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·Sefirimiz, Bulgar Hükômetine Bir Nota Verdi 
iDARE: IST ANBUL NURUOSMAN iYE ŞEREF SOKAÖI 

~ • 
lzmir 
Gazeteleri 
Şimdilik Meslekten 
Menedilecek Gazeteci 

Yoktur 
lzmir, 28 (Hususi) - Vili· 

Yet burada çıkan gazetelerin 
Verdikleri beyannameler üze
rindeki tetkikatını bitirdi. 
Muhabirlere yeni -veıikalar 
~erildi. Şehrimizde meslekten 
lııenedilecek gazeteci olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Müddeiumumilikteki gaze
teleri tetkik bürosu, şimdiye 
~adar hiçbir gazetede takibat 
ıcrasına lüzum gösterecek bir 
Yazıya tesadüf etmemiştir. 

Kızından Sonra .. 
Bir Adam, Şahitlik Et
mek lstemiyen Bir 
Komşusunu Yaraladı 

.... ----
'Yaralı ZeTıra Hanım lıastanfltltJ 

Süleymaniyede oturan Fah· 
ri Efendinin birkaç glin evvel 
bir niza neticeıi olarak kızı 
Yıldız Hanımı bıçakla yara· 
ladığını yazmıştık. Hldise, ta-

biatile mahkemeye aksetmiı 
ve F ahrl Efendi kendiıil• 
birlikte ayni medresede otu· 
ranlar arasında şahit arar• 
ken Zehra Hanımla mllna· 

kaşaya girmiş. Zehra Hanım 
tahit olmak istememiş. Çıkan 
kavga neticesi Fahri Efendi 
bu sefer de Zehra Hanımı 
bıçakla yaralamııbr · 

Takımımız 
Dördüncü Maçı Harkof 

Şehrinde Yapacak 
Moskova, 27 (Hususi muha· 

birimizden ) - Leningrattan 
buraya geldik. 

Halkın tazahürall arasında 
Metropol oteline indik. Ak
şam saat yedide Harkofa ha· 
reket ettik. 

Sıvasta iş Bankası 
İş Bankasının Sıvas şubesi 

~vvelki giln me-rasimle açıl· 
ınıştır. 

BULGAR HÜKÜMETI NEZDiNDE TEŞEBBÜS Bir Şehit Anası 

Hakkında 
Celbettik. 

iki Gazete 
Dikkati 

Dumlupınarda Otlunun 
1 Bugünün Meselelerinden 

Hizmetçilerin Çektikleri Ve 
Çektirdikleri Dertler ... 

1 

Bunlar, Yüz Elliliklerin İlhamı İle 
Mütemadiyen Yalan Uyduruyorlardı 

Sofyada çıkan Dinevnik ' 

gazetesi yazıyor: 
" TUrkiyenin Sofyadakl H· 

firi tarafından Bulgar hlik(\· 

metine bir talepname veril· 
miştir. Bu talepnamede, (Fi· 
libe ) ve ( Şumnu ) kasaba· 
larında çıkan iki Türkçe ga-

zetenin, Pariste bulunan Tür-
kiye firarilerinden yüz ellilik liı· 

teye dahil Mehmet Ali tarafından 
Franınıça olarak çıkarılan 

bir gazeteden ilham alarak 
Türkiye hakkında münase

betsiz bir eda kullanıldığı 
zikredilmekte ve bu tecavilz-

kir neşriyat karşısında her 

iki gazete hakkında takibat 
yapılması istenmektedir. 

Bulgar Hariciye nezareti, 
Tllrk sefirinin bu talebini 

Sofga Sefiri Tevfik K-6.mll B. 

ehemmiyet ve dikkatle tetkik 
etmektedir. ,, 

TÜRK DARÜLFÜNUNU· RUS MİLLİ TAKIMI 

Seksen Beş Bin Kişi ı 
Önünde Karşılaştılar 

Ruslar, Biraz Teknik Oynarlarsa 
Çok İyi Neticeler Alabilirler 

2 • 3 aleghimiz• nttticelen•n maçta, kalemiz 
bir golden karlulurken 

Moıkova, (H. M.) - Bugün sahaya çıktılar. Tribtınlerl, 
Rus Milli takımile karıılaııyo· sahayı ıimsiyah bir ıeyir~l 
ruz. Saat tam beşi kırk bet kiltlesi kaplamış. Sahayı çevı· 
geçiyor. Önde hakemler, onu ren bu ~i~lerce halk.ta ne 
takiben her iki takım seksen büyük, ne sarsılmaz bır spor 

beı bin kitinin bir uğultu atkı var. 
ıeklini alan alkışları arasında ( Devamı 7 inci uyfad• ) 

Suriyede Vaziyet Karıştı, Halk 
Nümayişler Tertip Ediyor 

Ş (HuJusi) - Tramvay ve Elektrik Şirketine karşı açılan 
.. ~m, · idare eden heyetin Reisi Hurşit Vehbi ve azadan 

bOy~ FgretvıM haıin Beyler tevkif edilmişlerdir.. ,_.alk bunların 
Seyıt ua u · J • d' l . • . t t için bllyUk nllmayı, er terbp e ıy,or ar. 
tevkıfını pro es 0 

Mezarını Ziyaret 
Etıniye Gidiyor 

Vesile Hanım bir vatan •• 
fıtiklAI ıehldlnln anasıdır. Oğ
lu Müllıim Sami Efendiyi lı· 
tiklAI harbinde tehit vermit
ttr. Vakit •e halinin müsait 
olmaması yilzllnden ıimdiye 
kadar Dumlupınardaki Meh
metçiğin mezarını .ziyaret ede
memiştir. Fakat bütün mubte· 
lif resmi makamlara müraca
at etmif, yarın akşam Dum· 
lupmara gidece olan heyet 
arasanda kendisine de bir yer 
verilmesini istemiştir. 

Birkaç yere yapılan bu 
müracaatlar nihayet semere 
vermiş ve Vesile Hanımın da 
Mehmetçiğin mezarında şehit 
oğlunun ruhuna fatihalar 
okuması fırsatı verilmiştir. Bu 
aziz ana diyor ki : 

- inşallah selametle gider, 
selilmetle gelirim. Eh, birıey 

~ehil mültizim Sami Ef. nin 1 

va/desi Vesile H. 
1 

olur ölürsem de ne gam. Oğ
lumun yanında kalır, giderim. 

Hanımın Kıskançlığı 
Hizmetçinin F eliketidir 

Yazan: Meliha Avni 

Evlerd• v• mlle11eae1erde muhtelif itler glSren Uç hizmetçi tipi 

Hizmetçilik itleri timdiye ka~ altına uzanmıt karaltıya doğ• 
dar. fçindon. çıkılmaz bir dert ru yarndUk. Ayak seslerimiz· 
hahne gelmtştl. Belediyenin ıon d . k · • 
tefebbil•ü, belki bu iti halleder. ~n uyanan ıı derdani bıze 
Fakat bu hayırlı neticeye intiza- töyle anlattı: 
ren Son Posta, muharrirlerinden - " ismim Peymandır. On 
Meliha Avni Hanımı hlzmetçlllk altı yaııma daha yeni girdim. 
meselesini tetkika memur etmit· Annem babam köyde çoktan 
tir. Meliha Hanım. müşahede- öldüler. Beni amcam yanma 
lerine iıtinat eden bu ıilıtleye, aldı. Beraber İstanbula getirdi. 
ahlaksız insanların çalıttıran kim- Amcamın işi gilcü yoktu 
ıolere çektirdikleri eza kıımm- Nihay t n ' n 1 • • 
d b l 

· - k.. e uç gun evve sıne 
an a9 amıştır. Bugun u mevzu, k d 

merhametsiz bir aile yüzünden a ar kapısında durduğum 
ıokakta kalmıya mahkGm bir bey onu bir işe koydu. Am· 
biçarenin halini tasvir ediyor: cam da hediye olarak beni 

. · * . . . onlara hizmetçi verdi. Bütün 
Bır gece yarısı ıdı; Sme- evin işi üstümde idi. 

Eski Plaklar 
.

1 

madan dönüyorduk. ittifakla Ne yapsam Hamını mem-
eve .k~dar ~örümiye karar nun edemiyordum... Kaç defa 
vermışhk. Nışantaşına doğru soba odunları ile haşım ya-

Muayene Neticesi Müs
tehçen olanlar Görü

lürse Menedilecek 
Müddeiumumiliğe Gramofon 

plAkı dolduran bazı müesse~ 
ıeler müracaat ederek plik
Iarın ne suretle muayene edi· 
leceğini sormuılardır. MUddei
umumilik henUı: muayene 
ıeklini tesbit etmemiştir. Es
kiden doldurulan plAklarm da 
muayeneden geçirileceği anla
şılmaktadır. Bunlar içinde de 
herkesin içinde söylenemiye
cek müstehçen ve hayasızça 

güfteler varsa bunların satışı 

menedilecektir . 

Meclisle Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nüshadan Devam ) 
Bu hassasiyeti muhafaza 

ettikçe elbette içimizden ge
len ve bizim yaşayan kazal 
kuvvetlerimiz faaliyete gele
cek ve ancak o düsturlarla-

( Devamı 7 inci sayfada ) 

""" kıvrılırken orada, bir duvarın ( Devamı 6 ıncı sayfada ) 

(Altı Ay Gece,Altı Ay Gündüz Olan Memleketlerd3 

- Çok fena bir gece geçirdim. Bir buçuk aydan fazla 
uyuyamamışım. 



r-;; "I ı!!_~ın Sesi 1 DABİLI BABIBLIB 
Dumlupınar Za- •0-to_m ... ob-ı-.l-~-B--""-d--P-.--rı.---d---B-a_r_e_m_e __ 
feri Karşısında ug ay ıyasamız a . 

Bir madamı ' T. • E'-' Halkın Fikri B u h r a n Az a ı 1 y o r ıtı!:az . aen 
Dumlupınar muciıeainln Öldürdü mudeTTlSief 
Türkün iıtiklil tarihinde 
mühim bir mevkii vardır. f • D •• G } \ d 
Burası Türkün iatiklil Ki- acıa UD a a a a Arnavutlar Memleketimizden Mühim Miktarda 

Buğday Satın Alacaklar, Simdiden Birçok 
Arnavut Tacirleri Müracaat Ettiler 

beıidir. Meçhul Mehmetçi- Geçti , Kadıncağızın 
ğin mezarı oradadır. Bura- Kafatası Patladı 
ıını sık ıık ziyaret etmek 
en büyük vazifemiz oJma· 
hdır. Bu noktayı halkın 
dilinden fU cümlelerle nak
lediyoruz: 

Ahmet B. ( Konyalıt Sirkeci Eıki9e
hlr otelinde ) 

- Memleketimizde bir sı
kmb var, paraııı:lık var. Hil
kiimetin ittihaz edeceği yeni 
mali tedbirler bu buhranı hiç 
oJmaısa iti hafifletecektir. 
Fakat ne yalan ıöy)iyeyim, 

bununla beraber Türkiye feza
ıını dolduran bir de İıtiklll 
havası vardır. Bu hayatı ha-
vayı bize kazandıran (Dumlu
pınar) dır. Kara ve korkunç 
iatilA ordularını yenen ilk ku· 
manda buradan verilmittir. 
Burasını ve 30 ağustosu unut· 
mamak her Türk için vatani 
bir borçtur. ... 

S.lt Avni B. ( Kumkapı Şehılvır 

aahalleal 1 ) 

- 30 ağuıtos ve Dumlu
pınar olmasaydı. Hayır sö
zDmden dönüyorum. 30 ağuı
toı ve Dumlupınar arzın ya· 
radılışından beri YardL Yani 
bqında büytık kurtancı bu· 
luaan Tllrk orduıu olmasaydı, 
bugnn ne Türk vardı, ne de 
Ttırkiye.. Dumlupınar bizim 
için bir Kibe olmaJıdır. Bu-
rasını görmek için tebalikle 
koımak llzımdır. 

* Ha1an Fehml B. (Şehzadeba,ı 5) 

- Memleketimizde iktasadt 
bir buhran var. Buna rağmen 
eğlence yerlerimiz. mesireleri· 
miz doluyor. Bir ( Benamar ) 
ıirki yaram milyon liramızı 
aldı, gitti. Ben biraz mali va
ziyetleri düzgün ırktaşları
ma mUnfailim. Yalnız ( 30 ) 
ağustosta değil, ıenenin muh
telif mevsimlerinde Dumlu-
pınar ve diğer mukaddes te- . 
pelerimiz toplu birbalde ziya• 
ret edilmelidir. Burasını onut
tuğumuz gUn ciğerlerimizi 

tifiren iatiklil havasının bo
mlduğunu duyacağız. .. 

Mehmet Ali B. (Erenk8y latuyon 
caddesi 41) 

- Kitaplarda okuduğumuz 
(harika ve mucize) devirleri 
bize çok uzak olduğu için 
bizi artık tehyiç etmiyor. İçi-
mizden doğan 't'e yaşıyan 
muciı:elerimiz bu heyecanla
nmızı tatmin edebilir. Dumlu
pınardan bir bora gibi kalkan 
ve önündeki dünyamn en • 

Nihat isminde bir toförlln 
idare ettiği 2340 numarala 
otomobil diln Galatadan ıe· 
çerken, hüviyeti henüz teı
bit olunamayan 65 yaşların
da bir Madama çarpmış. ka· 
dıncağızın kafatası patlamış. 
derhal Sen Jorj hastahanesi
ne aötlirillmUştür. Fakat ya· 
ruı çok ağır olduğu için 
kadını kurtarmak mllmklln 
olamamış ve biraz ıonra 
6lmilştilr. Madamın evveli 
Viktorya isminde bir kızın 
annesi olduğu ıöylenmiş, 

Viktorya Hanım bulunup ge
tlrilmif, fakat kendial annesi 
olmadığını ıöylemfttir. 

Poliı hllviyeti tesblt et
mekle meıguldllr. Şofar Nihat 
Efendi yakalanmıt ye kullan
dığı otomobilin kendisine ait 
olmadığı anlatılmışbr. 

Cuma Ruhsatiyesi Almıyanlar 
Belediye mOfettifleri bugün 

ıemt semt cuma tatilinden 
istifade eden müesseseleri ge-
zerek ruhsatiye ahp almadık
larını tetkik edeceklerdir. Al
mayanlar hakkında zabıt vara
kaıı tutularak mahkemeye 
verileceklerdir. 

Kuş Yemi Yükseliyor 
Çok düşük olan kUJ yemi 

fiatmın şu birkaç gtın içinde 
7 kuruştan l 2 kuruşa kadar 
yükseleceği tahmin edilmek
tedir. Avrupadan ıparişler 
başlamıtbr. ----
İsmete Tecavüz 
Son Aylarda Bu Nevi 
İddialı Şikayet Çoğaldı 

Son iki ay içinde ismetle
rine tecavtiz yapıldığım iddia 
eden kadınların şikAyetleri 
dikkati celbedecek dercede 
çoğalmıştır. Denilebilir ki bu 
nevi iddialarla Müddeiumumi
liğe ıikiyet yapılmadık gün 
yok gibir. 

Dlln de bu suretle alb Hamm 
mftracaatte bulunmuıtur. 

Alakadar tacirlerin ve piyasa adamlarının temin ettiklerine 

göre bugünlerde buğday piyaaa.smda ehemmiyetli ve feyizli 

faaliyetler başlayacaktıı. ÇUnkD mebzul ıekilde buğday ibra· 
catı yapabilmemiz iç.in çok müsait bir fırsat zuhur etmiştir. 

