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BAŞVEKİLİN ATİNA SEYAHATİ GERİ KALDI 
Gayri Mübadilleri Hala tj.olandırıgorlar .. 

Teşekkül Eden Bir Grup, Yok 
Pahasına Bono Topluyor. Hükô-

•• 
ınet Bunun Ününe Geçmelidir 
Gayrimfibadillere, Yunaniı

tanda bıraktıkları malların 
YUzde yirmisi mukabilindekl 
bonoların dağıtılmasına devam 
ediliyor. Dün de karar numa
raları (525) ile (550) arasında 
bulunanlara bonolar veril mit· 
tir. Fakat bu arada, biltiln 
ikazlarımıza rağmen devam 
eden bir facia da yardır ki 
o da bonoların tefeci sarraflar 
tarafından açıkça dolandı· 
rılmasıdır. 

Haber aldığımıza göre, bu 
tefeciliğin büyük klrını pay· 
laşınak istiyen bazı murabaha
cdar birleıerek bir grup teı· 
kil etmişler Ye birkaç cephe· 
den faaliyete başlamıılardır. 

Balıkpazarındaki Karamanla 
nıurabahacılardan bir kaçı ile 
Havyar hanındaki tefeci Mu· 
&evilerden en mühimleri bu 
grupa dahil bulunmaktadır. 

Grup namına hareket eden 
tefeciler bono alan gayrimU-

4.danada Misli 
Görülmemiş 
• 
l/las Davası 

Adana, (H.M.) - Milyoner 
Ağa zade Hulusi Beyin ifl!
ıından çıkan ihtills ve ıui
lıtimal davasının son celese· 
•inde mahkeme ıalonunu yine 
lceıif bir aami kütlesi doldur

nıuştu. Bf r tarafta mamun hl· 
kimlerle sindiklerin vekilleri, 
di&-er tarafta Hulusi ve Sadık 
Beyler vekilsiz olarak oturu· 

Yorlardı. 
Evveli Moto zade Osman 

Beyin latanbulda istinabe su· 
retiJc alınan ifadesi okundu. 
Osman Bey ifadesinde, •!ndik
lerden Feyzi Beyin, f abnkatör 
Abidin ve belediye azasından 
Nalbant zade Ahmet Beylerle 
kendiıine ucuza ve taksiti• 
&atılacak olan fabrikayı müt" 
tcrcken almalarına dair tek· 
li~e bulunduğunu ve Yadeıin
de takıitleri uzatırım dediğini 
&öylüyordu. . 
Sadık ve Hulusi Beyle Abı· 

din ve Osman Beylerle, sin· 
dik Feyzi Beyin bu teklifini 
tsııayı şehadetinde ketmeden 
nalbant zade Ahmet Efendi· 
ilin muvacehesini istediler. 

(Devamı 7 'inci aayfada) 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(DünkQ nilshadıut Devam) 

b Hatta çocukf u~unıuzda böyle 
lr manzara glSrnıek için müttak 

~', rnütehassir günler geçirmişizdir. 
~ Ukurnetler ise, bilhassa uzun müd
•t •l:Sz •öylemeden kapalı kalmlf 

(Devamı ' ıncı aayfada) 

Dün ıagl"i mil/Jadlllen /Jo •. o wrilirlcen 
badillerden bilhaHa kadınlara mübadilin bize anlattığına göre 
musallat olarak onları ulu orta bu meselede gayrimübadiller 

iğfal etmektedirler. Bunların hesabına en büyük zarar bono 

iğfal için kullandıkları yalan· mukabilinde satılmasına karar 
lar da pek fecidir. verilen emlAkin müzayedesinde 

Fakat alakadar bir gayri- ( Devamı 6 ıncı 11yfada) 

Dün Akşamki Boks Maçı 

K. Kemal Romanyalı 
Boksöre Galip Geldi 
Maç 

Çok 
Güzel Oldu, Kemal 
İyi Hazır lanmıştı 

Kemal o• Bang• maça başlamadan ftlflfll 
Dedikodusu ay)ardanberi baıladı. Daha ziyade apğı-

çalkalanan Küçllk Kemal - dan oynuyor ve yumruklarını 
Bunya karşılaşması nihayet Bunyanın midesinde g~zdiri· 

k ld yordu. 
diln a şam yapı ı. Bu arada iki de kuvvetli 

Sketing meraklılarla ~ınca 
E il yumruk indirdi. Üçüncü, dör· 

hınç dolmu,tu. vve • ama· d 
d k ü düncü ve beşinci devreler e 

USr boksörler arasın a 
1 m - her iki tarafın ıeri oyunile 

sabakalar yapıldı. geçti. Fakat Kemal hakimiye· 
Saat dokuz buçuk o~muk~· ti ele almış ve galibiyeti de 

Evveli Bunya, sonra a u• tehlikesiz olarak temin etmiş· 
Uk Kemal ringe çıktıJ~r ve ti. Kendini hiç yormadan ça· 

çok kısa süren merasımden lışıyordu. 
ç dö Uşe baoladılar. MU- Hulasa bu beş devrede 
sonra v k" d b' 

b k ikişer dakikalık se ız Küçük Kemal hiç cid t ır 
18 8 3 

. tertip edilmişti. tehlike geçirmediği gibi de-
ravunt lh:crıne · · d · k' f tt• 

ık . avutıt, iki tarafıo ~ın: rece erece ın ışa e ı ve 
t ı . . fkıncı Romanyalı boksörü hayli 

birini ölçmesıle ge,çtı. ( Devamı 3 tindi Hyfada ) 1 
tt Kemal çalıtmıya 

raYUD a 

Dikkat 
Edilecek 
Rakamlar 

Vefa Ortamektebinde birkaç 
,nn enel flılk dersinden ikmal 
imtihanı yapıldı ve (80) talebe• 
dın ancak (4) talebe muvaffak 
oldu ye ( 76) telebe blr tabur 
halinde 11nıfta kaldı. Dilnkü 
posta ile relen Çankırıda mün· 
teşir ( Duyi"u ) gazetealnden, 
bu rnllnasebetle fU fıkrayı ah· 
yoruı: 

u Şehrimiz Ortamektebinda ik
mal imtihanları icra edllml;tlr. 
Sınıfta ipka edilen talebe ade· 
dinin aklın kabul edemlyecetl 
dercede çok oldutu fayidlr. 
Tahkikatımızı ayrıca yaza· 
catıı.,, 

Bir Talebe Velisinin 
Mektubu 

Muhterem Beyefendi: 
Vefa Ortamektebi ıon ıınıf 
talebealnin mezuniyet lmtlhan-
Jarındaki hldiseye dair Maa
riften salihlyettar bir zatın 
miltalea11nı okudum. Bu zate 
göre ıuaJlerin Vekiletten ret
miş olmuı bir hata ve haksız-
lık ihtlmalJerinin önüne reç· 
mektedir. Ve icap ederse (150) 
talebenin bile ipkaaı pek tabii 
telakki olunabilir. Bu suallerin 
munhasıran Vefa Mektebine 
l'elip relmeditinl pek iyi anlı
pmadım. Her halda dij'er 
mekteplerin imtihan ıuallerl da 
Vekaletten relmit olacatı tüP
fieıizdlr. Şu halde batk• mek
teplerden acaba neden bu ka
dar talebe dökülmemİf? Bu 
hal Vefa Mektebi için ne dere• 
ce mazeretbaht olabilir? imti
han ıuallarinin her mektebe 
Vekiletten ralmlt olması da 
bu beyanatı varit ıröıtermiyor. 
Bu zat acaba bu talebenin (6) 
ve azami (7) aydan ibaret 
tilhail milddeti zarfında (3) ay· 
dan fazla deruiı; kaldıkları•ı 
ve yeni muallimin umumi im
tihandan bir ay evvel tayin 
ef:lllmlt olduğunu bilmiyor mu? 
Bundan dolayıdır ki hldlaenln 
bir daha alikadar makamabn 
eazarı dikkatine konulrnaaına 

•• imtihan kitıtlanmn tekrar 
okunmaaına ddlllet olunmuını 
btrmotle istirham eylerim ef. 

Akaaray, HOuylnaJa mahallemi, 

Boatan aokafı No. S'.l de bu 

talebeden birinin velı.l: 

M. Salih 

Gazi Hz. Bostancıda 
ReisicUmhur Hı. dUn ak

poı yedi buçukta Sakarya 
moUSrile bir deniz tenezzil
büne çıkmıılar, Bostancıyı 
•• Suadiye plajında verilen 
baloyu teşrif buyurmuşlardır. 

Milli Takım oyuncularım 
Davet 

Milli takım fstaııbulspor)a 
bugün bir ekzersiz yapacaktır. 
Evvelce isimleri ilan edilen 
oyuncuların levazımlarile be
raber saat ( 16) da Galatasa
ray klübünde bulunmaları 
r1ca olunur. 

Tilrklye futbol federasyonu 

Hamdi Emin 

Türk 
ilk 

Havacılığının 
Kurbanları 

Fethi, Sadık, Nuri Beyler 

Yakarda Fethi ve Salim Begler 
Aşağıda Salim ve Kemal Beyler 

Amerikalı tayyareci Board- adalet, refah ve saadet Yadet-
manla Polandonun ıon Nevyork- · J df V t )";;,.· 
fatanbul hava rekoru münaaebe- mış er · a anperver 1a1 mem-
tUe Türk tayyareciliA-ine ianat leket ve millete pek pahalı 
olunan tcşcbbüı kabiliyetslzli~i satan birçek Meşrutiyd erki-
bu yazıların yazılmasında yegane nından bu vatan çok çile 
aaiktlr. Şimdi hatıralarımızın en çekti. BugUn lüzumsuzluğu 
aziz ve acıklı kıvrımlarında ya- tamamen anlaşılan vahi iddia-
tan şehitlerin meuakıbini an- lar ugw runda bu memleket 
mak, belki de iltiyam bulmuş bir-
çok yaraları tekrar kanatacak, gençliği, Sinanın kızgın kum 
birçok ıstırapları taıeliye:ek, deryalarından Kafkasm karlı 
dul ve yetim yavruların gözlerini teoelerine, Fıratın zümrüt gibi 
tekrar yaşartacaklır. Fakat mak- sahillerinden Galiçyanm buzlu 
aadıınız kapanmış yaralara lü- ste,ıılerine kadar sUrüklendi, 
ıı:umsut yere tuz ve biber ekmek 
değildir. Maksadımız Türk çocu· saçıhp serpildi. Ana. babala-
tunun dün ne Y"Ptığım kanlı vo rm okşamıya kıyamadıkları yaY• 
canlı misallcrile hatırlatırken pek ruları hayallere feda olundu. 
çoğu mezardan bile mahrum olan Fethi, Sadık• Nuri de bot 
bu aziz şehitleri bir kere daha yere kanları heder olan meın-
hürmetle anmaktır. 

