~alr şa~namey1 hl - g~.ce ~t ~4. den aoıı:a mer'ıyet mev- tün halle sokaklara dökülmüştü. dan akşamın saat dokuzuna kadar bil.A-
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) muştur. • melerinde yapılan tadilitın ~tbikı dün (Baştarafı t inci uytada) /notlar aldılar. Sabahın saat dokuzun ~ 

meşrut kontuvar mukavelesi bugün mil ~~n Suınervil, ~~ ~adan kııne ~ır. Bu munasebetle İs~n- ismet İnönü doğruca ziraat mekte- fasıla çalışan Başbakan, bu şayanı ~Y' 
Franite House binasında H. A Brassert şehrıınıze gel~k, aglebiihtimal bu ak bul A~y~de yapılan bazırlıklaı ık- bine gitmiş, burada pamuk mütehassıs- ret çalışma aşkı memleket dertlerini 
and Coltd ve İktısat müsteşarı Kurtoğ- şam veyahut yann Londraya hareket mal edilmi§t1!'. Mer~e~e ~eşh~t suç- Jarı ve Alman, Fransız profesörlerile karşı gösterdiği derin alaka Adana hal· 
lu tarafından imzalanmıştır. İmza me- edecektir. lan göımek ":zere dorduncu aslıy.e ce- uzun müddet görüşmüştür. Başvekil ıs- kı üzerinde büyük bir hayranlık bis.t 
rasiminde sefarethanemiz erkim, Ex - Türkçe hazırlanmış 0~ şart~~e za mahkemesı kurulmuş~~· ! em ku- Jah istasyonunu da tetkik etmiştir. uyandırdı. 
port Credit Umum Müdürü Mr. Nixon, şehrimizde İngilizce?"e tercume ~Idık- rulan bu ~ah:kemeye hırım:~ hukuk Öğle yemeğini ordu evinde yiyen KonuŞmaların başlangıcından berl 
muavini Sommerville Smith, Five Bugs ten sonra Sumervil'ın Lon~ada goster- mahk~esı azas~d~. Fazıl ~ o~aı:ak: ı13aşbakan İsmet İnönü yemekten son- yüzlerce halk Parti binasının önünde 
denen beş büyük İngiliz bankası mü- diği adrese gönderilecektır. beşincı sorgu hikiını . Suut ile ıkıncı ıra tekrar ziraat lisesi ve ıslah istas - beklemektedir. Memleketin büyük ser
messilleri ve City iş ve Finans alemine Şartname kat'_!. surette kab.~ edildi- asliye ceza mahkemesı ~da~ A~ıf yonuna giderek saatdörde kadar tet - vet kaynağı olan pamuk meselesine kaı 
mensup mühim zevat hazır bulunmuş ği takdirde .~giliz inşaat m~te~assıs- mu":akkate~ 3:7'8. olarak tayın ~dtlmış- kiklerine devam etmiştir. Saat 4 de Çu- şı Büyük Başbakanın gösterdiği b~ all· 
ve müteakıben ayni zevatın hazır bu- lan nihayet ıkı aya kadar şehnmıze ge- lerdır. Yem hakimlerden Necatı de bu Jrurovanın muhtelif mmtakalanndan ka Çukurovalıların içinde çok büyük ü 
lunduğu bir ziyafette Mr. Nixon tara!m lecekler ve fennt tetkikata başlıyacak- mahkemenin aza mülazimliğini muvak- €elen çiftçilerle konuşmak üzere Halle mitler doğurmuştur. 
dan bilhassa, dostane ve Türkiyenin ser lardır. katen yapacaktır. Gene merkeme me.~- partisi binasına geldiler. Her çiftçi ile Başbakanın bu akşam Adanadan An,. 
maye ve iş adamlarına arzettiği büyük İngiliz sermayedarlan tarafından hut su.çla~. s~ _mevadına bakmak u- ayn ayn konuşarak pamuk meseleleri- karaya hareket etmesi çok muhtemele 
emniyeti bahis bir nutuk irat edilmiş eınl k ı · . d 1 t .. ,.:kl t· - zere bır de uçuncu sulh ceza mahkeme- üzerinde muhtelif sualler sordular ve dir. _ . m e e ımız e yapı an euu er ne ı . "hdas ed'lm' f B mahkemenin 
ve Kurtoglu tarafından mukabele edil- cesinde çimento fifatlannın İngiltere- sı. ı . - . ı ış ır. u .. 

miştir. • • 1 deki fiyatlara nisbetle üç misli fazla ol- r:ıslı~elhmhuvkakukkahteAnk.s~tOsmanaı:~e~: Otel kapıBında ikiz 1 Rursııada geni 
Memurlar ıçuı bahçeli ev er d • l I" h r d . _ çuncu su u a ımı v ., ,,,.. _ b • J -., 

İngiliz sermayedarlar grupu müınes- ugu an aşılmış ve ~:e ~e: hit tayin olunmuştur. ı avruuu- UıUnuu B. t k :.t 
sili Sumervil Ankarada tetkikler ve şaatta ~~~ ~~lerın n - Meşhut suçların gerek asliye ve ge- (ıt.ft.nlı 1 had la7facla) lT e'V lJ 
temaslarını bitirmiştir. Memletetimiz- ması duşunülmüştür. rekse sulh kısmılanna merkezde bulu: Sabaha kaqa otelin bpılannı açıp Varşova, 30 (Hususi) _ Moskovadan. 
de taksitle bahçeli memur evleri in- Dört, beş, altı ve fazla odalı memu- nan asliye ve sulh ceza mahkemelen temizlik yapmak isteyen otel kama- teyiden bildirildiğine göre maruf Sov
psını deruhte etmek istiyen Sumervil, rin evleri İngilterede 4.50 sterlinge mal münavebe suretile müştereken baka- rotlacından Yln'Bll oğlu Yani kapımn yet gazetecisi Kari Radek tevkif edil· 
Ankara memurin kooperatifile de te - olduklarına nazaran, memleketimizde caklardır. . . mermer baMlmaklan üzerinde güzelce miştir. Radek'e isnat edilen suç, Zin~ 
masta bulunmuş ve iki taraf arasında de bu gı'bi 'evlerin 3000 ile 3SOO liraya Her gün bir sulh mahkemesıle bır as- 1 pamuLL_ · · · bnl vı·yef ile ar"~ ..... 1 .. nnm tasavvurlarına 

. . san mıf ve JUlll' ıçerıaıne ya - -~ 
prensip itibarile bir anlaşma hAsıl ol- mal edileceği tahmin olunmaktadır. liye Ce7.a mahkemesı muntazaman saat !L · k.. .!:L ı_ - - d hal vikıf olduguw halde bunlan hüktlnıe~ 

· 7 den 20 kadar nöbe+'" vazıy' ette ka- mıf ı&l uç~ ÇOCU&. gormut ve er 
ye ~ poli · habe d · · ihbar etmPmiız ve böylece rejim aley• lacaklardır. eı r ar etmiştir. -·--. 

ukJa hen bir iki l k hindeki suikasde zımnen iştirak eyle-
Bu mahkemeler taül günleri ile bay- Ç.OC nn üz · · · günü miş bulunmasıdır. Radek'ten başka., Fransada para işi 

am günlerinde de vazife yapacaklar- olduğu anlaşı1maktad:ır. bu.i de kız· Journale de Moscou'nun bqyazıCl.11. 
dır. Esasen her gün nöbetçi müddeiu- du. Beyoğlu emniyet claireei derhal tah t kU }'""""'~'" s a r p a s a r 1 y o r mumiler vazife halinde bulunmakta - imdadı ııhht anbuile yavrucakları Rayefski de tı ev e a ~~---· 
dırıar. Befinci ve aıbncı sorgu hlldm- Darülaczeye aöndermİftİr. Çocuklann Ev va El işleri sergisi 
li'kleri l!ğvedilmiştir. Bunlardan altın- 181gılan aruuıdıa biı de mektup çık-