Haber verildiğine göre, Arnavutlukta bu sene buğday ve mısır 

mahsulü çok az olmuştur. Birçok Arnavut tacirleri tehrimiz 

ticaret odasına müracaat ederek memleketimizden mühim mik· 

tarda buğday ve mısır almak istediklerini bildirmişlerdir. Bu 

tacirler mübayaata hemen başlamak arzusundadırlar. 
Müracaat edenlerden yalnız birisi 54 bin kilo buğday a)a

cağını bildirmiştir. Ticaret Odası alakadarları haberdar etmiştir. 

Fiatların yükselmesi ümit edilmektedir . Zira Arnavutluk hll
kum~ti buğday ve mısır ithali tından gUmrUk resmini kaldırmııtır. 

Piyasada fayl olan bir habere göre, muhtenıel ihtikirlara 
mani olmak için Ziraat Bankasının köylüden mlibayaa etmekte 
olduğu buğdayların Arnavutluğa ihracı da dilşilnülmektedir. 

Meyhane Kapanınca ... 
Hatice Hanım Beş Yerinden 
Yaralandı, Fakat Kim Yaraladı? 
Beyazıtta Cümhuriyet cad

desinde evvelisi gece bir vak'a 
olmuftur. 

Bu caddede Bursalı Meh· 
met Ali Efendinin kUçllk bir 
meyhanesi vardır. Mehmet 
Ali Efendi evvelsi gece saat 
(12) de meyhanesini kapadık-

tan sonra garson ~rap Ha
tice Hanımla oturup yemek 
yemiye başlamışlardır. 

Fak at bu arada . birkaç 
kadeh te içki içilmiştir. Bir 1 

arahk meybanenin sahibi 
Mehmet Ali Efendi, ispirto· 
nun tesirile olacak, Hatice 
Hammla kavga etmiştir. 

Bu sırada Hatice H. beş 
yerinden yaralanmıştır. Ka

dm, zabıtaya verdiği ilk 
Jfadede hidisenin sarkıntılık-

tan çıktığını söylemiştir. Tah-

Hatice Hanım 

kikat tekemmUl ettikten sonra 

ise Hatice H. kendi kendini 
yaraladığını söylüyor. 

-b-ü-yU_,,k-===ku_vv_e~t ..... Ie-rin-=-i=-Ak- d_e..,.ni--ze- Gazetelere Beyanat Meselesi 
döken bir avuç kahramanın Adliye Vekaletinden gelen 

Kibritler Noksan Çıkıyor 
Kibrit kutulanmn içinde 

(50) çöp bulunması lh:amdır. 
Halbuki son zamanlarda ku· 
tuların içinde 40-45 çöp çık· 
maktadır. Bu hareketin bazı 
tütüncülerin eli altından çık· 
tığı anlaşılmışhr. 

bir tamimde Yeni Matbuat 
yarattığı zafer mukaddes Kanunu mucibince gazetelere 
mucizelerden daha az heye- yalnız müddeiumumilerin be-
can verici değildir. Vatanını yaoatta bulunabilecekleri, 
ve istiklilini ıeven her Ttırk mahkeme reis ve azalarının 
ömründe bir defa olsun bura- beyanat vermiyecekleri bildi-
yı ziyaret etmelidir. rilmiştir. 

Avram Galanti Ve Ferit 
Beyler De Vekalete 

Müracaat Ettiler 
Barem kanunu mucibince 

Darülfünun Divanı tarafından 
menşelerine göre dereceleri 
teıbit edilen müderrislerin 
listesini Maarif Vekaletine 
tasdik ettirmek üzere Anka
raya giden Darülfünun Emini 
Muammer Raşit 8. bir iki 
güne kadar ıehrimize avdet 
edecektir. Haber aldığımıza 
göre KöprUlUzade Fuat 
Beyden maada daha iki mü
derris derecelerinin yanlış 
tesbit edildiğini iddia et
mişlerdir. 

Bunlar da Avram Galanti 
•e terbimütun müderrisi Ferit 
Beylerdir. 

Söylendiğine göre müder
rislerin dereceleri tesbit edi-
lirken bu iki müderrisin de 
menşelerine dair bir vesika 
gösterilememiş, bu suretle 
kendileri tahsili ili görmemiş 
addolunarak baremin aşağı 
derecelerine idhal edilmişler· 
dir. Halbuki barem kanunu
nun birinci maddesi mucibin
ce tahsili ili görmiyen mil· 
derrisler, beşinci dereceden 
yukarıya terfi edememektedir
ler. Yani en fazla 288 lira 
maaş alabileceklerdir. Bu iki 
müderris te derecelerinin yan-
llf tesbit edildiğini ileri süre· 
rek VekAlete müracaat et
mişlerdir. 

lcra_K_a-nunu 

Proje Hakkında Tüc
carın Fikri Soruluyor 

Tadili için ftzerinde çalııılan 
icra ve iflas kanunu münase
betile ahiren alAkadar tacir
lerin de mütalealarına müra
caat edilmiştir. Tüccar, malum 

olduğu üzere, daha ziyade alacak 
tahsili noktasından bazı ıikayet 
ve temennilerde bulunuyordu • 

Bu münasebetle Adliye En
cümeni hanrladığı proje sure
tini Ticaret Odalarına gönder· 
mittir. Tüccarın itirazı, bil
hassa, borcun tahsilini kolay
laştırmak itibarile hapsin ia
desi üzerinde duruyor. Fakat 
muhtelif resmi beyanatlar, bu 
karann iade edilemiyeceğinJ, 
bunun bir htikümet prensibi 
meselesi olduğunu göstermiıti. 

• 

1 

Günün Tarih 

Yanlış T ahminl 
Hükumet T ahmiu Sal 

hiyetini Ofise Verd 
İktısat Vekaleti, bundan ao 

ra bütan mahsulata ait tahmi 
lerin yalnız İhracat ofisi tarafı 
dan ihzar neırine karar verın' 
bunu bütün ticaret odaları 
tebliğ etmiştir. Buna sebep 
bazı odalar tarafından tahmi 
lerin yanlış yapılarak neşredi 
ınesldir. Geçenlerde Berlio Tilı 
ticaret oduının bu ıeneki üxO 
rekoltemiz hakkında ınübalit• 
bir tahmin istatiıtiğinf nefretti 
için hariç piyualarda fena teai 
lerln husulüne sebebiyet verdi 
anlaıılm•ştır. 

Sigortalı Bir Gazino Yandı 
Dolapderede Yeni,ehir cadde 

•inde Arda' ve ortağı Melkonu 
gazinoıundan yangın çıkmı 
gazinonun ç.t111 kamilen yandı 
halde ıöndürillmüştür. Gazln 
nun eıyası 1000 liraya ıigorta 
olduğundan tahkikat yapılmak 
tadır. 

Bir Eve Taarruz 
Seyfi isminde biri Beyoğlund 

lgri ıokakta oturan Mukadde 
Hanımın evine tctarruı edip cam 
ları kırdığından yakalanmıştır • 

Mübadil Emlak Meselesi 
Mübadil emlakin iadesi hak

kındaki kanun mucibince iadeıl 
laıımgelen etabli ve Yunanlı 
emlakinin ( 440) parçadan ibaret 
olduğu •Öylenmektedir. 

Kömür lhracall 
Yapılan bir iıtatistiğe göre 

Zonguldaktan kömilr ihracatı son 
zamanlarda mühim miktıuda 

artmııtır. 

Yeni Bir Fabrika 
Sanayi ve Maadin Bankası 

Y alovaçtaki eaki deri fabrikaaını 
ltletmlye karar vermiıtir. Yakın· 
da ite bqlıyacakbr. 

Tapu Memurlarma Ders 
Tapu memurlanna mesleki 

dersler verilmek Bzere ıebrimi.z· 
de bir kurs açılacaktır. 

Uşak Şirketinin Tasfiyesi 
Utak Şeker Fabrikaamın ta1 

flye edilecetf yazılmışh. Haber 
verildftine g8re, tasfiye heyeti 
ite batlAmıfbr. 

Şehrimize Seyyah Akım 
Bu sene latanbulu :ılyarct 

eden seyyahlarm geçen senekin
den ekılk olmadığı, bilaklı aey· 
yab talebe adedinin daha fazla 
olduğu anlaıdmıftır. 

Vefahlarm TenezzUhD 
Vefa İdman Yurdu Yalova• 

ya bir vapur tenezzühü ter· 
tip etmiştir. Tenezzühe tah· 
sis olunan Seyriaef ainin Ka
lamış vapuru yarın akşam 
beıte KöprOden haraket ede
cek, sabaha karşı lstanbula 
dönecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve lstırahat Günü 

1 ı Komşu - Hasan Bey, bugün cuma, 
benim istirahat gUnUmdtı. Bir deniı kıyısına 
gideyim dedim. 

2: Komşu - Arkadaşlar ısrar ettiler, 
denize girdim, bir yarıt yaptık. Ayrıca bir de 
iki aaat kUrek çektim. 

3: Komşu - Dönüşte trende Ye vapurda 
bir saatten fazla ayakta kaldım. Şimdi eli, 
ayağı tutmaz bir haldeyim. 

4: Hasan Bey - Zaten bu bizde eski 
Adettir: istirahat günlerinde kendimizi yora· 
rız, çalııma günlerinde bol bol dinleniriz! 



Hergün 
Miinderecatımızın çok
luıundan dercedileme
llıiştir. 

Dahiliye Vekili 
Teftiş Seyahatinden 
Y alovaya Döndü 

Son Posta'nın Resi'•li Malca/esi Tali 

o ' GUVENMEYlN 

Sözün Kısası 
Hanımlara 

1 lv!ahsus 
'I Vagon 

P. S. _J 
Bir akşam, Sirkeciden Ye

şilköye hareket edecek do
kuzu bq treninin bir vagonu 
önünde halk toplanmış, sa• 
hanlıkta gözlüklü ve zayıf bir 
genç, yüksek sesle nutuk irat 
ediyor: 

.. Çanakkalede tetkik ıeya
~:nde bulunan Dahiliye Ve
aL __ ŞGkrii Kaya B. ev\·e~kf 
~nı Y alovaya avdet et-
1111ftir ~ h · Şükrü Kaya B. doğruca 
Lı_P ~Iara giderek Gazi 
•q,, ile ismet Pap Hz. ine 

1 - Tali bir uaaa4re b_ae,. içine 
fİrer bekleuiniz! Fakat aaan.ar buaa lfler, 
bazan ı,ıemez. fflemedlti ...._ yukarı 

2 - Fakat çahtmalr, katlar arasındaki 
merdiYenlere benzer. Yavaf ta olu, her 
halde Ye her vakit merdivenlerden yukan 
kata pkabirrainiz. 

3 - Bir binada yalnız aaanalire güve
nilemlyeceji gibi, hayatta da yalnıı talie 
aüvenilerek it yapılamaz. Yarıda kala
biHrıripiz. 

- Efendiler, diyor, TOrki
yede Cllmhuriyet ilin edildi t 
Herkesin bildiği birteyi ıene
lerden aonra yine tekrar edea 
bu hatibin ne istediği, biraz 
dikkat edilince, anJa,ılıyor : 

katlara çıkamauıaız. ~ili~ olmuştur. Vekil Bey 
u:;aun lstanbula gelecek, bir 
k giln kaldıktan sonra An-

araya gidecektir. 

'f evfik Rüştü Bey BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Meğer bu genç, Osttınde 
" Hanımlara mahsustur ., ya• 
zıh bir vagonda, farkında 
olmadan otururken kumpanya 
memurları gelmiıler ve ken
disini oradan çıkarmak iste· 
mifler. Rahatı bozulan genç, 
biraı da günün yorgunluğundaa 
gelen uabi uyanıklık yüzün
den olacak, vagondan çıkmak
dansa bir konferanı vermeyi 
tercih etmiı; sesini gittikçe 
yükseltiyor ve kumpanya me
murlarile halka anlabyor ki 
Tiirkiyede harem ve selimlık 
maziye karışmıştır. Türk me
murlar, ıon derece nezaketle, 
hatibi teskine çalıfayorlar. 

Dün Akşam Cenevreye 
Hareket Etti 

Hariciye Vekili Tevfik Rilş
~ Bey dün aqamki ekspresle 
f.11. enev~eye. hareket etmiştir. 
unıaıleyhı teşyi edenler me-

ç-nında Rus Sefiri Suriç 
oldaş ta hazır bulunmuştur. 

M. BRiYAN 
Fransız Hariciye Nazı
rının Yeni Ünvanı 

Yeni Bir Şayia 
londra, 27 (A.A) - Daily 

!;Press, milli hükumetin va
eai hitam bulur bulmaz 

~ Mac Donald'in parlamento 
Y•bndan çekileceğini yaz

lllaktadır. 

Fransa Ve lngiltere 
Londra, 27 (A. A) lngiltere 

Bankası memurlarından ikisi, 
hesrnr bir vazife ile Fransaya 

areket etmişlerdir. 

iki Amerikan Tayyarecisi 
Amerikalı muharrir M. Ri

dıard Halliburtan ile arkadaşı 
tayYareci Moye Stefans çok 
Javq uçan bir tayyare ile 
Bukreıten şehrimize gelmiş
lerdir. Bu iki Amerikah Nev
)orktan Avrupaya vapurla 
leçmişlerdir. ---

Muallimlerin Meseleleri 
Barem, maaş, kazanç ver

Iİai ve ıDkna bedelleri mese
lelerini göriişmek üzere dün 
llluaJlimler birliğin de bir içti-
nıa aktedilmiştir. Fakat davet 
edilen 600 muallime karşı an
cak 50 kişi geldiği için Hula 
bir müzakere yapalamamıtbr. 

350 Rus Amelesi 
Pazar srflnl ıehrimize 350 

Ra• amefe ıeyyahı gelecek, 
ıehrimizde Uç gün kalacak
lardır. 

Ah Bu Otomobiller 
1648 numaralı otomobil dilıı 

köprüden geçerken 13 ya~ın
da bir çocuğa çarpmış, ağır 
ıurette yaralamışbr. 

Yunanlılar 
Türk Emlakini iadeye 

Bordeaux 27 (A. A.) -
Amele ve sabık muharipler
den mürekkep bir grup, 3 
milyon Fransızın M. Briand'-
ın siyasetine bağlı ve N

dık olduğunu gösterir bir 
alhn kitap vücuda getirmiye 
teşebbüs eylemiştir. Bu kitap 
bu cümle ile kendisine veril
miftir : .. SuJb Nazın M. 
Briaod'a., 

Suriyede Bir Beyanname 
Şam, (Hususi) - Nebek 

sahrasında hlll Fransızlara 

karşı mukavemet gösteren 
suriyeli Murabitler bütün Suri
yelilere ve bilhasa Amerika
daki Suriyelilere hitaben bir 
beyanamame Defr'elmişlerdir. 
Murabitiler bu beyananme
leriade .. gayemiz yakımqmıfbr. 
Vataolarandan uzak düteD 
ırkdaşlarmıza yard&m ediniz." 
demektedirler. 

Devlet Bankası 
lstan bul da Hila Bir 

Bina Bulunamadı 

Şehrimize gelen malumata 
göre C&mhuriyet Merkez Ban
kuı tetı"inievvel iptidalannda 
faaliyete başlamıf bulunacak
br. Bankanın nizamnameai bir 
iki güne kadar Heyeti Veki
leden çıkacaktır. 

Nizamname çıktıktan bir 
ay sonra bankanın bilfiil 
işe bqlaması icap etmektedir. 
Bunun için kiişat bazırhldan
na ehemmiyetle cleYam edil-
mektedir. Yalnız ıehrimizde 
açılacak şube için henüz bir 
bina tesbit edilememiştir. 