Şiddetii bir istibdat devrin- lelcetin güçlükle yetiştirebile-
den sonra Meşrutiyeti ilin ceği simalardandır. 
edenler, memlekete, hiirriyct, ( Devamı 7,inci aayfacia) 

J Kolayı Var f 

Kadın ( Kocasına ) - Benim şu iskarpın hoıuma gidiyor. 
Fakat madamki ıen ötekini beyeodin, lk ı"ni de alırız. 
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j Son Posta'nın Resim_lı_· Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: ____________ R_a_z_ar_O_la_R_a_sa_n_B_. _~_e_Hı_ır_s_ız_I 

1: Hırsız - l :.ffederalniz... Pazar Ola Ha
MD Bey zab Q\iniz mldnis? 

Haaaa B. - S.ndeııldm, ehndlm. 

2ı Hırsız - Tüccardan İbrahim B. zatı 
lllıılze bq ylll lira emanet etmiş. Lôtfen bu 
paraJI kulunuza teılfm eder miılniz? 

3: Hasan B. - Nezaketinizin kurbanıyım. 
Fakat bu parayı telgrafla Erzuruma g&nder
dim. Nafile ıabmet buyurdunuL 1 

4: Hasan B. - Kibarlar araaında hırsuJar 
olduğu gibi, bınıdar arutndada kibarbr tO· 
remlı. Adabı muaıeret aldı, y6rltdU! 



Hergün ~ 
Münderecatımızın çolc
lugundan dercedileme
miştir. 

Kara Ali 
Mahkemede Bir Şahit 
Mühim Sözler Söyledi 

Gebze haYaliaiade birtakım 
daayetler yapbjı iclc:liıaile 
aıahkemeye •evkeclilen Mer 
laar Kara Ali ile çetui e&a-
clınm mubakemuine dlln de 
•iv cezada denm olwımur 
tar. 

Dinlenen plıitlerden buui 
reisin yemin teklifine kartl 
tiyle demiftir : 

- Efendim dojnı a&yliye
ceğime yemin ederim. Fakat 
bea bunlardan korkanm. Reis 
ba korkunun manuızlıiım 
ihtar edince ıualan s6yle
laittir: 

- Ben Kara Alinin evinin 
lntlnden geçerken bir taban· 
ca patladı ve biraz ilerde 
blriai •ah, yandım" diye yere 
dllfttl. 

Eczanede kuqwıan Kara 
Alinin evinden seldijini s6y
lecli. Bu adamın iami lbrahim
.U. Ba aclanu 6ldtırmekle maz-
nun Kara Ahmet te ıunJan 
dylemiştir; 

- Ben tabancayı Kara 
Alinin evinin albndan attım 
•e lbrahimi öldürdüm. 

Kara Ali iae bu dzlere 
bl'fl phit ile dayalı olduğunu 
leri drmllftllr. 

Etabliler 
• 

Mübadele Komisyonu 
Müddeti Uzatb 

latanbul, 17 (A.A) - Al
bncı tAli Mllbadele Muhtelit 
Komisyonu Riyasetinden teb
liğ edilmiftir. 

Albncı Tlli Mllbadele Ko
misyonu kendisine vukubulan 
mllracaatlerin ve verilen iati
daların kabuUlne 15 eylülden 
itibaren nihayet vermiştir. 

Bundan böyle verilmiş olan 
lstidaların tetkikile meşgul 
olacakbr. Maamafih lstanbul-
daki tali komisyona vaktinde 
ınllracaati ihmal etmiş bazı 
kimseler mevcut bulunmak
tadır. 

Muhtelit tali komisyondan 
etabli vesikası almak Jçin 
müracaat edecek kimselerin 
taleplerini bunların vaziyetlerini 

tllulüne muvafık bir surette tanzim 
etmelerine imkin bırakmak 
için mahdut bir miiddet zar
fında yiue kabul etmiye karar 

Wermittir. 
Vaziyetlerini tanzim etme· 

•it olar hakkında tevellut 
edecek mahurl 'tra mahal bırak· 
aıamamak için bu kabilden 
kimselerin biran evvel meıkOr 
tlli komisyona mOra caatetme: 
tavsiye olunur. icap edenle!1 

•eaaik Ye evrakı ibraz etmedık· 
ferinden veyahut etabli olduk· 
larını ispat için iktiza eden 
Yeaaika malik olmadıklarından 
dolayı etabli sıfabnı haiz ol· 
duklarını tali komisyonca tas
dik ettirmemiş olan ve Tnrk 
tebauından bulunan Orto
doks rumlarla haklarında 
icap eden karan verecek olan 
tali komisyona milracaat et• 
llaeleri llzım gelir. 

Tıp Kongresi Açılıyor 
Ankara, 18 ( Hususi ) -

Oçtıncll Tllrk "tıp Kongresi 
fn&mhdeld .. ı. gDnll 
llqyeldl tarafından açılarak 
"'"•lllM bqla1ıcaktar. 

lf. İyi Düşünmek • 1 Sözün Kısası 
Bizimkilerin 

1- Ataca ~ıkıp f•mltl hamba kepar-1 2 - ••• ıtW ... llldller • ._.... ı S - l,lce clGfGnmecl-, ilam flldrlerle 
m8JUllL ffam femif Jera•b •fcielü lleralabfa ..,,....... .,... ........ fullJ9le SlrlflrMDb itlafa boaular. 
boıulu. olm•wflar•r. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

BAŞVEKil 
Atina Seyahati Biraz 

Gecikecek Gibidir 
Ankara, 18 (Hususi) - Baı

•ekil ve Hariciye Vekili Atina 
seyahatine çıkmak için yarın 
alqam buradan hareket ede
ceklerdi. 

Fakat Yunan Hilkümeti, is
met Paşanın, teırinievvelia 
ilk haftasında Atinada yapı· 
lacak umumi ıpor mllaabaka· 
lanoda hazır bulunmasam ar
zu ettiğinden bu seyahat bir 
hafta kadar gecikecek gibidir. 

Bu takdirde l.met Pqa ve 
Temk Rottl Be1 buradaa 
te,rinienelin birinde hareket 
edeceklerdir. 

Bununlaberaber Baıvekillo 
hazır Bulunmasını temin için 
Balkan Konferansını~ da bir 
kaç glla gecikmesi icap et
mektedir. Kat'ı karar beallz 
anlqılmamıthr. 

Seyrisef ainde 
lzmir Acentelerinin De
ğiştirilmesi Nedenmiş? 

Geçenlerde bir t eftit için 
f zmire giden Scyrisef ain idare
si müfettişlerinden Halit ve 
lsmail Hakkı Beyler ıehrimize 
gelmiılerdir. 

Milfettişler orada bulun
duklar1 müddet zarfında fzmir 
acenteliği muamelltmı tetkik 
etmiılerdir. Söylendiğine göre 
geçenlerde 1ıten uzaklattm· 
lan lzmir acenteleri Haıim ve 
Liitfi Beylere ait mllhimce 
bir açık tesbit edilmiıtir. 

iki idam Kararı 
Uşak Ağırceza Mabkeme.ı 

Mustafa ve Agav isminde iki 
katili idama mahldim etmiıtir. 

Yarm MahkOm Oldu 
Meıdut Yarın gazetesi 

mes'ul müdürü Fenike mah
kemesi tarafından bir HM 

hapse mahk6m edilmiftir. 

Amerikan Tayyarecileri 
Bir uçutta Nevyorktan bu

raya gelen Amerikan tay
yarecileri. Bortland ve Polando 
Amerikaya muvasalatlannda 
bOylik merasimle kal'fllanmıt
lar Türkiyede gördükleri h8a-
tı' kabulden ve bilhassa Gad 

Hauetleri~den hararetle bab· 
setmitlerdı_r. __ _ 

Trende Bir Cinayet 
Ankaradan bildirildijine 

dlln akıam Ankaradaa 
·~=bula kalkan trende Bar

s isminde bir Alman mOf =~diı Macar mDbendiıi Kay· 
ıeri bıçakla yaralamatbr· 

lzmirlilerin Bir Karan 
Olimpiyat Müsabakalanna iştirak 
için Teşebbüslere Girişecekler 

lzmir, 17 ( A. A.) - lzmir -takua heyeti merkeziyeal 

Vali Papaıa ri1uetinde içtima etınlt. lzmirdea Cihat Beyia 

olimpiyada, Aglh, Klmll Beylerba de atletizm mUb takımma 
ithaJleri mlbakere eclilmit Ye icap ederse muraflanma mıa
taka tarafmdaa Yerilmeai takarrlr etmittir· 

Bilhaaa Cihat Beyin Bzerinde, lzmir Atletizm Heyeti, fey. 
kallde ısrar etmektedir. Atletizm aatren6rtlnlln lzmire gelme

meai baaebile idareciler ve heyetler atletizm federasyonuna 

muğberdirler. Bu •eneki umumi kongrenin pek hararetli ola
cajı alyleamektedir. 

Fırınlann Teftişi f Pis Bostanlar 
90 Fınn Talimata Muha
lif Hareket Ediyormuş 

Bostancı Hakkında Ta
kıbat Yapılıyor 

Şiflide Mustafa Be7 &parti
..,.... ittiaaJiadeld boatana-
mn aparbmandan akan çir
keflerle suladıj1 Abit olu 

atana Hacı Neşet Efendi 
landa belediye takibat 

HEYETi VEKiLE 
Dün Gece Hariciye 

Vekilini Dinledi 
Ankara, 18 (HUUll)- Otla 

Abah buraya selea Hariciye 
VeldU Temk RlittD Bey Bq
vekille azan bir mnllkat 
yapb. Ba mllllkatta Tevfik 
ROflll Beyla Avrupa seyahati 
etrafında BqvekUe izahat 
Yerdiji anlqılmaktadır. Vekll
ler heyetinin sece yapbiJ 
içtimada Hariciye Vekili taf.. 
Rllt verdi. ---

Yeni Muallimler 
Ankara, 18 (Hususi)- Bu 

sene ( 15) genç yeniden orta
mektep muallimi olmuttur. 

Tasfiye Yapllmıyacak Mı ? 
Ankara, 18 ( Hususi ) -

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
Tllrkçe muallimleri arUU1da 
tufi1e yapılacaj1. haberlerini 
Maarif V !lkıleti tekzip ediyor. 