(Baştarafı 1 hıd ~) IDeğreHe de söz aöyliyecektir. cı sorgu hikimi Muhiddin birinci hu - tı 29 tctrinievvelde Ankara Seqi & 
Oğleden sonraki toplantıda sağ ce- Lorı.dra, 30 (Husus!) - Rayhsbank- kuk mahkemesine aza tayin edilmiştir. mışBr. ktupta zarfın üzerinde «kur- vinde açılacak elitleri eergiai için BUJ' 

naha mensup bazı senatörler söz ala - ın umumt meclisi bugün toplanarak, Lağvedilen bu iki sorgu hikimlik1eri- u m:.d lanın üml . bul aadan ~ nümunefer bu a
rak, projeyi şiddetle tenkit etmişler- beynelmilel mali vaziyet hakkında Dr. nin kitipleri yeni teşekkül eden mah- tar1ct ~. d8t ka; ı:r daeeı satır= ym onunda Anbraya tritmif bulwı. 
dir. Maliye Nazırı Veman Oryol bu Şahtın raporunu dinlemiştir. . kernelerin kadrolarına alınmıştır. Mer- ~a.k.ta. = k~edi . t fU caktır. 
tenkitlere cevap vermiş ve yeni kanu- Dr. Şaht Almanyanm, Fransa - in - keule teşekkül eden dördüncü ceza 1 tıva e . ~ r · .. ... Sergiye iki gün 25 kur~ diiıuliye 
nun temin ettiği faydalan ileri süre - giltere - Amerika arasında husule ge- mahlremesi ile gene merkezde teşek- «Bu ıkız yavrularım hen~ . dog· ile pilec:ektir. 
rek, kabulünü talep etmiştir. len mali anlaşmanın esasları üzerinde kül eden üçüncü sulh ceza mahkemesi m~ur. Türk yavruaudur. Fakırlik ve --------

Bunun üzerine kanunun birinci mad- herhangi bir beynelmilel teşriki mesa- yenileme bürosunun bulunduğu ikinci zaruret onlara bakmama mm old~ Ellziz a!-rJanlJlr 
desi 127 ye karşı 137 reyle kabul edil- iye hazır olduğunu söylemiş ve markın kat'ta teşkil edilmiş ve büronun duruş- ğundan aizlere buakıJ'01'111D ve emm PY 
miştir. 54 kişi müstenkif kalmıştır. On hiç bir surette kıymetten düşürülmi - ma yapıldığı kısım, dördüncü asliye ce- olunuz ki temiz bit ailenin çocuiJan.o E1lzlz (Hususi) - Şe1ni aAırrına. 
fiçüncüye kadar olan diğer maddeler yeceğini bildirmiştir. u. mahkemesine ve yanındaki kalem dır. Onlara şefkatle bakmanızı rica~ faaliyeti devam etınektedir. Mevcut 
de az bir ekseriyetle kabul edilmişler- Diğer taraf1an İtalya ise, henüz takip de üçüncü sulh ceza mahkemesine ve- derek ytalvannm. fırka, hükiımet ve belediye babçele ; 
dir. edeceği hattı hareketini tesbit etmemiş rilmiştir. Bunların kalemleri de müş- imza _ Anneli tinden başka Halkevi ittiaalinde çok 

Bundan sonra söz alan Maliye en - olduğundan dolayı, yarın açılması mu- tereken Adliye binasının alt katında Zalx tıklan t keclen becft>aJıt ~~ve~ "par"=~: :n 
.riimeni reisi Caillaux, hüktlıneti devir- karrer olan borsa işan ahire kadar ka- levazım mümeyyizliğinin işgal ettiği . ta çocktadar er ..,,.. -'11'- --

mek fikrinde olmadığını, hüldhnete spe palı kalacaktır. odada bulunacaktır. llDDe)'l anma • vesaiti cami bir P'* Nbçe&i yapıl ... 

külisyonu ve fiyatlann hadden aşın SON DA•rhTA Henüz faaliyeü tatile uğramamış o- D •ı mıştır. 
yükselmesini yasak- etmek için icap e- ft.lft. lan yenileme bürosu da üst katta bulu- omuz zanm e Ana caddelere yüzlerce fidan dildi -
d i _.... ...;~ ... Bır· ır .... sene sonra E1Azlz ta .. en her türlü salfilıiyet vermca iste - nan ve llğvedilmiş olan altıncı istin- -ıd-rü} d u.u.ıı--. -... 
eliğini ancak lyanın hükılmet tarafın - itimat meselesi tak daireıdnin odalarma biri mahkeme. Q U eD 8 aJD m•mile ağaç.Janmq, Yetil bir yurtJllll"-_ 
dan bazı grup veya sınıflara husust im- biri kalem olmak üzere yerleştirilmiş- çaaı olacaktır __ • _____ _ 

tiyazlar bahşedilmesini ula kabul ede- Londra. 30 (Hmuai) _ Ayan tir. İstanbulda teşkil edilen dördüncü ihtiyar bir tarla bekçisi Bi•..a. imal 
miyeceğini beyan ebniştir. meclisinde ~ deiifiklikl ıl- asliye ceza mahkemesile üçüncü sulh yanlışlıkla bir adam - _,... 

Callaua Franaanın bir c:liktatörlüie , ~ .YBP ceza mahkemesi, Sultımahmet, ada -
0
.ldur-du· Biga (Hususi) - Bir yıl önce şeıı • 

tahammül edemiyeceğini ilive etmiş- dıktan,~nra m~-~ 7~~mn := lar, Bakırköy, Fatih, Eyüp ve Yeni.köy rimizde çıkan bir yangında yanan ev 
tir. ce topıantıaında u.:raı m . ere. mahkemelerinin meşhut suçlarına ait Bursa (Hususi) - Uludağın ya - ve mağazalarm hemen hemen yarım 

14 üncü maddenin mibakereeine len para kanunu. ~ ~ teklinde sulh ve asliye mevadına bakacaklardır. maçlarına civar bir JDJSl1' tarlasında~ fe- iDp edilmiştir. 
ıeçileceği euacla tekrar a alan Cai). ve aynen kabul Mıhııiftir. Bu tevzi fimctilik muvakkattir. ci bir vak'a olmopıır. Bir Jdtinin ölil- Yaptıramıyanlara hilk8metp miri 
Jauz 14 üncü maddeden 25 inci mad- Bu vaziyet kar,..nda hükmnet: Bu mahkemeler için dördüncü uliye mile neticelenen bu bldiM töYle cere- fiatına verilecek olan kereste şehre in-
deye kadar olan kımnın Iayibadan çı- Ayan meclisinde itimat meeeleeinı mahkemesine müddeiumumi muavin- yan etmiştir: dirilmeğe başlanm1şbr. İnşaata bugün· 
kı l klif . • meydana koyacaktır. !erinden Sadreddin ve gelen suçhılarm Mısır tarlalarında bekçilik yapan 85 Jerde daha fazla hız verildiği için yan-

rBı maal mı teeb e=~j L_L_ı sorgusunu ya~ üzere müddeimumi yaşında ihtiyar Mahmut dayı, geçen ge- gın yerinin bir seneye kadar yapılma • 
. um, ,?1 uaan • n ~et- muavinlerinden Hikmet memur edil - ce tarlayı baştan başa dol•şıp her ta dık bir tarafı kalmıyacağı tahmin edil-mıf oldugu bu maddelenn liyilıadan Kige/te miştir. rafa göz gezdirdikten sonra kulübesine mektedir. 