Rusuhi Bey Kaymakam 
Riyaseticümhur bq yaYeri 

binbqı Rusubi Bey yeni terfi 
listesi mucibince kaymakam
hğa terfi ~decektir. 

Karar Verdiler 
TUrkiyede firari Yunanlılara 
ait emllkin iadesine dair olan 
kanunwı neşri mlinasebetil~ 
\' 1111an bükUmeti de Garbı 
~ arakyadaki Türk emJikinin 
hır an evvel iadesine karar 
•erlllİftir. 

Muallimler 
Vekalet Maaşlara Kıs
men Yeni Zamlar Y apb 

LAieiide Tifo 
Llleli apubmanlannda ev

•elki gün bir tifo yak' ası zil· 
lhır ettiği için bugln aparb-
1!-•nlarda oturanlann bepUe 
tifo •tııı yapılacaktır. 

Beş El Silah Atmış 
.._ Unkapanmda oturan Ramis 
.. ç Kerim imninde Ud kiti 
-Oeyt bir meleleden lravp 

Ankara, 'J:I - ilk ve Orta 
tedrisat kanunlarına göre bir 
kısım muallimlerin maqlarma 
zam yapılmışbr. 

5 muallimlik maat1 55 lira
dan 7o liraya, 11 muallimlik 
45 liradan 55 liraya 19 mu
allimlik 40 tan 45 e · 43 mu
allimlik maqı 34 den 40 a, 

30 du 

Surigede Kabileler Arasında 
* 
Oluyor * * Kanlı Müsademe/er 

Şam, ( Husual ) - Heniiz tamamile anlaşılamıyan bir 

sebepten dolayı Badiyedeki kabileler arasında tiddetli 

bir mlsademe bqlamlfbr. Miiaademe Hadidin Ye MeYali 

kabiJeJeri arasında cereyan etmekte ve çok kanlı olmaktadır. 
Buradan gönderilen mühim mevcutlu bir askeri m6frezo 

intizamı iade etmiye muvaffak olamalDJfbr. 

Fakat mücadele dairesi gtlnden güne 

diğer kabilelere de airayet etmektedir. 

genişlemekte ve 

~----------........... ------~~-
Esnafın Muayenesi 

Kalp Hastalıga Olan Sandalcıların 

Sandal Kullanmalan Menedilecek 
Kanunen muayeneye tibi 

olan eıwnalın muayeaıeleri ıim
diye kadar Cerrabpap ha.
tanesinde yapalmakta idi. S. 
iflerle mefpl ola• haataae 
doktorlanmn yalmı kendi 
işlerile uğraşmasına temin için 
Belediye Sıhhat işleri MüdOr
Jüpnde ayn bir muayene 
komisyonu teşkil edilmiştir. 
Bu komisyon ay baflndan 
itibaren ife bqlamlf, diine 
kadar (800) kifiyi muayene 
etmiştir. Bunlann ço;ana 
ml.tahdimin tefkil ebnekte-

Kara Ali Çetesi 
Gedzeli Kara Ali çete9İDİD 

muhakemesine dftnde Ağlr 
cezada devam edilmif, yak'• 
mahallinde kqif yapılmak 6-
zere muhakeme 17 eyl6.la ta
lik olunmoftur. 

1 
dir. Komisyon tof6r, arabacı, 
sandalcı, kayıkçı, motörc6leri 
de maayeae ediym-. Fakat 
baza sandalcı ve kayıkçılann 
kalp •utahfma muaap ol
daklan ulafll•ıfbr. 
Ayın sonunda hastaJıldı 

olan milstahdiminle diğerle
rinin bir listesi Belediyeye 
bildirilecek, bilhassa kalp 
hastalığı bulunan sandalcı
lann A.Ddalcıhk yapmaJan 
menedilecektir. Çlnldi bun
ların sandal kullanmalan teh
likeli göriilmektedir. 

Bir ihtilas Maznunu 
• 2550 lirayı zimmetine ıe
çırmekle maznun Emniyet 
Sandığı memurlanndan irfan 
Bey Ağır Ceza Mabkememace , 
a •ene 6 a7 hapae mahk6m 
ohnqtur. 

İster İnan, İster İnanma/ 
.. Dilenciler pin. -1 ba bayata bir teaaditf 

verilen ln,iJiz I~ atb •e ba mliddet zar· 
Kuntafort ui1 bir ailellİll fmcla fUDun. bwnm mer-

clalaa laametiae mlracaat ede
çocuğu olan lort, relr tamam ( J 20 ) mU-
heoiz paçkea ı..ta bir yoa lngiliz liram iaae 
dostuna ziyaret etmek topladı. 
için Loadra huhlh•~ Para, zelWmı mahsul&-
ne ..:.-;..; MIC9Uf .. 

pisi~~ :-en ettirdi. diir. Zekl olmazsa para 
•a• ona -.1- . . ka:ı:amlmaz. Lort Ku•b

D!-L:_ ._bL-~ f dun 
PlllUll" ~ uu. or misali, bizi, para-
hastanenin idare mecf'W- 81Z i9 yapmama da mBm-

HALK FIRKASI 
f zmirde Bir irşat He

yeti Teşkil Edildi 
İzmir, 28 (Hususi) - Halk 

fırkasında Hacim Muhiddin 
Beyin Reisliği altında yirmi 
bq kifilik bir ballu irtat 
heyeti tqkil edildi • 

Heyet doktor, avukat Ye 
diğer meslek adamlanndao 
mlirekkeptir. Heyetin vazifesi 
halkla temas etmek, konfe-
ranslar vermek, köylerde 
balkı tenvir etmek ve inkılabın 
manasını anlatmaktır. 

Heyet azalan pazar günü 
fırkada mühim bir toplantı 
yapacakbr. 

ilk incir ihraç Edildi 
lzmir, 27 ( Hususi ) - Bu 

senenin incir mahsulfinden ilk 
parti don Lotüs vapurile Mar
silyaya ihraç edilmiştir. Bu 
münasebetle ı...u.ı •eraa'
yapılmıf, bereketli satq te
mennileri izhar edilmiftir. 

Maliye Teftişleri 
Bütün Daire Hesaplan 

Güzden Geçiriliyor 

Adil lkyin riyasetindeki 
M•liye teftit heyetleri mın · 
taka teftitlerine devam edi
yorlar. Dünden itibaren Dar
phanenin teftişine bqlanmqbr. 
Ba ite. m6fettif Hulôsi Ye 

Nihat Rıza Beyler memur 
edilmişlerdir. 
Şimdiye kad;ır Liman, Sey

risef:ıio idarelerile Tarlabaşı, 
Galata Maliye Tahsil Şubeleri 
teltit ediJmiJtir. Mezbaha ida- ı 

re9i, Eminönü T ah.il Şubesi, 1 
Askeri Mektepler Muhasibi 
Mes'ulllğa tefti~ab da deYam 
etmektedir. Yeniden teftiş 
~lecek baZJ daireler daba 
vardır. Teftişat ancak gelecek 
Mayıs sonlarına doğru bite
cektir. ı 

Zahire Borsası 
Tasarrufa Memurların 
Maaşlarından Başladı 

- Biz ne yapahm? K.... 
paoyama emriJ Diyorlar. 

Fakat "Kumpanya. sizi 
coıkun hatibi bltün b'1tüa 
çileden çıkarıyor; ..ıtaaat 
günlerinde, hükiimet içiade 
hükiamet illdu eden ba ~ 
paayalara karfl bütüa hmç:la
n köplrDyor: •Tilrkiyede 
Ciimburiyet nr, kumpanya 
yolr!" Diye feryat edeyazıyor. 
Sonra da, kendisini hayretle 
dinliyen halk. saflarım yara• 
rak, trenden uzaklaşıyor, 
belki de bir otomobilde lair'
riyetiai ••mıya gidiyor. 

Tilrki1ecle "Hammlara .-. 
_.,. bir •agon ayırmak, C... 
hariyet prensiplerine ne dere
ce mug•yirdir, bunu bir ke
nara bırakalım. Fakat ba ı. 
zumundan fazla cofkun va
tandaşa anlabnak i.aterdim ki 
vagonlar birer kouferana _. 
loou değildir; gazeteler, ce
miyetler Yeya radyo darurkea 
Banliyö hattmm afak l»ir ce
maatine, hem de piir hiddet 
konferaoa Yermek hiç te ye
rinde bir hareket sayılamaz. 

Haydi me dojruauna 11,_ 
leyim: Bu ihtarı bea kmdi 
kendime karıı yaptım. ÇOnkll 
vagondaki o fuzuli hatip 
bendim. 

Çanakkalede 
Şehitlikleri Ziyaret 
Heyeti Dün Gitti 
Çanaklmle Şehitliklerini zi

yaret edecek olan heyet dla 
akşam üzeri Gülcemal vapll"' 
riJe hareket etmiştir. 

Heyet bugün öğleye dopa 
karaya çıkarak Şehitlikleri zi
yaret edecek, yann sabal 
şehrimize dönecektir. 

Dumlupınar heyeti de feh
rimizdcn yarın hareket edtr 
cektir. 

lstanbulua Minneti 
ne pcli, regqiaİ ele kim oldujwaa ilma edi
ıeçirdi n ilk İf olarak '/°'· Aynca lıer tqcbbiia 
müeaseseye fena bakan tasavvuru öniinde " para 
iwal•ı kap dipn etti. yok tahsisat: yok " di-
G~ lort, bayle bir yealeria de aczine, iktJ-

me.teğe girmeyi akbadaa dam:dığma bizi iaanda
bile ıeçinaemiştl Oma nyor. Sea f!!'/ kari, b.._ 

lstM /111111 /.,. inanma/ 

-

Fazla maSl'af yüzünden vazi
yeti miqkülle~n İstanbul 
Zahire Borsasmda tasarruf 
yapılmak mecburiyeti bisıl 
olmu,tur. Bunun için memur
ların maaşlarından yOzde on 
beş tenkihat yapılmtştır. 

Bir Şerir Daha Tutuldu 
Y alon ile Gemlik •rUtnda 

otomobil aof8D)ardaa Danme 
Meh•et te luaıitte yakalua
mııtır. 

VilAyet Çanakkaledelri ıe· 
bitler abidesine konmak üzere, 
üzerinde büyük harflerle (la
tanbulun; vatanın bUynk la:r
tarıalanna miuet b.abrut) 
yanlı büyttlc madeni bir ~-
lenlr hamlatmıftır. 
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1 Memleket Haberleri 

Et Fiatları 
Adana da 

ı ı 
1 s 

Sudan Ucuz K .... k s· 
Semiz Koyunun Okkası uçu ~nema 

45, Sığır Eti ise 25 Haberlerı 
Kuruştur 

Adana, (Hususi) - Kasap
ların mlitterek bir mllracaatl 
üzerine belediye et fiatlerine 
narh koydu. Yeni fiatler 
ıöyledir: Besli ve ıemiz ko· 
yun eti 45 kuruş, diğer ko
yun, keçi ve ıığır etleri ise 
40 tan 25 kuruşa kadardır. 

Belediyenin narhından evv•l 
fiatler daha ucuzdu. Beledi
yenin narhı mllvazencyi temin 
içindir. 

Kadınlara Yardım 
Bursa, (Hususi) - Himayel 

;Etfal Cemiyeti tarafından tef• 
~l olunan Kadın Yardım Ce
Jmiyeti faaliyete başladı. Ya
pılan intihapta reisliğe bele· 
diye Reisi Muhiddin Beyin 
ı:evceıi Adalet H. intihap 
edildi. 

Doyçe Bankm Vaziyeti 
lzmir, (Hu!ust) - Son Al

man buhranı Uzerine bir pa-
nik manzarası arzeden Doy
çe Bankın İzmir şubeai, buglln 
vaziyetini tamamen dUzelt
miştir. Bankaya yeniden meY
duat bile başlamıştır. 

lzmir Gazeteleri 
lzmir, ( Hususi ) - Yeni 

matbuat kanunu mucibince 
burada çıkan gazetelerin ver
dikleri beyannamelerin villyet 
tarafından tetkikleri kısmen 
bitirilmiştir. Yalnız Franıı1ca 
(Lö Levan) gazetesile Halkın 
Sesi gazetesinin beyanname
leri henUz tetkik edilmemiştir. 

Mudanyaya Su Getirildi 
Mudanya, (Hususi)- Kaza· 

mııda eskidenberi bir ıu 
kıtlığı vardı. Fakat belediye-
nin himmetile bu noksan da 
telifi edildi. Civardan yeni 
getirilen su şimdi kasabamızın 
ihtiyacını temin edecek dere
cededir. İki de yeni çeıme 
yapıldı. 

incir Rekoltesi 
lzmir, 26 (A.A.) - Şehrimia 

Ticaret Odasının yaptığı tahk 
kata nazaran Ege iktisat mın
takasının bu sene incir rekol
tesi 240,000 çuval yani 28 
bin ton raddesindedir. Kalite 
itibarile incirler gayet nefis
tir. Mıntakanın 1930 seneıi 
ıincir rekoltesi 25,000 ve 1929 
senesi rekoltesi 33.000, 1928 
rekoltesi de 32 bin ton idi. 

Ozum, incir, Afyon 
lzmir, 26 ( A. A.) - Bu

gün 37 kuruştan 60 kuruşa 
kadar 7 5! çuval 3 torba 
Uzüm, 16 kuruştan 20 ku
ruşa kadar 787 çuval incir, 
5 kuruş 30 paradan 6 
kuruş 25 paraya kadar 1045 
çuval hurda ve 975 kuruştan 
1100 kuruşa kadar 673 okka 
afyon satılmıştır. 

SON POSTA 
cvmi, Slyast, Havadl11 ve Halk gaıetcal -idare : lıtanbul Nuruoamarılye 

Şeref ı;oka~ı 35 - 57 

Telefon latanbul - 20203 
Poıta kutusu : lıtanbul - 74ı 
Telgraf : İstanbul SON P OSTA 

ABONE FİATI 
TORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay 1400 ,, 
400 " ' ,, 800 " ıso 

" 
1 ,, 300 " 

Gelen evrak geri Yerllmu. 
IJAnlardan mcaullyet alınmaz. 

Adres deilştlrllmesl (20) kuruttur. 

Maruf temaşa muharriri 
Hanri Bertştayn şimdilik iımi 
bildirilmiyen yeni bir sinema 
aenaryosu vücuda getirmiye 
muvafakat etmiştir. Bu eserin 
çok orijinal birşey olacağı 

söylenmektedir. 

Doroty lordan 
Birçok temaşakerlerin çok 

beğendikleri bu sevimli Ame
rikan yıldm henüz ıinema 
hayatına gireli iki sene ol· 
muştur. Bu sene mukavalesf 
bitmiı, Metro Goldvin Mayer 
şirketi ile uzun zaman için 
yeni bir mukavele imzalamıştır. 

Serap Filmi 
Edgar Selvinin "Serap,. isimli 

eseri ıinemaya alınmak üze
redir. Bu piyesin baılıca 
mümessilliğini Joan Crovford 
yapacaktır. 

Adolf Menjonun Hasisliği 
Adolf Menjo biraz ba1iı 

olmakla maruftur. Bunun ae
beblnl ıoranlara, Adolf Menjo 
bu tablatini aaklamamıı Te şu 
hiklye ile kendini maıur 
göıtermlıtir . 

