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MATEM t İNDEYİZ 
İZMİRDE . VE CİVARINDA 1650 EV ·TAMAMEN, 135 EV 
~--KISMEN YIKil.MIŞ, 68 KİŞİ DE BOGULMUŞTUR--..... 
'== . 
~1'arih.te İlk Defa· Olarak Kaydedilen Vak'a 

ı Unan Başvekili Ankarada . Müs-
tesna Bir Hüsnü Kabul Gördü 
~Ösyö ( Vcnizelos )- İle Arkadaşları Cic!den 

. 4flemnun Ve Mütehassis Oldular 

1'~. 
"'tti . uk defa olarak icay-

y' V enizelos Karilerimizi Mösyö 
Tatmin Edecektir 

~ ~ hükümetinin Başve
~ftntt:t"!-< · toprağında, Türk 
~ b uı~ nıisafiridir ve Yu-

•Yragı T.. k b v M V • l K ·ı • 1 mütebuaia olduğumu da 
Sttıd ur ayragınm • enu;e os an en- deder misiniz.. dedi. -

t~nt • değil, yanında dal- mizi T atniin Edecektir * 
lık tlftır. * Yunan başvekili dün vagonu- M. VENIZELOS BAŞPAP AS 

~ e nun önunae ve içinde: ZİYARET EDECEK: 
~<la oı:•s Marmara açıkla- - Jstanbul gazeteleri namına Mösyö Venizelos Atinadan 
s~tkl&atv u: Elli kruvazörü ile beyanı hoşamedi ederiz, cümlesi- •yrılmadan evvel lstanbula çık-
a.. l'tı~un etot, . Peykişevket ve ni işittiği zaman hiç şaşırmadı. tığı takdirde ortodoks bir dev-
~ctk rpıt l k 1 Her zaman ve her yerde bizi · letin reisi sıfatile, ortodoks mez-
~ Sel~ I 0 arımız arşı a- görmiye alışmışh. Gülümsedi: hebinin reisi olan başpapns1 
fltbri(!iyc rn aş~ılar. Az sonra - Güzel istanbulunuzu ancak ziyaret etmek mecburiyetinde 
~ e tnüd·~~~aletinin birincı bir göz açıp kapc&yacak kadar kalacağını söylemiş ve bu mecbu 
A. :rtıi tnahUtu Nizamcttin ve kısa bir zaman içinde gördüm. riyet ile karşılaşmamak için 
·~ıı h sus müdürü Kemal 1 Fakat avdetimde biraz daha fazla başka bir noktadan karaya 
~()1ii eyleri g t" b 1 tanımaya çalışacağım, dedi ve çıkmak istemişti. Atina elçimiz 
~e l:ldü. e ıren islim ot _ ilave etti: hükumetten aldığı talimat üzerine 
y ltıurı l<ruvazöre yanaşh. 1 - O zaman sizinle uzun uza· bu ziyaretin pek tabii telakki 

\ıtı <tt1rnıı k ltı:.. atı b YU arı çıkarak dıya konuşacağım, biliyorum,çok edileceğini söylemiş ve bu ce-
~ll ilk .aşvekiline hükumeti- mütecessis olacaksınız, fakat ben vap Yunan muhitinde fok iyi 
l ......._ B • de sizin tecessüs hislerinizi tat- bir tesir yapmıştır. Mösyö Veni-
~bı· ~ eyanı min etmiye çalışacağım. zelos batpapası avdetinde ziya-

-
Felaket Geçirdik: 1 Teşrinisani Nutku Bekleniyor 

Güzel İzmir Matem 
İçindedir 

İzmir, 27 (H.M.) - Şehri· 
mizin uğradığı felaket ilk da
kikalarda zannedildiğinden çok 
büyüktür • 

Suların alhndan mütemadi
yen ceset çıkanlmaktadır. 

Boğulanlann adedi bu da
kikaya kadar (44)ü bulmuştur. 

Yıkılan evlerin adedi de 
( 9'l4) tür. Belediye yersiz 
yurtsuz kalan felaketzecklere 
yardım etmektedir. Oteller 
hıncahınç doludur. · 

Matem Listesi 
Son Haberlerle Daha 

Ziy.ade Kabardı 
ftzmir, 27 ( H. M.) - Hü

kümet hasann tesbitine de
wm etmektedir. 

Dün gece $ansı matbuata 
'.Vqilen resmi tebliğe göre t 

znairde '37 • -
Seydiköyünae ")8 
Bumovada 13 kişi boğulmuştur 

Yıkılan evlerin adedine gelince: 
İzmirde 1400 ev tamamen 
İımirde 135 ev kısmen 
~movada 150 ev tamamen 
5tydiköyünde 100 ev tamamen 
su altında kalarak yıkılmışlardır. 

Zarar mühimdir 
Bu can ziyaı karşısında 

maddi zarar ikinci derecede 
k lmakla beraber bunun da 
~ilyonlara baliğ olduğunu 
kaydedelim: 

l Filhakika çarşılarda su al
tı da kalan depolarda mevcut 
e ya mahvolmuştur. 

iz.mir, 27 (H. M) - Boğu
lanlar arasında maalesef iki 
tane de askerimız vardır. 

• lzmir, 27 (H. M.) - (Kara 
:bağ) da da beş kişi boğul
muştur. Bu mmtakada 300 
"',fltanda.ş geceyi açıkta geçir-
111' ye mecbur kalmıştır. . 

Hilaliahmer 
Şefkatini Bittabi 
Esirgemiyor 

Reisicüııihur . Hz. nin 
Mühim Beyanatta ~U
luıımalan l\~uhtemel ... 

1 1·eşrinisani nutku söylen celc olan Millet Mttclisi 
Ankara, 27( Hususi) - An· y&k tesir yapmıştir. Bu ziyaret, 

) ikara bu nafta mühim siyasi ılsmet .Pş. bükii*1e\iniıi şimcn- . 
hadiselere sahne oluyor. M. <iifer siyasetindeki muvaffaki
Venizelosun ve Macar Başveki- ;yeti kadar büyük bir muvaf
linin ziyaretleri, Millet Mecli- l f akiyet addedilmekte ve bu 
si~in açJlmak Üzere bulunması, ~adisenin meclisin açılmak . 
Cümhuriyet bayramı hazırlık- üzere bulunduğu zamana te
ları, Gazinin mecliste okuyaca- sadüf etmesi fali hayır adde
ğı nutuk, bütün nazarları tek- dilmektedir. 
r ar Ankaraya çevirmiştir. Bu sebeple bu sene Türk 

Hergün kafile kafile meb'us ocağında Cümhuriyet bayramı 
geliyor. Herkes Gazinin Mec- münasebetile verilecek baloya 
aiste okuyacağı nutku sabırsız- da büyük bir ehemmiyet 
lıkla bekliyor. Gazinin nutkun· verilmektedir. Balo için fa
da ikinci fırkanın ihdası lüzu- aliyetle hazırlıklar yapılmak-

tadır. Baloda ecnebi se-mu ve temin ettiği menfaatler 
üzerinde tevekkuf edeceği, 
memleketin ·. siyasi tekamülü 
ve son zamanlardaki hadiseler 
hakkında fikirlerini söyliyeceği 

•tahmin edilmektedir. M. Veni-
. çok bü-

fir ve aileleri için 200 kişilik 
davetiye gönderilmiştir. Baloda 
M. Venizelos ve maiyeti 
ile, Macar Başvekili ve bü
tün diplomat mahafili hazır 
bulunacaktır. 

Bolulu Ahçı 

lzmir, 27 (H. M.) • - Evleri • 
yıkılan vatandaşlardan ( 8400 ) 
kişi Hilaliahmer tarafından 
verilen çadırlarda - yatmakta o 

dırlar. 

Devamı 3 üncü sayıfada) 

Bu Sabah Galatada 
Bir Facia Oldu 

Dört Kişinin Ölmüş Olma
sından Korkuluyor r 'R etti hoşamedisini M. Veni:ıelos bir saniye dur- ret edecek ve iki gün şehrimizde 

~· Dt..,a~1 3 " 1 duktan sonr: kalarak lıükümetimizin misafiri ı• 
l:-~f' uncü s9fada J j - Lütfen ok memnun ve sıfatile Perapalasta oturacaktır. Ç Sayfamızda 

ltleri . . ---=- ı-------·------------:----=~- -
. 

-:- ~a~, hanım şikayet ediyo~. Yemekleri bozmıya başladın. 
rnızın Ankaraya Muvasalatlan Haberi Dürdüncü Sayfaınızdadır ·'---------- Bu gıdışle başka kapı ara, demıye .mecbur olacağız i'&libal 
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Veremle Müca - Alacak Balya Madeni Müşkül Vaziyette .. ! Bir Çocuk ~ Mösyö VenizeloS 

~::~;.~;.=~~- ~:!:den Madenin tl\İluvakkat~n,: ~~~"::!! 1 ::~1~::~~~~::~~ 
Veremle mücadele ceauye 

1 ıy h t T K t'A Ol k rllen habere J'3re M. Veniıelos'un ~ 
diYe bir cemiyet var. Hu cemiyet ABirgı~ rASduarmette l a u a a 1 ara YA!:" ralaSnudreı..tte kara aeyahatl proramında Hayda,..,..,. hayır mileaseaeai ~bi balkın yar- _ da cletD, luutte maya ~km ... _,-

dımını istiyor. Cemiyetin vaziye- D M h ld cut idi. M. Veniıeloı nezaket nıeuı..ı-' 
tini tetkik ettik ve gördük ki bu , yaralandı UrmaSl U te e •r ı· H t d d. ıe naıan dikkate alarak ızmitte kar•" b m ı as ane e l çıkmayı tercih ediyordu. Bilahare 1'iit"' 
teşekkül, kendisinden eklenen ı , I • kiye hükQmeti Yunan ricalinin Hayd ... 
hizmeti yapabilmekten uıak kal- Arapcamiinde o.turan seyyar . . Şof?r Halit Ef. nin · idare- P•tada karaya çıkaaları n orJI' 

mışbr. Fikrimizi, açıkça, gllü satıcı Ahmet, aynı evde oturan 

1 

Haber aldığımıza göre bir senedenberi ağır zararlara ıir- , aındeki (2429) numaralı oto- Ankaraya gitmek Gzere treDe biııaı~ 
giştcn ari olarak yazdık. (Yann) Sadık ile bir alacak meselesin- diğinden dolayı Balya - Karaaydm cirketi, Balya madeninin iş-1 mobil, Dolmabahçe maliye anu._u h:har etmittir. 
•azete:i, büyük bir alaka ile or- Ah T k il. (Vetdzeloa) latanbul'dan .~ 

tıld b t t ta 
den kavga ~tmişl~r, met 1 letme faaliyetine muakkat y_eya kat'i surette nihayet vermeyi ırtas. iye ambar memuru. H~lit takdirde Batpapas1ıı1.1 zi•aret et; 

taya a ı, ermu a n n b kla Sad - - Ef ( } -
6 

.1 

ve hamiyet diisturlanndan balı- ıça ıgı agır surette düşünmektedir. Bu şirket yarım asırlık ömre maliktir. His- · nın 1 yaşındaki oğlu mecburiyetinde kalacatı ve bu me9'ei" 

setti, lazım gelen cevabi aldı. yaralayıp kaçmışbr. Sadık Sen selerinin ekserisi F ransızlarm elindedir. Verilen malumata göre Kemal Ef ye çarparak ağar •ln bir •ui tefehhDm tevHt etrneai rtJ; 
Fakat görüyoruz ki buna kani Jorj hastanesine kaldırılmıştır. şirketin böyle bir vaziyete düşmesinin sebebi, tonu ( 40) İngiliz surette yaralamıştır. Kemal temel bulunduğunu '3ylernlftlr. M. r'" 
olmamış. Umumi işler için, mem· lirasına kadar satılan çıkardığı simli kurşunun son bir sene Gümüşsuyu hastanesine kaldı- nlzelo.) ua bu rnUllhuaın Tiirldye 5tl' 

leket m--•eıer·ı ı· .. m· kendı.nd· Otomobı·ı Ag""' aca Çarpb 1 f·· tuı 1"i tarafmda. Ankara'y• tebu~ edl._.. 
.... cı T ~ zarfında ( 18-19) liraya kadar düşmesi vf! bu yüzden maden rı mışbr, şo or tu muştur. • _.ı. 

her z.aman he.sap aormak sala· Dün sabah maarif emaneti " veril- en"apta T&rtüye 1tllk0_.. 

bl·yetı• ,,,o-ren bu gazete, bizim bu d ah f şirketinin ağır bir zarar kar1ısında kalmasıdır. Halbuki şirke- nu··nku·· Hırsızhklar aln M. "Veııizeloı,,un baş-papulıfı sJ1" 
.a önün e 2120 numar şo ör · 'dd. b d · k d ( 9 ) i ~ cemiyetin •• görmediğini söyle· tın ı ıasına göre u ma eom tonu, en isine 1 ,5 ngifi~ reUnl tabii bir hadise olarak ~te&A 

-s Knl'onun idare ettigıv · otomobil ı· al ı k d Dün tpbrimizin muhtelif ---..x.ı --• memize tahammül edemiyor. Fer· -... arasına m oma ta ır. y- """•' ..... a ltlru etai 
:-a! :diyor. Feryat etmekle kal· freninin bozulması yüzünden Şirket hükfımet nezdinde yardım için teşebbüste bulunmuştur. kısımlarında 8 hırsızlık vak'- bOdlrmiştir. Türkiye Hariciye vekil"' 

mıyor .. o cemiyet estediğine be- bir ağaca çarpmış, ön kısmı Önümüzdeki salı günü de idare meclisini fevkalade olarak ası olmuş, az, çok bazı eşya vudiii c:eTapta lıtanhAl'da a.. ,.. 
B bk b" k ur(--'-'-- L-- aşınlmıştır. Burada ıayam pubiıma mevcud.lyetı Dü ~ 

aap •erir v diyor. u mao ve ar lSlDl çam wuan 1MU&p toplanmıya davet etmiştir. Eg-er hükumet yardım edebilirse 
l'alahna kısaca işaret etükteu olmuştur. dikkat olan 18 zinci mektebin araaında dostane mllnaaebatın ı.ıot" 
ıonra dün miitalealanna müraca· faaliyet devam edecektir. Aksi takdirde şirketin iki bine yakm nhtimının mermer ve kurşun- fuıa mani ohmyacağuu bey• " 
at ettiğimiz baa doktorlardan al- vabıo .. kat'iyen hayır" olaca- amelesi işsiz kalacak, Ilıca - Palamutluk şimendiferi de dura- larını çalan Yusuf isminde mlftir: ~ 

1- t fk. j · g-mı tahmin edebilirsiniz. Hükfı- caktır. Bundan başka Susın...o1.ktaki borasit madeni de, mallarına Zannedildijine glire Yuaaa·Bat~ dığımız ma uma ve 1 ır: erı 5~" bir serseri yakalanmasadır. maiyeti ile birlikte lata.bul .. ~ . 
.aptıya yazmayı daha muvafık metimizin veremi azaltmak için mahreç bulamadığı için faaliyetini muvakkaten terketmiştir. ede~ek ve orada bir veya iki fÜJI 15" 
buluyoruz: yapacağı ilk İş hariçten ge- Bu madende de (400) kadar T6rk amele çalışıyordu. Metresine Kızıp Kah- lacaktır. 