pkarılmasını hükumetin kabul edemi- Beyaihmtla dönmüş, bir sigara yakmış, sigara bi - -------------.., 
yeceğini ve mebusan mediainin de bu Mağlubiyet Beyoğlunda meşhut suçların yalnız ünce. biraz uyku kesürmek için ya~ - 8011 Posta 
nıuaddel şekli reddedeceğini eöylemit k sulh mevadına balanak üzere yeniden ğına uzanmıştır. İhüyar bir rüya go -
•e keyfiyetin o •urede mutalea ec1n • Rekorunu kırdı .bir üçüncü sulh ceza hakimliği tesis e- rür gibi olmuş, yatağında yan uyanık •--===-......::=-==------. 
mesini ayandan talep etmiftir ~ dilmiştir. Bu mahkeme, binanın alt b- bir halde gerinirken kulağına bir fısıltı Yemıl, Siyul, Havad.1.1 " Balk suetell 

Calla s teklifi de ~ ve (~ 1 
hld ..,,._) tında ve sağ tarafındaki odada bulu - gelmiş. Şüpheye düşmüt ve yerinden Etki Zabti7e. Çataıc .... • 80kaj1. il 

•. ~ n • mar.. Bu agır neticede ..banın çamurlu nacaktır. HAkimliğine muvakkaten Ga- kalkarak elinde silihile tarlanın orta - ıs TA JI a U L 
hukumetin. muhalef~e rapıen, ~w: hali de müessir oltn1Jf89 da takım her- lata ikinci sulh ceu. mahkemesi reisi sına, fısıltının geldiği yere doğru iler-
~ meclisı CaDauz nun . teklif ettili halde çok fena bir oyun oynamıftır. Cevat tayin edilmiştir. Müddeiumumi- lemeğe başlamıştır. Bu sırada, ~lada 
tekılde ~nun~ 1~5 muhalife Dlfl 141 Bir aolümüzü de penaltı çekerken ka- liğine de müddeiumumi muavinlerin - bir karaltının gerilemekte old~u 
reyle tadıl etmıftlr. çırmıf fakat Şerefin yeniden yetifmesi den Cevat verilmiştir. Bu mahkemede görmüş, bir inek, bir domuz zannıle •-

Bunun üzerine mebman maliye en- üzerine kaydedebildik. Beyo~lu, Galata ve Beş~ mahkeme- teş etmiştir .. ~~t, silihm patlamasını 
·• · d h ı ı __.._ lerinin kaza hududu dahilindeki meş- müteakip, birisi: cumenı er a top anan-. ayanm ta • T'"rL t-',-ımı. Necdet _Hüsnü _ Fa- h t n ... ı...... 1h ....__ baka-~ Ah dım. diye ı.. .. .;.. .. 

8
_ 

... tik'k batlamlfbr Meb' u ~ aa. • u s~-- su aıamma \OAA1oır. _ , anam, yan .. ~ 
dilitı.~ te 

1 
e.,b.. haldancLa bir ~san ruk - Retad • Lütfü - baJıim - Niya- Asliyeler, merkezde teşekkül etmiş ~ rak yere yuvarlanmıştır. Bu adamın A

mecliıı bu tadi1m rar zi - Said • Fuad - Şeref.· Fikret olarak lan mahkemeye gönderilecektir. rap mahallesinden Ahınet oğlu Sadul-
vennek üzere gece ya1111 tekrar top - tetekkül etmifti. Yeniden tepltkül etmiş bulunan bu lah olduğu anlaşıhnwtır. Ayağından a-
lanmıfbr. . . • üç mahkemenin kitip ve müstahdemin ğır bir yara alan Sadullah derhal has -

Paris, 30 (A.A.) - iyi mahafilden Kiyef ... 01.~amo tak~ netic~n ~ kadrolan tamamen ihzar edilmiş ve i- taneye kald.~nlmış!. fakat aldığı yara -
al h beri .. tl--bakaıi 81 anlaşıldıgı uzere çok aüal ve mueaır cap edenlere tebligat yapılmıştır. dan, orada olmüştür. 

man a .~r~ g?.re, ~ .um bir oyun oynam .. r. 'Ösküclarda Mahmut dayı tevkif edilerek, hak -
)'arın veya öbü..gun Cenevreye gıde- Üsküdar mıntakasında da IAzımge - kında tahkikata ba1lanılınıştır. 
eek ve Başbakana refakat edecek olan 1 rtibat almm•..+w• - • -·-.. ····-.. ·-,-- it · Macarı"standa toplanblar en te "i~· verilmesini &mir olduğundan suça a Sfına ta Asamblede &angın kıymet- • • 1 eden memurlann tayın· inden h vrak behemabal müddeiumuınfü-
.&.. d" .. "I · · be 1m·1-ı · yasak edıldi cap er e w;ıı:n uşuru mesının yne ıa: tıca- a bazı sulh hikirtııerinin mı>Qhut ~ 1 ek iddianame yaztldıktan .. · d u • ı · . n1a cak aonr -. ge ge ec ve 
ret uze~ın ~ıu teşır ~nnı a ta hr • Buda peşte, 30 - HiikOmet her nevi suçların hem sulh, hem de asliye me- sonra alt olduğu asliye ve sulh ınah-
Konten 1an mesele91 bu beyanata iyasi toplantıları ve tezahürleri yasak vadı rüyet edecekleri haber alınmıştır. kemelerine verilecektir. 
mühim bir rol oynayacak.br. ,etmiştir. Hükfunetin bu tedbiri siyasi Yalnız elde mevcut kadro b&Qa iınkAn Ceza kanununun değişen maddeleri 

Gazetemizde çakaa :raa ve 
we.IİmlerİD bütün baklan 
mahfuz ve suetemize ailtir. -

ABONE FIATLARI 
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Paris, 30 (A.A.) - Naayonalist- ~ahafilde Marbist ve Komüniat pro- vermeditmcfen şhndilik buna fmkAn de buglinden itibaren mer'!yet mevki
lerin yapmak istedikleri bir toplantıyı J>agandasına karşı girişilen ciddi ten - görülmemektedir. ine girmif olduiuzıdan mahkemeler ka
hükumet yasak etmiftir. Bu toplantı- kil hareketinin bqlangıcı plarak .lelik- Yeni cıeza mahkemesi- usulfl kanunu rarlanm muad_!lal ~ &&! ver~-
,, Belçika, Nasyonalist partiei lideri edilmektedir. ' sulh hlJdmlerine de iddf•namı fJ8 fi !erdir. ,, iJ.------------• -
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10 Sayfa r 

.---------------------------------------------------·---------
Gavur 
Mehm11din 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romam : 86 

- Hadi sana, yardım edeyim de, - Onları feda edersin. 
boni tanı ... Hani bundan üç sene ev • - E, bari bu tarafta görülecek iş 
yel, Sirkecide Kürd hamallarla kayıkcı- onlara değer mi~ .. 
r.n bir kavga çıkarmışlardı. - VaHahi değw. ~eğm.iyeceğini bil· 

- Evet .. evet... ınıem •.. Ben, bu gece bir yerde iki kişi 
- O kavgada, sen de vardın. ile birleşeceğiz... Birle~tiğimiıı yer • 
- Evet .. vardım. den kalkıp hep beraber bir yere gitme-
- Kürdün biri, seni iyi sıkıştırmı~ - mizin ne kadar il}.timali varsa; 0 , bir • 

tı. Az kalsın, bıçaklıyacaktı. leşeceğim adamlardan birinin bizden 
- C'\,.lciş kalmıştı; gidiyordum. ayrılması da muhtemel... O zaman 
- Seni o zaman kim kurtardı?. sen, yalnız kalan adamı takib edecek· 
Kayıkcı, derhal elinden kürekleri bi- sın. 