" HenUz aekiı yaıanda 
idim. Bir glln KlevlAnd ıokak
larında dolaıırken bir Muso
Yiye rastgeldim. Bir yere 
nakledilmek llzere elime bir 
yazı makinesi tutuıturdu. Bu 
yUkü bir hayli taııdıktan 
aonra yllkıek bir binanın 
dördilncil katına çıkardım. Bu 
ıahmetime mukabil Musevi 
omuzumu okıadı ve teıekkUr 
hareketi zahmetlmln mUklfatı 
oldu. 

O gUndenberi alıf, verftl 
hep peşin yaparım. " 

Sinemanın 
Son 
Ziya'ları 

bir otomobil kazasına kur
ban giden Janie 1'4areze 
Son iki hafta içinde sine

ma Alemi, istikbalde çok ıey• 
Ier beklenen iki mUhim rllk
nünü kaybetmiştir. Bunlardan 
biri Maria Dalbaycin, diğeri 
Janie Marezedir. Dalbaycin 
aslen İspanyol ve çok güzel 
bir artistti. Daha ziyade Ruı 
baletlerini ihtiva eden filmler• 
de mevki almıştır. 

Bu kadın kadar alması 
ılnema fotoğrafisine müsait 
artist pek az görülmUştür. 

Janie Mareze'ye gelince: bu 
kadın da Pariı konservatuva· 
rmdan Opera komik şehadet· 
namesile mezun olmuş, mah
dut,. fakat çok gUzel birkaç 
filim vlicuda getirmiştir. Kon• 
tes Mariça, Şen Kraliçe, 
Gerdanlık, Viyana Aşıklan 
kurdeleleri kendisinlndir. Mü
essif bir otomobil kazası 
neticesinde vefat etmiştir. 

.. _ .. · 
• 
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Amele Fırkası 
Makdonalda 

1 M A G E v A N s Düşman Değil 
'-----------------------------'' Fakat Yeni Kabineye 

..... 

.1 
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Mag Evans Metro Golduvin Mayer ıinema şirketinin maruf artistlerinden biridir. Mag Evanı 
gazete okumaya çok meraklıdır. Fakat bu demek değildir ki Mag Evans Son Posta gazetesini 
okur. Okumak iıtese bile Türkçe bilmediği için buna imkln yoktur. Fakat gazetelerin manzarasına 
aever, tekillerini, yazıları tasnif uıullerini gözden geçirir. Çünkü bu artistin babası, rivayete 
göre bir gazetecidir. Mag Evans'ın gazete tetkik merakı iıte bundan ileri geliyor. 

İsmi Ve Mevzuu 
Gizlenen Bir 

Sıkı Sıkı 
Filim 

Greta Garbo Ue Clark Gaibe yeni bir filim hazırlıyorlar. 
Bu filmin henüz ne ismi ifıa edildi, ne de mevzuu söyleni
yor. Eserin pek btiyiik bir muvaffakıyet kazanacağına ihtimal 
veriliyor. Fakat teferrüab hakkında son derece kıskanç dav
ramlıyor. Resmimiz filmin başlıca mUmessili olan Greta ile 
Clark'ı biribirine muarız bir vaziyette gösteriyor. 

!Sarışın Mı 
Esmer Mi? 

Metro • Goldvin • Mayer 
mUeıseselerl, mühendis Lev 

Kolb'in nezareti altında çok 
ıayanı dikkat bir tecrübe 

yaptırmıştır. Bu tecrübe ile 
aarışınlarla esmerlerin hissi 

Te maddi kabiliyetlerini tayin 
etmek maksadı gUdUlUyordu. 

Epey uzun süren bu tecrübe 
bitmiş ve sarışınların eamer-

lerden daha mukavemetli, bu
na mukabil esmerlerin sarı-

ıınlara nisbetle daha hassas 
oldukları anlaşılmıştır. Muka

vemet tecrübesi, birkaçı es
mer, birkaçı sarışın bir grup 

kadın artiste atlama, koşma, 
yüzme gibi mlbab~kalar yap

tırılarak neticeıi: alınmıştır. 
Bu hareketlerden sonra 

müsabıklar kürek çekmeyi 
taklit eden bir makinenin içi-

ne oturtulmuş ve bu makine 
elektrik vücuda getiren bir 

cihaza raptedilmiştir. Artistler 
kUrel çekmekle meşgul iken 

en kUçük hareketleri ve yor
gunlukları bile bu cihaz vası
tasile tesbit olunuyordu. Bu 
sırada müsabı ~darın kan taz
yikile nefeı ahıları da öl ;lll
müştlir. Üıerlerinde bilha11a 
tecrübe yapılan artistler Raq
uel T orres ile Anita Page dir. 

Şiddetle Mu halef et 
Edecek 

Yeni kabinenin reisliğiol 
üzerine alan Mösyö MakdO" 
nalt avam kamarasında bir 
nutuk ıöylemiş, vaziyeti izah 
etmiştir. 

Fakat bu nutuk, kendfain• 
ancak yirmi kadar amele aza· 
nın mllzaheretini temin ede· 
bilmiştir. Münhal bulunan 
Harbiye Nazırlığına Liberal 
Fırkadan Sabık Paris sefiri 
Marki Crev tayin edilmiştir. 

Başvekilin nutkunda inıa 
ettiği istikraz meselesi, bazı 
dedikodulara yol açtığından 
bunun bir tevhit meselesi oldu 
ğu sonradan tasrih edilmiştir. 

Amele fırkası, yeni kabine· 
ye karşı şiddetle muhalefette 
bulunmak kararını vermiştir. 
Bu karar verilirken Maltdo· 
nalda karşı kimse düşmanlık 
göstermemiştir. Sabık kabine· 
nin ziraat nazırı bankerlere 
şiddetle hücum etmekte ve 
bunlan, diktaförlüklerini mu· 
hafaza için İşçinin seviyesini 
indirmek istemekle itham et· 
mektedir. 
Makdonaldın dairei intihabı· 

olan Hampstead Amele Fır
kası ıubesi, Makdonaldı aza· 
lıktan ihraç etmiştir. Mak· 
donald, amele meb'uslara bir 
mektup göndererek vaziyeti 
izah ve bugünkü hattı hare· 
ketten başka yapacak birşey 
olmadığını söyliyerek hüküm· 
lerini avam kamarasında veri· 
lecek izahata talik etmelerini 
rica etmiştir. 

Diğer taraftan ln~iliz mil· 
Jetinin silrdüğü hayatın da 
temdit edilmesi mevzubahistir. 

Sağır Ve Dilsizler Müsabakası 
Sağır ve dilsizler arasında 

Almanyamn Nüremberg şeh· 
rinde Beynelmilel bir müsaba
ka tertip edilmiş, Almanya 
312 puvanla birinci Fransa 
189 puvanla ikinci, Danimarka 
186 puvanla üçilncü gelmiştir. 

100 Yarış Atı Satılıyor 
Meşhur Amerikalı Senkler 

(100) yarış atını havi ahırını 
dağıtmıya karar vermiştir. Bu 
karar son buhranın neticesidir. 

Lindberg Tokyoda 
Lindberg karısile beraber 

hava tarikile Tokyoya varmıı 
ve 100 bin ki~i tarafmdaıt 
alkışlanmıştır. 

Şanghay'da Tayfon 
Çinin Şangbay tehrinde çıkan 

bir tayfon tehrin hemen her 
tarafını ailip süpürmüştür. Birçok 
telefattan bahsediyor. 

Napolide Yangm 
Napolide bir elektrik kontağı 

neticesi olarak 200 ev yanmıttır. 

Beynelmilel Bisiklet Yarışı 
Dünya profesyonel bisiklet 

yarışını ltalyan Guerra kazan• 
mıştır. ikinci gelen Franııs 
Ledrogodur. 

ltalya Hava Manevraları 
ltalyada yapılmakta o)an ha• 

ya manevralarında bir deni• 
tayyarcılne binen M<>syö Musollnf 
de hazır bulunmuştur. 

Portekizde isyan 
lıpanya ile Portekiz: arnınnd• 

telefon muhaber esi blrdenblro 
kesilmiştir. Bu hadise ani olarak 
çıkan bir ihtilal neticesidir. HQ
kümet kıtaatı asileri tepelemiş, 
diğerlerinin hem~n dlmlesl tev· 
ldf edllmlttlr. 

Bir Bankamn iflası 
Birçok alacaklılar mahkem•• 

ye milracaat ederek Vlyanadakl 
Amstelbank'ın lfllsını istemişler· 
dlr. Mahkeme, bu milracaat net!· 
ceı i, konkordato için Qç gfin 
mllhlet vermlttir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Kadın Ve 
Kalp işleri SPOR KISMI 

iKi ÇiFTENiN FRANSIZ GALl~RINI NAZIR TEBRiK EDiYOR 1 ~:ı:k ~t~~ki:? Tifoya Karşı Ciddi Mücadele 
Lazımdır 

Son günlerdeki Tifo hAdi
•eleri Sıhiyye idaresini hare
~ete getirdi. Birkaç yerde aşı 
ıatasyonları açıldı. Fakat öyle 
2Örü}Uyorki bu kadarcık faa
liyet kAfi gelemiyecektir. Ga
letenizde okudum : 
Şehrimizde Tifonun başlıca 

~bebi bostanlar ve sularmış. 
U vaziyet karşısında aşı 

istasyonları açılmakla beraber 
en mühim iş bostan ve su
larla mücadele yapmak, her 
halde şehre temiz su temin 
etmektir. Bunun için Belediye 
Ue hükümet elele vermeli 
•Ur'atli bir tetkik yapmalı ve 
heınen harekete geçmelidir. 

Anadoluhisarı 

K. Nuri 

Bir Dikkat Meselesi 
Tramvay Şirketi, son gUn

lerde yine bozuk frenli tram-
\'aylarını serviste kullanmıya 
başladı. Ümit ediyorum ki 
bunda bir kasıt yoktur. Belki 
de sadece ufak bir dikkatsiz
li~tir. Fakat böyle de olsa 
Yıne affedilemez. 

Bu yüzden iki gün evvel 
T opaneden Beyazıta bir saat
tan fazla· bir zamanda gide -
bildik. Şirket, harici bir mü
dahaleye meydan kalmadan 
derolırda yapı ·a 1 bu dikkat
ai:ıliğin önUnü almalıdır. Aksi 
takdirde yeni bir facia ile kar
tılqmak çok mümkündür. 

Topane 
L. K. 

Cevaplarımız 
Adana Dö:.cme mahallesi M. 

Fuat Beve: 
Gazetemizde öted.,nberl tiir 

dercetmlyoruz.Şilrinizi güzel bul
duk. Ancak bir edebiyat mecmu
aıına göndermenizi tavıiye ede· 
tb. Bizi ına:ı:ur görünüz, efendim. 

Himayei Etfale yardım 
T ebriklerinizin ıüslU, zarif 

kAğıda yazılarak muhatabınıza 
verilmesini isterseniz telgraf 
memuruna bu arzunuzu bil· 
dirmeniz kafidir. 

Lüks telgraf k6ğıtları her 
telgrafhanede bulunur. 

TAKViM 
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K. Kemal Bu 
Hafta Dövüş
türülmemelidir. 

Şehrimize geldiğinden beri 
yerli boksörlerimizin hemen 
hepsini mağlfıp eden Roman-

ya şampiyonu Bunya ile son 
ümidimiz Küçük Kemalin 
maçı ( 30) Ağustos pazara, 
Tayyare Bayramına tesadüf 
eden şerefli güne kararlaştı

rılmıştı. 

Kiiçük Kemalin çarpışacağı 
hasmın ne kadar tehlikeli bir 
profesyonel ve kiloca da bi· 

zim boksörden daha ağır ol
duğunu yazdık Romanyalının 
adali faikiyetine rağmen bok
sörümüzün maharetine güve-

niyorduk. Filhakika Küçük 
Kemal Romanyalının mağlup 
ettiği Selami ve Melihe naza· 
ran boks tekniğinde çok ileri 

gitmiş bir şampiyonumuzdur. 
Şimdiye kadar yaptığı kırk 
müsabakada mağlup olmıyan 

bu yegane boksörümiizün şu 
mü,ktll imtihanda muvaffak 
olacağım ümit ediyorduk. 
Halbuki haber aldığımıza 

göre daha bir hafta evvel 
geçirdiği hastalık neticesinde 

idmanlarına fasıla vermiye 
mecbur kalmııtır. 

Bu şerait maçın bir veya iki 
hafta daha tehir edilerek Ke
malin kendini tamamen bul

masme beklemek en doğru 
bir hareket olurdu. Organi
zatörler, maçın teahhüründen 
dolayı Romanyalının fazla 
para istiyeceğini hesaba ka-
tarak maçı yine paıar günll 
yaptıracaklarını işitiyoruz. Va-

kıa bir maçın ilin edildiği 
gün yapılmaması organiza
törleri zarara ıokar. 

Fakat düşünmelidir ki Ke
mal amatör olduğu için para 

almıyor. Eğer o da bir pro
fesyonel olsaydı bir miktar 
para da ona verilmek lazımdı. 
Şu halde maçın teehhüründen 
dolayı vaki olacak zararın 

Kemale verilmiş gibi addo
lunması doğru olmaz mı? Para 
almıyarak dövüşen boksöril
mUz ıerefi ıçın çarpışıyor. 

Organizatörler de ona ferefini 
iyi müdafaa edebilecek fırsat 
vermiye mecburdur. Bu mü-
nasebetle Kemalin şimdiye 
kadar mağlup olmadığını da 
düşünmeliyiz. 

TEFRİKA ~lfüJARASI. 3 ::=::=:::::::::=:: 

BiR ELMASIN HiKAYESi 
============ YAZAN: * * 

beni de katarsın. 
Hulasa - Ne dedin Gül, ne dedin, 

Karaman oğlu Pir Ahmet Bey aeni de kendi elimle dUtmam· 
Oımanlı hükumetine fıyan mın yanına mı göndereyim? 
etmit, çok aarp olan Mln~n - Korka~ak ne var ki? 
kalesine kapanmıştır. Gedık _ Ne mi var, bunu bana 
Ahmet Paşa kaleyi muhasara 
etmekte, fakat zabtından 9üp· ıoruyorsun ha? 

Gül - Soruyorum yiğidimı Beni helenmektedir. Kartlı • 
hatun ile haşhaşa verip kale· kaleye göndersen ne çıkar? 
nln zaptı fçin bir p:in dOşOn· - Rezalet çıkar, kepazelik 
mektedirler. Sahne, karı, k r sonunda da benim ca· 

çı " , 
kocayı başbata gösterir. nım çıkarı 

.. - Elçiye zeval yokt~r, 
- Ylğitim bırak ta ıöıümU y1~·ıtim. Öyle olmasa da benım 

bitireyim. 5 l i 
- Söyle, lAkin 6zl11 söyle! kılım• dokunamaz ar, ıen n 

I . 

Geçen hafta Parlate ( Saint Cloud) de (40,000) •eylrcl kartıaında aeki:ı milletin lttirak ettiği 
A kürek mOaabakaları yapılmıttır. Evvelce yapılan seçmelerden ıonra d6rt millet nihai mftsaba· 
k:;:p:almıtb· lıviçre, ltalya, Holanda ve. Franaanın tetld~ ettlQ-i Finalistler arasında müsabakaların 
en ehemmiyetli numarası olan aeklz çiften.ın muhtemel 1r_alıbl . olarak ltalyanlar ıröıteriliyordu. Şehrin 
fevkalade sakin, adeta bir ipep çartaf halınl aldığı ıümbult bır hava altında bu dört miJJetin ıeklz 
çifteleri yılan gibi hareket etmi9lerdir. Mesafe (2,000) metre idi. lık (1000) metrede ltalyanlar Fransız
ları fevkalade ııkı.Jbrmışlar, nefes aldırmamışlardır. Franaıılar dakikada (38) kürek atarak tehlikeyi 
atJatmıya ve yarım kayık boyu farkla yarı'ı kaı.anmıya muvaffak olmuşlardır. Muvasalat yerine geldik
leri zaman kürekçilerin ekıeriıl yorgunluktan bayilmıtbr. 