Doktor Abdullah Cevdet B. len şeker üzerinden gümrük veye Hücum Etti_ baffa~: ııly.!..~-;:·::: ~ 
- Herhangi bir cemiyetten resmini kaldırmakolmalıdır. Ec- cu··mhun·yet Yavuzumuz Sirkeci bamaU.armdan M- T&rldye lllJdheeti•· ,a.terclljl _,, 

d~ı b" hatta b nebi memleketlerinde vereme ••• _, kettem ..... a 11. v-ıuı.. ~ 
~.. ır gazet~-- h er- karşa mücadele o kadar visi B Halıaoğlunda Peponun yanın- da karaya çakmaya kabul .. _..,,. '(il' 

hangi bir vatanuaor ta esap o kadar derindir ki bu müla- ayramı.. Limanda, Halk Tarafın- da garsonluk eden metre.ine "'>--.., uu WillAmetıa • ..u ..... -" 
10rabiJir. Bu soruş bir kontrol kızm1t. gidip kahvenin cam rlld meaaiai lçlD bir ı-mt ~ 

kata bunlar sıkııhrllamaz. Kom- d a n Gezilebilecektir.. . c1e o1aa bu -.taae· luıreketWea ~ 
telikki edilmemelidir. şumuz Bulgaristan'da veremle Ankaraya Pek Çok •e çerçivelerini lwmq '" t. ,. Tlrkiye Mfirf &ı. &qe ~ 

Kendilerine sual sorulanlar mücadele için on bq mec- Kimse Gictiyor.. Vilayet makamından: Uma- tulmuştur. etmlftir. 
1Ual soranlara memnuniyetle mua çakmaktadır. nımıza geleil Yavuz harp ge- Devlet Bankası Enis Beyin Beyanatı 
malümat ve izahat vermelidir- -tl Cümhuriyet bayramına işti- misinin pazartesi, sah ve çar- 1 Din lapıs baadarab Rapt ~ 
ler. Anamdan bulunduğum Doktor Atıf B. (Cağaloğlu rak edecek olan İstanbul ızcı- ıamba günleri saat 10 dan çin Teşvik Pire'deıa tebrflllize ıe1- Atlaa ~ 
Verem Cemiyeti nekadar az 50) ferinin bir kısmı dün akşa~ 11 buçuğa, 13 buçuktan 16 Dün vali ve belediye reiai !:';.ah8;:Ut ı::-= .. ~~ 
iş görebilse de gene meşkür- - Bizdeki Verem cemiyeti saat 8 trenile Ankaraya gir buçuğa kadar ve perşembe Muhittin B. vilayet ve belediye ____ ,,_ 

A k k - k b. · · Faal. · mi'llerdir. Mütebaki kısım bu· günü yalnız 10 dan 11 buçuğa LLiJ lia üd- - - da aurabhu beyetbd slyaret etaifd'· 
dur (1) Avrupa ve meri a . uçü ır cemıyettır. ıyeti ır kadar halkın ziyaretlerine mü- eraan e po m urunu vet Eaie Bey dGa lumdlaile ~ 
memleketlerinin veremle mü- lstanbulun ihtiyaçlarmı tatmin gün gidecektir. d di ._ d ederek biliımum memurlann bir aulaarrlrimbe ,.. ----A&- .,,.,,, 

d ek k d ild
. Dün, bu münasebetle Ank~ saa e e ·ıeceği Kuman anlık- . . edil _._ D vl b _,_ 

cadele ir;n teşekkül eden ce- e ec uvvette eğ. ır. ld l yem te818 ecar. e et an- •llfbır: 
r- * raya mden meb'us Ve, halk 0 tan bi iri mİştİr. 1---- • • L:---d --1-alan f 

miyetleri yanında bizimki mil- o· 11U1a1 ıçm wue ar Jimllll .. BDhaua Cümhuriyet ., 
yon yanında 1 adedi kadar küdDarok)tor Mustafa Bey (Üs- kadar çoktu ki trenlerde Y,Cr Millet Mektepleri için hakkında tCfVİk ve tergipte ramında Anbrada bulun~~ 

bulabilmek kabil olamıyordu. ) bulunmalanm tavsiye etmiftir. bu meyaac1a baza h .ı ~ .. 
kalır. _ Son Postamn Verem Bir kısım gazeteciler, dün (43 Bin Lira takip etmek here .::.bala ıe':. 

Meseli: Miittebidei Ameri- cemiyeti hakkındaki neşriyatına öğleden sonra saat ikide ha- lstanbul hususi muhasebesi Zührevi Hastalıklarla dim. Bap. ( db ) Jaü~ 
kada Verem yataklannın mec- - d.. O 1_ d . . reket eden trene bir se..J:s 1 Temnisanide a .. •lacak Millet Mu-cadele a...._L__.J __ &-L---- da-et etı-. gor um. yazımr a cemıyetı ı-ıı ır- -· r ~ l"UllUUll,,-- .. ol 
muu 30 bine baliğ olan yüz faaliyete sevketmek endişesin- vagonu ilave edilmek suretile mektepleri için (43) bin lira v...... bqyekili il. V~...J 
aanatoryom ve 500 de aynca den başka bir gaye yoktu. seyahat edebilmişlerdir. tahsisat kabul etmiştir. Millet · launbul belediyai bu 8eDe eeaaplanm Haydarpqada ~ 
dispanser vardır. Filhakika memleketimizde bir mektepleri iki devre olacak, ıilhrevi lıutahklarla m6cade- ~erek birlikte Aabrap ,... 

d 69 Istanbulda Ne Kadar le daha fazla elaemmi} ~ yo::-:d:!:e! ve":::: ~k:.,':d:':."'!\!~".'b.. ... =~ Balık Tutuluyor? ~~rtd:;e~:'.: !'.ı::~ di;eri ~- ·et .. .!., .. v,::··:.-.. ~ ~ 
çocuklara mahaes 59 müessese, tin faaliyetini daha kuvvetli Senevi İst:anbulda (2) mil- l.tanbal viliyeti ba •ika- .....ıa ,a.:t.dltl lıllka ._ ~ 
121 orman istirahathanesi var- bir fekle sokmasım istemekte yon kilo balık tutulmaktadır. Sanatoryomlara Yardım deleyi tabiye ebM'k iete•if, - ...,. '* ..... Y---~ 

ı bell-1:- 1a La.& -~-- • IJ... " d b .... ~ 
dır. Her on bin nüfusa nis- pek hakh bir taleptir. Cemi· Hüfus bqma (3) kilo bahk stanbul viliyet biitçelinden --..7eye .....ı utRÇ\:wu ••• TM'ı.te .._ ,,. l""" 

betle yerem vefeatı: yetin hali hazırdaki faaliyeti isabet etmektedir. Bu rakam Heybeliada Ye Biylbda (25) bin lira •ermiftir. -:!.. --:._ •z-= ·~ 
Belçik•da 14, Almanya- mahchattur. elde resmen mevcut istatistik- =~~ 1500 lira Jar- Beynelmilel Teknik hı'=- ..._ .... .__... ..-:;,, 

da I~ lngilterede 19 elduj-u * lerin ifadesidir. ~ ....... _~__ ..... 1'llk ._......_ ...,.,....~ 
halde 1334 senesinde bizde Doktor Orhan B. (Topane, . Seyyar Etibba Tr8-·~lib Sergisi •• ....,...__... 1Mı .......... ~ 

H kik Bo .. zk "-- HL- hh Meclı"sı· ~ Milli :L:!.. __ t - &.------1. -- ,.._. 'ı ...._, taaJıı1nı11 ,-M ye baliğ olmUfhı. a i ga esen '-Allliiçi 5 numaralı ıuıSSl a Şehrimizde seyyar etibba __. ,,... .....m..- -- .- ıra-... ~ 
verem vefeyahnm bu adedin apabmanda) İstanbul Sıhhiye mDdDiii teşkilib ve tepbirat ye tathi- miyeti bu aylarda Aabracla iki • lıll.a •'• ıe•• fil' ., 
fevkinde olduğu muhakkakbr. - - Ve.remle mllaldele ce- , lstanbulda toplanacak ot.n , ,, rat iatuyonlan yapdacakbr. blyiik, beynelmilel hir teknik ..., .... C!--. IW .-... ....,_ 
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Kari Gözi'le 
G Ördükleri m iz 

Şeker 

Otuz Sekiz Kuruşa 

Sahlabilir Mi? 

Ceçenlcrdc Mllllyct ıructeıindc inli· 
flr eden bir havadiste giıya piyaaa

ltııtın bir tüccan Ruılarla büyük blr 

~ker kontratı aktcylcmit ve tekerin 

er kıyyulni (38) kuruştan eatacakmıt

lııı havadiıi hayretle kartıladım. 
~ 1 - Şekerin beher kıyye.inde (36) 

~ rümrük resmi ve (2) kurut ta 
111"aıın nakliye vardır. 38 kurut yalnız 
~1lfifi olan 9ckerl 38 kul'Ufa eatmak 

""1ıııdır. 
l4J?. - Cihan plyualannda blltün em· 

1.\ ar ıukut etml9tJr. Her devlet lıtihea
lııı.ı ihraç cttlrntlye çalıtmaktadır. 
3 - Şeker hakkında lıc en büyUk 

tt.iı.beti yapan Lchlıtan tekeri Türkl
>'ty 
~ ırelmer.di. Ç6nkü Tnrklye devletile 

et muahedcıi olmadığından mua• 
~ti 
lıt e Vergisi olarak beher vaıonda (240) 

~ "ermek mecburiyetinde olduğundan 
kiye tllccarları Lehlatandan bir tek 

hk 

'tı:ı 
r almıyorlardı. 3 Huirandan itlba· 

~ teker ar.amt tarifeye tabi olduğQa• 

lfıııı Cihan flatlanndan yhde on iki 

~ flatla TUrklyeye teker Htmıya 
"'•dı. . 

telefi alıtat bugllnden itibaren Tllrldyeye 

er ıatamıyacak, çllıılrU tllccarım 
~laııdc memnun olmamakla beraber 

~Ilı btıla ancak blr ay urfında ırel .. 
tor. 

1 
~ - Şeker piyasasının bıı aene mGt-. 
,1 •ııkutundan en dyade mutasarnr 

'tı Ruıya devletidir. ÇGnkU geç-

~e tonunu (12) lngtlh llruına tattık· 
.ı hllde bıı ıene (7) lngllis ırf bl pek 

ı:;ı bir flatla Hlmakta oduklarından 
'etı. •ç etmek mecburiyetinde olup l'CÇen 

l t Ue bu aene farkı flatlan 5 milyon 
~u· •z ınlktarı nokaan para alacaklard ... 

~Uiyet guctemlndc yar.ılan havadu 

1 olsaydı Türlriyenln ihtiyacı olan 

lı.~Vi 6500 VBiOn tekeri Tllrk mllletine 

~Palılar bedava gönderecek ve 
~t beş milyon Tllrk llraaı Avrupaya 

tecekfü. 

~~klcrc bedava ıeker rUndtrecek 

11,~1 ınecnun veyahut lllcenap bir 
tt taaavvw edilebilir mi ? 

Şeker taciri 

Hayrettin 

CEVAPLARIMIZ 
.\lı ... 

'"•im Bcyeı ''i ~lannır. kısa olmak t•rtlle 
b· llıılyctlc kabul edilecektir. 

'~~~ ıuallerlnlr.e cevapJanmız tun· 

l .... 
lu. Ceı111 Nuri Beyin cevabı tcvilklr 
~t dh 

'>ııı 11rilat idi. Bir.im miltalcamızın da 

~~ lılahıyette olması tabiidir. Ortada 
11ıtd •n başka korkacak ne vardır? 
l.... • 

~t• l>ığcr vllAyetlcrden bahsederken 

t~td· kelimesinin kullanılma1ı buraya 
'1~ ı:t, Yoksa l&tanbulun eskiden 

'ıı. ~I lıGkGmet oJmaaından dolayı dll 
ı .. ıltı,iı 
~iti değildir. Kendi hcaabımır.a bu 
~b >'ııkardaki tarife göre ve o niyetle 

•ıııy 
Orıız, efendim. 

numarası: 8 

- .. - -- -- - ·-----

Son- Haftanın -·Sinenia Filimi-eri 
Size Biraz Fikir 

. 

Hakkında 
Veniıek lstedik ..• 

Bu sene sinema mevsimi 

1 
güzel fiHmlerle açıldı. Şimdiye 
kadar gördüğümüz kurdelel_er 
bunun bir delilidir. Son hafta-
nın projeksiyonları arasında 
ise Caz kızları gibi eğlen· 
celi bir fantezi, Hacı Murat 
gibi tarihi vak'amn aksini, 
Aşk resmi geçidi ve Manuel~ 
isimleri altında diğer iki he
yecan veren serküzeşt manza-

1 raları görüyoruz. Caz kızla~ı 
l bugünün hayatına uygun hır 
vak'ayı ifade ediyor. 

Mevzu şudur: (Flok) aile, 
' bir karı kocadan ibarettir. 
Kızları Anna, aileden ayrı· 
dır. Ailesini, Berlindeki (Talya) 
ismindeki büyük tiyatronun 
sahibi zanneder. Fakat bir 
gün, iki arkadaş ile Berline 
geldiği zaman görür ki anasile 
babası seyyar bir tiyatroda 
çalışıyorlnr. Anna'mn arkadaş
ları kendini derhal bırakıp 
ıa vuşurlar. 

Hacı Murat ve . ugilisi .• 
Esr·..sen madam ,k, eli 

uzun bir kadındır. ...lra sıra 
öteberi çalmaktadır. An na 
geldiği gün, yine böyle bir 
hırsızlık yapan madam Flok 
karakola çağınlmışhr. 