Balkan Birliği 

Belediye Sıhhat itleri Mtı
dllrlüjG l.tanbuldaki fwm
larda bamurkAr, pifirici ve 
yoğurucu gibi m&atabdimlerla 
yathkları yerleri teftit ettil'
mittir. 

lstanbulda mevcut (150) fı
rından dokıanman bu gibi 
odaları ve mOstahdemlerin ya· 
tak ve elbiseleri gayet pİ8 
ve gayrisıhhi bulundu için 
fınncılar tecziye ediJmitlerdir. 
Tekerrüründe fırınları kapa· 
blacaktır. 

tapmaktadır. Bostandaki seb- lkb d" M •• b t E 
zeleri? de imhasına karar veril-1 sa . 1 un~s~ -~ -
miştır. hemmıyetle Goruşulecek 

Bu Ne Biçim Sarhoşluk? Yalanda aktcdilecek olan 
Karakaş namile maruf Zeki Balkan konferansında mcmle-

dUn gece son derece sarhoı ketimiıin Balkan memleket-
bir halde Beyoğlu karakolu lerile olan ikbsadi münase-
önünde bir otomobilin cam- betleri ehemmiyetli bir surct-
lannı kırmış, yakalanmıştır. te mevzubalıa edılecektir. Bu 

Kumarcllıgm Sonu 
Maliye tahsil memurlann

dan Remzi Bey karakola 
mllracaatle Arapcamiinde Ha· 
san Efendinin habvesinde 
Maksut ve Ziya imminde iki 
şahı• ile kumar oymdığım 
ve 9 liruanı aldıklarım iddia 
etmif, tahkikata bqianllllfbr· 

mllnaıebetle Balkan konfe
Belediyeyi Dava Edecekler ranu heyeti murahhasası lktısat 

Belediyenin on kurutluk Motdvirlerinden Mithat Bey 
otomo~illeri •ef erden menet· dtln ihracat Ofisine gelerek 
meai llzerine tof6rler belediye • ibracabmıs etrahnda tetki-
aleyhinde da•a apcaldanm katta bulunmuştur. 
dylemektedirler. 

Erzurum Yolunda Çapulculuk 
Trabzondan bildirildijiae 

Dün Akşamki 
Boks Maçı 

DarOlfUnun Divanmda 
Darlllfllnun Divam, dinkti 

içtimaında Edebiyat FakDlte9İ 
mllderriılerinio itirazlannı tet· 
kik etmif ve bitirmif tir. 

gire Maçka • Enuram yolua
da birkaç 811••1• .,.ta kam
Jonlarım 80Jmıya teıebba. 
etmit. bir kacLnla bir ıofartl 
yaralamfl Ye kaçmıtlardar. 

( Bat tarafa 1 inci .. yfada ) 
anb. Anllfllıyordu ki Kemal 
bu maça iyi baztrlanmıt ve 
çok iyi çalıştmlmııh. Maçın 
nihayetine kadar hasmına hiç 
ıç.ık vermedi diyebiliriz. 

r • 
ister • • 

ister inan, 
• 

inanma! 
Dediler ki, mübadele meselesinin taıfiye edile

ftlcri bir aya kadar bite· cefi ı6zleri •eneler var ki 
cektir. Yine dediler ki, &ayleniyor. Fakat Beynel· 
mtıbadele iflerl baziraıı milel konferanılarda, iç
ayı sonunda kat'ı surette timalarda moda olan y8k· 
nihayet bulacakbr. Şimdi aek tahsisat oradada hBk
de deniyor ki, mübadele mtlntl yörllttOkçe mUba
ftleri alta ay sonra bebe- dele işinin bir kaç sene
mebal tasfiye edilecektir. den evvel tasfiye edile· 

Lozaa ıulbO yapılalı miyeceğine biı inanıyo
Hoeler geçtL Mllbadele ruı. Sen de, ey kari 

ister lnatt ister inanma! 

4\ Romanyalıya gelince, Bunya 
dlln akpm hiç muvaffak 
olamıdı. Vakıa J(em&Jin mi
desine birkaç Yumruk indirdi. 
Fakat mUeessir olamadı ve 
neticede aayı hesabile Kema
lin galibiyeti ilin edildi. 

Bu maçtan evvel yapılan 
amatör maçlarmda Adnan 
Hüseyine galip geldi. Agopla 
Sabatay ve Kaloı He Alfonı 
berabere kaldılar. KAni de 
Manaşeye galip geldi. 

Çocuklar Arasmda 

' 

Calatada Seyrlaefain antıo
de oy:ıaanakta olan Zeki is
mincle bir çocuk arkadqı 
Nakiyi umla yaralamııhr. 

Sesli 
Filmleri 

P. S. 
Bizimkiler de aeali filim yap

maya kalkblar. "Seaiz., ler
deki muvaffakıyetafzllklerial 
• seall ,. ile telafi etmelerial 
bekliyoruz. 

Fakat bir Fl'UllZ meaaUllll 
tiyle bir fıkra yuıyor: Talat 
illniade bir aktlrlmls, Pan.
te, y•••ıhlrla .-wıa FMir 
Beyia caketiai l'İJmİf, ltlclyo
ya selmit Ye rollinl .,.._. 
ya Mpım11. 8-clu dola,a 

' ı_lllllnç bir bnpldık ...... 
T efenilab mlUıim dejil. 

Biz, filmi ı&meclea, 1tia 
aan'at tarafını apunaa alwa-
1oruz; fakat bu hldİHJİ bir 
Paris gazeteainia mllatelıd 
dlllnden &trenince ıayle cll-
1t1ndGk: Bu ailti yanfıthldara 
mini olmak için, filmin çe.
rllmesini idare edenler kimJer-
ıe baza tedbirlen mOracaat 
etmelidirler • Meseli , aktlrle-
rin dalgınlıima mini olmak 
için, nlldyo c:hnarlanna .. 
leYlıalar udıbilir: 
"Kunduralannıza otelde una

tarak •tlldyoya gelmeyiniz 1 ,, 
"Y anlııhkla caketinizl ten 

gİJIDeyiaiz 1 ,, 
"Şapka bqa giyilir 1 ,, 
"Hava yağmurlu İle dld-

1oya girerken tellllİJeaid 
kapa)'IDIZ. " 

"Filim çemlmedea enet 
BatllnDıe bqmıza iyice hala
nız ve bqkuının ceketini, 
pantılonunu, fanilham, km
dura•ını, çorabına f"ymipeab 
hemen değiftiriniz ,, 

VEREM MESELF.SI 

Mücadele 
Cemiyeti 
Ne Düşünür? 

lzmir muhabirimizden cllll 
ıayle bir telgraf aldık: 

" Şehrimizdeki Verem Mll
cadele Cemiyeti, veremli ana 
ve babadan doğan veya mu
hitinde veremli insanlar bula
nan çocuklara, veremden ko
runmaları için ( Kalmet ) 8flll 
tatbik etmiye karar verdi ve 
işe de başladı. Cemiyet aşılan 
Ankara Bakteriyolojihanesin
den tedarik etmektedir . Ata 
yeni doğan çocuklara tatbik 
olunmaktadır. " 

Muhabirimizin bu telgrafım 
okuduktan sonra dilfündük 
ve lzmirde olduğu gibi bura• 
da da bir Verem M&cadele 
Cemiyeti var. Oradaki cemi
yet hazırlanmıf, ite bqlı
mıfbr. 

Acaba ayni teşebbU.e Is~ 
bulda da girişile'1ıez mi ? 

Tamburi Refik 8. 
Arkadaşlarile Pazartesi 
Günü Atin aya Gidiyor 

Tamburi Refik Beyin Atina
da konserler vermiye davet 
edildiğini yazmışhk. Kıymeti 
11an'atkAnmız, refikam Fahire 
Ha'lım, muganni Namık Bey, 
Haf1z Kemal Bey ve diğer 
arkadaşlarının refaktile önll· 
mUzdeki pazartesi günll fstan
buldan Atinaya hareket ede
cektir. Evvelce Yunaniıtana 
giderek milli musıkimizin kıy• 
metini dOtUren bazı piyasa 
sazcılarının bırakbkları f&.
na teair, bu gilzfde heyet 
tarafından izale edilecektir. 
Refik Beyin, Fahire Hanımua 
ve arkadaşlannın san'atkl· 
rane kudretlerini yalandaa 
tınıyanbr buna emindirler. 



-
• 1 Harici Haberler 

Cemiyeti 
Akvam SiNEMA 
Meclisinde 

Fransız Hariciye Nazırı Cem
iyeti Akvam toplanhsmdan 
sonra Parise müteveccihen 
Cenevreden hareket etmiştir. 

• 
Istanbul ·c._R_o_L_L _A __ F_R_A_N_c ... _E _ ___,I En Çok 

Senaryo 

Alman hariciye nazırı, akal
llyetler meselesinden bahset
miştir. Bazı devletler bu beya
nata itiraz etmişler, Meclis 
Reisi MüıyO Motta bir rapor 
kaleme almıya memur ediJ
mittin 

Bir Tayyare kazası 
Bclgrad dan Bükreşe gelen 

bir ticaret Tayyaresi dUşmUş, 
dört yolcu ile iki pilot telef 
olmuşlardır. 

Mokdende Japon Seferberliği 
Mokden civarmda bulunan 

iki Japon fırkası aeferber 
hale konmuştur. 

lngiliz Donanması Ve 
Bir Hadise 

fngiliz donanmasının Atlas 
denizinde yapacağı manevra
lar münasebetile amele meb'· 
usları şiddetli bir gürültü ko· 
parmışlar ve manevraların 
geri bırakılması için derhal 
müzakere açılmasını istemiş· 
lerdir. Meclis reisi bu müza· 
kerenin açılmasına müsaade 
etmemiştir. 

Mister Tomas Hakkmda 
Amele meb'usu olup elyevm 

Müstemlekat nezaretinde bulu
nan ve merkez heyetinin 
gösterdiği }Uzum üzerine 
Şimendifer Birliği Umumi 
Katipliğinden istifa eden Mr. 
T omas için birliğin Leods 
şubesi, fırka merkezine bir 
tchditnmame göndermiş, Mr. 
T omas hakkında adalet gös
terilmezse parlamento faali
yetlerinden ~ekileceğini bil
dirmiştir. 

Dilencisine 
Dair Bir Fıkra 

Darillbedayi ıan'atkArlan 
" lstanbul dilencisi ,, filminin 
sesli kısmını Fransanm Epinli 
kasabasında ki (T obia) studyo· 
larmda çevirdi ve döndDler. 
Bir Fransız sinema muharriri, 
bu mUnasebetle ıu garip fık
rayı naklediyor: 

O gUn hava güzeldi. latan• 
bul dilencisi filmini çeviren 
Tilrk sahne •aıu, artistleri ve 
film tirketinin mildllrll itin 
başlamasına intizaren konu• 
şuyorduk. 

Filmde dilenci rolftnu yapan 
Talat •e Rahmi Beyler de 
Azize Emir Hanımın gtızellitl 
etrafında haşin kıyafetlerinin 
pej mUrdeliğini dolaşbrıyorlardı. 

Bu sırada düdük öttü, kır

mn:ı llmba yandı ve berkea 
işine başladı. 

Bahçede film ıirketl mn
dürü ile yalnız kalmıştık. 