raktı. Ellerini bir};lirine çarptı. - Fena değil... Bu adamlar kim} .. 
- Hay Allah, hayır .versin .. şimdi - Biri, senin dostlardan .. Defci 1 • 

tanıdım . • bo?.. 
/ 

Diye bağırdı. - Yok canım r.. 
- Tanıdın, değil mi~.. - Dikkat et, Salih .. bu aksam se • 
- Tanıdım .. tanıdım ... Hem de, i· nin pek çolpalığın üstünde. Az ka1 • 

yice tanıdım... .sın, kayıkcının nazarı dikkatini cel • 
- Hah .. öyle ise, iyi .. hadi baka - bedecekti.!_l ... . Evet!. Şimdi .. şu anda 

lım. Şimdi, asıl küreklere.. işimiz, bi· beni bekleyenlerden .biri, Defci İbo. 
raz acele... Doğru, Beşik taşa gidece - - Vallahi, bu ala... Bu kurnaz til-
ğiz. ki seni tanıyamadı mı} .. 
ı Kayıkcının kuvvetli kolları sayesin- - Tanımadı. Ve tanıyamaz. Çün-
de, yarım saati geçmeden Beşiktaş is - kü, bu herifle ilk .defa olarak Bahçe • 
kelesine gelmişlerdi. kapı karakolunun bodrumunda karşı-

fskeleye yanaşmad~n evvel Gavur laştım. Tabiidir ki o karanlık bodrum
Mehmet kayıkcıyı durdurmuş, şu tali~ da çok ihtiyatlı b~lunarak yüzümü o
matı verm~şti: na pek az göstermeye çalıştım ... O ,zaı

- Bak lbrahim !. Şimdi iskeleye ben man beni Karadenizli bir Türk olarak 
çı~mıyacağ1m, sen çıkacaksın. tanımıştı. Bu sefer de, halis Samatyalı 

- Pe}<ala .. sonra?. balıkcı bir Rum olarak ka.rşısına çık • 
- Doğruca karakoJa gideceksin. tım. Rumca konuşuyorum. Sesimi de 
Kayıkcı, kulağını kaşıdı: iyice değiştiriyorum. Ve böylece de se· 
- Karakollarla pek aram hoş değil- nin o kurnaz tilkiyi aldatabiliyorum ... 

d:r amma .. hadi ne ise .. hatırın için gi- T abitd:r ki, bunlar, ehemmyetsiz şey
deyim ... Ka.ıak.~lqa ne yapacağım? ler. Şimdi, bunları bırakalun. Asıl ya-

- Karakolda, Salih efendi isminde pılacak işler hakkında konuşalım. 
bir memur vardır. Onu bulacaksın... - Konuşalım. 
Kendisi, iri yarı bir a...ı;lamdır. Onun - Fakat, konuşacağımız şeyler 
kulağı.na eğileceksin. Kayıkta birisi hakkında sana iyi bir fikir verebil -
bekliyor. Seni görmek istiyor; diye ~ mek için evvela; birbirimizden ayrıl • 
ceksin. dığımız dakikadan itibaren geçen şey-

- O, şimdi karakolda bulunur mu? leri sana anlatayım. 
- Tam, karakolda bulunacağı za- - Çok iyi olur. 

mandır. Gavur Mehmet, Anemas zindanla-
- Başüstüne. rının altından denize kadar uzıyan o 
Kayıkcı, kayığı iskeleye yanaştır - korkunç kanaldan Ayvansaray sahili-

mış; dışarı atlamıştı. ne çıktıkları gecenirtı şabahı, Ayvan-
Aradan beş dakika -geçmeden ya - sarayda arkadaşlarından ayrılarak E

nında (Eşekci Salih) olduğu halde, şekci Salihle bir sandala binmiş .. Ga
kayıkcı gelmişti. lataya gelmiş.. Aziziye karakolunun 

Eşekci Salih, o kadar metin bir za • arkasındaki iskeleye çıktıktan sonra E
bıta memuru _olduğu halde, Gavur şekci Salihden ayrılarak onu bir daha 
Mehmedi kayıkta görür görmez, irade- görmemişti. 

sini kaybetmiş .. büyü~ bir telaş ile ka- İşte şimdi Gavur Mehmet, o günden 
yığa atlı yarak: sonra başından geçen şeyleri birer bi-

- Aşkolsun, Mehmet. Burada ne rer Eşekci Safihe naklederek, birbirinin 
işin var? .. Beşiktaş toprağına ayak bas- içine girmiş olan işler hakkında ona u· 
blamak, için hakkında kat'i iraedi se· mumi bir fikir vermişti. 
niye olduğunu bilmiyor musun. Yok • Bu uzun konuşma esnasında da, 
sa, başımızı derde mi sokacaksın? artık ortalık epeyce kararmaya başla-

Demişti. mış; kayık da (fener) iskelesi önleri~ 
Gavur Mehmet, kayıkcıya: ne gelmişti. 
- Çek bakalım lbrahim.. şöyle E - O zaman Gavur Mehmet 

yüpsultana doğru .. bir hava alalım. 
Dedikten sonra, Eşekci Salihin ku

lağına eğilmiş; büyük bir sükunetle, 
şu cevabı vermişti: 

- Hakkın var, azizim. Lakin ben, 
ne iradei seniyenin hududunu tecavüz 
edecek, ne de sizin elinize geçecek ka
dar budala değilim ... Benim, Beşik -
taş toprağına ayak basmam; 
yasak. Ben de, bu yasağı bozmadım. 
Karaya, ayak basmadım. Denizde bek· 
liyerek sana haber yolladım. 

Bu cevob, Eşekci Salihin hoşuna 
gitmişti. Bir hayli güldükten sonra: 

- Ulan, Mehmet!.. Bazan, Acem 
izzet (l) gibi laf söylersin. 

Diye mukabele etmişti. 
Gavur Mehmet, boş yere vakit ge· 

çirmek istemiyerek derhal maksada gi-

sözünü 
kesmiş; başını kayıkcıya çevirerek: 

- lhrahiml.. Ortalık kararıyor. Va
kit geç. Eyübe kadar gidersek, saat bi
ri bulacak. Dönüşte belki, seni de kol 
sandalları çevirirler... Biz; şuradaki 
meyhanelerin birinde, bir iki tane ça· 
kacağız. Sonra, karadan gideceğiz. Bi
zi şu iskeleye çıkar. Sen de, vaktinde 
dön. 

Demişti. 

* Gavur Mehmet, koltuğunun altın -
daki paketlerle o karanlık mahzene so
kulduğu zaman, gene o peltek Rum· 
ca ile: 

- Hey .. arkadaşlar!. Burada mısı· 
nız? .. 

Diye se'slenmişti. 
(Arkası var) 

.rişmişti. 

- S:1lih ! .. Seni niye çağırttım, bi-
liyor musun? .. 

- Yoooook. 
- Bu gece seni biraz yoracağım. 
- İyi amma, bu gece karakolda be-

nim bir kaç işim vardı. 

( 1 ) (Acem İzzet), o devrin mesh ur 
avukatların<lan biri idi. Bilhassa avam 
ve znhıla menmdarı arasında büyük 
bir ~ü'.ı rctc malikti. 