Fakat tiyatroda ise ahali 
doludu:-. Hırsızlık başlar. Nihayet 
Hans isminde bir genç ahaliyi 
oyalamak üzere Annayı ufak 
bir numara yapmıya ikna eder. 
Numara yapılır. Muvaffak olur. 

Aile, büyük bir tiyatroya 
yerleşir. Bu sırada Hana 
Annayı sevmiştir. Fakat meş· 
hur muganni (Ordito) da kıza 
aşıktır. Son dakikada Ameri
kaya gidecekleri sırada Anna, 
Orditonun ahlaksızlığını öğ
renir ve Hans ile evlenir. 

Hacı Murat 
Dağıstanlı, asil ve mert 

bir insandır. Ruslarla, amansız 
bir istiklail harbine girişildi
ği sırada Şamil atlı bir vatan· 

Caz Kızları /ilminden bir sahne .• 
daşın rakabetine uğrar, Rus· le ölür, gider. 
lara iltkaya mecbur olur.Fakat Manuela 
vatanı aleyhine silih çekmez. Meksika hudutlarının niha· 

Bu ıırada Çarın gözdelerin· yetsi:r ıssızlığı içinde nema bu
den bir kadınla ıevişir ve bu lan hnraretli bir aşkın kah
arada öğrenir ki Şamil, anne- ramanıdır. İki amcazade ara· 
sine ifkence etmektedir. İşte ttında meydan alan dehşetli 
bir fırsattan istifade ederek kin önünde hakkı arayıp bulan 
anneıinin yardımına koşarken bu kadın, birçok filimlerde 
Rusların hücumuna uğrar, mU- gördüğümüz ahlak ve hüsnü
ıavi olmıyan bir harpte şeref- hal enmuzeci denmiye layıktır. 

Manueld aşkını ıtiraf ediyor •• 

Fahriye arkadaşının im da- 1 evvellki azaplarının hepsini ha-

SON POSTA'nın 
PEYAM/ SAFA 

Edebi Romanı 
dına yetişmek için sordu: tıriadı. Ncrimanın Fahriyeye 

- Seni eve Macit mi ge- hiç gitmediği halde bu kadar 

ta i -l~is· 
'lıa\ıy 1 konuşurlarken Neriman 
~~it ~rdu. İzahat vermenin en 
~~i, sı~ an~nı bekledi ve Şi-
~hı ahrıyenin sözlerinden 

~ ı.. e ilk k h . 4-ıtit a kabasını attığı 
~ııı1 ' ~erirnan onun bu neşeli 
~"~tı: açırnıak istemiyerek 

........ 
\j Sen d"' k . hin .. un a şam bıze gel-

~· 1 <>yle mi? 
~ 'll•nas· 
~di. 1 kuru bir: • Eveti 

\t~~erinıan cesaretle devam 

'nen d"" un gece hovarda-

iYi 
l
ı lıkta idim. Maksime gittim, 

para yedim. 
Söze böyle başlıyarak masum 

insanlar gibi ıçı rahat ve 
neş' eli görünmek istiyordu. 
Şinasi bunu anladı ve sesını 
çıkarmıyarak devam etmesini 
bekledi. 

Neriman devam etti: 
- Macitle beraberdik. 
Fakat arkasını getiremedi 

ve bu " Macitle beraberdik " 
cümlesi, yalnız kaldığı için, bir 
yazı levhası gibi Şinasinin dik· 
kati önünde büyüdü. 

tirdi ? cür' etkarca yalan söylemesini 
Sual iyi değildi. Neriman hazmedemedi. Ellerile öyle 

daha fazla şaşırdı : tesirli ve kat'i bir küçük hare-
- Evet ! ket yaptı ki Neriman devam 
Dedi. Biraz durdu ve de- edemedi, müthiş bir süküt 

vam etti : içinde yürüdüler. 
- Be:ı dün senden ayrıl· Bugün Şinasi önde gidiyor· 

dıktan sonra Fahriyeye gittim, du. Kolunda kemençesi yoktu. 
toplantıdan vazgeçilmiş, orada ve kıyafeti o kadar ihmal edil
Macidi gördüm, çok israr etti miş değildi; halbuki Neriman 
ve beni Beyoğluna çıkardı. yorgundu, elinde siyah torbalı 
Evvela... utu vardı ve hergünkü kıyafe-

Fakat Nerimanın ilk cesa- ti içinde idi. Bu muvaffakiyet
reti ve neş' esi kaybolduğu sizlikten sonra büsbütün şasır· 
ıçın sesi git gide hafifliyordu dı ve yoruldu. Fahriyeye doğ· 
ve yutkunmıya başladı. ru sokularak perişan bir hal· 

Bir gün evvel, ayni saatte de olduğunu ona hissettirdi, 
geçtikleri yolun ve kaldırımın onun yardımını bekledi. Şina
tıstünde idiler. Şinasi bir b ün sinin önde olmasından istifade 

Sapa :s 
ı 

. 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Karilerimizi~ Dertlerine C~vap •• 

1 
Sevdiğime 

Söylemeli 
Sevdamı 

Miyim? 
Karilere Cevaplar ,.., -Z-ar-if-R-op_l_a-rd_a_n __ I 

Ekrem imzalı kariime : 
Beş senedenberi seviştiğin 

bir kız senden mektup isterse, ı · 
artık ona sevdadan bahsede
yim mi diye sorulur mu ? Ben 
zannettim ki aksini soruyors!ln• 
Beş sene içinde arbk aşk es
kir de, ondan bahsetmek biraz 
gülünç olur. Yoksa sevişen bir 
adam mektuhunda başka 

ıeyden bahsedebilir mi ? 
lf 

Adil Beye: 
Bu kabil işleri doktorlar 

bilir. Bunu bir gazete sütu-
nunda okuyarak tedbir almak 
hatalıdır. Muayene edilmeksi-
zin hiç kimse size hastalığın 

ne olduğunu ve nasıl tedavi 
edilebileceğini söyliyemez. 

~ 
Nüzhet beye : 

Dedikleriniz doğrudur. Kız 
erkek arkadaşlığı umumi yer· 
lerde olur. Gizli yerlerdeki 
arkadaşlıklar tehlikeli mace
ralara yol açar. Zaten işte 
ananın, babanın vazifesi kız· 
lannın bu kabil tehlikeli ma· 1 

ceralara düşmesine mani ol
makbr. Fakat bizde ebeveyn 
kızlannın erkek arkadaşlarla 
evde, göz altında bile buluş· 

malanna müsaade etmezler, 
değil balo, gazino ve tiyatro, 
müsamere gibi umumi yerler
de bile. Sözüm bu kabil ana, 
babalaradır. 

• Mehmet Necip Beye: 
Çok tamakir olduğunuz 

anlaşılıyor. Aradığınız kız süse 
ve ziynete merakı olmıyan saf 
aile kızıdır. Böyle bir kız 
bulursanız evleniniz. Fakat ıık 
giyinmiye müpteli bir kız sizi 
mutlaka rencide eder. 

Hanımtegze 

=TAKVİM_ 

Gün s127 -Teşrinievel-930Hızu: 175 

Arabi Rum1 

4- Ccm.clahar-1349 14-Teşrlnlevvel-1346 

Vakit-Ezani· Vasatı Va.kıt-Er.ani-Vasati 

Güneş 1 .ıı 6 .2S Akşam 12.- 17.31 
Öğle 6.4S 11.58 Yat11 1.32 18.46 
ikindi 9.39 14.S2 lmsak 11.31 4.45 

~yah krep satenden 'n1t 
elbise, iki ayrı parça; etekliğe 
hususi bir zenginlik vermekte
dir. Boyun dtkısı olarak kena· 
rı beyaz kürk işlenmiş eşarp 
kullanmak münasip olur. 

SATILIK PIRLANTA 
Mavi beyaz tektaşlı 7 kırat ka

dar nadide bir çift pırlanta küpe 
Emniyet sandığı tarafından 27 
teşrinievvel pazartesi saat 2 de 
Sandal bedesteninde bilmüzayede 
satılacaktır. 

ederek bakıştılar. Şinasi, bir gün evvel, Nerima-
Fahriye düşündü ve ıözü nın Fahriyeye hiç uğramadığı-

şöyle idare etti : nı ve Beyoğluna yalnız gitti-
- Hata ettin Neriman, git- ğini biliyordu. Neriman o son 

memelidin. cümleyi söyleyinciye kadar 
Neriman tasdik etti: j Şinasi biraz teselli bulmuştu; 
- Evet, çok büyük hata... fakat yalan tekrar edilince 

Zaten hiç eğlenemedim. J Şinasinin başına birdenbire 
Halbuki çok eğlenmişti• kan çıkb. 

Burada tecrübesi olan bir ka· Tam eski Darülfünun bina· 
dm gibi konuşmıya muvaffak sının önüne ve bir gün evvel 
olmuştu. ayrıldıkları noktaya gelmiş-

- Çok büyük hata... diye ler~!· ~inasi birdenbire durdu, 
tekrar etti, bı:gün çok üzül- kat ı hır tavırla: 
düm... Fakat dayanamadım, - Ben geri dönüyorum 1 
Macit kibar çocuk... Ne kadar Dedi ve ayrıldı. Hızla yürü· 
yalvardığını gördün! yerek uzaklaştı. İstemediği 

Neriman, bir gün evvel Fa- halde ayrılmak azabını, bugün 
tih - Harbiye tramvayına atlar- de Neriman çekiyodu. 
ken Şinasi tarafından görllldü· İki arkadaş yalnız kalır 
ğünü bilseydi, "ne kadar yalvar- kalmaz bakıştılar. 
dığını gördiln demezdi. ÇünkU [ Arkası var 1 
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BAREM 
:~· Sinema Sütunu 
..,.. •, 

Birkaç Stneıiıa Haberi 
,, 

ı-....ı_ : ~~r~ · Yiıd~~·~ Ç~rİlçıplak 
.Roı Yapif"<>~·muş 

Jhtigar{ığa Kıgm~ Ver•1'Jiu Gü~el , Kadının, 
.. , ~ Gelse Ağzını Ôpec.ktim.-

'it ,., trt 

Genç sinf)ma yıldulanndaa \ yqıyacali " tekimlll edeoJI 
S. Cerdanın garip bir adeti tir. 
var: bu san'atkAr, bntnn rolle- Fakat burDnlerde y&pbl' 

-.......;__..,--.__.._, rini ke~di kendine prova eder- ytlzde yb seaH ffllmleriD "' 
ken hep çınlçıplak soyunur, tadan kalkacaklan da ın~ 

Molla Haşmetin yüzü bu· 
ruştu: 

- Tel kırdın komşu t • de· ı 
di - bu sözün yeri değil 1 

Hanım biraz kızarmıştı, ö
nüne bakıyordu. Ben de eni
kuunu utanmıştım. Güya özür 
dilemek istedim: 

- Hoş görün - dedim- ser
de ihtiyarlık var. Hanımın 
henüz 'evlenmediğini bilmiyor
dum. 

Bu sözüme Fıtnat Hanım 

cevap verdi: 
- Evim var, Efendi baba, 

. ama evim yok! 
- Anlamadım Hanım kızım. 
- Bizde kocaya varmıya, 

yahut kadın almıya evlenmek 
diyorlar. Demek ki çiftin ni
kahla birleşmesi üzerine bir 
ev, bir ocak teşekkül ediyor. 
Zaten nikahın hükmü de budur: 
Yeni bir ev yapmak, yeni bir 
yuva kurmaktır. Halbuki ben 
ere vardım, ev yapamadım. 

- Niçin sultanım? . 
- Erimi beyenmedim, evini 

bıraktım. 

- Yıldızlarınız mı banş
madı? 

- Yıldızların insanlaria ala
kası olup olmadığım bilmiyo
rum. Erimle ruhumuz uyuş
madı. 

Molla Haşmet, dik dik yü
züme baktı: 

- Sözün kısası - dedi - Fıt
ııataH. gençti; kocası ihtiyardı. 
İlkbahar ile karakış · bir yerde 
barınabilir mi? 

Bu söz, gerçi bena tariz 
idi. Lakin Fıtnat H., benden 
ziyde alındı: 

- İşte - dedi - bunda ya
nılıyorsunuz. Ben, zevcim Der
viş efendiyi ihtiyar olduğu 
için terketmedim. Çünkü kısa 
görüşlü bir kadın değilim. 
Ak saçların, binbir macera 

İhtiyarlığa kıymet veren bu f -Demek ki ihtiyar sevme.: 
güzel kadının, elimden gelse, sevemez? · 
ağzını öpecektim. Çünkü keli
me kelime yüreğime ümitler 

. dolduruyordu, Gülfidanın beni 
bir gün sevebilmesini mümkün· 
leştiriyordu. Fakat molla ~la
ca.k herif, neş'emi kırmakta 
gecikmedi: 

- Fıtnat Hanım, Fıtnat 
Hanım - diye bağırdı - tabiat sa
ğırdır. Ne şiirden mütehassis, 
ne feryattan müteessir olur. 
Siz güzel sözlerle beşeri 
aczin, ruha yapışan rükudetin 
zail olacağım mı umuyorsunuz. 
Her ihtiyar, bir parça buzdur. 
Buhara münkalip olmak için 
ölüm güneşi bekler. Hiçbir 
kuvvet, ona tabiatin bahşettiği 
bu hüviyeti değiştiremez. 

F ıtnat hanım, sükunetle 
sordu: 

- Aşk, kuvvetli bir rüz
gardır. Ancak genç ~ekler 
onun sadamesine tahammül 
eder. Titrek ayaklara ifti· 
nat eden bir vücudun ta
şıdığı kalbin metaneti ne ola~ 
bilir ki yıkıcı, devirici, rüzgar-· 
ların sarsıntısına dayanabilsin?ı 

- O halde siz de, sekiı, 
on sene sonra aşka elveda di-
yeceksiniz. Aman azizim, dik· 
kat ediniz; aşksız şairin yağs;z 
kandil kadar da kıymeti yok
tur. 