Birden, Darlllbedayi aan'at
karı T alit B. ıtildyodan dışarı 
fırladı ve TUrk müdürün Uze· 
rine atılarak ceketini çıkar
mıya koyuldu. Biz şaşırmıştık. · 
MüdUr gülerek bize izahat 
verdi: Sabahleyin, filim ilk 
başladığı sırada TalAt Bey, 
yanlışlıkla mOdUrün caketinf 
giymiş, bundan blSyle de o 
caketi giymekte devam etmeıl 
icap ediyormuş. 

Sinema, hakikaten dalgmlıt'ı 
bile affetmiyor. 

Rolra France aon bir ilet filmi vodvil çnirmlı. Fakat ikinci fi· 
IJe nazarı dikkati celbeden bir lfmde bOyOk bir kudret g8ate· 
artisttir. San'at hayatına ,trmeyl rerek birinci plan artiatler aara· 
bahrandan bile aeçlrmeıken, bir aına geçmtıtlr. Bu filmlerden 
giin, bir aayfiye ıebrlnde, rüzel· 
liği naaarı dikkati ulbetmi• .,. illet .. Her fey hallolunur" lklnclıl 
ahbaplarının a1rulle bir alnema IH "' HOrriyet bi:ılm için ,, dir. 
kumpanyaaına müracaat etml~tlr. Kolla France timdi c:lddt ve hleat 

Rolla Franee arkı arkaya iki uerler temsil etmek azmindedir. 
! ----------------------=--=-~ ..... ~ 

KLARA BOVlTN HATIRALARI 
Almanlar Hakimler Aleyhinde A Ş 

Milliyetperver Alman gaze· rhk en, 
teleri, Alman - Avusturya S h } • 
gümrük birliği aleyhinde karar a ne erın 

- ----..------·-- -· -- -
Lakayıt, Yegane 
Klara Bovunu 

Mücrim 
Görmek 

Ve Geçmiş 
it emiyorum 

veren LAhi Divanının ha
kimleri hakkında lAneta 
amiz makaleler yazıyorlar. 
Alman gazeteleri, aleyhte rey 
veren bilhassa Cenubi Ame· 
rikalı hukukçulara çatıyor, · 
bilhassa Kolombiya mümessi
lini hedef ittihaz ediyor. 

Çimento Sanayiinde Buhran 
Almnnyadil inşaatın dur· 

ması çimento sanayiinde buh
ran uyandırmıştır. 

Bu senenin ilk yedi ayında 

aabşlar yüzde 30 niıbetinde 
düşmüş. 

Malta Şövalyeleri 
Malta şövalyelerinin tarika

tine ait Nani ismi verilen Ayin 
Rados adasında başlamııtır. 
Adanın İtalyan valisi de me
rasimde bulunmuştur. 

Uyuşturucu Maddeler 
Kaçakçıllgı 

Uyuşturucu maddeler ka
çakçılığı yapan ve içinde bir· 
çok doktor, avukatlar bulu
nan, beynelmilel bir teıkillta 
istinat ettiği anlaıılan mUhim 
bir aahtekir gurupu meydana 
çıkarılmıı, birçok azaları tu· 
tul muştur. 

lngiliz Tasarruf Projesi ., 
İngiliz meb'usları, yeni ta· 

ıarruf projesini madde madde 
müzakere ediyorlar. Maliye 
Nazın Snovden, vaziyet mn
aaade ettiği takdirde yüzde 
beı faizJI iki milyar lngiliz 
liralık harp istikrazının tah
"filine tevessül edilebilmesi 
için hazineye IAzımgelen salA
hiyetlerl •ermek llzere milli 
borçlara ait kanunun tadilini 
lltemft •e kabul edilmiıtlr. 

·' 

Klara Bov, şlllıretlnin bütün düngaga /Ü$rın saçtılı zamanlarda, bir deniz sefası yaparken 
Kitibi Mis Deyzy tarafından 

hususi hayab hakkında mühim 
lfpat yapılan Klara Bov, ki· 
tibini dava etti, mahkum 
ettirdi. Fakat ortaya çıkan 
rezalet okadar büyilktn ki 

Klara Bov hAdisesi, Klara Bovun 
ııhbatl nzerine tesir yaptı, 
hastalandı. Şimdi bir ıana
toryomda tedavi görfiyor ve 
hatıratını yazıyor. Geçen nUs
hamn:da baıladığımız bu ha
brata bugün de devam edi
yoruz: .. 

Dönen rivayetlerde nişanlım 
"fcya Aşıkım olarak isimleri 
reçen adamların hikAyelerini 
hatıralarımın alt kısmanda gCS. 

receksiniz. Bu, daha stüdyoya 
girişimin ilk günlerinde bat· 
)adı, bununla beraber işim 
başımdan a~kmdı : Zayıf kal
mak için mütemadiyen jimnaa· 
tik yapır,or ve mütema
diyen tetkıkatla meşgul olu· 
yordum. 

ilk olarak Donalt Keith'm 
ismi geçti. Birlikte oynamıştık. 
Anlaşılan bizi nişanlı göster· 
mekle güzel bir reklim yapıl
mış olacağı zehabına kaçılm
mış. Halbuki ben zevcimi hiç 
bir zaman sinema aleminden 
s.eçmek istemem. Daima bir· 
likte oynadığmız adamı kıs
kanırsını1. Halbuki ben film 
çevrilirken karşımdakinin erkek 

olduğunu görmem bile. Maa· 
mafih izdivaç tekliflerinin az 
olmadığını da kaydedeyim. 

O zaman Alonza adını ta-
9ıyan Gilbert Rolan battay
dı. Fakat babam beni çok 
kUçUl< bulduğu için evlenme· 
dlm. 

Sonra sıra aptal ( Bob 
Savage ) a geldi. Beni kan· 
dırmak için kendi kendini 
6ldUrmiye teşebbüs ediyordu. 
Derken ortaya Gary Cooper 
çıktı. Maamafih bununla biraz 
koket bulunmuştum. 

Böylelikle 1.aman geçti. Va· 
zii sahne Viktor Flaming gö
ründü. Yalnız bana göre ~·ok 

Gönderenler 
Kumpanyalara En Fazla 
Türk, Mısır Ve Fransız
lar Eser Gönderiyorlar 

Birkaç gün evvel Anadolu· 
nun uzak bir köşesinde 
oturan karilerimizin birin
den bir mektup aldık: 

Sinema için bir ıenaryo 

bazırlamıı, Avrupa ve Ame· 
rikanın meşhur ıinema mec
mualarında ilin etmlye karar 
Yermif, bizden bu mecmuala
nn il An tarif eıini ıoruyor. 

Karlimize " Bu yolun fazla 
masraflı olduğunu haber ver· 
dik ye ıenaryosunu tam 
olmak ıartile maruf ılnema 
tirketlerine dağrudan doğruya 
rlSndermesinl tavsiye ettik 
Ye bu ıirketlerin adreslerini 
verdik. 11 Bu cevabı yazdıktan 
aonra Avrupada en mOhim 
ıinema tirketlerinden birinin 
senaryo şubesi mUdUrü M. 
D'Hee ile bu mevzu hakkında 
bir meslekdaıımızın yaptığı 
muhavere gözümüze çarptı. 
Okuduk ve öğrendik ki: sine· 
ma ıirketlerine en çok senar· 
yo gönderen memleketlerden 
bir tanesi de Türkiyedir. 

Bakınız M. D'Hee ne diyor: 
- On dört ay içinde (1200) 

tane senaryo aldım ve hepsi· 
ni de okudum. Bunlardan 
(1000) tanesi sıfır, (50) tanesi 
ıöyle böyle, (150) si de dik
katle gözden geçirilmiye de· 
ter mahiyettedir. 

- Bu senaryolara hikim 
olan başhca hata nedir? 

- Hayal yoksulluğu! Mu
harrirlerin hepsi de kendi 
basit ve yeknesak hayatlarını 
anlatmakta, hazan alelade bir 
zabıta vak'asını tişirmekte, 
yahut ta eski zamanlardan, 
memha göstermemek şartile 
adaptasyon yapmaktadırlar. 

- Bu ıenaryolar nereden 
geliyor? 

- Bir çoğu Mısır ile Tür
kiyeden ve Fransamn cenup 
vil!yetlerinden .. 

Meslekdaşımızın bu mtlte· 
haHıs ile yaptığı muhaverede 
bir tavsiye vardır: 
. - Sine-ma nefis 1&n'atlerin 
en yenisidir. Binaenaleyh da· 
ima ve her vakit yenilik ister. 
Muvaffak olmak isterseniz 
kimsenin hatırına relmiyeui 
düıününUz! 

yaşlıydı. Fakat bfitlln bunların 
arasında en ciddi bir ıekll 
almak istidadım glSsteren 
Harry Rişman ile olan ma
ceramdı. Maamafih yeğenim 
(Billy Bov) u unutmıyayım. 

r akat bunlarm hepsi de 
timdi bir hatıradan ibarettir. 

Artık ,en, likayıt, yegAne 
mlkrim, o aabnenin ( Klara 
Bov) unu görmek istemiyorum. 

J 906 senesi haziranının 24 
Onücü günil Brooklynde, küçük 

ve mutavazı bir evde dünyaya 
gelmişim. Annem, göz kamat· 
hracak kadar sarışındı. İsmi 
Sara idi ve sıhhati iyi değildi. 

Annemle babam Robert Bov 
amcam Harry nin veıatetile 

tanışmışlardı. O zaman anne
min sıhhati biitün etrafında· 
kilerde endişe uyandırıyordu. 
Babam da ayni meraka kapıl"" 
dığı için onu bu sıhhatsizlikten 
kurtarmıya azmetmişti. 

Ben, i~te böyle endişeli bir 

flllemleket Haberleri 

Köylünün 
• 
ihtiyacı 
Ve Dertleri 
Afyonun Yükselmesi 
için Bankaların Kredi 
Açması Lazımdır 

Havza, {Hususi)- Köylerd• 
telkika çıkan Samsun meb'ur 
ları köylü ile tt:masa geçmir 
lerdir. Şiklyet ve dertleri 
sorulan köylüler baılıca fU 
noktarı ileri sürmektedirler : 

İkhsadt muvazenesizlik, za· 
bire fiatlerinin günden güne 
dü,mesi. 

Köylüler bu dertlerine çare 
bulmalarını meb'uslardan iste· 
mektedirler. 

Diğer taraftan afyon tacir 
ve müstahsilleri de bankaların 
afyon Ozerine ihtiyaç nisbe
tinde kredi vermemelerinden 
tlklyet etmekte ve afyon fiat· 
lerinin yükselmesi için behe-
mehal bankaların kredi açma• 
)arının lüzumlu olduğunu 
anlatmaktadırlar. 