, ,... Beşikte' 

DiKiŞ YURDU 
Tahsili en yüksek biçki mekte
bidir. Kayıd devam ediyor. E1-
işleri sergisi 1 İlk T eşrine ka
dar umuma açıktır. Akaretler 

87 No. Telefon: 43687 

SON POSTA. Birincitqrin l 

ittihatçılar Devrinde 

r~UH LEFET ~~;jr 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

Son Posta'mn siyaat tefrikası ·: - 70 - Yazan: Ziya Şakir 

Muhalif gazetelerin serptiği tohumlar, muhtelif şekillerde filizlerini göstermişlerdi. 
Murat Beyle tevkif edilen Nazif, Sururi ve Uryani zade Cemil Molla hakkında 

tahkihat devam ederken, bir başka vak'a zuhur etmişti 
ft'tihatcılar, bunları da Murad bey

den bilmişler: 
- Şahsına ehemmiyet verdirmek .. 

ve millet.in şe.fkat ve merhametini cel
betmek için, Murad bey bu yaftaları 
adamlarına yapıştırtmıştır. 

Demişlerdi. Bir çok kimseler de: 
- Eğer ittihatcılar Murad beyi öl

dürmek isteseler, her halde böyle ilan 
etmezler. 

Diye, ittihatcılara hak vermisler • 
di. . 

Muhakkak olan bir şey varsa; artık 
o da, Murad beyin (manevi ölümü) ne 
hükmedilmiş olması idi. Nitekim, Mu
rad bey de bunu hissetmiş; hükumete 
müracaat ederek memleket haricine 
çıkmak için izin istemiş; çıkıp Roman
ya ya gitmişti. 

fakat; Murad beyin çıkıp gitmesi
le, hadisat~n arkası kesilmemişti. Mu
halif gazetelerin serptiği tohumlar, 
muhtelif şekillerde filizlerini göster -
mişlerdi. Murad beyle beraber tevkif e· 
dilen (Nazif Suruı:_i) ve (UrY.anlzade 
Cemil Molla) ; memleketin dahili em· 
niyet ve asayişini tehdid eden tahrika
tın amilleri olmakla itham edilmekte -
lerdi. 

Bunlar hakkındaki tahkikat devam 
ederken, - şimdiye kadar vukua gelen 
hadiselerden bambaşka - bir vak'a zu
hur etmiş; ve çok acı bir netice ver -
mişti. 

Meşru ti yet tarihinde (Taş kışla 
vak'ası) namını alan bu hadise, hiç bir 
ciddi sebeb ve bahaneye müstenid de· 
ğildi. .. Ve bu da, gene ittihatcıların ha
tası yüzünden vulrna gelmişti. 

İttihatcılar; Rumeliden getirttikleri 
iki tabur (avcı) askerinin, her derde 
deva olabil~eğini zannederek, • bir 
türlü emniyet edemedikleri - ikinci fır· 
kanın askerlerini birer bahane ile İs -
tanbuldan uzaklastırmak istemislerdi. , . 
Buna binaen, T aşkışlada bulunan ikin
ci fırka efrcı,dından iki tabur asker.!? 
(Cidde) ye sevkine karar vermişler • 
di. 

Fakat bunu haber alan fesadcılar, 

derhal bu askerlerden bazılarının da
marlarına girmişl~r: 

- Sizi, (Yemen) e sürgün ediyor· 
lar. Artık, evinize .barkınıza hasret ka· 
lacaksınız; Yemen çöllerinde mahva -
lacaksınız. isyan edin. Gitmeyin. Şim
di, hürriyet var. 

Diye, tahrikata girişmişlerdi. Biraz 
akıllı ve zeki olan efrad buna inanmak 
istememişlerdi. T amamile saf ve cahil 
bir zümre ise, bu müfsidane tahrikatu 
kanı vermişlerdi. 

T eşrinievvelin 16 ncı günü, iki ta· 
bura hazırlık emri gelmişti. T ahrikata 
kananlardan, seksen nefer, derhal kışla 
avlusuna silah çatarak: 

- Terhis tezkeremizi isteriz. Baş· 
ka bir yere gitmeyiz. 

Demişler; ve diğer arkadaşlarını da 
bu çirkin harekete tıürüklemek iste -
mişlerdi. 

Bunlara, hiç kijllse iştirak etmemiş
ti. Ve kendilerinin bir takım softalar 
ve miın~fıklar tarafından iğfal edil • 
dikleri anlaşıldığı için, askerlik şeref 
ve kıymetini haleldar edecek olan bu 
hareketten ,·azgeçmeleri hakkında bir 
hayli nasihat verilmişti. Fakat, fikirle
ri tamamen zehirlenmiş olan bu bed • 
bahtlar, verilen nasihatlan dinleme • 
mişlerdi. 

Saflığın ve cehaletin derecesini şun
dan anlamalıdır ki_j bunla.r ,tam üç gün 
üç gece avludaki silah çatısının başın· 
dan ayrılmamışlar, orada öylece ter • 
his tezkeresi beklem~lerdi. Artık Ü • 

çüncü gün, gene kim bilir kimlerin teş
vikile, mütecavizane b_ir harekete geç· 
mişlcrdi. 

Artık o zaman; ask~rliğin demir gi
bi sarsılmıyan kanunu tatbik edilmiş; 
bunları itaata mecbur etmek için avcı 
taburlarına emir verilmişti. 

Asiler, kendilerine son defa olarak 
verilen emre de itaat göstermedikleri 
için arada bir müsademe başgöster • 
miş .. üç neferin maktul düşmesi ve Ü· 

çünün de yaralanması üzerine, diğer • 
leri, derhal silahlarını teslim etmişler • 
di. 

Bu kanlı vak'anm neticesi, muhte • 
lif tesirler husule getirmişti. 

1 - ~4eşrutiyete ve ittihatcılara 
muhalif olanlar, yaptıkları hu mel'anet 
ve müfsidetle, böyle b}r faciaya sebe· 
biyet vermislerdi. 

2 - (A~irleriqe itaat} gibi en şe
refli ve faziletli bir meziyetle dünya -
nın her tarafında şöhret kazanmış olan 
Türk askerini yanlış bir yola sürükle· 
mişlerdi. 

:1 - (Memleketi düşmandan koru
mak) tan başka hiç bir vazifesi olmı· 
yan asker arasına, bugünden itibaren 
bir (siyaset dedikodusu) sokarak or • 
duya çok büyük bir fenalık etmişler -
di. 

lttihatcıların buradaki başlıca hata
ları, bu işe (avcı taburları) nı karıştır· 
malan idi. Esasen asilerin bu hareket
lerini aklı başında olan arkadaşların -
dan hiç biri kabul etmemiş ve onların 
hareketleri;e iştirak eylememişlerdi. 
Buna binaen, İstanbulda bulunan ta -
burların hangisi olursa olsun, bunların 
üzerine sevkedilse; hiç şüphesiz ki ay· 
ni netice elde edilebilirdi. 

Halbuki avcı taburlarının, daha he· 
nüz çarıklarının tozlarile bu işe karış· 
malan halk ve bilhassa avam üzerinde 
çok fena bir tesir husule getirmiş, itti
hatcılar aleyhinde yeniden hir takım 
dedikodulara sebebiyet vermi11ti. 

Nitekim, aradan iki gün geçmeden 
mühim bir hadise daha zuhur etmiş -
ti ... O gün, Kapalıçarşmın en kalaba
lık bir zamanında, sırtlarında çuvallar 
bulunan, bellerinde koca Karadağ ta
bancaları sallanan üç dört kişi çarşıya 
girmişler .. kuyumçular çarşısının köşe· 
sinde çuvalları in~dirmişler. içlerinden 
çıkardıkları birer ikişer okkalık kaçak 
tütünleri güzelce teşhir etmişler.. ta
mamile pervasız bir vaziyetle alış, ve
rişe girişmişlerdi. 