Şimeling 
TunegMaçı 

iki ay evvel Amerikalı 
Stribling'i döverek dünya 
şampiyonluğunu kazanan Al
man boksörü Şimeling ile 
sabık boks şampiyonu Tune· 
yin teşrinievvelde dövtişecek
leri kat'iyetle söylenmiye baş
lamıştır. Milyarder bir Amerikah 
kızla evlendikten sonra '-'Dikib 
kontratındaki maddeye riayetle 
boksu terketmit olan Tuneyin 
tekrar sahneye çıkmaıı Ame
rikada hayretle karıılanmıştır. 
Bu maç için sab~k cihan ıan'!
piyonunu ( Amerıkanın şerefı-

• 
' Amerikanın En iyi Be-
bek Dalgıcı Pariste 

[ JOY CROW -::Jı 
1 

30 ağuıtoıa kadar devam 
etmek üıere bir hafta evvel bat· 
lıyan Avrupa yüzme şampiyona

larını Fransa yüzme federaayonu1 

Belçika ve Hollanda yüzücülerini 
huıuıi bir şekilde davet etmittir. 

P•rl•te bulunan Amerikanın 

en lı:iJçGk dalma t•piyonu Joy 
' Crow da bu davete itlirak etmit
' tir. Franaız gazeteleri orada ya-

pılan bütün hazırlık milaabaka
ları içinde bu küçücük yavrunun 
ılJaterditi dalma numaralarının 

en ıayanı dikkat olduj'unu kay
dediyorlar. 

Yeni Evlilere Nasihai 
Evde kadının mevkii, aile 

ıekline tabidir. Düne kadar 
Türk ailesi, pederşahi b:r aile 
idi. Derebeyi an'aneleri hl
kimdi. Erkek dışarda da, 

evin içinde de mutlak surette 
hAkim idi. Erkeğin mUsaadesi 
olmadıkça kadın evin içinde 
hiç birşey yapamaz, evden 
dışarı çıkamaz, biç kimse ile 
a-örilşemezdi 

Bu derebeyi aile şekli yıkıla· 
rak onun yerine evde kadının 
kikimiyeti başladı. Evin herşeyi· 
ne o karışır. Evde nizam ve in
tizam, çocuk bakmak kadına alt 
vazifelerdir. Erkek bu kabil 
itlere karııamaz: Bu yüzden ge
linle kaynana ve görümceler 
arasında daimi geçimıizlikler 

bauöaterir. Bunlardan herbiri, 
kendisini evin sahibi aayar. Evin 
anahtarlarını kendi belinde bu
lundurmak İlter. 

Bu iki aile şekli de yanlıştır. 
Bir evde hakim olan ne yal
nız erkek, ne de yalnız kadın
dır. Kadınla erkek arasında 
vazifelerde tam bir iş taksimi 
olmak lllzımdır, öyle bir iş 
taksimi ki erkek evin içinde· 
ki hak ve salahiyet hudu
dunu bilmeli, kadın da vazife
sini öğrenmelidir. İki tarafta 
biribirine karşı olan hak ve 
vazifelerini tanır ve hürmet 
ederse evde geçimsiuik ol
maz. Herkes ne yapacağını 

bilir. 
Bunu için erkek, kazancını 

karısına bildirmeli ve müt
terek bir ev bütçesi yapılma
lıdır. Kadın bu bütçeye göre 
evinde bir yaşayıı tarzı tanzim 
etmelidir. iki taraf ta bu hu
dut içinde yaşamayı kabul 
etmelidir. işte, yeni evliler 
için mes'ut bir yuva kurma
nın ve lüıumlu llizumıuz an
laşamamazlıkların önünü al· 
manın ilk sırrı buradadır. 

Hamnıtegze 

ni müdafaa mecburiyetinde
sin ) diyerek kandırdıklarını 
karısmı da ( bir dünya şam· 
piyonluğunun memleketimiz
den gitmesine sebep oldunuı) 
ithamile nikih kararından vn 
geçirtildiği söyleniyor. 

-=================~======~-=<-=--===-==========-,...=---

BugUnkU Sporlar 
Bugün Denizcilik Heyeti tara

fından reımi yüzme mukavemet 
müaabakaaı yapılacaktır. MGir 
bakada mesafe Kavaklar e 
Adalar arasıdır. 

Bugün Veliefendi çayırında da 
at koıularına devam edilecektir. 

Ayrıca yeni tetekkill e.den 
lıtanbul idman teşekküller bırll
ğine menıup Bostancı • Altın,!11-
lil Ye Bozkurt - Unkapanı klup
lerl futbol şampiyona mGıabaka
Jarına batlıyacaklardır. 

- Pekiya, orada ne yapa· 
caksın? 

- Çiçek H. amcasile ko· 
nuşurken beıı de etrafı kol
lıyacağım, yanımdaki altın 
anahtara uya ak kilit arıya
cağım. 

Gedik Ahmet Pş. kaılarmı 
çaltı, oturduğu koyun ~~&· 
tundan bir çekirge çevikhğıle 
sıçradı, çadır içinde dol~ı
mıya baıladı. Kar.,.,ının fık
rini ne ret, ne kabul ede-
biliyordu. Altın anabtar~n. her 
kapıyı açacağına kendısı de 
kani idi. Bu ıebeple, GUI 
Hatunun kalede para kuvve
tile eller tedarik etmesini 
mUmkiln görüyordu. Llkln 

onu, o güzeller güıelf y~ri canını 
kendi elife ağyarın elıne ver
meyi bir türlü bavıalaıına 
11j'dıramıyordu. 

Gedik Ahmet, bir hayli 
teemmUlden ıonra karısının 
yanına geldi, gözlerini göz-
lerine dikti: 

- Gül! - dedi - Kötü bir 
kale almak, Karamanlı mis
kin bir Bey yakalamak, se-
nin gibi bir hazineyi elden 
çıkarmıya değer mi? 

O, bir erkek celldetile ce· 
vap verdi: 

- Ya kötü bir kalenin önün
den dönmek, bir Karaman 
beyini yakalamadan savuş
mak Gedik Ahmede yakışır 
mı? 

Ahmet Paşa, anf ile hay
kırdı: 

- Beni mat ettin, haptet· 
tin, fakat zehir sunarak! 

Ve sonra i!lve etti: 
Kırk yılda bir kadın 

ıözil dinlemeli, derler. lıte 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu 

Atlr Ef. Kütüphane sokağı 
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1. L. Abravanel Marpuççular 
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1STANRUL 

lJunya Köpek Nalça 

Maıkalara dikkat etmeniz rica edilir. 

ben de ıeni dinliyorum, so
nunda malamat [I) olursak 
karışmam. 

Gülhatun, kocasının koluna 
asldı: 

- Otur, dedi, şu posta 
otur. Enine boyuna konu
ıalım. 

Karı, koca, yan yana otur
d~lar, Mi?a kalesini ve oraya 
ııgınan Pır Ahmet Beyi elde 
etmek için etraflı bir pilan 
çizdiler. Fikir tamamen GUl-
hatunun idi. Gedik Ahmet 
paşa, yalnız teferruat Uze
rinde mU15hazıı yürüiiiyordu. 
Münakaşa ve müzakere bit
tikten sonra şöhretli asker, 
karısına: 

[t] Malamat, melamet kellmealnden 
r•lat olarak J, uıdolu lehçe• ine ırfr• 
mittir. Mahcup olmak, rHll olmak 
•Hldlade 'kullanılır. 

- Sen, dedi, kadınlana 
şahı, güzellerin padişahısın. 
Dilerim tanrıdan, beni sensiz 
komasın! 

iki Elmaspare 
Minan kalesi muhafızı, Koca 
Yusuf Beyin karısı GUlsüm 
Hanım , kocasının kulağına 
fısıldıyordu: 

- Gül hatunda bir yilzilk 
var, sana layık ! 

- Yakut mu, firuze mi, 
nedir? 

- Elmas, amma ağır elmas! 
- Elmas dediğin de kuru 

bir taştır, göz koymıya 
değmez. 

- Sen öyle düşün, benim 
ağzımın suyu aktı. Hani utan
masam isterdim. 

(Arkaaı var) 
. a Dnilnden korkarlar! 

-·-~=--~~J.__~~~~~~~__J 
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Türkistanda develi Kırgızlar 
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Çarcoda boş otel ve ika -
rnetgih bulunmadığı için ge-
ceyi vagonda geçirdik. Sabah
leyin uyandığımız zaman (Ker-
ki) den gelmiş Buharalı Ab
durrahman isminde bir Efgan 
neferi ile karşılaştık ve bu 
adamdan öğrendik ki: 

- Emir Habibullah katle
dilmiştir. 

Günün mütebaki kısmı ha
disesiz geçti. Akşam saat 
yedide tekrar harp karargA
hına gittik. Başkumandan ly
vanof cepheden henüz gel-
mişti. Riyaset mevkiine geçti 
ve: 

- Hükumetimiz her şeyi 
kabul etmiş ve hazırlamıştır. 

Biz burada sadece kararın 
tarzı tatbikini konuşacağız, 

cümlesile müzakereyi açtı. 
yvanof yakışıklı, ameli 

tecrübe sahibi bir gençti. As
len Koban kazaklarmdandı. 
Fransada bulunmuştu ve Fran
sızcayı güzel söylüyordu. 

Bu şerait altmda müzake
renin şekli deği~ti ve teknik 
bir mahiyet aldı. 

Kumandan " İyvanof ,, zabit · 
ve asker meclisinde aktedilen 
içtimadan sonra biı.i karar
gahına davet etti; 

Münasip bir ev bulamadığı, 
daha doğrusu her zaman ha
reket halinde yaşadığı için, 
her türlü istırahat esbabını 
cami olan bir vagonda oturu
yordu. 

Kompartımana girer girmez 
gözümüze ilişen ilk şeyi bü
yük bir masa ve bu mnsanm 
karşısında raflara dizili şişe 
fİşe şarap ve konyak oldu. 
Demek ki bu gece burada, 
bir içki aleminde ikinci bir 
imtihan geçirecektik. 

Ben içki içmem. Meşrubat 

ile bütün tanışıklığım sadece 
iki Uç defa lezzetine bakmıt 
olmaktan ibarettir. Bununla 
beraber Ruslara kuruntu ver
memek için hareketlerini tak
lide karar verdim. 

Evveli kumandan konyak 
ıişelerinden birini açarak bü
yücek çini kaselere doldurdu, 
sonra ayağa kalkarak: 

Türkiyenin şerefine f 
cllmlesile boğazına dikti. Ça
resiz ayni hareketi: 

- Sovyet Rusyamn ıere
fine! cilmlesile ben de taklit 
ettim. 

lkind kaseler hnzann, 
lçUncll kaselerde yekdiğerimi-
zin ıerefine boşaltıldı ve bu 
mecliı geç vakte kadar de
Yam etti. Ve nihayet bütün 
Yagon halkı bulut haline 
aeldi. 

1 Efganistandan beri bana 
refakat eden Kul Mehmet 
Ef. dışarda bekliyordu. Yeri-
me dönmek üzere istasyona 
çıktığım zaman koluma gir
mek istedi, beni de diğerleri 
gibi z.annediyordu ; 

- Lüzumu yok, dedim. iç
kiye alışkın olmıyao bir adam 
ıçm belki şayanı hayrertti, 
Fakat nedense bu akşamki 
kadehler bana hiç tesir et
memişti. 

Ertesi sabah kumandan 
( lvanof) mihmandarımızı ça-
ğırtmış, beni içkiye çok mli
tebammil gördüğünü söyle
dikten sonra bizi ( Hive ) ye 
götürecek olan vapurun 
ihzarı için derhal emır vere
ceğini söylemiş. 

k 
Akşama doğru •agonumuz 

nehir sahiline çekilerek va-
purun kenarına yanaştmldı •e 
eşyamız hamallar ile vapura 
nakledildi. Kumandan (lvanof) 
bize karargah namına F edko 
isminde bir zabiti terfik etmiş 
ve bizzat kendi!li de teşyie 
gelmişti. Rıhtımda Fransızca: 

- Bon vayyaj diye bağırı
yor, bir müfreze Rus askeri 
de selam duruyordu. 

Geniş, bir denizi andıracak 
kadar geniş bir nehir ilzerio
deydik. 

Güvertede bir kenara yas· 
lanmış, tedricen kaybolan is
keleyi seyrediyor, bir kenar-
da toplanarak vatan şarkıları 1 
söyliyen T aşkentten aldığım 
Türk neferlerini dinliyordum. 

* Akşama doğru vaporumuz 
kuma saplandı, esasen bu 
nehirde işliyen vapurlar gece• 
leri yürümedikleri için fazla 
teliş etmedik. Sabahleyin 
vapur yan çarklarını hazan 
ileri, hazan geri işleterek, 

Adeta bir tavuk gibi eşelene
rek, kumluktan kurtuldu, ak· 
şama kadar yUrüdn, gece 
yine bir sahilde durdu, erteli 
sabah tekrar yola koyuldu. 

(Mabadı yarın) 
-----~.,..,,... .... ____ _ 
1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 

A.LKAZAR - Atef kahramaıılan 

ALEMDAR - Kanb ıevda 
EKLER - Kuıl Sultan AbdUlhamıt 
F.TU V AL - A9k ve Şampanya 

GLORY A - Sevgilinin zevki 
KEMAL B. - Ulvl dakika H bir ko•lll 
MELEK - Şekerim 

FERAH - Muhtelif temsiller 
OPERA - Volga kıı:ı 

ŞIK - Nuhaa remlıl 
Takalm - Varyete 
Çifllkparlu - Su 
Kuı kuleal parkı - Darilttall• 

DOLABIN Ö ÜNDE 
Tahsin kediyi mıncıklıyordu. 
Halası bağırdı: 

- Bırak, Tahsin, hayvan 
SJSka olacak, bırak şunu •.. 
otuz yaşına geldin , ha.IA ço -
cukluğun... . 

Fakat halası sözünll bitir • 
memişti ki Tahsin avazı çıktı
ğı kadar bağırdı: 

- Ay! Of! Eyvah! Seni 
edepsiz tekir seni... Tuv ... 
Parmağımı öyle bir ısırdı ki.. 
Hay Allah cezasını versin! 

Halası T ah sinin yamna 
koştu: 

- Oh olsun, dedi, gördün 
mü? Ben sana hayvam rahat 
bırak, diyordum, ısınrya, el
bette ... 
Bakayım? Çok kanıyor mu? 
Epeyi kanıyordu. Halası 

başını çevirmiye mecbur oldu: 
- Gel, diye bağırdı, be

nim dolabımda biraz tentür
diyot var. Arkamdan gel, 
çabuk, parmağını saralım. 

Tahsin halasının arkasından 
gitti. K&lçük sandık odasına 
girdiler. Halası etekliğinin 

belinden anahtarlarını çıkardı, 
teker teker ayırdı, çabucak 
bir tanesini seçti ve pençcre· 
nin yanındaki büyük ceviz 
dolabın kapaiını açtı, bir ku· 
tunun içini karıştırmıya baş

ladı. 