ÇünkU bu takdirde istihsal 
edilen malın itibarı artacak 
ve fazla alıcı ile karşılaşacağı 
için de fiatler kendiliğinden 
yükselecektir. 

M. Kazım 
Bir Cinayet 

Zonguldak - Geçen hafh 
içinde, Kurucaşilede bir cina· 
yet olmuştur: Kurucaşilenin 

llyaa köyünden Mustafa oğlu 
Mehmet, Kadir oğlu Ahmedl 
öldürmrıttür. 

Sığır Vebası 
Tokat, (Hususi) - Sığır 

Yebasınm sirayet etmemesi 
için bura ve Zile hayvan pa· 
zarlarında sığır ve manda 
alım ve satımı menolunmuştur. 

Ozum Ve incir 
İzmir, 16 (A.A) - Bugün 

38 kuruttan 60 kuruşa kadar 
2232 çuval Uzüm ve 13 kuruş• 
tan 35 kuruşa kadar 4462 
çuval incir sablmıştır. 

Mektepsizlige Çare Bulmah 
Balıkesir, (Hususi) - İlk 

mekteplerde ayın 15 inden 
itibaren yeni sene tedrisatına 
batlanıldı. Fakat ilk tahsil ça· 
ğına giren çocuklardan bir 
kısmı yersizlik yüzünden mek· 
teplere almamamak vaziye
tint:ledirler. 

lzmirde Lik Maçları 
İzmir, ( Hususi ) - Yeni 

sene lik maçlarına 2 teşrini

evvelde başlanacak ve ilk ola· 
rak Karşıyaka • Buca ve Altın· 
ordu - Türk spor takımları 
karşılaşacaktır. 

bava içinde dünyaya geldim. 
Benden evvel iki kardeşim 
olmuş ve ölmüşlerdi. Benim 
doğuşum da hemen hemen 
annemin hayatına mal oldu. 
Babamın endiıelerini ko· 

!aylıkla tasavvur edebilirsiniz. 
Benim dllnyaya gelmemle 
onun yllktl iki misli olmuştu. 
Her ikimizin hayatı için titri
yordu. Bir parça refah, biraı 
rahatlık temin etmek için sok~ 
temizleyiciliğinden bile çekin
miyor ve bu fedakarlığını 
söylemekten çekinmiyordu. 

Fakat benim hakkımda ba
bamın duyduğu endişeler ye
rinde değildi. Çünkü benini 
sıhhatim yerinde idi. Okadar 
yerinde idi ki yataktan bir 
tilrlü kalkamıyan annemi ra
hatsız etmemekliğim için gO
rUltU yapmamra., yüksek sesle 
k<'nuşmama bile m'lsa.ııdc et" 
Lıiyorlardı. 



S P O R K 1 S M 1 Kadın Ve 

Kalp işleri 

Senelerdenberl bir kişinin 
tahsi idaresinde bulunan, faa
liyeti yalnız seyahatlere iohi
ıar eden bir atletizm fedras
yonumuz vardır. BtıtUn sene 
•esi çıkmıyan bu federaıyo
nun Balkan seyahati yaklaı
tığı şu sıralarda bazı tuhaf 
hareketlerine şahit oluyoru%. 
Bu son vaka ıu tasarruf se
ne! erine teıadüf etmeıeydi, 
ıinıdiye kadar olduğu gibi, 
artık iıin bahse değer yeri 
kalmadı der ve geçerdik .•. 

Valcayı karilerimiıe hah 
edelim! 

F ederaıyon : BUynk bir k· 
JObUmilzle uyutarak Kadıköy
de muazzam bir piıt için 
merkezi umumiden hayli ka
bank bir para almıı Ye tam 
otuz giln evvel timdiye kadar 
pist Jıile meıgul olmamıı bir 
mühendise ihale yapmışb. 

Me.elenin buraya kadar olan 
kısmında da birçok ihmaller, 
hatalar vardu, meseli para 
haziranda temin edildiği hal-
de inşaatın seyahat arifesine 
tesadüf .ettirilmesi ne demektir. 
Maamafıh bu noktayı geçelim. 

Otuz giln evvel başlanan ve 
otuz gün sonra bitmesi şüp
h~Ii olan stadın haddi zatında 
hır haftalık işi vardı. Geçen 
Avrupa olimpiyatlarında hayli 
paraya mal olan bu pist bir 
kofraj ve tesviye ameliyesile 
hafif bir kömür tozuna ihti
yacı vardı ki bu da 600 lira
yı geçmez bir masrafla ve 
bir haftada miikemmel bir 
ıekilde bitirilebilirdi. 

Halbuki işin teknik kısım
larına tamamile bigine olan 
federasyon mümessili, güya 
antrenörünün, tavsiyesile Ka
dıköy sahaaı, (Kolomp) stadı-
na benzetmiye kalkıldı ve ni
hayet blltün sporcularm, ida-
recilerin gördüğü bir (Pist 
tecrübesi) halk olundu. Bu pist 
eski pistten pek az farksızdır. 

Aman yarabbi! o, ne viraj-
lardır? .. 

Muhakkak ki 12 yaşındaki 
bir çocuk düşmeden, incinme
den bu virajlardan dönemez! 
Y ~lancıktan bir meyil bile 
verilmiyen bu sahadan fede-
rasyon Yeni Tiirkiye rekorları 
bekliyorsa çok aldanıyor. Bu
rada olsa, olsa ayak burkulma, 
kramp rekorları olabilir. 

Şurası şayanı dikkattir ki 
bu aksaklıkları inşaab yapan 
mühendiste tasdik etmekte ve: 

- Ne yapalım federasyon 
böyle istemekte ve ıarar et
mektedir, demektedir. Netice 
olarak diyorum ki : 

- Balkan Olimpiyadının 
seyahat elbiseleri harıl, hanJ 
hazırlanırken yiiz karası bir 
pist bile vtlcuda getirilmemit 
bir tek milli mUıabaka yap
mamıı vaziyette bulunuyoruz:. 

Bir zamanlar merkezi Av
rupanın futbolcülerl arasında 
büyük bir töhret kazanan 
Macar oyuncularından Ort 
elyevm Şilide bulunmaktadır. 
Son zamanlarda memleketine 
avdet etmek istiyen bu 
oyuncu Şili hukumetf tara
fından angaje edilmittir. Ort 
Şifi milli ta.kımma antrenörlük 
yapacaktır. 

Bir lngiliz Tenisçisinin 
Muvaffakıyeti 

Amerikada icra edilen teni. 
ıampiyonaaına iştirak etmek 
llzere oraya giden lnıillz te
nisçilerinden Perry ıon mtl
aabakada Anıerlkalı Boven'i 
mağli\p ederek yanm ıon mll
aabakaya kalmııtır. 

Adanada Bisiklet Yarışı 
Adana, (Cenup VilAyetleri 

Umumi Muhabirimizden ) -
Adana klüpleri arasında 
yapılan bisiklet yarışlarımızda 
T oros Spor Klubünden Müm
taz birinci Seyhan Spordan 
Necmettin B. ikinci gelmiı
lerdir. Adana ile Kurttepe 

Meşhur tenl•çl Tllden ( Teni• denlerlnl ) filme aldlrırken 

arası 21 kilometredir. Bu 
mesafeyi 37 dakikada katet
tiler. Yollar tozlu ve zikzak
lıdır. Bu müsabaka Adanada 
ilk ve heyecanJı bisiklet ya· 
rışlarından biri olmuıtur. 

Methur teniaçl Tilden geçen aene .profesyonel olmuıtur. Profeayonel olduğundanberi muhtelif fasıla
larla spor itlerin~en para kazanan Tılden aon defa teniıten başka türlü de para çıkartma çaresini 
bulmuştur. Sesli fılmde ~4:m tarif ederek hem oynıyarak tenis deraleri veren bu oyuncu, haftada (50000) 
dolar kazanmaktadır. Fılımden başka olarak bir de ( Tilden turnesf ) namı altınde teıkU ettiği tenis 
t.a~.'mı He ~ehir ~ehlr, mem!eket memleket gezerek müthlt bir kir temin etmektedir. Tilden turneıi 
önumD.zdekı ay lçınde Amerıkadan Berline gelecektir. Durmuş Ulvi 

Beynelm_il_e __ I ---"-Atletizm İki Senede Hem Şam
Fenlandiya'da Bir Dünya 

Rekoru Daha Kırıldı 

F enlandiya' da son müsaba
kalarda 11 O metre manialı 
koşuyu Sjostedt 14 2/5 de 
koşmuştur. Bu derece dünya 
rekoruna miisavidir. 

İkinci 14 4/5 ve üçüncü 
15 3/10 da koşmuşlardır. 
Nurmi beş bin metre kendi 
rekorunu kırmıya teşebbüs 
etmek istemiş ise de pistin 
aliali tarafından çiğnenmesi 
yüzünden yarışa girmekten 
vazgeçmiştir. 

Polanya -Çek Müsabakası 
Polonyalalar, Çekleri 73 516 

karşı 78 1 /6 sayı ile mağlüp 
etmişlerdir. 

Futbol: 
Sparta Gaftp 

Merkezi Avrupa kupası mil-

Fakat mademki bu satırları 
biz yazıyor ve yine biz oku
yoruz. Haydi yolunuz açık ol
ıun seyyah efendiler 1 diyelim. 

Sabık latanbul Atletizm 
Heyetinden 

Muhtar Bedi 

sabakaaında Sparta ( Wicner 
A C. ) klübU 2-3 mağlôp 
etmiştir. 

800 Metre 1 53 1 /5 de 
Ko~uldu 

Almanyada Kavel ıehrinde 
cereyan eden atletizm müsa
bakalarında iyi dereceler eldo 
edilmiştir. 

Elde 
100 metre 10" 3/5 
200 ,, 21" 9/10 
110 ,, 15" 3110 
800 ,, ı 1 53" 115 

Macarlar Milli Maçlarım 
Tesbit Ettiler 

20 mart Macaristan - Çe· 
koslovakya Prağda, Macaris
tan B. - Romanya Bükreşte, 
17 nisan Macaristan - ltalya 
Peştede, 22 mayıs Macaristan -
Avusturya Peştede, 18 eyl61 
Macaristan - Çekoslovakya 
Peştede, 2 teşrinievvel Maca
ristan - Avusturya Viyanada, 
30 teırinievvel Macaristan • 
Almanya Peştede 

Hem Milyoner 

Karnera. •nn•&I 11• 

.Vtlcu~unun çok iri olmua dolayısilo bokaa bqladıj'indan• 
berı maghlp olmıyan ltalyan (Kamera) ya tali her zaman 
7aver olmaktadır. Bir senede bir milyondan fazla para kazanan 
b.u adam bu hafta çarpışacağı (Şarki) yi dövdilğll takdirde ağır 
aıklet dünya şampiyonu iliıı edilmesine karar verilmiştir. Bu 
karar Amerikanın diğer federuyonlannı muteber saymıyan 
Nevyork mıntakası tarafından verilmiştir. 