Bunu haber alan polisler gelmişler, 
tütünleri müsader.e etmek istemiş -
lerdi. O zaman o herifler, Karadağ taı
bancalarını çekmijl~r; derhal müda • 
faa vaziyeti almışlar: 

- Bize müda}ıaleye ne hakkınız 
var?.. Meşrutiy,et sadece Ahmede, 
Mehmede gelmedi YI'· Biz de, bu mem
leketin evladıyız... Bizim mahallede
ki çamaşırcı Eminenin oğlu Sidikli 
Abdi.. cemiyete aza oldu diye, 300 ku
ruş aylığa geçirildi. Üç sene evvel rüş
vet aldı diye muhtarlıktan çıkarılan 
Sarsak Receb, te~rar muhtarlığa ge -
tirildi; (ben, cemiyettenim l..) diye, 
mahallenin başın~ bela kesildi ... Ce· 
miyetten olanlara şapur şupur da; bize 
yarabbi şükür mü? Hırsızhk etmiyo
ruz, dolandırıcılık. etmiyoruz. Canı • 
mızı dişimize ta}carak ekmek parası 
kazanıyoruz. Üzerimize gelmeyin, 

nüne sirayet, etmiş.. oradan da yıldı. 
rım sür'atile karşıyakaya aksetmi~i. 
Netice malum ... 

Gelelim, kaçakcılara .. bu iki aereeri. 
bir çiban başı koparmak için ortahğı 
birbirine katmışlar; koskoca abıta 
kuvvetini yerinden oynatmışlar .• hat
ta, zaptiye nazırı Sami.paşayı bile, çar-
şıya gelerek vaziyete bizzat müdaba · 
leye mecbur bırakmışlardı. 

Artık halkın, hükumete zerre b .. 
dar emniyeti kalmamıştı. Ve kalına • 
makta da hakkı vardı. Çünkü; (Mem
lekette muazzam bir inkılap oldu.) di
ye barbar bağınlmasına rağmen dalıa 
hala hükumeti idare edenler, - sadra • 
zamından, zaptiye neferine kadar - es
ki memUTlardı. 

Babıali, yerinde idi. Nazırların aan· 
dalyeleri, - niç olmazsa yeniti.lı: ohun 
diye - yerlerini bile değiştirmemifti. 
(Ankazı istibdad) diye, Bekir ağa bö -
lüğüne doldurulanların 'heyeti mec • 
muası ise, ancak ve ancak (151) kişi· 
den ibaretti ... Demek ki, Abdülhamid 
devrinin bütün seyyiatını ancak ve an
cak bu (151) kişi idare ve idame et • 
miş; ve (38 milyon halk) da, bu (151 
kişi) karşısında tiril tiril titremifd. 

(Arkası var) 
-···· l!••····--·••ll ;ı.-..-

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

J>erşeınbe 

(*) 

Sık sık nezle 
Olmamak için 
Kendinizi soğuğa alıştırmanız Jhqndır, 

Bunun için de sağuk duşlar yapmalısl -
.nız. Fakat bu da birdenbire olmaz. KnelA 
yazdan deniz banyoları ve sonbaharda 
ılık duı,lar ile vücudü alıştırdıktan .mı
ra soğu! duşlara başlanılır. 

Buna alıştıktan sonra insanlar lıolay 

kolay rüzgardan, cereyanlardan to.r:ıc -
maz. Ve bq.nun neticesi olarak nezle, 

bronşit ve saire gibi hastalıklara tutul-

maz. 

( *) Bu notları kesip saklaJllUZt ,. • 
but bir albüme yaplflınp kollelmiyoa 

yapmaz. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza ~. 

• Son Poıta + 
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alimallah, Y1 karız. Hem siz bize az 
gelirsiniz. Gidin de, avcı taburlarını _ 
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gönderin. 
Diye, ba~ırmaya başlamışlardı. 
Ortalık, karışmıştı. Dükkanlar, bir 

anda kapanrJ4lıştı. Halk bil'birlerini 
ezerek kaçmaya başlamıştı. 

- Kaçın!.. 
Bu bir tek söz, matlub olan tesırı 

husule getirmi~ti. Mahmud paşa cad· 
desinde başlıyan kofkunç panik, Sul-
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İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 M k · · ·d ık eksiltme ile tamir ettirile • 
• - er ezımıze aı kavak istimbotu ~ç · · 

cektir. Keşif bedeli (1953) liradır. 

2 - Bu i•e ait fClrlname şunlardır: l ~ 
A. - Fenni şartname. 
B. - İdari sartname 
3 ı. kl.'l b • gınJ parasız olarak İstanbul Lima· 

• - ste ı er u tartname ve evra 
Sah·ı Sıhh" -~- alabilirler. nı ı ıye Merkezi LevazımıJ'IU9" n 

4 Eks
'l . . . . 1936 Cuma günü saat 14 de Galatada Ka. 

• - ı tme 16 bırmcıtesrın . 
M f P 

_._ v d ' kur merkez satmalma Komısyonunda ya-
ra usta a a!"l s0&agın a mez 
pılacaktır. 

5. - Eksiltme açık olacaktır. 
6 Ek 

. . kl in t 46 lira 50 kuruş muvakkat teminat pa • 
. - sıltmeye gııece er v • • • 

·ı 
1
. 

1
,1,. bu n1bi tamirat yaptıgına daır bır ehlıyet vesikası 

rası ı e en az 3000 ıra ı,a .,,. 

göstermesi. tarttır. (1748) 

'I yeni N eş riya t 1 
T. .:u. B. D. _ Türk Mühendisler Birliği 

ta.rafından çıkarılan bu mesleki mecmuanın 

16 ncı sayısı mesleğe aid bir çok yazılarla in

tişar etmiştir. 

İDARE l\IECI\WASI - Dahiliye Vekaleti 

tarafından her ay muntazaman çıkarıl -
makta olan İdare Mecmuasının (101) inci 

&ayısı da çıkmşıtır. Bu nüshasında İdare ve 
Resmi kısımdan başka Hasan Şükrü Ada1ın 

(Almanyadaki Belediye Teşkilatı) isimli etü

dü bulunmaktadır. 

Atatürk Gününde Uçak Günü - Vehbi Cem 
Aşkun tarafından yazılan bu 2 tablo, 3 per
delik piyes, kitab halinde basılmış ve satışa 
çıkarılmıştır. -· . ' ........................................ .... 

-

SELANfK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • tdare merkezi 

ratanbul ( G•l•ta) 
Tarlcig•tl•kl ıubel•rl: 
Jstanbul, (Galata, Yenicami ); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanlstandakl ıubelırlı 
Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamelAb 
(stanbul ve galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

i 

OOYÇE ORIENT BANK 
Draadner Bank Şubeaı 

Merkezi: tlerlia 

Türklg•deki ıa6elttrl: 

Galata • latanbul • lzrnlr 
Deposu: lst. 1\itün Gümrüğü 

' * h•r tiirlii ha"ka iıl * 

'· . .. Olçü üzerıne 
Fenni Kasık Bağları 
:Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

reaaı 
sorsalar 
lstiyenlere ölç~ 

tarifesi gönderılır 
EmlnönU 

1zmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
-. salummz. 