Soldan Saia~ Yukardan Aşalı: 
1 - Kış ( 4) bir çift (4) 
2 - Varidat ( 4) askeri 

mevki (4) 

3 - Yemek kabı (5) kft
çük bir hayvan (6) 

· 4 - Erkek ismi (3) Rum~ 
li şivesi (3) isim (3) 

5 - Gam, keder (7) 
6 - Bir mahalle (5) 

Bu bahis uzadı, uzadı, iki 1 r Sahiller (7) 
şairi de asabileştirdi. .~ F ak~t 8 - Sayı ( 3) tarihi bir 
kuvvet ve hakimiyet, Fıtnat kavim (3) sopa (3) 
Hanımda idi. Sevgisiz yaşıya- 9 _ Kuş kolu (5) lüzumlu 
bilmek ıçm tahtelhayv~ olan (5) 
bir hüviyet almak lazımgele-
ceğini, her uzvun bir ihtiyacı lO - İlletler (4) dizi (4) 

banyoya girer, karşısındaki kaktır. 
duvara asılı aynaya bakarak Greta GarbÖnun 
tavırlarını daha aç.ık ve lier- y . Fil . 
rak bir surette tetkik imkamnı enı mı... J 
bulurmuş. Greta Garbo yakında ~k-

ş ı V S ı• F·ı· l bir film çevirecektir. Bu Y~ 
ar o e es 1 1 :im er k f ' tk~- nı: ... clfı se ısveç san a cu-ı, o ıuı... • 

Mata - Hari rolünü oyntr' 
caktır. 

Mata - Hari, büyük barJ'tt 
kurşuna dizilen bir }\(10~ 
casusu idi. 

Meşhur komik Şarlo, baştan 
sonuna kadar, yani yllzde yilz 
seıli olan filimlere aleyhtardır. 
Dünyanın en büyük sineması· 
mn sahiplerinden olan "Roksi" 

- Greta Garbo şimdi '4 llbııJI'' 
fÜpheaiZ', isminde bir filim hazır~ 

de diyor ki: 
- Sesli fllimler 

- İstiareyi bırakın da açık 
konuşun. İhtiyarlığın . hayatta 
hakkı ve vazifesi yok mudur? 

- Hakkı düşünmek, vazi
fesi de ölümü b·:klemektir. 

olduğu gibi ruhun da bazı şey- l 1 - Akıllı (4) ey\rah 1 (4) .. ,/. 

lere , muhtaç ve müştak oldu;, ııı'D.,,,,Aiiı=!;R=Ü=;;LB===E=D"""A;:::;:Y=İ= .. -T-E-M=-S--İL-L-ERi-=• 
ğunu okadar güzel müdafaa 
ediyordu ki hayran olmamak Salı günü ISTAHBUL BELEDiYESi 
kabil değildi. --ı akşamı 

[ A:k•" ~·d ; ;aat 21,30 da ~~ mi ~~ . 
c:' b k l D k zalnız pnuallim il 11 ra ri aför erin Ün Ü içtim.at~ te ,talebelere 

.Muamele Vergisi İçi~ 
Ankaray~ Bir Hey~f~ 

Gönderecekler 

mahsus 

... 4 perde 

Yazan: 
M. Pagnol 

1111 

iti 11111 
T erceme edenler: 

i. Galip; H. Rasim 

~Çarşamba akşamları üniformalı! 
"zabitan ve cumartesi akşam!arı' 

nmuma biletJerde tenzilat var .. 

Cuma matine saat 15,30 dadır. 

__ , - r--
Doroti Uranje, Amerikan sinema aleminde 

· başlıyan yıldızlardan biridir. (Şarl Şez) ile birlikte 
isimli çok mÖdem bir komediyi oynıyacaklardn•. • terennüm eden ilihi teller ol- Dün sabah sanayi birliği~de en büyük musibetini gören 

duğuııu bilirim. İhtiyarlık, fabrikatörler toplanarak hususi Fransa da bile Puankare 
taazzuv etmiş bir mazi, tekellüm komisyonda hazırlanan mua"' kabinesi zamanında mali i~ti-
edeo bir tarihtir. Derviş efen- mele vergisinin lağvı hakkın- ra.ca tekabül için ancak ~üzqe M\LLET TİYATROSUNDA Naıit B. Bu akşam EL HAMRA sinemasında 
di, ihtiyar bir adam değil, daki raporu tetkik ve kabul ıki muamele vergısı ihdas temsllleri DENtz KORSANLARI Dilber ve sehhar AN N Y ON D R A nııı 
•skı· bı·r odundu. Düşu··. tm' 1 d' edilmişti. Bu, bir müddet sonra ö ·ık Al .. fil · l ~ e ış er ır. .. d b. nzil ..ı:ı-:. mada lüm tangosu ı manca super mı o an 

Mili t M r . ld w , yuz e ıre te e~, 
niin ki duvağım henüz ba- e ec .. ısı açı ıgı z~an geçen sene de tamamen lağ- J A Z Z K 1 Z 1 
tımda idi, gelin yatağı ibk bu rapor mıınderecatını şifa- d'I . . 1 • 
bir intizar içinde bizi bekli- han de anlatmak ve müdafaa ve ı mııtir. fte raporum'!ıda Ş 

t k 
. . . Ank b. f bu hususlan tamamen ızah ehzadebaşı ferah ( DIE VON RUMMELPLATZ ) 

yordu , bütün benliğimde e me ıçın araya ır ettik • • d · f,J' 
ilk muhabbet teranesini dinle- heyet gönderilecektir. Dahili · sınema tiyatrosun a Lüks ve ihtişam sahnelerile fevkalade eğlenceli 
mek için alevli bir hassasiyet sanayiden al.:.nan muamele 1 T E Ş E K K 0 R . ~ . "28 Teşriııievvel Salı günü akşam yete numaralarile pek güzel bir şaheserdir. .. ve-Pi' 
dola~nyordu. v~rgisinin senelik yekfınu iki Şlfli Sıhhat Yurdunda refikam .ıtr• Sahir opereti tarafından İlaveten : Sözlü ve sesli FOX JURNAL: Mösyo ... tttf ' 

Ô
. l b. d .. l b. milyon dokuz yüz bin liradır. kanaerl bermutat muvaffak bl.i' amehyei KADIN Fahri ve Rıfkı Beyler zelos nutuk söylerken ve Parisli büyük artist ( 5~11 f/o 
y e ır an a, oy e ır va·· w cerrahiye lle tedavi eden yalnız TOrld- kumpanya lan tarafından (Kay- GRANlER ) O koJ111• 1 • T " tomobil Sabcısı " son derece A. vıt , 

~y~ette zevcım ne .yapb ~:· . Dün bu içtimada bulunan yeııln detu; bütün beterlyetln nt.a\1- )seri Bülbülleri) Sinema: Güzeller Fransızca skeçte ( MAURICE CHEVALİER) ve (M~ 
-~alk .Hanım 1 - dedi • ~?g . bir zat bize şu izahata- verdı: hüliftibarı hocamız OperatCSr ce1n11 P'1• güzeli Billi Dov tarafından (Gen CE ROSTAND) ı taklit ediyor. 
sumdekı fındık yakısını degış- _Sanayi erbabı bu muamele Hauetlerinin hazakatlerine m~d~tı kız kalbi) Tafsilat el i_lanlarınd ~ 
tir f,, .. . Bu emirle o, ruhan vergisinin lağvını 927 den beri tiikranım. lnunlığa hizmet yollarında flllill __________ • 

b b ki. K k 1 çok ferefli bir mazi ve hal tatıyan Paşa .. -------------------------
beni tatlik etmiş oldu ve en ~ ıdyor. üçü sermaye erle Hazretleri . uhtelerindeki minnet ~e 
evi terkeyledim. Görüyorsunuz ~cu a gelen ve yaşamak Bu akşam M E L E K sineması 

, d 'k ih ıçın Avrupa" kredisine muhtaç . tetekkür hamulesine benim şükranları- Meusiınin en büyük Fransızca sözlü, ' 
y.a, aramız a gcnçlı v_e - olaıı sınai müesseseler iktısadi ml da Ulve etmişlerdir. Şitli s~hhat M e e tt h K 1 k z 
tıyarhk davası yok 1.. Eger o müşkülat k $ d d Yurdu'nda gördüğüm intizam eaerini u e em a Dl ' 
zevat, geçkin yaşına, bozuk faaliyetleri :ı;:un:ştiği ev;a:: ve h .. talua .. ,, ibm edllea •amimi • • e 1 • ~1. 
a~~nkli göğsüne, porsumuş de- her· an peşin olarak verrn.iye ıefkat hareketlerini hilhaHa :r.ikretmeği 136r rısıne ra.ğm.~n oymyan ve his- mecbur olduğu bu ve"rgi yü- bir vecibe sayarım. Gerek Cemil PaŞa şaheserinin iraesine başlıyor. Heyeti temsjliyesi: ANDRE ROAN, cAMiLLE abdi, 
seden bir kalp tuşısaydı ben zündcn de bir çok iflaslar Hazretlerine ve gerek Şişli Sıhhit CHARLES v . ANAEL veBHENRTY BERNSTIVIEIN in eoserleri.nin dilLber vAe dehaykAr ısı 

Yurdu'na kalbi tetekkürlerimin iblağına 
bugün mes'ut olacaktım. olmuşi:ur. muhterem gazetenizin tavauutunu hür-

- - - .. Avrupada hiçbir memle- metıenme terdifen rica ederim efendim. 

Demokr .. ;.side hakikat kette yüzde alb muamele B • • k · J rkell odrum Belediye Reisi ilaveten: Sözlü ve sesli FOX JURNAL Môı;yö VENIZELOS mıtu soy e 
projektörleri ? ? ? ? 1 vergisi yoktur. Umumi harbin Doktor Mümtaz , 
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Türkiyelle 

1 
I'--------~---~~--""!--~~--~---~~~--~~----...... ----~._--...... __ .._ __ ;;._ __ ::;..... ____ ..,,_: 

Yundnistan Arasında 
Anlqşma Yolları 

' 
M. ZEKERİYA ----

M İki. sene evvel Amerika ile 
eksıkanın arası · açılmıştı. Bu 

gerginlik bir t müddet o hali 
~:d~ ki, iki memleket arasında 
ır harp patla~ası"na "ramak 

~l~ı~tı. İşai diplomtik notcilar 
aatısı suretile hal imkanı kal .. 
ınanuşh. 

Bunun üzerine o sırada şöh 
retti bütün dünyaya yal 
hı rnış olan tayyareci Lint: 

ergin Meksikaya bir se~ 
[~at yapması tensip edildi, 
Mıntb.erg sulh ' sefiri sıfatile 
eksıkaya gitti. Filhakika bu 

:CYahatın büyük tesiri görüldü 
k~k harp tehlikesi ortadan 

tı. 

'f 
l Umumi harpten sonra mil~ 
1 etler arasında anlaşma esas-' 
barını tesis etmek için buna 
t~;z~r birçok vasıtalar icat 

111 
1 er. Talebe taatisi, spor 

}' ~çları tertibi gibi birçok: 
tn~İlar buldular. Bu usul ile1 

rıııt~eUerin birbirlerini daha 
t" Perver bir hava içinde gö-
.,,~p tanımalarına zeminler ih
-.qr ed'ld' ı ı. 

'f 
anı"Unanistan Türkiye ile siyasi 
>'c ~Şnıa yapmadan evvel bu 
tallit Usul sulh yollarına müra-

a etti. 
t CVvela, bizi Balkan konfe
b~~sına davet ettiler. Atinada 
d 'ıtnı murahaslarımıza azami 
dijsluk ve muhabbet göster-

er. 

ba~onra, Atletlerimizi musa-
80 aya devet ettiler ve onlara 
~ .. 11 derece misafirperverlik 
60sterdiler. 
\' ~aha sonra, Venizelos bu 
..,esılelerden istifade ederek 
'Urk b ' b ayrağını selamladı ve 
ai u .s~retle bizim en zaif his-

rnv'l.ı okşadı. 
tut e nihayet Yunan spor
nizarını buraya gönderdiler. 
ha <!; .. burada Yunanlıları bize 
ka! 

1 
urk misafirperverliği ile 

şı aştık. 

l". * •ıtıd urıye ile Yunanistan ara-
titd·~. senelerin getirip birik-

Sıgı bir düşmanlık vardır. 
ti.tı on Senelerde iki memleke
duş:enfeatleri birleşti. Eski 
<>ttad anlığı tevlit eden sebepler 
bir an kalktı. İki tarafta da 

F:~~aşma arzusu baş gösterdi. 
btt qt bu lüzumu yalnız 
'-laaPole~kacılann anlamış ol
letik kafi değildi. Çünkü po
~Ya~cıların, milletlerin siyasi 
tollttiı li'l.erindeki eski mühim 
llıilltt kalmamıştı. Evveli iki 
'altla ..-_ındaki hissi anla
~~l\u~~~ğı kaldırmak lizımdı. 
~, •çın de yeni sulh yol-
"~dı. tnuracaat etmek zarureti 

~y~t\ son aylar içinde Tür
~cy ı e Yunanistan arasında 
'iytd~ eden vakalan bu za
tıllldır 11 tetkik etmek li-

l Filhaıa ~l ... l ka bu sulh vasıta-
~~ • 0 ün·· v ı .. ;·e>au11 u yapmıı ve eni-
~ hi Türkiyeye gelmesi 
.., illi ~cınin . hazırlamışbr. 
~~ etle başlıyan anlaş-
btllaştn hakiki ve tam bir 
~YUk ıya tnthıcer olması en lc\: temennimizdir. 

0 nt Betlen 
1 >.ı~ehrimizde ttı "' car Baş k'l' K iM._ ?u sab h ve ı ı ont Bet-
u;'llı:n~e a ( 10,40 ) trenile 
dia~ Sirk g~lrniştir. Müşarün-

"'"U ecıdc al" lis .. ~tt • llıcrk v ı, po mu-
ıL Ve b 1 eı kumandanı vili-
~tl e ed' ' 

ı. selinıJ •ye azası tarafm-
tvın.. anaıuıt (IQ ,aruı·ı , ır. 

~ao) <I. 1 ey}ı bu akşam saat 
'°Ya h hususi trenle An-

a.reket edecektir. 

: 
~.:JIU.~----~~~~~s:._;;~~~~~__.. \ 

BUGUNÖN TELGRAF. HABERLERİ 
l'llf; 
( 

Hanedan Emlaki\ Misafirlerimiz Bu Sabah Ankaradal Felaket Geçirdik 
Maliye Vekaleti Yeni 

Bir Karar Verdi 
Ankara, 21 (Hususi) - Şim· 

diye kadar sakıt hanedana ait 
emlakin icar ve isticar muka 
vele ve muameleleri 3 Mart 
340 tarihli kanun mucibince. 
hükumet tarafından idare 
ediliyordu. Maliye Vekaleti 
defterdarlıklara bir tamim 
göndermiş ; bundan böyle 
Maliye memurlannm dava ve 
saire dolayısile satılamamakta 
olan hanedan emlakinin muka-

Ricalimiz r arafından 
Samimiyetle Karşılandı 

.. 
M. V enizelos ile Arkadaşları, Gör-
diil<leri Dostluktan Memnundurlar. .. 