Aşkın muhtelif membalan 
var~1!· Her qk kendi kuv• 
vetını muhtelif membadaıa 
alır. Bazan zinde, kuvvetli 
cin~t cazibe vardır, aizi aürOk• 
leyıp glStUrUr. 

Bazan bir kızın veya bir 
erkeğin manevi faikiyeti sizi 
a~k~sın.a. takar, hazan bir çift 
gözün ıçınde er5diğinizf duyar
sınız. Bazan da zayıf' naçiz bir 
kızm karıııında merhamet 
duyar Ye bu merhametin gün• 
d~n güne •tka inkıllp ettiğini 
a-örürsUnilz. 

Karanfil rUmuzile bana, 
"Gözyaşı mı, yoksa glJzler mi 
daha mUessirdir ? ,, sualini 
aoran gence yukandaki sa· 
brlar cevap teşkil edebilir. 
Bu genç ayni zamanda iki 
kız. sevmektedir. Birinin göz
lerıne meftundur. Diğerinin 
gözyaşları karşısında mukave
~eti yoktur. Bu yüzden iki
ıınden birini tercih edeme
mektedir. 

Benim anlayuııma göre bu 
g.enç birisini merhameten se
vıyor. Kıza acıyor, onu Aciz 
v~ mukavemetsiz buluyor, kal
bındeki bu merhametin onda 
m~kavemet bırakmadığını his-

sedıyor ve bunu aşk zannediyor. 
Gözl~r sevilir, fakat göz yaı 

ları sevılmez. Bugün merhamet 
ettiğiniz, acıdığınız kıza karşı 
yarın ayni his]e mlitehassi~ 

olacağımzı kim ·temin edebilir? 

* Talak Kurban1 
Kocasından yeni boşanmıı 

taze bir dul yazıyor: 
11 

Birkaç ay evvel kocamdan 
ayrılmıya mecbur oldum. Ko
cam müstebit bir adamdı 
G~çinemiyorduk. Fakat ayrıl~ 
dıg~mız gllndenberi feci bir 
Yaı:ıyete düştüm. Eski doıt 
ve tanıdık1arım bana karşı 

derhal nazarl~rını değiştirdiler. 
Herkea ya hıç selim vermiyor 
yahut soğuk davramyorlar: 
Daha fenası yalnız kaldığım 
içi~ !oplan~ılara, eğlentilere, 
a-eıı~tilere gıdemiyorum. BütUn 
ırllnümU evde mahpus geçir-
miye mecbur oluyorum. ,, 

Dulluk hayabnftı da kendi· 
De mahsus bir şekli vardır. 
Cemiyetin vazettiği kuyudun 
dıtına çıkmak elbette tehli
kelidir. Fakat yavaı yavaı 
alııırsınız. Muhitiniz de sizi 
hoı görmiye baılar. Beyhude 
dememifler, talak, aile kav
l'alarının en fena hal şeklidir. 

Hanımtegze 

TAKViM ==-
GB• JO • 18 Eylül - 9JJ Hnır 156 

Arabt 

5-Cemazlyelev.·3SO -nktt-ezani-v311ıt 

GDaeşltı. 26 s.43 
Öile 5.S2 112.08 

llaindi 9.22 15.38 

Ru111t 
5 - Eyıuı • na -vakıt·eı.ani·nutl 

Ak,am/'12.- ıs 16 
Yat.ı 1.32 19,49 
JmHk 9 .45 4.02 

.. 

1 

sunduğu hap, sihirli bir 
NUMARASI 24 eksir gibi şehıadeyi teshir 

E L M A S 1 N H i K A Y E S i ~:~: b~~~~::.~~f !: .. ~f~ 
TEFRİKA 

uzun bir elem çizerdi ve o; 
bu mutayyel elemden kurtul
mak Jçin alabildiğine afyon 
yutar, esrar çeker, ıarap içerdi. 

tan bula koıacakb. Fakat ıö
ID arkada kalacaktı. 

ıaçıl~ı. Buzpazarcığı kap
lıcasının Ustene geniş bir ça• 
dır kurulmuş ve oraıı husual 
bi~ .ham~m haline ifağedil· 
mışb. F aar:at ıekiz, on gfinlftk 
zevk devreıi içinde çadıra adım 
atılmamııtı. Şirin havuz:, kumqla 
mestur gümüş bir ayna gibi 
gözlerden niban duruyordu. ' 

BiR 
Maamafi şehzade, Bo.zpa· 

larcığı merhalesinde bayii 
dalğındı. Gtindllzleri takındığı 
vakar ve geceleri taııdığı 
&erserilik araaında da bu 
dalgınlık göze çarpıyordu. 

,Perçi bol bol gnlUyordu. 
Fareyle Gelincik boğuşurken, 
çingeneyle yahudi tutulurken 
kahkalar kopanyordu, baııaa' 

YAZAN:* * 
• kembe geçirilen kadını ıshk
:rla alkıtlıyordu. LAkln göz
lerinde daimt bir bulut _dola
ııyordu. Lala Ahmet, Alı Ce· 
be, Koçl B. vesair. ~e~mler, 
musahipler, onun gızh bır ha-
al veya hulya taşıdı~ı~ı ıe

iiyorlardı, fakat sebebını tah
min ve tesblt edemiyorlardı. 

Koca Yusuf Beyin ölürken 

ve ölüme sürüklenmesine se
bep olan kadın, Veliabtin 
hayalinde Adeta fevkattabia 
bir mahluk mahiyeti alıyordu. 

Mustafanın o günlere ka
dar tek bir hulyası vardı; Sal-
tanatat!... Kulakları daima 
uzaklardan gelecek olanların 
getireceği müjdeyi, babasının 
ölilmn müjdesini beklerdi. 
Bu müjdeyi vermiyen hergiln, 
husranlı bir yıl a-ibi ruhunde 

Koca Yusuf Beyi GldUrdUğll 
a-tındenberi o hulya, Saltanat 
hulyaaı, tekliğini kaybetmişti 
ve kafasına Gnl hatunun ha
yali yerltmiıtf. Umulmaz bir te
sadüf, kendisini, mesel& o ge
ce, tahta ka'fUftursa, istediği 
gibi ve istediği kadar ıevin
miyecektJ. Belki, bUtUn de
delerinin yapbğı gibi o da: 
.. Oh, babam ölmüıl,, ferya
dile hazzını, aUrurunu izhar 
edecekti, Hemen atlanıp la-

Eğer. Umit etmeıe, Gedik 
Ahmedm aldığı emre inkıyat 1 
edeceğini bilmese, bu, yakıcı 
bir. iı~ırap olurdu. LA kin o, 
e~ın idi; Hayalindeki gölgenin 
ııruh hır tekil alacağına kani 
bulunuyordu ve ishrapsızlığı 
bu kanaatten ileri geliyordu. 

Günler ve geceler itte bu 
gtlrUltülerler ieçti. Av1ar ya
pıldı, koıular tertip olundu, 
gUreşlu yapıldı ve Lala Ah
medin ba.zinel aan' atinde 
hulnel ibtisaaında aaklana~ 
herıey de - ıecelerf • ortaya 

Lala Ahmet, birkaç kere 
Efendisini ahenk tertibine 
davet etti, miisbet bir cevap 
alamadı. . Şehzade, bu sefayı 
yakın hır atiye iılaklıyordu. 
Şukadar ki kimse, hatta Lala 
Ahmet Bey, bu dUıUnceden 
haberdar değildi. 

( Arkuı nr} 



Efganistan 
Gizli Bir Müracaat 

YAZAN: 

· E/6tın Halcig• Ntuırının lcıral namına mıılıarririmiu 
6Önderdlli 6ir ıılıııt1Wtname 

- 99 - likleri pek çoktur. Fakat Babi-
Bu l'ec• bir hldi9e oldu ı liiin ıüratle intifar ettiğini 

Natıqa iamini tapyan hizmetçi gören Şii mliçtebitleri ( Meb-
lm matfata giderken bahçede met Alelbab ) ın kaidelerini 
Ye tam benim penceremin lallmiyette bir bed'at tellkki 
kartıaında beyaz pantalonlu etmişler. Ve bu zab 1849 
bir adamm, çimenler arasında ıenesinde lranda tutarak u-
Plenerek yattıtım görmftf, mışlardı, fakat glSrülüyori ki, 
korkmUf. Koşarak emirberim 

yeni mezhebin yayılmasına 
Hasana haber Termit, Hasan 
da sillhını alarak fırlamış. Bu mani olamamıtlar dır. 
11rada ben de haberdar ola- (Babı) mezhebinin verdiji 
rak Hasana iltihak ettim. Fa- ilk neticelerden bir tanesi 
kat saklanan phıı gftrültnyO Asyada ( Behal ) mezhebinin 
ifidince kaçmış, izinden bqka vücut bulmasına aebep olmak 
bİl'fCy bulamadım. Binaenaleyh olmuştur. Fakat bilenlerin 
bu yeni zairin kim olduğu iddialarına göre ( Bebai ) lik 
anlaşılamadı. bir mezhep değil, yeni bir 

Aşkabat Nedir? dindir. En bllyilk merkezi 
Uğradığım ıebirler hakkın- şimdiki reislerinin menfaaı 

ela liçer beşer sabrla size ma- olan ( Akkl ) kalesidir. 
liimat vermeyi idet edindim. Bugece lran konsolosu Ce· 
Sergüzeştimin sonuna yaklaş- . vat Han beni ziyarete geldi. 
bğı bu sıralarda mnsaade Amerikada, Franıada ve la-
ederaeniz (Aşkabat) ın da ne tanbulda uzun mllddet bu-
olduğunu anlatayım; b" ı· k"b 

(Aşkabat). şehri ( Kompit ) lunmuş, ter ıye ı, ı ar bir 
zatb. Geçenlerde bir it için 

dağının eteğinde Rualar tara• 
fmdan son zamanlarda bina hududa gitmif, Efganistama 
edilmiıtir. Kırk beş bin nnfusa mllsaleha için Hindistana bir 
Yardır, lran ile Tnrkinan heyet r6nderdiğini ifitmit, 
aruında bir ticaret merke- anlabyordu. Camm ııkılda. 