Halası parmağını sararken 
Tahsinin gözü, hala kapısı 

açık duran dolabın içinde, bir 
köşede yığılı duran kağıt pa
ralara takılmııtı. Vay canına!.. 
Burada, şöyle böyle, binlerce 
lira görUnüyordu. Tahsin ha
lasının köşeye bucağa para at
tığım ve çok tutumlu oldu
ğunu bilirdi amma, bu dola
bın adeta bir kasa baJine gel
diğini biç tahmin etmemişti. 

Bilyük bir arzunun verdiği 
bııla düşünmiye başladı: 

"Bu kadın bu paralan ne 
yapacak? Hiç. ihtiyacı da yok. 
Ev, dükkan, apartman, vari· 
dat gırla... Ölünciye kadar 
buraya bu paraları istif ede-
cek. Sonra, mortuyu çekti mi, 

bir alay miraslar ortaya çı
kacak, servetini paylaşacaklar. 

" Halbuki ben gencim. 
Paraya ihtiyacım var. Şimdi 
hala hanımın göğsüne bir 
yumruk indirsem, şu banknot 
destelerini cebime doldurup 
fertiği çeksem ne lizımgelir? 
Beni koydunsa bull.. Burada 
sürüneceğime Avrupa da keyif 
sürerim, hatta, belki, bir it 
bile tutanın. " 

Fakat, Tahsin gözlerini 
dolabın içine dikerek bunları 
düşünilrken balası da ona bü
tün dikkatile bakıyordu. 

Parmağını bağladıktan son
ra, onu hafifçe yakasından 
çekti: 

- Yavrum, dedi, beni dinle 
azıcık... Sen babacığının ama
netisin. Ben senin için, senin 
rabatin için yaşıyorum. Mek
tebini bitir, ben seni Avru· 
paya göndereceğim. Fakat 
fazlaca çalış, haylazlığı bırak, 
hele benim tekirimi hırpalama .• 
Dur bakayım, sana ceza yap· 
mak lazımdı amma benim yine 
yüreğim dayanmıyor, sana mü

kafat vereceğim. 
Dolabın içinden bir avuç 

kağıt para aldı, çabucak saydı: 

- Al, dedi, aana bir esvap 
parası. Üst tarafile de eğle
nirsin. Bu paralarin hepsi ıe· 
nindir. Fakat birdenbire har
camıyasm diye ben saklıyo-

rum. Benim ne işime yarıyacak? 
Bir ayağım çukurda. Birden 
hastalamr, ölüveririm. Mirasımı 
birtakım haylazlara da hıra· 

kacak değilim. Hepsi senin. 
Y aJnız ömrilmün ıonunda beni 

sev. Beni yalnız bırakma. 
Olmaz mı yavrucuğum? Haydi 
kucakla beni. 

Tahsin halasın kucakladı. 
Kadının gözleri yaşarıyordu. 
Beraber, sessizce, odadan 
çıktılar. 

Halası, bitişik odadaki tekiri 
çağırırken Tahsin düşllnllyorda: 
''Bir daha bu benim aon alçak 

ı düşüncem olıun." 

Bugünün Meselelerinden 1 

Hizmetçilerin Çektikleri Ve 
Çektirdikleri Dertler .•• 

r a., tarafı ı inci aayfada 1 
rıldı. Sabah akşam dayak ye
mekten etlerim lime lime ol
du. Başımda saç kalmadı. 
Yediğim bir lokma ekmeği 
bana zehir ediyordu. Bütün 
bunlara sebep: Beni Beyefen• 
diden kıskanıyordu. Kimsem 
olmadığı için namus beli11 
bu iıe tahammül ettim. Niha· 
yet sabrım tükendi. Dayana
madım. Sokak ortalarında 
yatmayı göze alarak gece sa
at dokuzda, bu hergün dayak 
yediğim, lokmasmdan zehir 
tattığım, evden kaçtım. Ertesi 
gün po~isler beni buldular. 
Güya hammm iki yüz liruını 
çalmışım. Ben dolaptan 
karnımı doyurmak için ek
mek bile çalmazdım, değil-

ki iki vilı lira_ Tabii mesele 
anlaşıldı. Polislerin ellerinden 
kurtuldum. İşte böyle birkaç 
ıecedlr ıokak ortalarında y ... 

1 
tıyorum. Awcamın nerede 
olduğuna bilmiyorum ki ... 
Hem bilsem de beni hediye 
olarak başkalarma köleliğe 
•eren adamın yanına dünya
da gitmem. 

DUn gece bir ıofar eriue 
g6t0rmek istedi. Fakat git
medim. O sarhoşla gitmeden
se Allaha sığınarak böyle 
taştan yastıkta, topraktan ya· 
takta yatmak daha hayırlıdır. 
Ne yapayım iyi bir kapı bu· 
luncıya kadar bayle sokak 
ortalarında sürüneceğim . ., 

Zavallı kızcağız söylerken 
bir damla yaş bile akıtmadL 
Senelerce çektiği işkenceden 

ıonra bu hayat ona 
çok daha iyi görUnUyordu. 

Ağaç gölgeliklerinden bat
ka sığınacak yeri olmıyan 
bu biçare kız yann, 6bür 
gün aradığı kapıyı bulamaua 

Mektehinizi Seçmeden Bize 
.. ~ ~ 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini H 
İçin Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? B 
acne tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek ilzere butün mektepler hakkında her tfirlD 
malumatı vermiye amadedir. Mektebiniıi seçmeden ev· 
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkındı 
bizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffctmeyi 
unutmayınız. 

Terzilik Mektebi 
Kadıköyde Zehra Hanıma: 
Sizin için bizce en münasip 

mektep terzilik mektebiclir. Bu 
mektep filnki nlharidir. Fakat 
l.tanbulda bulunduğunuı: için 
bu mektebe devam edcbiliuiniz. 
Bu sayede hayatınızı kazanacak 
bir de meslek edinmif oluuu
nuz. 

Terzilik mektebi hakkında 
qatdaki mahlmab okuyunuz : 

l - Talebe kaylt ve kabulüne 
batlanmıthr. ( lS af uıtoa - ıs 
eyl(il ) 

2- Mektebe kaydolunabilmek 
lçln (Aıgari ilk mektep talaadet
nameai, ııhhat, göz raporları, atı 
tahadetnamesl, nfifuı tezkere.!!, 
ve dört vesika foto~rafı ) ibraz 
etmek lazımdır. 

3 - Mektep nihari muhtelit, 
meccani ve hergiln devamlıdır. 

4 - Ya4 13 - 17 olacaktır. 
S - Mezuniyet ve ikmal im

tihanları 14 eyliildan 2S eylıila 

kadar icra edilecektir. 
6 - İşbu imtihanlara dahil 

talebelerin 1 - 10 eylüla kadar 
mektebe müracaatleri. 

7 - Fazla malumat mektep 
idaresinden verilir. 

Adreı i Sultanabmet Diıdariye 
mahalleıl. Telefon No. 22480 

* Bartında Belediye Mutemet 
Vekili Vehbi Beye: 

Ankara Tavukçuluk Enıtitüıü 
gelecek ıeneden itibaren talebe 
kabulüne batlıyacaktır. Bu ıene 
deraler açılmamıtbr. 

* 

Ankara Muıiki Muallim mek· 
tebl hakkında da 20 ağuıtoı nüı
hamıada izahat verilmiş ve o 
nüaha adreıinlu gönderilmi.Jtir. , 

Adliye Meslek Mektebi 
Ankarada Cavit B ye: 
Ankara Adliye Meslek Melr 

tebl hakkında istediğiniz malü· 
mat afağıya yazılmıttır: 

1 - Talibin yaşı on sekizden 
aşağı ve otuz beşten yukan ol· 
mamalıdır. 

2- f dadi ve Orta mektep ve· 
ya bıınlara muadil mektep me· 
ıunları ile Llae ıekiı.incl aınıfı 

ikmal edenler imtibamıı, Ud sen• 
mahkeme başkitabetlnde ve bet 
aene zabıt kltabetinde bulunan• 
lar. malum~tı hukukiye, kitabet, 
hesaptan; itbu feraiti haiz olmı• 
yanlar, kitabet, edebiyat, huap, 
malO.mab medeniye ve lktıadlye, 
umumi tarih ve cotrafyadan lnt" 
tihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 eylül tari
hine kadar zirde gösterilen vesa
ik ile mektep idaresine veya 
balunduklan yer müddeiamuml
Jiklerine müracaat etmeleri 11-
zımdır. 

A - Mektep ıahadetnamut 
memuriyette ise beraeti zimmet 
ma:ıbataaı. 

B - Sıhhat raporu. C - : Hü
'riyet cüzdanı, hüsnühal varakaaı 

D - Halen aıkerlikle alikam, 
olmadığına dair veıika E - : üç 
adet 9 X 12 eb'adında fototraf, 
4 - : Tedriaata batlandıktan son
ra kayit ve kabul muameleal 
yapılmıyacağından taliplerin mO· 
racaatlerini tacil etmeleri icap 
eder. 

ic 
Adapazannda Uzunçarşıda 

Şevket Beye: 
Terzilik Mektebi hakkında 

yukarda izahat verilmittfr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
113 Kemal Ef ··dı: Sakin ve 

* 

:nü t ev azıdır. 
Mera simden, 
intizam kuyu· 
datile hllrri· 
yetini tahdit 
etmekten ha
zetmez. Çabuk 

miiııkesir ol
maz. Scbat
kArlığa mltte
mayildir. 

393 Sülegman Şakir Beg: 
Gönderdiğini% resimlerin ikisi 

de ayrı ayrı vaziyette ve ikisi 
rütUş gördUğUnden hatalı bir 
tahlilden çekinerek, sizi en 

tabi1 ifade edecek olan fotoğ
rafınızı göndermeniz llzımdır. 

ne yapacaktı? Dün gece tek
lifini reddettiği şoför den nef
retle bahseden Peyman, yarın 

gece karnı acıkıp, damarla

rındaki kan zayıflayınca, her

şeye IAnet ederek bir lokma 
ekmeğin batın için diğer bir 

namus düşmanının koluna ta· 
kılarak bilmeden, anlamadan 

uçuruma allrükleDmiyecek mi? 
Sözlerini bitirdiktea ıoDra 

Bir kar · z: Dimağını 

~~ ....... --. ... 

ı azla yormak 
ve hürriyetini 
:akyit etmek 

ıstemez. Fiil 
H bareketle
tini tesadOfle
te tibi tutar. 
Fırsatı ardan 
istifade eder. 
fena muame
leye mukabe-

ıe eder. Serkei!iğe mütema
yildir. .. 

Alunet htl!J: v cndine ehem
niyet verir, 
fiil ve hare
ketlerini beğe
::ıir, herşeyl 
beğecıekte 

dlUşkUlpe ser.t
tir. Tahakkü· 
me tenkide 
tahammül cde-

iDez, şıklığa 

intizamperver-

liğe mlitemayildir. 

başını taştan yastığına koyup 

tekrar yerine uzandı. Biz do 

bu akibeti meçhul insana 

aayuak ylb-UdOk. 



SON POSTA ay 

,, 

"Ki.mil Paşayı Sor
tnayın, On un Ne Adam Ol
duğunu Bir Ben Bilirim 

NAKLEDEN: ZlY A ŞAKİR 65 
( He,.lıalclr.ı m•lrf aztl•r) 

Yl}~th~ade Selim Ef endinln 
k eaııı1 çok ıeverdim. Bu 
™dnı hlmile iken ben bir ailn 

as)ak) çiflğine gitmiştim. 

1 
Akşam üzeri avdet ettiğim 

t anıan dairenin kapııında dok· 
eottr' Haralambi Paşaya tesadüf 

un. 
... - Hayır ola.. lçerde haıta
""1 •ar? 

o· ri 
1 
ıye sordum. Paşa, elle-

n oğuıturarakf 
- Merak edecek blrıey f olc... Allah Efendimize lSmOr

er ve . 
rsın ... 

B· Diye kekelemiye baıladı. 
ıkdenbire fena oldum. Hemen 

Ya ilsına yapışbm. 
-: Doğru söyle, ne var? 
Dıye bağırdım. 

, k- Kadmefendi de blr ııkıt 

1 
~ i olmuş.. Fakat, kendileri 

Y•dir. 
Cevabını verdi. Daha o, 

kÖzlerini bitirmeden ben içeri 
oştum. Bir de, kadının oda• 

•ına girdim ki ne i'6reyjm? 
lier taraf perişan; hemen 
Yatağa atıldım: 

- Söyle kadınım, ne oldu? 
Sabahleyin birşeyciğin yoktu. 

Diye haykırdım. Kadın, ar
lc~ üstü yatıyor, melul melQI 
YUzüme bakıyordu. Ağlamaya 
haşlayarak yanında duran ibtl• 
Yar kalfaya döndil: 

- Sen söyle. 

Eski Sadrazam Ktfmil Paşa 

onun okumaslle çok alAkadar. 
Fakat, Efendinin de rahatsız-
blctan kurtulduğu yok. Zayıf, 
çelimsiz •e daima ne:ı:leli. Val
deıi Kadmefendi, muallim 
Mahmut Efendiden biraz ti· 
klyetçl. 

- Hocaıı, (dersini yapa· 
mamıtsın ) diye sıkıştırı
yormuş. Bu yaıtaki çocuk, 
okadar sıkııtırılmamah. J,to 
böyle basta oluyor. 

Diyor. 

1 gibi bir rivayet çıkarmıf. Bu 
ıayia llıerine, para sahipleri 
bankaya hUcum etti. 

Ben haber aldım. Derhal 
ulettim. Meseleyi güç hal ile 
yatıştırabildim. Kamil Paşa, 
Sait Paşadan ihtiyardı. Çok 
müdebbirdi. Lakin, Sait Paşa 
gibi Alim değildi. isterse, çok 
iyi it görürdü. İıtemezse, her 
iti altust ederdi. 

Bu, (vezir) ler bahsi, uza
dıkça uzadı, nihayet rüşvet 

babılne dayandı. 

- Bizim bu devletin başına 
gelen fenalıkların hepıi, rüş

vet yiyen memurların yilzün
dendlr. Rüıvet yiyen memurlar 
iki sınıftır. Birincileri, okadar 
mahirane hareket ederler ki 
lıimleri bile duyulmaz. Meseli; 
bilyUk Reşit Paşa gibi... Be
nim sarrafım, banker Zarifi 
ıdl. Onun sarrafı da Zarifi İmİf. 

Kaç kere Zarifiden işittim .. 
Paşanın epeyce parası varmış. 
Eb, bukadar para, tabii ma
aştan teraküm etmez... Ba:ı:ı· 
sının lami de, en ehemmiyet
ıiz bir şeyden, milrtekip diye 
çıkar. Cevdet Paşa için, (bir 
mecidiyeye kadar irtiklp eder) 
derlerdi. Halbuki afif, Alim 
bir adamdı. Kim bilir; bece
riksizce bir it görmüş.. işi 

yUzUne gözüne bulaştırmışhr. 

(Arkası var ) 

:-====-::-;. ---

Geçen Haftaki TORKDARÜLFÜNUNU-RUS MİLLİ TAKIMI 

1 Çocuk Bilmece- Seksen 
mizi Halledenler Qe• e• 

Birinci Buyuk MUkafat Il Ull 

eş Bi iş 
Karşı a tılar e 

Beotktat Köylçl ~um ldllseal kartı• 
aında 5 lbrahim lsmall B. bir fotofraf 
makinesi kaıanmıttır. 