" Doktor 
lbrahim Zati Öget 

Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergtın 

Oö-leden sonra hastalarını kabul 
"' ~---_.eder· 

KUMBARA 

SON POSTA 

• 
BiR AYE.VVEL 

BENİ 

KURBAGA 
· DERİLİ 
HAPIN DİYE 
ÇAGIRIYORL ARDı 

Şimdi ise, 
cildim tayanı hayret bir 
derecede açık ve tazedir. 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir saye
sinde on beş gün zarfında açık, taze ve 
yumuşak bir cild sahibi olmağa muvaf
fak olmuşlardır. cild mütehassıslnrı, se
nelerdenberi, cildi tasfiye etmek ve yu
muşatmak için en tabii tedbir olarak su
reti hususiyede istihzar edilmiş taze kre
ma ve musaffa zeytinyağı tavsiye et -
mektedlrler. Bu unsurlar, bugün (yağsız> 
beyaz rengindeki Tokalon kreminin ter
kibinde mevcuttur. Bu krem mesamata 

nüfuz ederek sabunun temlzliyemedlğl 

bütün gayri saf maddeleri eritir, siyah 
benler zail olur. Beyaz rengindeki Toka
lon kreminin, mesamelerı kapatan, cildi 
gençleştirerek beyaz ,yumuşak ve nermln 
kılan mukavvi ve besleyici unsurları da 
vardır. 

KAYIP LAR=ı 
Çapa Kız İlk Tatbikat Mekte -

binden aldığım şahadetname tle .(4 üncü 

llkmektep (A) kursunun tasdiknamesini ve 

nüfus kağıdımı kazaen zayi eyledim. Yeni

lerini alacağımdan eskilerin hükmü yoktur. 
Şehremini Taş mektep numara (2) 

Vecihe ('139) 

Sayfa 11 .. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llAnları 
Kıymeti 

muhammenesi 
Lira K • 

118 54 

177 84 

313 40 

Muvakkat 
teminatı · 

Lira K. 

8 89 

13 34 

23 50 

Üsküdar tenbel hacı Mehmed mq;I--
lesinde Selimi Ali caddesinde t O mü • 
kerrer sayılı Dükkinın 7 /18 hissesi. 

Üsküdarda Tenbel Hacı Mehmed M. 
Selimi Ali caddesinde 60, 85, 56 aa
yılı bostan ve barakanın 1 /3 hiS8etİ. 
Çengelköyünde ve caddesinde Eski 
157, 159 yeni 53, 55 Hamam ve ha
ne arsasının 1 /2 hiuesi. 

. . Yukarıda mevki ve cinai ve kıymetleri yazılı mahlul hisseli yerler bir ay 
ıçınde pazarlıkla satılacağından iateklilerin Kadıköy Vakıflar ··dü· } ·· ~ ·· ·· tl ( mu r ugune muracaa an. 1750) 

İs tan bul 4 üncü İcra ıv. ı~murluğundan : 
~mlak ~e Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve aira

da ıpoteklı olup tamamına 3200-Üç bin iki yüz-lira kıymet takdir edilmiş 1 · ! 
Bakırköy Kartaltepe mahalleainin Avniye sokağında 5 numaralı ve canibio 8;: 
mini Hüseyin arsası Yesari Edhem ağa ahırı arkası tarik cebhesi A • y ı 
sokağı ile mahdut zemin katı bir &ofa üzerinde iki oda bir hela b · vnıkilye 
d·- k ·ı ·ı· ' ır er ıger apı ı e geçı ır, ıofa üzerinde iki oda bir hela ve bahçedeki mutfağa ge· 

ç~n bir koridor, bir merdiven altı birinci kat: Camekan bölmeli bir sofa üze- • 
nnde beş oda, mutfak, bir heli, merdiven bftfında bir bölme oda bu kısmin 
bahçeden ayrıca kapısı vardır. Bahçedeki müştemilat: mutfak karosimen bir 
kori~or üzerinde zemini kırmızı çini bir zemini karosimen kiler bir mutfak 
ve bır aralık kiler iki oda mevcuttur. Bahçe: ön ve arka kısım üzere iki par-
çadır. Arka kısım bahçede meyva ağaçlan tulumbalı kuyu bahçenin etrafı' 
kısa duvar üstü parmaklıktır. Umum mesaha 478,50 metre murabbaı olub 
bundan 157 metre murabbaı bahçedeki mutfaktır. Hanenin tamamı 
açık artırmaya konmut olup ilin tarihinden itibaren farlname'.;İ herkes ta. 
rafından görülebilecek ve 11 - 11 -1936 tarihine raslayan Caılanba günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile satılacaktır. Satıs 
Em1ik ve Eytam Banka.sının 844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğun: 
dan mezkfır kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapıl • 
makıızın gaynmenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bı
rakılacaktır. ~ırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edil • 
mek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye VC) 

vakıf icaresi satış bedelinden ödenir. Satı~ bedeli peşin ödemek lazımdır. İcra 
ve İflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan İpotek sahibi a\acak\ılar\a 
diğer alakadarların gaynmenkul üzerindeki bak\annı ve hususile faiz ve 

masrafları dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Akai halde hakları tapu sicillet-ile sabit ol
madıkca satış bedelinin paylatmaıından hariç kalırlar. Alakadarların itbu 
kanun maddesine uyaun aurette hareket etıneleri ve daLa faz),. malilınat al- ~--,..ı 

935-936 yılında Yüce Ülkü Lisesinden al- • ..... --=---mak iateyealerin 35/1251 cb,.a No.eiı. dUıı ··e ma.a eh'ft -
llUf old~m LJae Balcalorya p.badetnam- nur. 20 aenelilc tavi.s hecleli ma.terf.ye aittir. (410) 
mi kaybettim yenJ.slnJ oıJ<aracaAundan eald- ;;;.;;.;;.;;;;;.;;.;;~~;.;.;;~;._;;;;;--~-------------~ 
.ının bflkmQ ~ ..... 

Türk Hava kurumu Selimiye Şair Neslmi sokak No. !O 

Cemal 73'7 

o 

BIRE, 
1000 

-- . --

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. cı K~tlde 11 / Birinci Teerln ı 93S dadır. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(50.000) liralık iki adet mükafat vardır ... '-' ______________________ , ________ _, 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Eınlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve ıı • 

rada ipotekli olup tamamına (1065) Bin alt~ı bet lira kıymet takdir edil
mis olan Kandilli Vaniköy caddesinde eski 6 yeni 12 l)Umarab kayıkhane 
ars~aının müftenıilitı: Harap bir kayıkhane kulübeleri ile kayıkhane aran· 
aından ibarettir. Evsafı: Kulübe iki oda bir ev altı, bir hela ve bir sundur
mayı muhtevidir. Harap ve muhtacı tamirdir. Arsa: Önünde harap bir ka· 
yıkhane rıhtımını muhtevi 355 metre murabbamda bir arsadır. Tamamı 
açık artırmaya konmut olup ilan tarihinden itibaren fartnamesi herkes la· 

- ,;tJ ""'~-
.. ~ /i. .. 

rafından görülebilecek ve 3 - 11 - 936 tarihine raslayan Salı gunu 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma sureti le satılacaktır. Sabş 
Emlak ve Eytam Bankuımn 844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğun• 
dan mezkUr kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapıl .. 
maksızın gayrımenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde hı· 
rakılacaktır. Artırmaya iftirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edil · 
mek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener reaimleri ve dellaliye ve 

... "- ... l 
~· 

• "'" il • 

vakıf karesi ıatıf bedelinden ödenir. Satıf bedeli pefİn ödemek lazımdır. İcra 
ve iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarkı 
diğer alakadarların gaynmenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafları dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol· 
madıkca satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların itbt, 
kanun maddesine uygun lSurette hareket etmeleri ve daha fazla malumat al· 
mak isteyenlerin 34/1181 dosya No.sile dairemize müracaatları ilin olu· 
nur. 20 senelik taviz bedeli mütteriye aittir. (411) 

. Ki OPRiN· kaıelerı .. :; AERYeRoE~KuRuş : •· 
e.t.ş. oi~.~oMATİZMA A~Rı RİtE.G"İii v! NEZLEYE ı<AR ı· e· icl ,!jriÇ-TIR ·. 



Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. Seve
ceği gıdalarla besleyiniz ve bOyDtDnOz 
Yavrularmız her istediğini yemiyorsa bu kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleriniz. 

HASAN 
Özlü Unlanna Yavrular Bayılıyor 

Vitamin - .Kalori - Gıda - Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf 

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Özlü Unlan 
Çocuklannıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıkhrmıyarak değiftire değittire yediriniz. Vit.mjni 
ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrulannız nq'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olarlar. 

(Çabuk büyürler. Çabuk dit çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, iabal olmazlar. HASAN ÔZLÜ UNLARb..E 
; yı>pılan mahallebi ve çorbalann ve tatlıların ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN 
'1ZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden ala-
nınız. Bqka marka verirlerse almayınız ve aldanmayın· • H A S AN MARKASINA DiKKAT. 

H A S A N DEPOSU: ANKARA, ıST ANBUL, BEYO~LU 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255) 

OksUrenlere: KATRAN BABBJ IBBlll 

K A ' E • 
NEOKALMINA 
Grip • NevraQI • Bat ve Dit airllan • Artritizm • Romatizma 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Sehu Bir metre.min ilk 

· M. Munbbu deieri tenriıwb 

Cihaqir paism 1•ind. 51 inci ..... 
da JiiZliia ...... 16,56 
Cibanp J8D&lll yerinde 51 inci ada-
da yüzaüz ...... 15.10 
Fatih yanına yerinde llkenderpafa 
mahallesinin T ellil oclalan IOkajmdıa 
128 inci adada 375 suıtim yüzlü .. 

1,50 1,90 

J,50 ı .. 10 

- 91,34 3 20,56 
Yukarda aahuı, semti ve bir metreainin m11hammm kıuneti yazılı olan arl&· 

lu alikadarlar aruında atılmak üwe ayn ayn pazarbja konulmuttur· Şart-
ı.~ 1 ~!~!..1:::.::-..l- •• 00 lur"" l~a...Cl...J! o'--'-- L! __ , ___ ..1.- gÖ9te-

nameııert evazım muuunquuuv IOl'U • IKCllUI IUWll" ~ 

rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/10/936 perffJIDbe IÜ· 
nü saat 14 ele daimi encümende bulunmalıdır. (8.) ( 1553) 

* * , .Bir metre munhbaına 5 lira c:lejs biçilen Akway yangın yerinde 47 in-
ci adada 1317, 1315 ve 1378 harita N.h analar arumcla 560 ..mim yüzlü 
149 metre 60 santim sahuandaki M'M alibdarlar arumda utıhnak üzere 
açık artırmaya konmuflur. Şartnamesi, levazım müdürlüğünde ıörülür. is
tekli olanlar 56 lira 1 O kunıtluk ilr teminat makbuz veya mektubile bera
ber 8/10/936 ~ ıünü saat 14 de daimi encümende bulunmalı • 
dar. (8.) (1547), 1 • 

Sıra No.. 
6 

10 
12 

Sabri 
Rüttü Çalapla 
bhami 

14 Vural Çetmell 
17 Tahsin Temren 

·* * 

18 Alieddin Mantarojlu 
20 Salahaddin Aktolunar 
21 Şefik Kurc:loğlu 
22 Mehmet l(ibar -29 Rıfkı Erel' 
30 Muıtafa Zeki 

.tl /9/936 tarihinde yapılan teblii memurluğu imtihanina dahil olan İ · 
sim ve ııra numaralan yukarıda yazıh taliplerin veaikalarile beraber mu • 
buebeye müracaatlan lüzumu ilin olunur. «B.» «1769» ---

HEMO~ROJ~t 
Ameliyatsız basurlan t~davı eder, tesm katıdır. 

.{)illiln PikH""6HZHn 
/, 

&uzEui,ini TEnin Eniniz"• 
Bu çok kolay bir şeydirl TURAN'1 
sabunlarile her gün yaptlacak 
~banyo hakiki bir güzellik ban, 
'' yosudur 

0 VERDA,, 
·f atlı ve hoı rayihalı büyük lüb. 

~aJ>un.._, 

"ROSEMARY,, 
tlui~ cildler içın gayet lttif bli) 

@arıd• gül ile rayihalandırılm11 sabun.. 

"BATH SOAP,, 
Kolonya suyu ile ıhıar edilmiJ bol) 

'" r•OI• köpüklü sabun •• 

· '"FATMA ... 
'ldarelı tuvalet sabunlarının en faıl.a 

;~::;··· 
-----MAMULATJ 

Çocuk hastalıkları mntehassısı 

Dr. ll'fBIT SALlll Soysal 
Albyol ağzındaki muayenehanesini 
Oda caddesi Su tlrketl karş111nda 
46 No. lu Tayyareci Aparbmamna 

naldetmiftir. 

Mekte ~er a ı .. r en .. 
L6tfen çoc lannızla beraber mağazalarımm 

ziyaret ediniz. 

Trençkot ve Gabardlnl!'rlmtz 
Gençliğin en pratik ve en faıla tercih ettiği liumqlarchr. 

Beyoğlunda B A K ER Mağazalannın 
çocuklara mat... etY• claüwıi, llMtla ....... .,,. 

en iyi ve en zengin çeşitli dairesidir. 

KANZUK 
Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçlarıri köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine mftnl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUnemasını kolay
laştırarak bayat kabiliyetini arttı
rır. Lfttif rayihalı bir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk Ec:aaneal 
Beyoğlu - lstanbul. •. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahilıye mütU-

Pazardan maada bergQn S • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 2239d 
Tel. Kandilli 38 • Beylerbeyi 4S 

ORTAKÖY ' 
Biçki ve dikiş denhanesi 
Kadınlara mahsua kafltlar başladı. 

Biçki ve dikiş dersleri, ta1)'ÖI', tuvalet, 
manto, frenkgömlekieri, pijama, kra· 
vat, kadın ve erkek lç çamqır, yaka
lar, organtin, gül ve bir :kaç çeşitler. 

Erkek ceket ve pantalon. 
OriaköJ: Tqmerdlftll J'lanp cad· 

desi, No. 22/1 Madam Yebe Papallrl. 

OSMANU BANKASI 
TÜRK ANON:M ŞiRK.Eli 

TESls TAR1Hl: 1881 

Serma1eai: 10.000,oooıa.w. .... 

Tlrkiyeniıı bqlıoa ,.hfrl .. 
Pariı, M.anilya, Nia,Loadıa w 
Maıı9eeter'de. M111r, Kıbm, ~ 

lran, Filistin YE' YUDADİltaD'cla 

Şnbeleri, Yugosla~ya, Bo~ 
Sııriye ve Yunaniltaıı'da P'ilJUleıi 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta 
iLAN FlATLARI 

1 - Gazetenin esas yazıaile Wr eü
tunun iki satın bir (eanlim) 

aayılır. 

2 - Sahifesine göre bir eantiaa ilra 
fiatı tunlardır: 

Sahife 

• 
• 
• 

: 1 - "' k1lnll 
: 2-111 • 

: 3 -- • 
: 4 - 111 • 

Dlter yerler : - 81 • 
Soıı sahife : - Si • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 

me vardır . 
4 - lnce ve kalın yazılar tutec.ekla· 

rı yere göre santimle ölcülür. 

&on Poata Matbaa• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

{ 
A. Ekrem UfAKJJOIL 

SAHIPLUll s. RlllP BMiÇ 