Efganistamn hudut kumandam 
zidir. Ehalisinin d6rtte iiçOnB Yar Mehmet Hana bir tell'faf 
laariçten gelen Ruı Ye Erme-
Dilerle, lranlılar tefkil eder. çekerek doğra olup olmadı-

Dia itibarile MUslllmanlan tım •ordum. « 
(Babl) mezhebine saliktirler. Unutmadan kaydedeyim : 
lran tarzı mimarisinde, Ame- T eaadnf beni Cevat Han 
rlkadan gelen ianeler ile ya- ile vatanıma aYdet ettiktea 
pdmıf, rllzel bir mabedi var- IODl'a ela kaqılqbrch. o za-
dır. Ba mabedin etrafında, man bana Methede ••det 
Hzı camilerimizde olduju ettiği zamaa lngiliz Jenerall 
ılbl etrafa pia koku net- ( Malı.on ) un kencliaini ça-
reden belllar yoktm. G6zl. pdığmı, hakkımda mal6mat 
Dize ,tızel bir bahçe çarpar. 18teditlnl MSyledl. Anlatbjma 
Bahçenin bir kenarında mll- gBre Jeneral Malison haklnmdaı 
kemmel bir mektep ile temiz - Khım Bey dDtmandır, 
bir karaatane Tardır. Ba la- fakat itiraf ederim ki temiz 
utanede istediainiz ve mert bir dilfmandır • 

bul 
b ı a· gaze- demiftir. 

teyi a i ininiz. Kaç defa behemehal tutu-
Size ( Babı ) mezhebinin ae larak idam edilmekliiimf em· 

oldutunu ela anlatayım mı? reden Jeneral ( Malisoa ) a 
Bu mezhep 18a0 tarihinde ghterdiği teveccllbten dolayı 
inada Şirazlı Mehmet Alel- bilmem tetekkür etmeli mi? 
bap tarafından tesis edilmft- • 
tir. Esu kaidesi umum din- Efganiatana çektiğim telgra· 
lere hllrmeti emreder, kadın- fın cevabım beklerken mih-
lara hllrriyet verir siyasette mandarım Lutsinko yanıma 
adaleti emreder, bntnn insan- geldi Ye polis müdürünün be-
lfn ittihada çağırır, ve muha- ni görmek istediğini haber 
·ebeyi ummed•, içtihat kapı- verdL 

llDJ açık bırakır. BAiclatta la• (Mabadı yarın\ 

r 
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Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: Necati Yasa/ 

GLORYA 
Yarın akşam: ANDRE BAUGE ve MARCELLE DENYA'yı 

büyük temaşalı bir Fransız opereti olan 
.J 

Bir Gezintiden Sonra MARKiZ DÖ POMPADUR 
... lika ve •••slallfl ile ıCS• kamatHracak dereeecla 

auht...- fllmlnda takdim edecektir. 

(Sahile la• kalabahk •ayflye 
yolunda bir kadınla bir erkek 
konuf8rak ylrmler.) 

Erkek - Ş3yle bir kenara 
ilifelim mi? 

Kadın - Hayır. 
~ O halde uhile inelim. 
- istemem. 
- Fakat yorgunum. 
- . • • • " Dudaklanm bl-

ker., 
- Meliha! Sana llyltlyorum. 

Karar ver de bir yere otura
lım. 

- Of... canımı ııluyorsua 
ama. 

- Peki elmasım •ıkalma. 
Ancak... ..Yutkunur . ., 

- Ancak? Ne olmuş? 
- Biraz da beni dOtllnme-

liıin değil mi? 
-Vah, Yabl Beyefendi haz

retlerini dfttilnmeli imitl Öyle 
ya, bey kendUine kacfın değil 
bir cariye aldı. Rahat etmek 
için, evet; ınf rahat etmek 
için. 

Niçin b6yle llylDyonun 
Meliha? Ben senden bir feda
kirlalc istemiyorumlri. 

- Öyle ya, beyimiç feda
klrhk istemiyor. istediği ıu
kadarcık. .. Yap ,, dediği fC1 
yapdacak. .. Durl " Dediği 
yerde durulacak. Hanım birşey 
istedimi, bin bir bahane; 
yorgunum, batım ağırıyor, 
param yok... Yalan mı? 

- Ne uman kar1cağım? 
Ben .. 

- Suıl Kancığım deme. 
Sinirime dokunuyor. Sana 
kırk bin defa söyledim. 

- Meliha, yavruml 
- Aman! ne soğuk py-

ler yarabbi yavrum, elmuam, 
kancığım. 

- Meliha yavq 
herkes bize bakıyor. 

konut 

- Orası benim bileceğim 
it, aen karııma. 

- Amma artık fazla olu
yonun? 

- Ne? T ebdit mi ediyorsun? 
- Tehdidi mebdidi yok. 

Hanımın ganin bot olsun 
diye deli a1Wabiciai olamam. 

- Deli ben miyim! 
- Deliden de beter, Adeta 

11mank bir mahalle çocuğ'u. 
- Sanlan ICD mi 16yll

JOnaD1 
- Ben llylOyoram. Daha 

a8ylenecek çok ıeyler var 
amma, dua etki Hkaktayız. 

- Haydi, gayret et te bir 
de dayak at bakalım. 

- Hak etmedin mi? Fa· 
kat, ne yapayımld kadıUUL. 

- Demekl 
- Dilfllnd0j1ln ıfbi. Blltlba 

bu mllnuebetaizlllderin ebebi 
hep o aciz deiil mi ? 

- Miinuebetala de bu 
miyim 1 

- Sensin 1 Sesini kaı artık 
bakalım. 

.. Hanım aüratle ıert dher. 
Eve 1ritmektedir. Bey bir müddet 
kızgın, arkHından bakar. Sonra 
llbavle çekerek ya•at adımlarla 
Hanımı takip eder. EH yaklat• 
tatı zaman yhünde hU tebeHilm 
belirir • ., 

"Hanım, mantoıunu trabzana, 
lıkarpinlerlnl koltuj"un (btüne, 
robunu da maaanın yanıaa atmıt-

l br. Peritan ltlr ha.ide •alama 
ütilne çakml• kollaruu kau· 
pealn ütüne elaya..., •tu.ıtr 
hlnp atlamalıtadu. " 

Bey - • Sofadaa ...&eair .. 
Melibal 

. . . . 
•Odaya ~rer karı ..... ,..nana 

IOkalUJ' • ., 

- Meliha, Dİçİll baJle har
p• oldun. Siyle, ae latlyor
ıun, yoksa artık beni MTml
yor musun? 

•Meliha hıt_lanklar arana ... 
- Ben.. Oyle biqey.ı sa,. 

ledim mi? 
- Slylemedia amma, bll

mem ki? 
- Galiba Hn arbk beni 

istemiyorıun. 
- Bak mukarayL Buna 

Hn de inanmazsın JL 
- .. Silkinerek., çeldi bu

radan. 
- Neden, niçin? Çekil bu

radan dargın mıyız? 
- Bilmiyorum, çekil ifte. 
- Olacak teY mi o. lmkl-

nı var mı? 
.. Kulatına flake .urmak later. 

Meliha kaçınır ve bir müddet 
küakiln durur. Sonra yorpa bir 
halde kanapeye uzanır . ., 

• Meliha - Dışan çıkbğımız 
iyi oldu dejil mi, biraz haTa 
aldık. 

Erkek - .. Acı, acı gftle
rek" Evet hava aldık. 

- Bugün okadar ıinirliy-
dim ki: 

- Belli. 
- Fakat, artık geçti 
- inşallah 
- Sana ayle neft bir me-

ıe hazırladım ki 
- Ne imif o? 
- Söylemem. 
- Söyleyiver ne olursun? 
- Söylemem, söylemem 
- Üzme beni 
- Gel kulağına ıByliyeyim 

- ıöyler -
- Hımmm ... 

Meyvalanmız 
Bu Sene Umumi Bir 

Mahsul Azlığı Var 

lliveten : .. OS\V ALD " canlı bir resim 

Menimin Birinci BDyllk Drama 

HÜKÜM GECESİ 
( Gaeral Platoff ) 

T .. am_ Pr--a .adi flla. He1atl t .. .w, ... b ... IMla 
SUZY VERNON .. TOMMY BOURDELLE 

0....lhclakl hafta E L H A M R A ılaemaaaacla 

Baf(ln 'I 1 ELHAMRA lineıusıncla - R a dg o 

siHtRBAz Bu Akşam Neler 
Tamam- Praa ... ea ehli, lrasaı 
u... realdl ,.,.... llaynt lllka 

tablolan ha..t bir filmdir. 

baYetea ı Paramouat 1eaU •• 
ak.il halihazır dDaya havadlalar!, 

ile ( UFA J •• Uml H fenni 
BIRINcl filmi oı-

Dinliyeceksiniz ? 
1 

Pette: SSO 
19,30 ı Gramofon 

YUMUff TANIN SIRRI 
Cuma gtlnlerl aut 10,45 ta teıullltlı 

matine. 

20,20 : Dnlt Koperfleld 
18 eyini cuma 

Viyana : S16,4 metre 
19,40 ı Frans Lohardan operet 

parçaları. 

20.4S : Amerika itçllerl hak
kında konferana 

21,15: Beetho•ens'den parçalar 
1 22,S : Gece konıerl 
ı Bruno 34J 

' 
_ GLORY A'da -

\ 19,30 dan ltil:ıarca C Praı ) 
konat!rleri 

Bugtın ve Y ann 

MESELE YOK 
Pek şen ve gülünçlü vodvilin 

son günleri 

Suzanne Oehelly · Armand 
1 Bernard ve Roanne , 

LWu koltuklar 90 - Huauai 70 Kol· 
tuldar 5.S • Balkon ikinci 40 kuru,. 

Adliyede Dayak 
Haydar isminde bir terzi , 

dibı Adliye binasında Mihran 
isminde birini d6vrnüş, yaka
lanmıştır. 

Muhlaker .l61 
19,45 : Şarkı 
20,15 : Konser 
21,30 : Stütgartlan naklen nak

len Alman nıudhlkesi 
Bükret 3942 
19, 10 : Askeri konaer 
20,20 : Gramofon 
21 ı Vaperin Triatu op• 

ras: 
Kakoviç 408, 7 
20, lS : Senfoni 
22,30 : Hafif muaikl 
Roma 441 
21 : Raaigatate 

operası 

Prasr 486 
19,30 : Milli operadan naldea 

temsiHcr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

/. Mecit Ef r!ndi: Dikkatli 
ve ihtiyatkAr
dır. Fiil ve 

., hareketlerini 
beğenir ve 
d o ğ r uluğuna 
kar.idir. Tut-

R ecep Efendi: Azimklrdır. 
İstediği fCyl 
yapar, fazla 

j konuşmaz, f&r

latan değildir. 
Kızdığı zaman 
fazla hırçın Ye 
ıedit olur. , 
Rahatını pelr 
L\ ""l :naz. 