Ankara, 27 ( H. M ) - Saat sekiz buçukta, en büyük 
askeri devlet ordusunda bile nümune kıt'ası olarak gösterile .. 
bilecek derecede muntazam bir müfrezemiz istasyon cephe
sinde mevki aldı. 

Saat dokuzu yirmi! beş geçe Başvekil İsmet Pş. ile heyeti 
vekile azası ve birçok meb'usJar istasyona geldiler. İstasyonun 

vele ve icar, isticar işlerini içi ve dışı hıncahınç doldu. Saat dokuz buçukta misafirlerimi
bunların vekillerine bırakmala- z~ g~tire? t~eni~ ~~dük sesi işitil~i ve tren yavaş yavaş gara 

gırdı. Mısafır!erımızın hemen hepsı de vagonlarının pencerele-
rmı bildirmiştir. rinde idiler. ilk olarak r Atina sefirimiz Enis B. rıhtıma atladı. 

Yeni Bütçe 
Dün saat onda toplanan 

Vekiller heyeti gece yarısına 

kadar müzakerede bulunmuş
tur. Maliye 111ekili demiştir ,ki: 

{ 193 J ) senei bütçesini tes
bit ettik. Bütçe mütevazindir 
ve geçen seneden ( 18) milyon 
noksandır. 

Kast Mı, Yoksa 
Kaza Mı? 

Enis Beyi Madam Venizelos· ile zevci, onları da Hariciye 
n?zır~ ile .maiyetleri takip ettiler! Mösyö Venizelos mütebessim 
hır sıma ıJe İsmet Paşaya doğn1 ilerledi, dostane bir musafa
ha yaptılar, Hariciye vekili ile ·Oç beş kelime konuştular. Çok 
samimi bir kabul yapıldı. . 

M. Vezizelos ile arkaşlan gördükleri hüsnü kabuldan çok 
memnundurlar. •\ • ........... ----~~--=:..__ 

Galata' da Bu Saö~h Bir Facia Oldu 
-- .;ı.......... 

Bir Ev Y.~kıldı, Bir 
slr •• 

Yaralı, ,f)ört ·oıü Var 
Bu sabah Galatada bir .fa

cia oldu, Mumhanede 140, 141 
ve 142 numaraları taşıyan kö 
mür amele çavuşlarından lbral 
him efendinin evi yıkılmışbr 

• 
ister 

Bu ev iiç katlıdır ve Panaiya 
kilisesine nazırdır. Ev ahşaptır. 

· Bu sabnh ortada . hiçbir 
inhidam hissi verecek hadise 
~.ok iken saat sekizi yedi geçe 

• 
inanma! 

Beyazıtta oturan şoför Ke
nan efendi Taksim T alimha-· 
nesinde aptes bozmakta iken 
meçhul birisi tarafından atılan 
tabanca kurşunile kalçasından 
yaralanmıştır. Şüphe üzerine f 
yersiz, yurtsuz takımından Ve
dat isminde biri yakalanmışbr. 
Ke~an Ef. Fransız hastanesine 
yabrılmışbr. 

Geçende İngiliz . har~ ararlar. Bir iki saat tahar
gemilerinden birisi Mer riden sonra nihayet onu 
meris sahillerine uğra • ıtMr köyde hali tabiatin 
Gemi kumandanı dürbüni- gUzelliklerini seyir ile meş• 
le sahili seyrederken gör gul bulurlar. 

Sandalla Mavna 
Müsademesi ... 

Sarayhurnu Askeri sevki
yat iskelesine yanqan sevki
yabn 12 numaralı mavnası 
Rtısumat sandallarından birisi
ne çarparak kırmış, bu yüz
den mavnadakilerle Rüsumat 
memurları arasında kavga çık
mış. Rüsumat sandalları Posta 
başısı İbrahim, ·sandalcı Meh
met ve Feyzi mavnada bulu
nan Emin ve kaptan Hakkı 
Efendiyi dövmüşlerdir. Tah
kikat yapılıyor. 

Kaybolan Y ahu<li 
Gençleri 

Kadıköyden bir sandala bine-: 
rek denize açılan beş Musevi 
gencinden hali haber alına• 
mamışbr. Yalova sahillerinde 
kınk bir sandal parçası bu
lunmuş ise de bu sandalıiı on
ların bindiği sandal olup olma
dığı meçhuldür. 

düğü nefis manzaraya ta· _ İngiliz kumandanı Türk 
hammül edemez. Sahile sahillerini terkettikten son
çıkar. ra Londrada Taymis ga-

Orada dünyanın hiçbir zetesine buradaki manzara 
yerinde bulunmıyan nefis • 
kokulu ormanlar vardır. ve ormanlar hakkında iki 
ğaçlann çiçekleri o kadar makale gönderir: Bu ma
güzel kokar ki, insan ken- kaleler birkaç ay evvel 
disini cennette zanneder. çıkar. 

İngiliz kumandanı or· Dahiliye vekili Şükril 
mana girince bu nefis ko- Kaya Bey T aymisi munta• 
kunun te5irile tabiatin gü- zaman okur. Bu makale
zel cazibesine kapılır. Ala- leri okuyunca hayret eder 
bildiğine yürür. Gide gide ve ertesi sabah derhal 
Civar köylerden birine , ~ermeris kaymakamlığına 
düşer. ,bır telgrafla sorar: 

Akşama kadar kuman· "Hakikaten bu sahiller 
danlarının dönmediğini gö· o kadar güzel midir ? ,, 
ren diğer geini efradı sa- İşte biz memleketimizi 
hile çıkıp kumandanlarını böyle tanıyoruz. 

/sur inan, inanma/ 

[Baş tarnfı 1 inci sayfada) 

Mektepler Tatil Edildi 

İzmir, 27 (H. M.)- Felaket 
.neticesinde mektepler muvak-
katen tatil edilmiştir . 

Trenler İşlemiyor 
İzmir, 27 (H. M.) - Şimen

difer münakalatı inkıtaa uğra
dı. Aydın katarı Kızılçolluya, 

Afyon katarı Karşıyakaya, 
Bandırma treni Manisaya ka
dar gelebilmiştir. Aydın hattı 
bir~aç gün tatil edilmiştir. 

Gene Yağmur Yağdı .. 
İzmir, 21 ( H. M. ) - Bu 

sabaha karşı gene fasılalı yağ
mur yağdı, fakat şimdi durdu. 
Hava açmıya başladı. 

Fırtına Geliyor 
İzmir, 27 ( H.M.) - Rasat 

merkezi kuvvetli bir .fırhnamn 
gelmekte olduğunu bildirdi. 
Şehir yeis içindedir. 

evin kliseye nazır kısmında 
bir çöküntü olmuş ve ev
dekiler o kısma koşmuşlardır. 
bir de görmüştürler ki bu 
kısımdaki çimento demirleri 
kopmuştur. Az sonra bina bü
yük bir gürültü içinde çökü
vermiştir. 

Bu ev, oda, oda ve kat kat 
kiraya verildiğinden içinde çok 
halk vardır. Fakat bir kısmı 
işlerine gitmiş olduklanndan 
hu sabahki mevcut kısmen 
azdı. Enkaz altından çıkarılan
lar şunlardır: 

Ahmet Efendinin kansı 
Makbule [Hanım (Yaralıdır), 
Malik Efendinin zevcesi, Kalfa 
Niko, lsa Efen dinin ailesi 
Cemile Hanım. Bunlar sağ 
ve salimdirler. 

Enkaz altında kalıp öldük
leri zannediJenlerse şunlardır: 

Moruk Osman Ef., Madam 
F otika, Sotiri ve Sotirinin 
kerimesi. 

"ESTIY A,, GAZETESi 
Atina 26 - Nim resmi Es

tiya gazetesi yazdığı bir ma
kalede Mösyö Venizelosun 
Ankara seyahatini tarihi bir 
hadise addetmektedir. 
zelosun Türkiye ile dostluk 
misakını imza etmekle mem
lekete en büyük vazifeyi yap
bğını yazmaktadır. 

YUNAN MALÜLLERI 
Atina - Yunan Malulin 

cemiyeti Türkiye Başvekili is
met Pş. ya bir mektup yaza
ak Türkiye - Yunan münase

babnda vukua gelen dostluktan 
memnuniyetlerini bildir mışlerdir. 

_Sayfa 3 

Sözüı~ Kısası 1 
Münderecatımızın çok
luğundan neşrolunama
dı. Özür dileriz .. 

Tarihte İlk Defa Ola~ak 
tKa~c;ledilen Vfl~(a: 

~ .. 
{B'aş tanfı • 1 ine i sayfada] 

' Elli kruvazgril Haydarpaşa
(la dalg~ kıran önünde, torpi
tolarımızm arasında durdu, 
topla selam verdi, topla, sel~m 
aldı. .. 

Saat beşe çeyrek kala M. 
Venizelos ile M. (Mihalakopu
los) ve refikaları, maiyetle
rinde bulunan zevat ile (Sayyat) 
istimbotuna binerek kruvazör
den ayrıldılar. 

* Misafirlerimiz rıhtıma çıkı-
yorlardı. M. Venizelos başını 
kaldırarak baktı. Türk ve Yu
nan bayrakları ile silsin büyük 
bir bina ve binanın önünde 
kendisini bekliyen binlerce 
Halk gördü, memnun bir te
bessüm içinde gizlemiye çalıf
tığı bir teheyyüç hissetti. 

Türk toprağına ayak bası
yordu. Karşısında tanıdık bir 
sima aradı. Atina sefirimiz 
Enis Beyi gördü, hararetle 
elini sıkb, gördüğü hüsnü ka
bulden müteşekkir olduğunu 
söyledi. 

Enis Bey, biraz gerisinde 
duran vali Muhittin ve polis 
müdürü Ali Rıza Beyleri tak-
dim etti. Vali Bey mavi beyaz 
kurdelelerle süslü güzel bir 
buket getirmiş idi. Madam 
( Venizelos ) a hürmetleri ile 
kabulü ricasında bulundu . 

* Misafirlerimiz, başta Mösyö 
V enizelos ile refikası, yanında 
Mösy<S Mihalakopulos ile refi
kası ve Yunan gazetecileri 
hükümet adamlarımız tarafın-

dan çerçevelenmiş olarak 
yürüyorlardı. 

)/. 
Polis inzibatı temin cde

memisti. Binlerce halk içinde 
çok dar bir yoldan yürüyor
lardı. O derecede ki misafir
lerimiz yollarını şaşıracak gibi 
oldular. 

)/. 
Gardan içeri giriyorlardı; bir 

. ses işitildi: 
- Zito Mustafa Kemal Pş. 

zito V enizelos ... 
Bu, Atinadan gelmiş olan 

bir meslekdaşımızın heyecanına 
tercüman oluyordu. 

* Gann içinde başta bandosu 
ile bir müfreze askerimiz var-
dı. Yunan martı çalınırken 
misafirlerimiz selim duran 
müfrezenin önünden geçerek 
kendilerine tahsis edilen husu
si vagonlara bindiler. 

* Gazeteciler Yunan Başve-
kilinden birkaç kelime iste-
diler. 1\'1ösyö Venizelos, du
daklannda, sırasına göre çok 
tatlı yapmasını bildiği tebes
sümü ile arzuyu is'af elti. .. 

Hareket zamanı gelmişti, 
vali Muhittin · bey güzel bir 
seyahat temenni ederek ay
rıldı, ve trende halkın alkış
Jan arasında yavaş yavaş ha
.rekete koyuldu. 

Bir Polis Merkez 
Memuru Değişti 

Eminönü polis merkez me
m1uu İsmail Efendiye işten el 
çektirilmiş, yerine Adalar 
merkez memuru Ahmet Bey 
tayin edilmiştir. 
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SiYASET DONY ASI 

BUHRARLIR .. 
Dünya Poleti
.kasında Umumi 
Müvazenesizlik 

Bugün, bütün dünya şiddet
li bir siyasi ve ikbsadi l>uhran 
geçirmektedir: Rusyanın beş 
senelik iktısat programının 

dünya piyasasında husule ge
tirdiği nahoş tesir, son Alman 
intihabında görülen tehlikeli 
fırka mücade-leleri ve bütün 
dünyayı tehdit eden harp ko
kusu, Yugoslavya, İtalya ve 
Balkan devletleri arasındaki 
münasebetlerin dikkate şayan 
bir şekil alması, İspanya dik
tatörlüğünün yıkılması ve onun 
doğurduğu kan.şık vaziyet, son 
Brezilya ihtilili ve onun mer
kezi Amerikaya da sirayete 
başlaması, dünyada umumi bir 
aıkınb, gizli ve aşikar feveran
lar olduğunu gösteriyor. 

Bütün bu buhran, büyük 
harbin mirasıdır. Harbin do
ğurduğu bu karışıklığı gene 
harple izale etmek fikrinde o
lanlar da az değil. Bunun için 
havada biraz da barut ve kan 
kokusu var. 

Havanada Kargaşalıklar 
Cenubi Amerikadaki isyan 

ve ihtilal, etrafa da sirayete 
başlamişbr. 

Netekim merkezi Amerika 
hükumetleri de harekete geç
tiler. Küba galeyan içindedir. 
30 Eylülde üç yüz kadar mek
tep talebesi, reisicümhur 
ıarayına giderek, M. Mahado
nun istifasını şiddetli tezahü-
ratla talep etmişlerdir. Bunun 
üzerine talebe ile zabıta kuv
vetleri arasında büyük bir 
mücadele zübur etmiştir. 

Faşist Fırkasında 
Tahavvüller 

ltalyan Faşist fırkasının 
idare heyetinde bazı mühim 
değişiklikler olmuştur. Fırka 
umumi katibine işten el çek
tirilmiş ve yerine meclis reisi 
tayin edilmiştir. Bundan başka 
fırka heyeti idaresine üç aza 
ilave olunmuştur. 

Bu değişikliklere sebep 
olarak İtalya-Yugoslavya hudut 
mıntakalarında zühur eden 
bazı meseleler zikredilmek
tedir. 

Serbes Fırkanın Hasköy 
Ocağında Musahabe ... 

Nezihe Muhittin hamm Has
köy Serbes fırka ocağında 
ora hanımları ile musahabe 
yaparak kadınların belediyede 
ne gibi vazife ve hizmetler 
görebileceğini izah etmiştir. 
Musahabeden sonra bu husus
larla meşgul olmak üzere ha
nımlar arasında bir teşekkül 
vücuda getirilmiştir. 