Birer Albüm Kazananlar 
Edirne Ayşekadın Kahnd Salfh 

otlu Arif, Kalecik Nllfuı memurunun 
oilu M. Ziya, Adana Kolordu elvan 
173 Ruım, Unkapanı Ye~lltulumba 
Pekmezci ıokak 2 Sallhaıtin, Yorgat 
HUkCım~t doktorunun kı:ıı Rihter, Balıke
ılr V. J. K. mahallul Yü1ba,ı Tayyar 
B. hemtlreai Zltıtn, Konya Erkek mu· 
anım mektebi hastane memuru Hayriye 
Hanımd3n M. Ihsan, Sıvaa Llıc 349 
Netet Nafiz, lstanbul Kn: orta mektep 
147 Halide, fzmlt Vlllyet jaıadarma 
kumıındanı Blnbatı Fehmi 8. otlu 
Turgut B. ve H. lar. 

Birer Kitap Kazananlar 
Kııdıköv Ouurdlbl 43 Bül«-nt, Kon• 

ya Kürkçü oğlu mohallesl 423 Meclt 
Cemal, Tavukçu • .8o~oğı mektebi 67 
Tacünnusa, Uzunkopru ınuhobf're me· 
muru Adı. B. bıraderf SalAhattln, 
Kalamış Tc\·flkpıt,a ıokak 3 Nulme, 
U nköprU Kunduracı Murat Efendi 
k:r~mul Hikmet, ş:,11 Afitap ıokak 
56 Türkln Nuri, Kıı11mpaşa Bahriye 
caddeal Yakupağa aokak 4 MUbihe, 
Balıkesir Tophane Karakol aokak 12 
Muıııffer, Akaaray Horhor 29 Şf'l<Ore, 
Konya Kuz~unkavuk maholleııl 18 
K6ıım Süha Noel Fevziye Llsul 11nıf 
10 Adana Çlfçi feb?lkası Emin 8. den 
B~drl Konya Muhtelit Orta mektep 
.263 Muzaffer, Çorlu Dua vekili Ab· 
dülhalim B. oğlu Davut. 

Birer Muhtıra Defteri 
Ankora Nefııı Veklll Hilmi B. oilı• 

f' tln Haydıtrp:ıta Valdebağı prevan· 
t • o:nu Kabataş Llıealnden Sıtkullalı, H;y dnrpa,a BUfe miltcahhldl Aııaı Bt} 

lly Nlııımettln, Ankıtra Anafarta c:ad· d ~ Tuhaflyrcl Mehmet Ali Bey otlu 
E~:~ğrul, Tcklrdat Dıramalı Ahmet 
Mıthat B. evinde F.nlae, Ankara Adliye 
Veklletl Levııım Memuru Nlyaııl Bey 
oğl Baki Hltanta,, Me9rutlyet Mahal· 

1 .u Hac~ Manıur ıokak 84 Nuım, 
leaılr Rıhtım hanı altında komlıyoncu 
K:mal B. Utlbl Ömer LUtfU, Zonguldak 
Tlltlln lnhlaarı nınedan Ziya B. dea 
Suat Topancde Boıtanlçl Cicim çıkması 
ı Necati, Ak .. ray Haaekl Balubey 

kak 2i> Mualla, Ankara . telıl:r. tefi 
(:

0emal Bey vaaıtaalle Ali Rıaa, Konya 
Uae 91 Şefik, Bur11 orman mOhendlal 
Celil Bey kardctl Kemal, Ankarl!. Ahl 

t mahalleal Patace~meal 12 Abidin 
aıura 
Bey ve Hanımlıır. 

Birer Kart Kazananlar 
lımlr Sanayi tlrketl poata kutuıu 

47 z B Edirne poıta memuru Seniye 
Haa;m kcrlmeal Vedia, Clball Yenlkapı 
Gülçetme ıokak S Nazan, Aydın 
Umurlu lıluyonu demlryolu amele 
çuu~u mahdumu lhHn, Söke faik 
Ali Rııa Bey mektebi 250 Ahmet, 
Kıı orta mektebi 38S Neriman, Akaa· 
ray Guraba Hüıeylnata mahalleal LQtfQ 
ıokak 6 Sahayet, Ankara lkt11at Ve· 
kAletl Fen MUt••frl Fuat Beyin o§'lu 
Muzaffer, Adana aıırke• ecııaneıl ... 
.,lbl Nihat Beyin luu Halide Hanım 

Beyler 

( Battarafı 1 inci 1ayfada ) 

Geçen aene Galatasarayın 
Almanya seyahati esnasında 
Alman Federasyonu erkAmn
dan bir zat: ııBir memlekette 
bir spor klübU açmak on 
hastane yapmaktan daha 
iyidir,, demişti. İtte Sovyct 
Rusya.. lıte onun ıençliği ve 
ıpor sahaları .. 

* Kaptanların el sıkışması .. 
Kale intihabı.. Nutuklar .. 
Bayraklann alınıp verilmesi 
ve maç başlıyor.. Kaleyi biz 
aldık. Top onlarda. flk akını 
biz yaptık. Biximkiler Mosko
va Muhtelitine karşı mağlup 
olduktan ıonra ondan daha 
iyi ve daha kuvvetli bir te
fekkUl olan Ruı Millt Takımı
na karşı iyi bir netice almak 
için çok candan oynıyorlar. 

Şimdi, müdafaamızı açıkla
rile tazyika başladılar. İlk 
anlarda oyun mütevazin bir 
ıekilde devam ediyor. Yavaı 
yavaf onların ağır bastığı 

hisıediliyor. Bir aralık müda
faamızı pek fena aıkııtırmıya 
başladılar. Bereket venin bi
zim çocukların bir titizce 
gayretine.... ilk hücum dal
galarını atlat' ·'· 

Zekinin sa~ uıun bir pası .• 
Sol hafları çok seri.. Y etitti 
•e topu aldı. lstanbulun çok 
iyi tanıdıiı ıantrfor (Butuıof) 
uzun bir pas .. Sağdan indiler. 
Top bizim on ıekiz: metrenin 
içinde, sol içe paı ve yıldırım 
gibi bir şut.. Gol... Rusyanın 
en iyi oyuncusu olduğunu 
söyledikleri ıol iç (Pavlof) ha
riktı14de denebilecek bir tUtle 
geçen sefer olduğu gibi yine 
birinci golU yaptı. 

Oyun 1 - O . En kuvvetli ta
rahmız olan aolumuzla hllcilm 
ediyorur:. Fakat geçen oyun
dan çok iyi tanıdıkları sol açi-

kat arkadan sert bir çarpıt 
ve penaltı... Muzaffer atıyor. 
Sıkı bir şüt top sağ köşe
den dışarı gitti. Haftaym iki 
bir onların lehine. 

ikinci haftaymda bizimkiler 
daha canlı daha aziınkar 
oyuna ba~ladılar. Mütekabil 
akınlar ve mütekabil gol 
fırsatları.. Oyun artık müte
vazin dinebilecek bir şekilde 
devam ediyor. Ruslar bir 
parça favullu oynamıya baş-

ladılar. Sol ve sağ cenahla
rımıı.la birkaç akın ynptık. 

Oyunun yirmi beşinci da
kikasında müdafaamız Rus 
muhacimlerinin kalemize getir
diği topu uzaklaştırmıya ça
lışırken havaya dikti. Butu
sof'un gUzel bir kafa vuruşu 
ile Rusların Uçüncil golü de 
oldu. Şimdi ( 3 - 1 ) mağlup 
vaziyetteyiz. Aradaki fark 
yine açıldı. Onlann pek ya-
kından kaçırdıktan birkaç 
fırsat. Bizim de insaytlar 
buna mukabele ediyorlar. 
Ortadan gUzel bir akın ynp
bk. Top biz.im sol tarafı
mızda. Sol açığımızın sıkı bir 
şUtU ve top ağlarda. Oyunun 
son dakikaları bizim lehi-
mizde cereyan ediyor. Eğer 
lnsaytlerımız biraz cesur oy-
naaalar muhakkak ki berabere 
kalacağız. İtte hakem son 
dtıdnğn çalıyor. 3 - 2 mağlu-
buz. 

dedi. Meğerse kadın, kızlar• 
dan birile lcavga etmiş. Kız, 
kadının karnına bir tekme 
\'urmuş. Bu sebepten, sıkıt 
\'aki olmuş. Kendisi, çok 
terbiyeli idi. Bizzat şikAyet 
etmek istemedi. Hemen kızı 
getirttim. isticvap ettim. Kız, 
bilı perva kabahatini itiraf etti. 

Naciye Kadınefendl, pek 
boş bir kadın değil. Oğlunun Meclisteki 

)arını 

Müzakerenin Zabıt
ğımızı okadar iyi marke etmiş
ler ki müdafaayı henüz taze 
kuvvctile yarıp gol atmak 
pek müşkül. Bizim çocuklar 

Bizim takım bugün geçen 
günküne nazaran daha iyi, 
daha canlı oynadı. Netice 
mağltlbiyet olmakla beraber 
eksik bir kadro ile pek te 
fena değil. Eğer biraz tali
imiz olmuş olsaydı berabere 
kalmak ihtimali çok kuvvetli 
idi. Rua takımına gelince ı 
Hepıi iri yarı, atlet insanlar
dan mllteıekkil olan bu takım 
çok seri ve çok geyretli bir 
oyun oynuyor. Eğer teknik 
kabiliyetleri biraz yükselecek 
olursa Avrupanın bellibaşb 
takımları arasında yer alabi
lir. Sağ bekleri, ıol haflan 
Te İstanbul sporcuları çok gll· 
ıel oyunlannı seyrettiği san
trhafları ıelin, aağ ve sol açık
ları Ye bilhasaa ıol içleri her 
takımda teferrüt edebilecek 
kuvvetli ve yüksek oyuncular
dır. Moskovada bize yapılan 
yedi golden beşini yalnu ba
tına yapan sol içleri bir pro
fesyonel oyuncu derecesine 
gelmiş kuv\'etli bir futbolcUdür. 

- Defol git.. Bir daha 
i~züm görmesin ... 
dedim. Kız, çıkh, gitti. Eğer, 
dllşen çocuk vaktinde doğsa 
İdi, Selim Ef. den büyük ola
takb. LAkin .. Bu vak'a üze
rine bu kadında bir sancı 
kaldı. GUndUzUn saat sekizin- ı 
den, gecenin dlSrdiloe, beşine 
kadar bu sancı bir nöbet p,i· 
bi geliyor ve devam ediyordu 
Sancı geldiği zaman, kadınca· 
iu haykıra haykıra ovunur. 
haykırması merhum sultan 
Muradın, ~ultan Azizin aaray 
lanndan duyulurdu. Zavallı 
kadına, acımadık can kal· 
lllazdı. 

Yapılnn iliçlar tesir etmi· 
)'ordu. O esnada ben de za· 
ruret içinde idim. Doktora ve· 
recek kadar bile param yok· 
tu. Nihayet ne yapbm yaptım; 
doktor (Molik) 1 getirttim. f?• 
lllorfin yaptı. Vakıa morfın 
Yapbğı zamanlar, ağn azalırdı. 
Fakat, tesiri geçince, kadın· 
taiız yine haykırmaya baılardı 
Ne dersiniz, en nihayet ( tec· 
rllbedide ) bir kadın bir UAç 
Japb. Bizim kadını kurtardı. 

* Herhalde bu gibi •ak'aların 
teairile olacak ki Abdülhamit 
doktorların fennt ilAçlarından 
lnUçtenip, bilAkia eski kadın 
ll&çlarına daha mütemayil. 

2 K4nunuunl 

AhdUlhamit , bugUn pek 
r~ş' eli. Herhalde havaların 
Yı ve ııbhatinin de dUzglin 
Ritınesl onu pek memnun edi
\or. Artık bUttln merakını, 
~bit Efendiye ıardı. Bilhasıa 

aldığı dersleri, iyi bir müza
kereci gibi takip ediyor .. Ço
C'" -. 11 çahştınyor. 

Abdlllhamit te, muntazam 
bir program takip edilmesini 

istiyor; 
- Dera ıaatlerf belJl olur

aa, sobayı ona göre yakarlar. 
Diyor ve derken IAkırdıyı 

şuraya buraya sıçratıyordu. 
Söz, döndü dolaıtı, yine 
Ayan Reiai Salt Paıada ka
rar kıldı. 

Sait Paşanın birçok husu-
siyetierindeo uzun uı.adıya 
bahsettikten sonra : 

- P~jmUrde, OsUine başı· 
na bakmaz bir adamdı. Onun 
derdi, gllnU mOtalea idi. Ki· 
tapJarı çoktu. Devleti aliye, 
onun gibi Alim ve ılyasi bh 
,dam yetiıtirmemlıtir. Fakat 
vefasızdır. Kendi nefsinden 
başka, blrıey düşünmez. 

Dedi. 
Bu fınatı kaçırmadım; 
- Ya, Klmll Pqa nasıldır 

efendJm ?. 
Diye ıordum. 
Abdülhamit, derin bir ga 

ğUs geçirdiktan ıonra : 
_ Ah ... Onu hiç sormayı-

Onun, ne adam oldu-
nız... b'l' . O 
ğu Yalnız ben ı arım. 

nu, b' b l 
d S •t Paşa gi ı ana ne er 

a, aı b' d f 
Ştlr? Hele ır e a, 

yapmamı ... . 
kaldı beni de, devletı de 

az G· banka 
mahvediyordu. uya, 

't'b kalma-k 'melerinin ı ı arı • 
aı Bankadaki nakit te bıt-

miış.. D vlet iflb ediyormuf, 
m ,.. e ' 

Ayn en Yazıyoruz 

( Bıı tarafı 1 inci ıayfada ) 
dır ki hürriyeti matbutt~o 
doğan fU veya bu engellerın 
~nllno ıeçmit olacağız. Z~ten 
zannederim Heyeti Umuınıye· 
nin azlı kanaatleri de tiın
diy kadar devam eden mil· 
ıakerat ta bu tekilde tece!H 
etmiştir. HUkümetin takıp 
ettiği bath bareketteD do· 
tan makıat itimat nya 
ademi itimattan ziyade - br 
ıaten bizce mUncelli bir ha • 
dedir - içinde bulunduğu ida· 
ıenin bizim noktai nazaruıuz-
dan takip edeceğini tayin eden 
bir gayeye varmasıdır ki, ıan· 

. nederim, bu suretle milli far 
ialardan birini de biz teınıo 
etmlt oluruı. 

Emin B. (Eıkitehir) - Efen· 
diler ı bendeniz gayet k111 

ı&yliyeceğim. V riyeti umu· 
mlyenln ahvali iktısadiye ~~e
rindeki tesirini arzedecegım. 
Mallmu Alileridir ki bOtOn 

T k. de 
dünya buhranından Ur ıye 
hisse.sini almıştır insanlar böy
le sıkıotıh zamanlardıı .ıstırap
lannm menşe ini ararf ar \'e 
alelekser haklı haksız ıstırap
larının mevlidi hükumettir 
zannederler böyle bir zaınnn
da matbuatın her şeyi hak 
ve hakikati inkar ederek 
daima böyle fırkanın hükii· 
metin hatta Gazinin velhasıl 
bUtfin bu varlığı tutan şah
siyetlerin hepsinin aleyhinde 

olunca zaten buhrandan al
nirJi olan insanlar bittabi da• 
ha çok müteessir olurlar. 
Bendeniz birşeyden endişe 
ediyorum, geçenlerde lstan
bulda idim. Bir gazete 
okudum, gazetede bir ına 
evvel Halk Fırka1ına ye 
hükumete hOcum edilmiıtl 
o gün de artık Gazi de istira
hata çekilmelidir diyordu Ye 

omeyanda yeni bir fırkada 
çıkarıyor idi. Güya mücade· 
lei mllliye kendi kendine ha
ııl olmuş bunda oo Gazinin 
nede kimsenin tesiri yokmuı. 
Hepimizin mesnedimiz olan 
en bassaa nokta buradadır. 
Bi.r. sıkıştığımız ıaman bir 
Gazimiz var deriz. 
Bu kuvveti herhangi bir ef

klrı umumiyede zlfa dUşUr
mek memleket için tehlikeli 
olduğuna kani oldum. 