Yorulmaksızın 
Para /(azanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya işinize giderken, sokak
la gucrkcn veya biriıılle görüşürken 
her hangi bir vaka karşısında kalabi
lirsin:z._ 

Havadis nedir biliyorsanız o ,.·akayı 
derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katli, bir kaza birer havadisfü. Ras
geldiğiniz vakalardıın erle i günü ga
ıretclerde görmek lstedlğll biri olunca 
dcrhııl lc.lefonumzu açınız: ve havadisi 
gazetemize hı;bcr veriniz, isim ve ad-
ıuıinlu de bırakınız. Verdiğiniz hava· 

disln ehemırlyetine ıöre gazetemiıı: 
miıklifatını vermeyi va&ife bilir. 

Telefon numaramız: latanbul " 203 • 
tür. 
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GALATA~ARAY 

YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ 

•• 
DUN 

Galatasaray 
Takımı 5 Sayı 

yaptı 
Eveli akşam misafirlerimizle 

Bristol otelindeyim. Mihman
daclıklannı yapbğımdanberi 
seviştiğimiz idarecilerile, dere
den tepeden görüşüyoruz. Bi
zim oyundan bahsetmiyorlar 
ama, içJeıinde itimat olduğu 
belli ... 

Oyuncularile de göz göze 
bakışarak gülüşilyoruz. Onlar
la da maçımızdan konuşmu

yoruz. 
Bu toptan itimat karşısında 

_geceyi bozuk geçirdim. 
Saat üç, stadyom kalabalık, 

yalnız cuma günü gelen bazı 
mühim simalar bugün gelme
mişler. Kim bilir onlarda mı 
ümidi kesmişler de gelme
mişler ... 

Oyun T af silah: 
Saat üçü on geçiyor, mutat 

merasimden sonra oyuncular 
yerlerini aldılar. Hakem Ham
di Emin B., başla, düdüğünü 
öttürdü. 

Sağımda, solumda oturan 
Yunan gazetecileri, oyun baş
lar başlamaz bizim çocukların 
hızını, toplar üstüne çıkışları
nı görünce bana dönerek: 

- Sizinkiler, çok gayretli 
oynuyorlar, dediler. 

Oyun inkişafa başladı. Top 
bizimkilerin ayağında, Yunan 
kalesine doğru sürülüyor. 

Galatasarayın gay
retli çocukları forma
larının rengi gibi, göz 
kamaşhncı bir oyun 
oynuyorlar; güneş gibi .. 

Kemal Faruki hasım haf
i an atlıyor, kendisile beraber 
kaleye süzülen soliç Latife 
pas veriyor. Utif köşeden 
sokmak gayretile fırsab ka
çınyor. Etraftan ah! vah!. iade 
edilen topu gene bizimkiler 
kapıyor ve sürüyorlar. 

Birinci Golümüz 
Ortadan solaçık Rebiiye 

pas veriyorlar, Rebii biraz 
sürdükten sonra r hasım kale
sının solu dışında ilerliyen 
Utife pas geçiyor. Latif ani 
bir şutla topu filelere takıyor. 
Bu gol, oyun başladığının ye
dinci dakikasında oldu. 

ikinci Golümüz 
Onların sağ forvedi "Kiço" 

çok giizel ilerlemiye başladı. 

Bizim mildafaanın engel 
olacağını hissedince sağiçleri

ne pas verdi. Sağiçleri topu 
kaptırdı. Bu sefer gene biz 
sürüyoruz. Bızim sağaçığımız 
küçük Celal merkeze kaçan 
bir akışla, topla beraber kur
şun gibi gidiyor. 

Rakip müdafaası topu (Kor
nere) atmakla vaziyeti kurta
rıyorlar. Bu (korner) i küçük 
Celal güzel çekiyor, Yunan 
müdafaası iade ediyor, gene 
Celal yetişiyor ve ortalıyor, 
Aris kalesi önünde bütün 
oyuncular birbiri içine geç
miş, halecan içinde topun 
mahrekini takip ediyoruz. 

Bu eanada dart Yunan 

L Dünkü Maçtan Bir intiba il A • T k ı• __ ___;,_ __________ _.. ns a ımı se 

oyuncusu birden topa kafa 
çıkışı yaptı. 

Bizim formaları havada gi
remiyoruz. Bu ande bir san -
kırmızı . formanın topa doğru 
bir fişek gibi yükseldiğini gö
rüyoruz ve sert, bir şut kadar 
sert bir kafa vuruşile ikinci. 
golümüzü yapıyor. 

O çok yerinde kafa çıkışını 
yapan bizim soliç Latif ol
duğunu, arkadaşlarının onu ö
püşlerinden anladık. 

Bu gol oyundan on dakika 
sonra olmuştu. 

Yunanlıların ilk Ve ~ 
Son Golü 1 

Yunan muhacimleri tehlike
li surette hücuma geçtiler. 
Hafları atladılar beklerimiz sı
kıştı. Topu (kornere) atblar. 
Kornerden gelen topu, Yunan 
sağiçi güzel bir kafa pasile 
merkez muhacimleri ••Kiço,. ya 

geçiyor.Kiço bu fırsatı behemehal 
gole tahvil etmek için ok gibi 
bizim kalenin tam ortasına 
akıyor, müdafilerimiz yetişmek 
üzere iken demir gibi bir şut 
çekti. Bu şut Yunan soliçine 
biraz dokunduğu halde seyrini 

değiştirmedi doğru kalenin 
içinde... Misafirlerimiz bu golü 
oyunun yirminci dakikasında 

yapblar. 

Üçüncü Golümüz 
Yunanlıların birinci golün

den sonra, başlama vuruşile 

merkezden ilerliyen muhacim
lerimiz topu kaptırdılar. Nihat 
onlardan tekrar aldı ve bek
letmeden merkez muhacimimiz 
Necdete verdi. 

Necdet önündeki rakip mü
dafii topu soluna alarak at
lattıktan sonra kalenin sol 
yukarı zaviyesinden, İstanbuJ'da 
çok nadir görülen bir şiddetle 
içeri soktu. 

Bu golümüz de oyunun yir
mi ikinci dakikasında oldu. 

Ancak 1 Sayı 
Kaydetti 

Bizim hücumlarla başlıyor. 
Yunan kalecisi de fevkalade 
kurtarışlar yapıyor. İki tara
fın hücumları mukabil ka
lelere kadar yanaşıyor. Bizim 
kalecimiz de çok güzel oy
nuyor ve tehlikeyi atlabyor. 
Yunan muhacimleri bizim ka
leye doğruldular. Bir saniye
de dört beş metre ilerliyen 
bir sür'atle sokuluyorlar, ka
lecimiz Avni havadan çı
kış yaparken Yunan muhaci
minin dirsegi üstüne düşüyor 
ve baygın yere yıkılıyor. 
Avninin yerine ihtiyat kaleci 
Ömer geçiyor. 

Dördüncü Golümüz 
Hücum bizim mubacimlere 

geçti, kalenin penaltı çizgisine 
kadar indiğimiz sırada rakip 
müdafaası karşılamak istiyor, 
bizim sağiç orta mubacimi
t'' · ~in tam ayağı dibine topu 
verdi. Bir şut; kalecinin elleri 
içine gelen top henüz şiddetini 
kaybetmemiş; topla beraber 
düşen kalecinin elleri arasın
dan top kurtuluyor ve kaleye 

Bu go!den sonra oyunda giriyor. 
müsavat arzeben bir mü- Oyunun başındanberi haki
vazene teessüs etti. Bazen katen güzel kurtarışlar yapan, 
onların çok gayretli hücum- cansiparane oynıyan bu kaleci 
lar1 inkişaf ediyordu. Hatta tuttuğu şutu kaçırdığı saniye 
oyuncuların açıldığım, güzel o kadar üzüldü, öyle çırpındı 
oynamıya başladığını gören ki ; kaptanları bu gayretli .o
idarecileri bana döndüler: yuncusunu öpmek suretile onu 

- Bizimkiler esas oyunlarını teselliye mecbur kaldı. 
oynamıya başladılar, görecek· Doğrusu ben bizim gol 
siniz ki sizin üç golü telafi olduğu için memnundum ama; 
edeceğiz, dediler. o çocuğun da teessürünü an-

8 d k lıyacak kadar o saniyeyı" his-enim itima ım ço artmış-
tı, idarecilerin sözlerinden settim. 
korkmadım. Helecanlı daki- i Bizim bu dördüncü gol 
kalar · · orduk fakat çok 1• ikinci devrenin 29 uncu daki-geçıny ' d ld 
candan bayılasıya oynıyan ço- . kasın a ? u; _ •• 
cuklar her tehlikeli akından Beşıncı Golumuz 
sonra bize rahat bir nefes Oyunun neticesine beş da-
aldırmıya muvaffak oluyorJar- kika kaldı, bizimkiler bidaye-
d tindenberin sarfettikleri ener-ı. 

Bu ara bizim bir hücumu- jinin tesiri altında biraz yorul
muz açılırken birinci devrenin muşlar. Herkes maçın ( 4 - 1 ) 
neticelendiğini çalan hakemin biteceğine kani. Seyircilerin 
düdüğünü işitiyoruz. bir kısmı çabuk çıkmak için 

Konya Belediyesi Fena Vaziyette 
hazırlanıyorlar. Muhacimlerimiz 
yine gayrete geldiler, golün 
adedini arbrmak istiyorlar. 
Onlar bu ani silkiniş karşı
sında şaşaladı. Topu (Korne
re) atblar. Kornerden topu 
çok güzel çeken Rebiinin ba
zirladığı güzel fırsatı küçük Rı
fat kafa ile içeri atb. 

Emlikinden Bazısı 
Satılığa Çıkarıldı 

Konya, 24 ( S. P) - Kon
ya belediyesinin muhtelif ban
kalar ve mali müesseselere 
mühim miktarda borcu oldu
ğu malumdur. 

Alacağı olan müesseselerden 
Emlak ve Eytam bankası 
geçenlerde belediye akaratm

dan bir hısmmı satılığa çıkart
tırmışbr. Bu defa da alacaklı 

ı bankalardan Ziraat bankası 

icraya müracaat etmiş, bele
diyenin akarlarından yedi 
dükkanla bir bahçeyi, Alaettin 
tepesindeki sinemayı ve eski 
mektep binasını sablığa çıkart-

brmıştır. 

Bu. vaziyet önünde Konya 
belediyesi çok müşkül bir mev
kide bulunmaktadır. 

Belediye Reisliği 
Konya, 23 (S.P.) - Deve

ran eden şayialar ve kuvvetli 
tahminler doğru çıkmış, Kon
ya belediye riyasetine umumi 

meclis azasından ve elektrik şir
keti müdürü Şevki Bey getiril
miştir. 

Sabık belediye reisi Konya 
meb'usu Karahafız zade Mus
tafa Beyin küçük biraderi 
Halis Bey de Şevki Beyden 
inhilal eden elektrik ıirketi 
müdOrlilğtine geçirilmiştir. 

Bu gol oyunun neticesine 
üç dakika kala oldu. 

Ahali zevkten şaşırmış, al
kışlamayı bile unutacak kadar 
kendilerinden geçmişler. İçi
mizde sevincini yenebilenler: 
Yahu her iki tarafı da alkış
layın; diye bağrıyorlar. 

Misafirlerimizin Çok 
Güzel Hareketi 

Maçtan sonra Yunan idare
cileri reisleri dahil olduğu ~ 
halde birer birer geldiler beni 
kulübüm namma tebrik ettiler. 

Oyuncuları da ayni neza
ketle, o kadar yorgunluktan 
sonra sporcu terbiyelerini u
nutmıyarak ayrı ayn elimi 

İKİ RllİYf 
Ekmek Bu/anıl" 
gacak Haldı 

• 
Yardım istiyor 

Konya, 24 (H.M) - MaJıal
linden bildirildiğine göre ~:i 
li kazasının Ayrancı nah~Y dl 
dahilinde on Çayhan nabiY 
mıntakasında da on beş kö~ 
halk ekmek bulamıyacak 
dereceye gelmiştir. 

Bu zavallı köylülerin ~ 
bklan tohum çıkmamış, "'° 
biidir ki mahsul kaldıraıllr 

il . dr" mışlardır. Çoğunun e eriJl i-
ki hayvanat ta borçları 0 

doğundan sablmışbr. . 
Mezkfır iki nahiye köyiiiletl 

Ankarada birçok makaına~ 
müracaat etmişler, feci ~ 
yetlerini bildirmişlerse 

henüz müsbet bir cevap aI' 
mışlardır. . t 

Bu bedbaht köylüler, zit~ 
mevsiminin geçmek üzere 
duğunu, eğer kendilerine to" 
hum verilmezse köylerini tetir' 
ederek başka vilayet mın~ 
larına gideceklerini söyle.oif 
ferdir. 

Ereylinini en münbit .,r 
zilerinden madut olan bu -' 
takalar işte bu feci ıo" 
zarayla, , açlıkla karşı kaJ111"' 
dırlar. Ziraat bankası ne ıOtt' 
duruyor? 

Aydınlılar 

lntihabahn Y enideJI 
Yapılmasını lstiyor1"1 

- b" 
Aydın 25 (Hususi) - ~dil' 

fırkaya pek fazla rey ve?l_.
halde neticenin aksi çıJOJ

üzerine beş bin imza iie ~ 
rayi devlet vesair alikı:,.ı 
makamlara müracaata p 
verilmiştir. Diğer tar ·~ 
Aydın Serbes Cümh~ 
Fırkası Merkez ocağı ,_ 
Hazretlerine şu telgrafı talı 
etmiştir: 

Reriıicümhur Gazi ~~ 

Aydın belediye intiba~ 
fesat kanştınlmıthr• CG111h ;' 
mefhumunu medeni hakl.,..O "'-. 
suniyetinde gören .Aydı~~ 
bedilen haklarının ı:deaiııl ~ 
ediyorlar. Millet mefkuref"' ~ 
küm etmek istiyen tefl'İİ~ 
kahramanlarını mevdu V ~ 

baıında görmek istiyor. ~ 
kalpler iradei devletlerile 
muhtaçtır. 

Ticaret Mektebi 1-!" 
besinin Kon~.;' 

Ulumu iliyei ticarıYe . 
tehi talebe cemiyetindeı:~ 

Senelik kongre 28-'fic",t 
salı günü ıaat onda b ,)
odası müzakere ıalonuıı ,.t'ff 
tedileceğinden afikadat 
daşlarm teşrifleri: _/ 

~t'
ııklılar ve : " Hakikaten~ 
ve güzel bir galibiyet 
dınız.,, dediler. 

* . ·rıı ~ Bu münasebetle bızı ~tPt 
muzu güldüren canlı, g~,,rıo' 

1 y çocu --~ 
ıerefli Ga atasara v ırkeP ~ 
teşekkürlerimi bagı; usuf ~j., 
mı teşkil eden leriJlllY 
beye de bu teşekkilr 
bir kıımım ayınyoru;. Ş. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .•. 

Alman Amirali Bombardıman için 
Kimden Emir Almışb? .. 

Cavit Beye Göre, Bu Da Enverin İşi idi.. 
Cavit Beyin anlattıklanna 

IÖrc Goben ve Breslivın 
k.radeniz boğazından earan
engiz surette çıkarak Odesayı 
honıbardıman etmesi, fikir
lerde bir yıldinm tesiri yap
ll:uftı. Bilhassa İtilAfı müsellesi 
teşkil eden Rus, İngiliz ve 
Fransız hükumetlerinin sefir
leri hu hadiseyi, günlerdenberi 
Patlak vermemesi için uğraşı· 
lan harbin başlangıcı addet· 
llıitlerdi. 
. Sabık Maliye nazınnın bu 
ifadelerini sükunet ve itidal 
İçinde dinliyen · reis, fU suali 
IOrdu: 

- Babıalide toplandığım% 
atin Vükela meclisi dağılma
~ evvel gemilerin Karade

lliıe ne suretle çıkbğı hakkın
da bir müzakere geçmedi mi? 

Filhakika, Cavit B. etrafh ve 
ıaıuıı izahat vermekle beraber 
lt • yerde işaret etmesini unut
ttıiu 'bazı şeyler de yok değildi. 
Sabık nazır reisin sualini şu 
cevapla karşıladı: 

- Hayır! 

•erilmfttir; yoksa Almaaya 
tarafından mı? •. 

Muş mcb'usu, fU kısa sua· 
lile hakikaten çok mnbim ve 
bütün bu hadiselerin anahtan 
olan bir noktaya temas et· 

· mişti. Şimdiye kadar suallere 
derhal cevap yetiştiren Cavit 
B. bile kısa bir müddet ha
fızasını yoklamak ihtiyacını 
duydu ve şu cevabı verdi: 

- Bu emirden bizim taraf
tan birinin herhalde haberi 

olduğuna kuvvetle kanaatim 
vardır. Fakat şunu da ilave 
edeyim ki Tal it B. bu işten 
haberdar olmadığını ba -
na namusu üzerine temin 
etmiştir ve böyle olduğuna da 
kaniim. 

Ben, Cavit Beyin şu ceva· 
bını çok ehemmiyetli buldum. 
Bilhassa, Enver ve Cemal pa
şalarla birlikte koyu bir harp 
taraftarı olan Tal it Beyin, har· 
be vesile olmak üzere ihdu 
edilen tecavüz vak'asmın lia
zırlanmasından haberdar olma
ması cidden ~aynı dikkatti. 

Şa da i.pat ediyordu ld 
iter İf Enver paşanın eli altın
dan çıkıyor, daha doğrusu 
Almanlarm blltün emelleri için 
yalnız Enver vasıta oluyordu. 

Ağızdan ağza dolaşan kuv
vetli rivayetlerden biri de, ge
miler boğazdan çıktıktan sonra 
zabitlere kapalı zarflar içinde 
emir verildiği ,eklinde idi. 

Bunu daha evvel diğer 
nazırlara da sormuştuk, fakat 
sarih bir cevap alamamıştık. 
Şimdi arkadaşlardan Bolu 
meb'usu Necati Bey bu riva& 
yeti Cavit Beye de sordu: · 

- Kilyos ile Burgaz açık
larında donanma kumandan
larına kapalı zarflarla emirler 
verilmiş. 

Bu mnhim noktayı Cavit 
Bey de iyice aydınlatamadı, 
sadece dedi ki: 

- Böyle emirler verildiği 
aonradan aakerlerden işitildi. 
Torpito kumandanları böyle 
söylemişler. Fakat ben bu 
hadiseden bir gün sonra kabi
neden çekildiğim için bunları 
bilmiyorum. 

Reris bu noktaya ebemmi
Ytt veriyordu ve bir sual da
ha sordu: Kahve Tacirleri İki Kısma Ayrıldılar 

- Sadrazam paşanın hid
detli sözleri üzerine Enver 

Paşa, gemilerin Karadenize 
çıkbğndan haberi olmadığını 
•öylediği vakit hiçbir münakaşa 
«>lınadı mı ? 

Cavit Bey - Gemilerin Ka
tadcnize çıkmasına dair bir 

Fiatlann· Çıkışı Hakkın., 

da Bunlar Ne Söylüyor? 
llıüzakere olmadı. Bununla be- Şehrimizde bir kahve tröstü 
raber Enver Paşanın sözü teşkil edildiğini ya:ımııbk. Bu 
~evaptan o kadar milstaj'ni yüzden kahve üzerine İf ya-
•di ki.... panlar ikiye aynlmışlardır : 

Eaaaeıı aadrazam Paşa o J - Aralannda bir birlik tn mütehevvir bir halde idi. yapanlar. 
rı de öyle idim. Beyhude 2 - Birlik haricinde kalan-

lbiinalqa çıkarmak istemedim. lar. 
Cavit B. cevabını bitirmişti. Birlik yapanlar tr&t yap-

A.ncak bu mesele llzerinde madıklanm ve fiab yükselt
•tkadaılar fazla durmak lüzu- • mediklerini ıöylemektedirler. 
laıunu görmüıler, bunun neti- Diğer taraf ithallt emti
~~i olarak ta sualler birbirini ası olan kahve üzerine tr6st 
OValanuştı. ilk suali M\lf yapmanın doğru olmadığını, 

laıeb'usu lıyaa Sami B. sordu: bundan Tiirk müstehlikle-
- M 'ul b l k rin zarar edeceklerini söy-

bu muhakkaktır. Tröstü Ar
topulo Ef. iaminde bir zat ida
re ediyor. Tröste dahil olup 
ta mal getirmek iatiyenler bu 
zat vasıtasile tröst kasasına 

tip (Muayyen bir miktar) başına 
50 lira veriyor. 

Tröst Brezilya isyanından 
enrel teşekkül etti. Fiatların 
yükselmesine bu tröst sebep
tir. Tröst yokken rekabet ve 
stok mal vardı. Bugün piyasa
da stok kahve yoktur. Tr6at 
atok kahve bulundurmuyor. 
Stok mal oluna kahve fiab 
düter diye. 

itih • es ir nazır 0 ma lüyorlar. Bu kısım, meaeleyı' 
)> anle o içtimada Cemal * 
'ta hirşey söylemedi mi? hem lktısat Tekaletine, hem Kahve tüccarları Akosman 
C · B Başvekalete, hem de Büyük zade meb'us İzzet beyin kah-

av:ıt · - Hayır, sölemcdi. Mı"llet meclı0sı0ne bı'ldır' mek ta-r...r. ve tröatünü teşkil edenler a-
h ~üşane meb'usu Hasan savvurundadırlar. d b l 1 
Q, d b rasın a u unduğunu söy n-
"-d t u mesele ile çok ya- }f. yorlar.- izzet beyle görütliil! 
~ ~ allkat:lar olan •e ağız- Bu mllnasebetle kahve o da bize aynen tunları _sön, 
h ... L •rıza dolaşan ıu rivayetten 

""lSettj : . tüccan. Hayreddin Beyle gö- ledi: 
- O rüştük; bize dedi ki: Tröst, kastı ihtikAr ile 

)ia,_ ~akitler d&nen bir p- - İstanbul' da bir }dhve herhan&i bir metaı ticı.p.ıin 
to 1 Alman amirali•» tröstü vardır. Ve bu · iJıKar bir elde toplanmasına derJer. 
lat:" .Cemal Pı. dan ıalihiyet edilemez. Tröatçiiler tröet ha- Kahve ticareti bizatihi bu
~· fa.kat pqa bunu red- ricinde kahve aatmıyorlar. na müstait değildir. · ban 
p"- ' bunun Uxerine Enver Bunlar kahveyi ihtiyaç nisbe- iatihlikib ıenevi 24 milyon 

Ceaıaı paşaya: tiade ithal etmiyorlar; bu . çuval olduğu halde bu aene 54 
liy·- Ben bqkumandan veki- ıureUe fiah yüksek tutuyorlar. milyon çuva! istihsal vardır •• 
~Un, denıiş, senin vermedi- Kahve fiatlarmın en çok Bugtın Amcrikayi_ ceııubiyi 

a&alihiyeti ben veririm 1 kahve ihraç eden Brezilya'da yakan ateş bu fazla iatihsall· 
te\'a~ &uale Ca,it Beyden fil ihtilal çıktığı için yükseldiği bn istibllk edilmemesi mahsu-

1 aldık: söyleniyor. Halbuki fiatlan, bu lüdür. Kahve fiatlannın teref-
lala; Bundan kat'iyen malU- tröst. Brezilya isyanı çıkma- fil ve tenezziilli oradaki ve 
.. ara tn Yoktur. Fakat bana so- dan evvel • .n1,._ı._:-ti. dahill vaziyetlerle alika-

<lıııı • al ,ll&A~LUUIJ 
"ttiJd· ... •mır e her halde emir .lf. dardır. latanbul piyasaamın 

•gınc k ·· iı anıım. Tröstün tqekküliinü mem· bu meyanda hususi bir vazi-
.._ Ya.a -sam· B b f d "4llJ\•tn ı . u .11oktanm leketiaıİ%e ay alı g6rmiyenler- yeti yoktur. Şahsen ve bilhas· 

_ ~n lavzilıini istedi: den biri de Kerim zadedir. O u meb'uluk afabmla istan-
~llıit b~b• ' dedi , bu da tunları .söylüyor: · bulda bir tröat lCfkilİne teşel>-

ızırn tarafımızdan mı - Kahve trÖllti arW \le IJ•Lıız aayri Yarittir. 

POSTA 

• 
istifade ediniz 

ı -· lıaa s •abn ıı~tır. 
' - Her ........ kelime ..... p ~ 

lecektlr. 
S - 1W l1b 6 aııılet lla Dpe. 

anııkalıılllacle6. 
4-lt. S ntınl• fd n 2 

kupon 111.e edtlmeHdir. 
5 - Her kuı>oa iiz.erindeki tarihtea 

bir hafta mllddetle muteberdir'. 
SON POSTA JJ okudakta 

sonra illn kuponunu aaklayı
nıı:. Bundan S adedini ilinınu 
ile blrllkte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanerniı:e srön
deriniL llinınwn gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

==SON POSTA==
BEDAVA iLAN KUPONU 
28-T cşrinicvvel- 1930 

HANIMLAR TERZ1HAHESI - Bahçe 

kapı Raaımpqa bam 12 No. Telefen 
latanbul 4057. 

MEKTEPıJ HANIMLARA -
Kendim gibi mektepli bir H. la 
ders muhabere etmek istiyorum. 

Davutpaşada 22 Hamza Söhrap 

ERENKÖY DÖRD0NC0 ILKMEKTEP
Hlmayei etfal cemiyeti muhteremesfnJn 

KadıkGy tube•I tarafmdan ıaektebimlze 
mGdavfm talebeye km edilmek he.re 

800 kurutluk defter hediye edildljinden 

Kadıköy heyeti mGbecceleslne anı 
teıekldlr olunur. 

EU ÇABUK S'ONNETçl SON BA· 
HAR SÜNNET MEVSlMlolR. K8prlilU 
zade Mehmet Rifat bey temiz, kana11, 
kolay ve acıau .cinnet yapar. Suadiye 
lamailata 110kaiı No. 8. 

hU:;J::YlN ZEYTiN Y AÔfNI - Damil 
kullaıunı%.YenıcklcrinizJ Defi• ve leuetJl 
yemek ister ml•lnlz? Behemehal HO.eyln 
zeytin yaiı Ue pl9lrinhı. letanbul Zindan 
kapın Ba6acafer türbesi kllJ'fınındaNo.S3 

ARTiST VE DANSÖZLERE - İhti
yaç vardır. TaJipluln Galata GUmrtık 
karııaı, lkbaat Han No. 1·2 serian mil· 
ra~atlan. BAHA TI1N 

SA Tll..IK EV - Ortaköyde Y eai 
mahallede Cedit fınn, Cedit Oç yılclıa 
•okaj'mda denlze nazır b&Yadar boyalı 

1 ısumualı han• •atıbkbr. 

Bir Kanşıklık 
Sokak isimlerinin De- · 
ğişmesinden Doğan 

Keşmekeş 
.A.ırlardan bugUne kadu 

ıürüklenip gelen sokak ve 
cadde ilimleri bir defa nilfua 
tahriri arasında ve son defa 
da harf inlulibı mllnue
betile ıu fiinlerde deiiftirildi, 
livhalar da ualdı. Fakat bu 
suretle posta mllvezzileri çok 
ıarip bir karışıklık kartl81Dda 
kalmışlardır. Çünkli dıprdan 
mektup gönderenler yeni isim
leri bilmedikleri için adreslere 
sokaklann eski isimlerini yaz
:uıakta, müvezziler de hayli p
ç:rmaktadırlar. 

Alakadarlar bu biçimsiz 
va!.İyetten kurtulmak için ye
gane çare olarak posta mü
dürlüklerine eaki ve yeni isim-
leri k~ıhkh havi olan birer 
li.lte verilmesini ileri aiirmek-

1tedirler. 

Şehir Meclisi Tuvaletini 
Bitirdi •.• 

Sayfa 7 

MÜSABAKALI ZABITA HIKA YELERI: Na.: S 

Nihal Hanımın Mücevherleri~. 

Zabıta 1-lırsızı 

Nasıl Buldu? .. . · 
Nihal Hamın yaşbca •e 

zengin bir kadınd.r; Mahmut 
Bey iaminde fakir bir adamla 
evlendi. 

Nihal Hanımın kıymetli mü
cevherleri vardı. Bunlar on 

bin liradan fazla kıymette idi
ler. Mahmut Bey, kansına her 

zaman bu mücevherleri ya 
Bedestende, yahut bankalarda 

saldatmasını tavsiye ediyordu. 
Kadın nihayet buna razı oldu. 
Bir sabah, kocasına: 

-Haydi bugün mücevherleri 
götürüp bankaya koyalım, dedi. 

Fakat Mahmut B. ihmal etti, 

"koyarız, koyarız" diye birkaç 
gün işi savsakladı. 