Mücadele ıenelerinde hepi
mizin az çok enerjimiz vardı. 
MUcadeleyi idare edenler 
ener1ısmı, kuvvetini, lmamoı 
Gazinin menbaından almış vo 
muvaffakıyetini öyle temin 
etmiştir. Şu halde bütün 
rnuvaffakıyatı heyeti umu
miyemizden fazla olan bir 
Gaziye yaptığı işin chmmiye
ti yoktur demek memleketin 
hal ve istikbali için tehlikeli
dir. 

( Devamı var ) 

biraz bocalar gibi oldular. 
HUcum hatbmız ilerde pek 
tutunamıyor. Bütün yük 
mUdafaaya binmİf. içler kAfl 
derecede geriye yardım et
miyor. Kalemizi yirminci da
kikada kuşatıverdiler. Hücum 
hücum üstUne.. Bomba gibi 
birkaç tUt... Kalecimiz topla 
yerden kalkıyor. V c sahada 
uıun ıüren bir alkıf. OtuLun
cu dakikada ikinci rollerini 
yaptılar. 

Vaziyet biı.im için fena 
bir şekil arı.ediyor. Eğer 
biraz gayrete gelemezsek feci 
bf r mağlöbiyete uğrıyacağız. 

Rus takımı atletik kabiliyeti 
oJan oyunculardan mUrekkep 
olduğu için Adeta bir körük 
ıibi açılıp kapanıveriyor. Teh-
likeyi hisseden oyuncularımız: 
t:>u ikinci golden ıonra biraz 
daha canlandılar. Şimdi hu
cum ıırası bizde. Muhacimle
rimlı muavinlerin yardımile 
ınzel kombineı.onlarla basım 
kalesi önüne sokuldular. Şim
di onlar da fena vaziyete 
düştnler. Sol içimizin uzaktan 
bir şütü ve bizim birinci go
tnmüz. Şimdi yine hücum edi
yoruz. Sağ tarafımız yakından 
hirknç gol fırsatı kaçırdı. 

Onların mUdaf aasının ileri 
çıktığı bir anda güzel bir 
akın yaptık. Zeki farlıyarak 
topu kaptı. Kaleciler karşı 
karşıya, insanın yiiregi ağ

zına gelir gibi oluyor. Sol 
ayağı kalkh şilt atacak. Fa-

ic 
Akşam oyundan ıonra mU· 

kemmel bir .r:iyafet verdiler • 
Rus eklbirinin biz.im Masla
hatgüzarımızın da hazır bulun
duğu bu ziyafette samimi nu· 
tuklar s6ylendi. Rus ve Türk 
dostluğu için bu spor temas· 
larının temadisinden bahsedil· 
dl. 

Kemal Rıfat 

r 
ON BiRiNCİ 

PATRON KUPONU 

No. 3 
Ga:r.eteml:r.de on bq gl!nde bir 

Tc:rmekte oldufumu:r. Patronu 
bedava almak iıtlyoraanı:r., bu 
kuponu keılp uklayını:r. •• 15 
kupO:" toplayınıı. Patronlarımır.· 
dan pek memnun olacakaınır. 

Patronlar n94redlldlklcrl ırlln· 
den ltlbaren l•tanbul karllorlmb 
bir hafta, taıra karllcrlml:r. on 
ırlln içinde kuponlaran.ı g8nder
melldlrler. Bu mUddat geçtıkıen 

onra fkuponlar kabul edilmez. 



8 Sayfa 

istanbul'un Eyi Su Meselesi 

Sıhhatını 

tifodan 
• ve saır 

A 

marazı 

afetler
· den 

Halledilmiştir ••• 

korumak 
isteyen
lerin na
zarı dik-
katine: 
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Buytikderc'deki fabrikasına kadar AHupadarı ... url'ti nıalısu:,ada celbolunan emaye borular içinde 
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Umumi tevziat 28 Ağustos Cuma günü başlayacaktır. 
Merkez deposu : Fabrikası: İzmir depoıu: 
Galata Fermenecillr No. 101 B;jyükdere piyaaa caddı.-st Beyler ıokak No. 45 Türk Müzayede 
Tel. B. O. 549 Büyük dere 42 ıalon u sahibi Hafız İhsan Beyin 1 mobil~a mağausı yanında 

SEYRISEF AIN 1 
Merke:ı nccnta ı Galatata Köpril 

batı B. 23112. Şube A. Sirkeci MU· 
hUrdar :ıarlıı han 2. 2740 

MERSİN POST ASI 
( Çanakkale ) 28 Ağustos 

Cuma 10 da Galata Rıhtı· 
mmdan kalkarlar. 

TRABZON POST ASI 
(Cumhuriyet) 27 Ağustos 

Perşembe 17 de. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlara 

Karadeniz posta11 

Dumlu Pınar 
Vapuru p~ AZAR 

30Ağustos .rl 
günü akşamı 17 de Sir
keci nhtımmdan hareket-
le(Zonguldak, İnt'·bolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gire
sun , Trabzon , Rize ve 
Hopa)ya azimet ve av
dette ayni iskelelerle ( Sür
mene, Görele, ve Ünye ) ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

1 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 

acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134 

ALEMDAH V API RL.\RI 
KAH \DE~lz PO~TASI 

MİLLET vapuru 
29 c t . Ağustos umar esı 

günü ak;-aını saat 18 de Sır· 

keci rıhtımından hareketle 
(Zonauldak, İnebolu. Evrcnye, 
Ay:ı;cık, .. mn,un. Ordu. Gire· 
sun, Trabzon, Rizı~, l\fopavri 
\'e Hopc) ye azimet, ayni i:=-ke· 
lerle Görele ve Ünye')c uğ
rıyarak :ıdvet edecektir. 

Müracaat mahalli : !-.tan· 
bul, Meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon : 

İstanbul 1154 

~ 

YENi 
•• 

R o 
"RENAULT,, 
OTOMOBİLLERi 

Geniş 
Sağlam 
Hafif 
Ucuz 

Bütün asri tekemmülleri 

haiz , sarfiyatı az, kul -

lanması kolay ıık ve 

zariftir. 
Türkiye acenteal : Abdi Vehbi 

Tepebaşı Meşrutiyet caddesi No. 5 

• 
inşaat Münakasası 

İspirto Ve ispirtolu İçkiler İnhi
sarı Umumi Müdürlüğünden: 

l - Paşabahçede kAin İdarei İnhisariyeye ait rakı ve 
Soma fabrikasında müceddedeo, tadil ve ıslah ıuretile yapıla
cak in~aat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 aeneıi eylulUnün 19 uncu cumartesi gU· 
nU saat tam on ikiy~ kadar kabul edilecektir. 

3 - Münakasaya ait evrak takım halinde İdarei merkezi· 
ye muhasebesinden (15) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4 - İzahat almak istiyenler MUdOriyeti Umumiye Fen 
Heyeti Reisliğine müracaat edebilirler. 

Saraçbanebaıında MOnir Pqa konaklarında 

L~:. :: ~~~!'.ı BA YBİYI LİSELi 
Tekmil 11nıfları mevcuttur. Kayde batlanmıtbr. Tedrlaat, Tilrkçe, Fransızca ve fngillzcedir. 
aabah evlerinden mektebin otomobillerlle alınır ve aktam ayni vaaıta ile evlerine gö 

Her giln 10 dan 18 e kadar milracaat edilebilir. Telefon : 20530 

e A e 

:: ~~~:' iNKILAP LiSELERi~: 
kı 

MOeHlal ı N E 8 J Z A D E H A M D 
Reaml dera proırı.:amlannı tamameD tatbik eder. Ecnebi llaan tedrliah, ecnebi mekteplerine kat'f)')' 

bırakmıyacak bir ınUkemmeliyettedir. Talim ve terbly• heyetleri memleketlnılı:ln en gilı:fde mualllın ve mOreb 
mUrekkeptlr. Ana ve baba, yavrulanıu İNKILAP LiSELERİNE her huauata tam bir emDlyt't ve huzuru k 

edebilirler. MufaHal lzahnanıe vereceğiniz adreae g8nderlllr. Mektep Nuruoımanlyededlr. Telefon: 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabip 1 iği n den: 

Hastaneye lilzumu olan 214 kalem iliç Ye ııbbt malzeme 
ve bet kalem malzemei timariyenin kapalı zarf usulile ve on 
iki kalem Röntgen malzemesile 800 metre yerli amerikan 
bezinden kefenlik bezin aleni suretle 8 ağuıtoı 93 t tarihinden 
29 ağustos 931 cumartesi gftntine kadar yirmi gUn müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar listesini g6rmek ve 
şeraitini öğrenmek için bergün saat ikiden dörde kadar has
tanede idare memurluğuna ve lstanbulda Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğüne ve ihalesi için 29 ağustoı 931 cumar· 
tesi günü saat 14 te teminatlarile birlikte beatanede mDteşek· 
ilk komisyana mUracaatlan ilan olunur. 

Şişli, Son Tramvay İstasiyonunda 

Leyli ve Niheri Kız ve Erkek 

ENVER PAŞA ORTA MEKTEBi 
Ana - İlk - Orta, müessisi Madam Ortanı Enver. Kaylt için: 

Cu martesl, paı:arteıi ve çarşamba ıünleri 1aat 9 dan 17 ye kadar 
mektep müdürlütüne müracaat edilebilir. Tedrisat Türkçe ve 
Fransızcadır. İsti yenlere mekt !bin tarifnamesi meccanen glinderilir. 

r..~ k~~ ~l ~ü:.ndm k~~ ~~ ~rları ! He~"';~rşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavsiye olunur. 

lstanbul Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Kok ton 
44 

Odun çeki 
180 

Mangal kömürU okka 
17400 

İstanbul Asarıatika müzeleri ve müştemilatı için aleni mü
nakaşa suretile mubayaasına lüzum görülen balada miktarı 

mukarrer mahrukatın ağustosun 29 uncu cumartesi günll saat 
15 te ihalesi mukarrer olduğundan taliplerin şartları görmek 
üzere Asarıatika Müzesi Dahili Müdürlüğüne salı ve cumadan 
maada hergün müracaat etmelari. ------

Dr. ALİ VAHİT BEYİN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 

Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 
hazmedilecek tekle konulmuştur. 

Bunun için bilhasaa zayıf ve abdeıtl bozuk ve kemik 
ha1talığı olan çocuklara mükemmel bir gıdadır. Bu Un ile 

çocuğun kiloıu şayanı hayret derecede artar. 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

• 
lktısat Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yananda bulunan makine laboratu

arında yapılacak 8729 lira bedeli keşifli illvei inşaat kapalı 

zarf usuln ile yirmi bir glln milddetle mUnakaaaya çıkaırlmışbr. 
Evrakı fenniyesi ve projeıi VekAlet muhasebesine verile· 

cek Beı bin lira mukabilinde telsiz telgraf civarında 1irat ve 
baytar! enstitUler inşaat fen bey• etinden •erilmektedir. Talip-

lerin ilAn edilen bedeli keşif üzerinden % 1,5 teminatları ve 

ehliyeti fenniye vealkalan ile birlikte ihale tarihi olan 12 
eylôl 931 tarihine müaadif cumarteıi ıDnll 1aat on dörtte 

ziraat müsletarlığı kısmında mllteıekkil inşaat komisyonuna 

müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri 
müdürlüğünden: 

Baş-

80 formadan ibaret gUmrUk ayhk istatistik mecmuası ta
bettirileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesini gör
mekle beraber 12-9-93 t cumartesi gUnll saat t 4 te yapılması 
mukarrer olan münakasaya 7,5 teminat akçesi olan 265 lira 

ii'ebirlikte iştirak etmek Uzere BaşmUdürliyettekl komisyona 
""iiiiiracaatları. 

iHTiRA 
ihtira berat veya im 

planlarınızı ve modelle 
kago'da 14 eylillden 20 
vel 931 tarihine kadu 
olan BEYNELMiLEL j 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabr 

'H alıcılar ziyaret ederel 
tlra beratlarını aatmak 1 
terllerln eline reçmlt • 
fıraattır. Hemende bütil 
kalar yeni icat ve ihtira 
mek ilzere 1erglye mil 
göndereceklerdir. 

Reaim ve modellerini 
ücreti 28 dolardır. Bf zl 
1ergi memur ve aatıcıl 
rat ve lmtiyazlarınızı fa~ 
lere gösterecek ve onlat 
temaea koyacaktır. Bu 
afl'ıca komisyon ilcreti 
Berat v• modelinizi ve 
deli olan 28 doları 
doğruya bize glSnderin 
serginin nihayetinde 
rapor verilecektir. 

Adreı: lnternational Paten 
tfon Co. Marchandbe Mart. 
U. S. A. 

BİÇKİ DİKİ 
Harbiye Poyraz soka 

nikyan aprt. No. 23/1 

Mel. Enfiyeciy• 
Rop, manto, tayyör. d 

Mezunelara maariften şeb 
me. Pazartesi1alı, pe 
müracant. 

Satılık Piya 
Az kullanılmıf, a-ü:ı:c 

piyano acele ve ucuz sat 
Beyoğlu: Hamalba~ı No. 27 bl 

Istanbul 5 inci icra n 
luğundan: Ahmet Beye 
lira vermlye borçlu Kuım 
mukim Ayte Sıdıka H 
birinci arttırma netlcesindı 
yüz Ura bedel ile mütterlsl 
rinde bulunan ve mahcuz 
Kuımpatada Tahtakadı 
lesinin Tahtakadı ıok• 
eski ve yeni üç No. it n t 
900 llra kıymetinde b 
hanenin dörtte üç hfuesl 
mıya konulmuttur. Şartn 
8-9-931 tarihinde Dlvanh 
talik edilerek 19-9-931 ta 
müsadif cumartesi günü 
14 ten 16 ya kadar Beyo 
lstanbul S inci icra dair 
açık arttırma ile aatılac 
O/O 10 teminat parası ahnar. 
tarihinden vergi ve tanzif 
tenvlriye ve vakıf rüıumu 
teriye aittir. Haklan tapu 
lerile aabit olmıyan ipotekli 
caldı ile diğer alikadarlar 
irtifak hakkı sahiplerinin 
haklarını ve huıuıil• fal 
muarlfe alt olan lddlalarını 
tarihinden itlharen 20 rnn 
de evral ı müsbitelerile bi!d' 
lerl lbımdır. A!ul takdirde 
ları tapu ılcillerile sabit 

yanlar 1abş b~delinin payla4m 
dın hariç kalırlar. Ala!cadar 
icra ve iflas kanununun 119 
macideai hükmüne göre te 
hareket etmeleri ve daha . 
malumat ve tafıilat almak 
yenlerin 930-670 dosya No. 
memuriyetimize müracat etm~ 
ilan olunur: ı 

Doğum ve kadın hastalıkh 
mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naş 
Türbe, eski Hilfiliahmer bi 

No. 10 Telefon lst. 262 

l\V\'fBAt\İ EBÜZZ 

Sahlpl~rl: Ali f:.krem, Sclioı Rag 