Bir gcceyarısı, Mahmut B. 
ve karısı uyurlarken, odanın 
içinde kuvvetli bir gürültü 
işiterek uyandılar. Mahmut B. 

hemen elektrikleri yakb ve 
gördnler ki pelerin~ ıanlmış ve 

başına ıiyah bir külah geçirmiş, 

yüzil g6:ıü görllJmiyen bir 
adam, oda kapısına doğru 

hızla koıuyordu. Mahmut Bey 
bir bakışta, karyolanın ha· 

tındaki dolabın açılmış ol
duğunu gördü. Nibalin mücev· 
herleri orada dururdu. 

Mahmut Bey hemen yatak
tan fuladı, herifin üstüne atıldı, 

fakat hınız sıynlmış, kaçmıı 1 
ve Mahmı•t Beyin elinde 
pelerini kalmııb. 

Mahmut bey ıqırdı ve he
rifin ukasmdan koşamadı. 
Sokak kpwnın ka.,.ndığını 

doydular. Evin içinle bern. 
uşak, hem de ahçı hizmctinj 
gören bir adam daha vardı. 

O da uyanmıt ve fanila don
la odasından d?şarı uğramıştL 

Hırsız kaçmıştı. Polis gel
diği vakit şu vaziyeti tesbit 
etti. 

Hırsız dışardan anahtar 
uydurarak eve girmişti. 

Kapının öniinde hırsızın ba
şına geçirdiği külah bulundu. 

Zabıta uşaktan da şüphe et
miş olduğu için Mahmut Bey
den izahat istedi ve öğrendi ki, 
Mahmut Bey bu adamı sene
lerdenberi tanırmış ve ona iti
mat edermiş. 

Hırsızın bıraktığı pelerin 
tetkik edildi ve üstünde hiç
bir iz bulunamadı; yalnız ge
rek kapının önünde bulunan 
külihta, gerek pelerinde koyu 
bir soğan kokusu hissedilmişti. 
Fakat Mahmut Bey, uşağı ha
raretle müdafaa ediyordu. 

Esasen bu ahçı, eve geleli 
ancak birkaç gün olmuştu ve 
mücevherlerin saklandığı yeri 
bilmesi mümkün sayılamazdı. 
Ahçı hakkındaki şüpheler kar
şısında Mahmut bey çok sinir· 
leniyor: 

- Bu adamdan namusum 
kadar eminim, diyordu. 

Fakat zabıta, sıkı bir tet· 
kikten sonra faili veya failleri 
buldu. 

1 - Fail kim veya kimler
dir? 

2 - Niçin 1 

Müsabakamıza iştirak Eden Karilerimiz .. 

Perşembe Gününden İtibaren Ku
ponlarını Tebdil Edebilirler ... 

İdarehanemiz Sabah Ve Akşam Emirlerinize 
Muntazırdır .• 

... ......... lıLutleri .,..... bir 
taU .,_. :rap•alı aakaadlle deroet• 
titl kopualar bitti -.e •ıra kur'ama 
çekil•••• plcH ı bla•eoalcylt qai't· 
dalıl aoktaluı karileri..Wn aaaan 
dlldlatleriae anedl,.ona• ı 

1 - Kuponlana Dumualı blletıer 
ile teWIU.e Tqrblienelln 23 laeU per
,embe sttnG ba9lanacak ve Te,rlnlu
ıslala 1 lad shl alhayet Yerilecektlr. 

2 - Bu nallddct zarfında karilerimb 
blrlktlıcllkleri kupoıüan matbumıaa 
ıetlrccekler, mukablllnde iki tarafuacla 
a,.ı numaraya tqıyan bir bilet alacak· 
lardır. 

S - ldareba.De1niade Noter. m&htb
letUmlt bir kutu vardır. 

4 - K....tlcrlmlz DUatbaanuzdan al• 
daldan -maralı biletin bir k~mııu 
lcucll ellerlle bu kutuya atacakhır, 
lldnd kıUDraa da Yulka mukabilinde 
aakhyacaldudar. 

S - Kur'aauz kuponlann tebdil mu
aDlelemlnl mlltealdp Noter tarafındu 
anu edea karlleriaıldn hw:urwıda 

~ekilecektir. 

TAŞRA KARILERlMlZE 
GEL I N C E .• 

l•taabulda bulunmalarına rağmen 
berhanai bir aııazeretlerlne mebıai mat· 
baamıza releml7ecek oı- karllerhals 
Ue tqnda bulunan karllerfmlze gelin
ff: Bu karUeriml:dn kur'amıza lftirak 
cdebllaıel~ lç1n 8nlerlncle Ufi dere
cede r:amcn bn'alal~tır. 

1 - Bu mım karllerlml% kopua
larını matLaacuı:a bir mektup ile 

,lnderecekler v.e mektuplanauı lçlae I 
kendi aaroJerine 7uıl1D1f, pulu 7a• 
pıştırıhnJf bir zarf koyacaklard.r. 

2 - ldarrbıuı~ bu karilerfıa'"Sln 
vcııılt:ı makamında ukbyacaldan 

auaarayı kencW.n.. ftnderecek 
btuya ahlacali bileti de Notere vere• 
rek kutuya attıracaktır. 

3 - Num•a11 pdermekliğ'imla 
için adreml yuılaıııt •• pullanmı1 
alellde bir zarf klfidlr. Fakat tc· 
aadlJfen kaybolaamau için zarlın 
taahhütlü mektuba göre pullanmaaı
ıu ve içine de taahhUt tlcretiııin 

konUlmatını tercih edttlL 
4 - iki takım kupon sönderenler 

1aabtbta mahal kalmamak Gaere 
keadi urflanma Ua6riae Nfk1 taıo.., 

lfaretinl koymalıdır. 

EKSİK NÜSHALARI 
TAMAMLIY ABILlRLER 
fatanbul kariluimiz içia ekaik 

nüahalan matb~amı:ıdan tamam· 
lamak her an için mümkündür. 
Tatra karileriml:ıin iae her ekülc 
kupon için matbaamıza gönde-
recekleri mektubun içine pul 
koymalan maksadı temine lclfidir. 

Eklik kupon gönderen-
ler " adrealeriDe yaaılmıı pulJu 
zarf koymayı unutanlar, Gzeriode 
Son Po•ta damıuı bulunan .ku
ponlar da kabul edilmiyeccktir. 

KUR' AMIZDA KAZANANLA 
Piyankonun çekilmesini müte

akip ikramiyeler derhal verilecek, 
laimleri yullacak .e mfiıaade 
ederlerse resimleri de basıla
caktır. 

MÜRACAAT SAATLERi 
Sabah dokuzdan on bire, lSğleyi 

m\ltealdp dörtten sekize kadardll'. 

Şehir meclisi salonunun is
kemleleri azanın mevcuduna 
ıCSre çoğalblmı, ve hatipler 
yerlerinde s6z ı&yliyecekl _ri 
için aynca lıitabet kürsüsü 
bulundurulmıyacağından bu 
yerlerin katiplere. tahsiai için 
yapılan tenaikat ve tamirat 
tamamen ikmal edilmiı ve 
salonun her tarafı [yeniden 

1 
boyablmışbr. Şimdi her it 
bitti, yalnız asanın iı ıannesi kaldı. • .._ ____________________________________ __. 



·8 S.Jfa 

Mahlut ve pis kokulu HAS 
yağlardan sakınınız. 

Enfesi nefais YA
J(t)Kiloluk şişe 80, okkahk 
\J. şişe 100, tenekelerde 

90 kuruştur. 
~ yemeklerde, aabıtalarda, tathluda pill,,.ı,., lıa91arda Ye billuı• ..,.,....,_ı. Huu ~ ı.ıı..ı rıdinlı. ÇIMll pek 111he 1ı.ı; ..... Şerbet p.J tıdlulır. ff8miıdyeti ,..ı.tw ............. 
ald+mz fiatten daha ucuzdur. Mahlot J8i.mdan teY.akld etmek Mınadar. em. .... i9aek ....... ~~ ,.,... ......... ·~e ........... -ICpm, tq, ~ .. w· PH ~ 
safra sanlık .hastabklannda bol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Huma Ecza depoawlar. To,_alara temill~ . 

·Sfit 
veren 

annelere 

. . 

tT
Hiilisası )QıJlanm"6 
Sütünüzü artbnr. Çoc 
kemiklerini kuvvetlendirir• 

KABIZLIK HAZİMSİZLİK K:ld:ann't-- MAZON YV A . TOZU~!i ~Yam-::· ..:e: VAPURLAR 
· Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Babçk•pı'cla Hawa ft Z.maa ec:a dePola,..Jlmawe ...._. .....,_.. eca depo1a. lhnml de~ 

BUçekapı it bankasa arkumc:la Mazoa Botton ecza clepom. s.ı,Dk fİfal 120 braf. 

VERESiYE 

Tiftik ye Skoç paltolu Haki Ye bl& Pardesüler 

Muflonlu Krem Trençkotlar L,niz Kauçuk Muembalar 

F antazi ve Sgor Kostiimler l'oda pes maatolar •per taz!rler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan Kadm Erkek anne karaklar 

Spesial KostiimlBlderden ıamarlama için hususi Salon 

Kadm için 111DUlama Manto ve Tay&rler methur 
makutar M. Karlo tarafmclaa . imal olunur. 

latanbul K&priib8f1EmiDIDI No.15-18KARAKAŞ elbile m •••· •u.~ n ur ,et•• 

ı 1 .. v •• d . Karadeniz po.tası 
11.lF ugun en: Türkiye ~ • 

()ç waelik mlddetilli • Jecfea .... ıu. mua.Werilt ~ 1 ;:::.etnd 
ıeçea senedea ba 1e11eye • ·- ilıtisu muallimleriniD - ..,aıı 20 de Sir- . 
imtihaadan 30 Tefri.nienel D3QE:e glbıtl tam aa.t 14 te keci nbb-dan harek~ 
DarllfOmm koaferw ..ıoa-. iera eclileceiindea laianbül gulclak, laeboıa. Gene, Samami, 
Maarif mmtakua d.whllindeki • tabi muam .. U.-.. Ordu, Gire9oia, Glrele BGj1k 
mua~ ~·.ai ~ W. ... tte .._... ..._..~ ın.n, PUlathane, Trabzon, 
lan teblit ve illa ohumr. Slrmene, Rize, Mapavri, Pazar 

u Hopa) ya aimet ve aJD1 

M •f •• ..ll. ı •• v •• d · likeleleıte Olaye • Fataaya aan nuıo ınnın en: .GinJarak ndet edeceitir. 
~& -- Ylk ye yolca için 9'ah•'" 

Millet denanelerl 1 T~ 930 cumartem glnl •lqama m&racaat: Sirkecl lalona kar-
açalarak tedriuta bqlanacaktır. 91 Tqrinievvel 930 tarihinden flSIDda Mizan oifa han No. 2 
itibaren kaydoluamak &zere aalkteplen mlracaat edilmeli Telefon: L.t.nbul 354 
ilin olumu-• 

........................ _. ........... 1 8arbn':..':9postası 

BALK DOSTU 
Siyasi giind~k gazete 

AYDIN T':hıi:!ı 
Pazartesi ~d&; 
li, Zonpldak, Bartm, Kuruca
şile ve Cideye azimet ve ay. 
det edecektir • .. ________ .,.. ________ , Ta&illt için: Sirkeci Salo-

Du karpncla Mmmoila han 
... .-Telefon: 35' 

~ ...... po 

L Hilil ::=n'Z.Lııe1 ....: -.,;.ı.....--;.------__:;_..,-~ 

Kumaş Getirttik 

latanbulun ea iyi, en mta 
mab1ta11111 temin ettiL. 

Fakat ayni umanda iSlçl ile ypdmq 
ti.ecede .-..ı .._ elbilelerle 

• pçm• panlelller de ~-
---------

Hiç BEKLIN'ILMEDl(ll Bllt ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN -OLMAK ANCAK 

TA YY Ali PIYANKO B1J..ETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PiYANGOSU BILEJ.111 AtlllZ 
Dördüncü Keıitle 

11 T eşrinisan~ 1930 dadir 

BUYUK lKllAMIY.f45,000 LIRADIR 

TORKLi!t iÇiN 
CA OO'iENME USUL .. 

lltlelllflerl r 

Pazartesi= ~ 
keci nbbmmdan hareketle E
reğli, Zonguldak, Barbn, Cide, 
lnebolu, Evrenye ve llife iske
lelerine azimet 9e avdet ede
cektir. 
· Yak .. yolcu için Sirkeci-

HERMAN SANDER TAHSiN ABDI 
~ U.W mltelle .. • w halr erkek .,.._. Al•eaee 

• 

maalllml maelliml 
Sene 1'3f 

1 Ciltte 3 Kmpı~b 250 Kr. 
Kita an 1 •• 

Tokatlı 
~ meftimini. ,.ePur 

-Popoff-
Saloa orkeatr..Ue açıyor. 
Herıtm 18 elen 1 e kadar 

AM:taıın Ta•nu Ve T 
KONSER 

Tabldot: 90 kmaf 

de Yeni handa (1) numarala 
acentesiDe m•acaat. Telefon: 
lst: 3105 

Ucuz Satış 
Beyoğhmda Galat...,.ycla 

,,,. ÇU1J caddesinde No. 22 
J l.Y Atla ..&atat ·s~uw 

tWldticaretebrar Yermİf YO Ti.:ll'T"lı• 
ret odumdan YMihmn ....... 

Yatak ve yemek odua ve a-
loit talo-'ın ~yeni ve lllilltamel 
olarak yan fiabna ubhkbr. 

p~ .. BlikteriJoloı 

o... M. Liitfi 
GOLHANI SERbdY ATI 
MUALLlllLERJNDEN 
DUll,9. ...,....._.,Pa-
tolojik" S.ldılrlroloJlk ••
yen.ı., ...,., • .,. Ro..atkiııaa 

... ~ ...... ftD ....... .. 

........_.lcraolaaar. = t'N!. --- Ylll,.t 

..... ,. ...... , T.W.. let hl im 
Jff• •trNu 1 • ri llN 

DOKTOR 
Omer :Abclurr-Uunan 
Cilt, Saç, Frenıi ve ıfeı 

sotufdata llOıehı
Muayenehaned Ankara cad

deal lılktmet konatı ciftrlllda 
eakl ikdam Y unlu :kaqınada 

'İA"YI - 1tlfl ..... , .... d • . .ı...;. 71 numuada birinci at. 
...,.. • ...,~ Yeablal ~ ·Her ,Gn birden Üdye, dSrt 
la•daa ellldelala lıllkal ,.adar. buçuktan ~ma kadar • 

.. .......... All .... YU8UP ... --------··= 

t•kr. , .. -. ... . 