Bu sene memleketimizin 
muktelif mmtakalarmdaki 
meyva istihsalitı geçen seneye 
nazaran azdır. Bazı meyvalar , -===-=-E:::::m...-c 

tuğu işi yarı
da bırakmaz. 
Baş kalanna 
minnet etmek
ten fazla en
dişe eder. ------

keyfiyet itibarile de pek iyi Meclisteki Mu·· zakerenı·n Zabıt
değildir. Meseli Malatyada ' 
bu sene kayısı mabsulii az } .A A y 
olmuştur. ÇGnkO geçen sene- 811D1 Y De D azı YOTUZ • 
nin kışı kayısı ağaçlarında bll
yllk tahribat yapmıtbr. Geçen 
aene 120 bin okka kuru kayı11 
latihaal eden Malatya bu aene 
ocak (2020) okka elde ede
bllmiıtir. MahsulilD azlığı flat
Jeri ytlkaelbnlftir. 

Geçen .... Malatyada (120) 
kunıta atılan kuru kaywlar 
fimdi (150) kuruşa ıablmak-
tadır. Bu Mıntakanm bu aene 
cevizleri biraz fazladır. Ge-
çen ıeneki (24100) kiloya mu
kabil bu aene (25000) kilo 
ceviziçl istihsal edilmittir. 

Bu sene elma vaziyeti de 
pek iyi değildir. Amaıyanta 
meşhur elmalan da az istib-
ı1al edilmittir. Fiatlar yOksel
mektedir. Bursa ıeftalileri de 
geçen seneye niıbeten bu sene 
on bin okka nokıandır. Üzüm 
lstihsallbmız da memleketin 
her mıntakasında bu ıene 
pek mebzul dejildir. 

( 8q tarafa 1 inci sayfada ] 
devirlerden •oma kendileri aley· 
bine aaz •6ylenmeaine tahammül 
edemeıder. Her milletin huauai 
latldatları •ardır. Kendi balkımt

zın da kuvHtll yerleri o:dutu 
ıibl zayıf yerlerini de bilmeliyiz. 
MeaelA yazı Ue l'li•teriJen her 
t•1' dotru sannetmiye halkımız 
daha slyade mGtemayildir. Gazete 
veya kitap baımıt bunu mutlaka 
dotru olarak alır. Saniyen hal· 
kımız aleyhine •lSs alSyliyen 
mevkii iktidar aahlbl bir adamaa 
muhakkak itibarından kaybet
tljini zanneder. 

ÜçüncG nokta, kapalı devir· 
lerden aonra matbuat hürriyeti ilk 
dnrede dalma bir inkı!Ap vHı· 

taaı olarak kullanılmıtbr. 
Bundan da hükumetler çok kor• 
kular. iktidar ve nnfuzun aar• 
ııldıj'ı bir zamanda, on bet gDn· 
lük bir faraattan iatifade edebi-
len .,azeteler meYldl iktidardaki 
hükumeti devirebilirler. Bu da 
bu memlekette ötedenberl bevu 
edllmit bir mevzu olmuıtur. Bu 
aebeplerledlr ki hükGmetler ma"' 

buatta kendi mevcudiyetlerlnla •• 
alyaaetleriııin tenkit edilmesine 
daima az tahammül etmiflerdlr. 
Bu tahafinln akaOlameU olarak 
matbuat hOrriyetinde ilk latllaaal 
olunmayacak ıey hGkOmet aley• 
hinde iatenlldifl gibi yua ,.. .. 
mak h••••l ol111Uftur. Ba •afha 
matbuat hilrrlyetiain ilk " slyul 
kademuldlr. 

Bir millet alyaal hayatta la
ldtaf •• tekAmlJ ettikçe nu 
idare edenler teerGbell •• malı• 
tecllr oldukça bu alyul aafha11 
atlatmak kolaydır. BüyQk Millet 
Mecll.t milletin mukadderatana 
hakim olduj"undanberl ppn 
aafbalu v.. l'eçirditimis tecrl· 
beler o kadar millıimdlr ki mat
buat hOrrlyetinin halloauma• 
sannolanan bu ilk aarsfnb aaf. 
huı munffakıyetle hallolunmur 
tur. MHldl lktiduda balund 
HükGmete hatta hakaız olarak 
uluorta ber t•Y aöylealliyor. 
Bu •metle çok zaman pçlyot• 

(Denmı .,.,, 



Abdülhamitle Görüşmek 
Üzere lstanbuldan Damat Şerif Ve 
Arif Hikmet Pş. lar Gönderilmişti 

NAKLEDEN: ZİYA ŞAKIR 86 ..... ________________ _ 
( H•r luılclcı m•lıfsztlu) 

Tqrlalenel 521 

Otleye dotru, AbdGlhaml
dln acele beni garmek lste
diiini haber verdller. Kendi· 
alnl, Umana nazır odada, aeh
palı dtırbtınlln öntınde buldum. 

Sellmlqbktan sonra, dtır
b&nlln 6nlinden geri çekilerek: 

- Limana bakaanıza.. Be· 
Ju bir vapur geldi. Ben bu
nu, Almanya sefaretanesinin 
maiyetine memur (Lorley) Ya· 
puruna benzetiyorum. 

Dedi. Hemen dllrbllnBn 
&nine geçtim. Vapuru tetkik 
ettim. Cevap verdim: 

- Evet efendim .. Ta, ken-
di . 

il. 
- Fakat dikkat ediyor 

musunuz?. ikinci direğinde 
bizim sancak var. 

- Evet efendim; bizim ıan
eek... ihtimal ki vapurda bi
ıiın Paşalardan biri vardır. 
Belki de yeni bir kumandan 
ıelmiftir. Kara yolu kapan
dığı için bu Yapurla denizden 
ıöndermişlerdir. 

- Hayır, olamaz. Malftmya, 
hukuku dDYel kanununa mll
Dafidir. 

- Eh, şu halde hOküme
timize bir cemile olmak üzere •• 

- Eğer ayle olayda, bizim 
aancağımızı birinci direie 
çekmek llzımgelirdi. 

- Şu halde, efendim? .• 
- Kim bilir ? .. 
Abdülhamit, bu son aOzO 

~ok manidar bir tanda t6y
ledi ve hatta hafifçe içini çe
kerek, sözlerinin son heceıi 
Adeta hançeresinde boğuldu. 

S6z, burada inkıtaa uğradı. 
Durdum .. Epeyce durdum ..• iki 
ıtndenberi görüpmediğimiz 
ipn herhalde bana birıeyler 
IOrmumı yeyahut .aylemeaini 
bekliyordum. Halbuki, ae bir 
tey aordu ye ne de bqka bir 
tey söyledi. Bet dakikadaa 
fazla devam eden bu ılildit-
tan •oma: 

- Namaz vakh yakın.. Bari 
aiclevim, abdest alayım. 

Dedi ye, çıkb gitti. .. 
Biru 80DI'&, muhafızlık da-

lruine gitmiştim. Harici mu· 
•amıardan Emin Ali B. so
luk soluğa ıeldi. Mnhim bir 
laaber getirdi. 

Biru evvel Emin Ali Bey 
tehirde, dokt~r (Zozopo'fiç)ln 
muayenehanesine uğramlf • 
Doktor, kendimi görür g&r

•eı derhal 10rmut: 
- Uğurlar oı.un.. Yolcu· 

lak ne zaman ? 
Ali Bey, faflnDlf. 
- Hayıi ola.. ne yolculu-

- Canım ne saklıyoraun. 
UtUıı Sellnik haber aldı. 
e, (Lorley) vapuru geldi. 

bdnlhamidl latanbula glStll· 
ecekmif •.• 

Ali Bey, bu haYadlal ahr 
ınu, hemen tramyaya atla-
lf Ye k6tke plmif. O, bu 
derl anlabrkea, ben de 

Damal llalunrd Ptıfll 

Sellniğin bu mesele etrafın
daki hassasiyet Ye teceuhtt. 
ne hayret ediyordum. 

Jt 
Biz, bu mesele etrafında 

konuşurken (Kapu karakolu) 
na memur polis Rıza Efen
di, koşa kop geldi; 

- l.tanbuldan iki efendi 
gelmif. Rasim Beyi aoruyor
lar. Acilen görtlşmek istiyor
lar. Rasim Beyin şehre indiğini 
söyledim. (Vekili ve yahut 
başka biri.i gelsin) diyorlar. 

Dedi. Nöbetçi zabiti olmak 
basabile yüzbap V Asıf B. Rıza 
Efendi ile gitti. Uzaktan ben 
de takip ettim. Kapıdaki 
nöbet kulübesinin Ölıilnde, 
siyah paltolu iki zat, kemali 
azametle oturuyorlardı. 

Vlııf Bey, yanlarına gitti. 
Selim verdi. Ne istediklerini 
10rdu, bu iki zahn siması 
bana yabancı gelmiyordu. 
Dikkat ettim; ve ikisini de 
tanıdım. Bunlar, (Damadı 
hureti phriyari) den Arif 
Hikmet ve Şerif Paşalardı. 

Şerif Paşa hiç yerinden kı
pırdamadı. Yalnız kaşlarını 
çahp gözlerini yukarı kaldı
rarak V Asıf Beye baktı. Fa
kat, Arif Hikmet Paşa Va-
11f Beye doğru hürmetkar bir 
Yaziyette eğilerek; 

- Almanya sefarethaneai
nin maiyetine memur Lorley 
yatile geldik. Vaziyetin vaha
metine binaen (iradei seniye) 
mucibince (Hakanı sabık haz
retleri) ni alıp latanbula götü
receğiz; vürudumuzdan ken-
dilerini haberdar etmenizi 
rica ederim. 

Dedi. Vasıf B., bu s6zlere 
bir ande cevap vermedi. Kı
sa bir döşilnüşlen sonra: 

- Kumandan Rasim Bey 
burada yoktur Efendim. Bit
tabi ben bir cevap vere
mem. Biraz istirahat buyu
runuz, ıimdi kendileri de gelir. 
Cevabım verdi. Paşaları 

sellmlıyarak tekrar muhafız
lık dairesine geldi. Derhal 
R .. im Beye haber g6nderdi. 

Rasim Bey, çok gecikme
den geldi. Meğer o da ku
mandanlık dairesinde imif. 
y atm ve Paşalann vUrudu 
hakkında kendisine tebliğatta 
bulunulmuş. Rasim Bey, Paşa· 
)arla selimlatlı ve muhaf ıı· 
lık dairesine alda. Nuri Ağayı 
çağırttı. Abdülhawide haber 
yolladı. 

(Arkuı nr) 

Çocuk Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 
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Birer AlbDm 
81 Ukden Çayırbqı aamara 4 Bedia 

'1 -1-L--&.. &ereJıf!W ... all ... 
Te.flk. B..-- Tllrk 
Na•uılh aokak 2 fbaan, Kea7a 
Ticaret Bankuı muha .. beclal Haydar 

eti Aflh, SaJOa11 Peeta Telsnf 
~adıır:..ııa otlu Muzaffer, Aabr• Ha· 

Murat mahalleal Ökalbce çatme 
CI m&lkerer 5 Fenl Ayteklm, HeJ• 
eadclaıl llbo 103 Cemal AYal, 
bellad• ~·~ura~lye maballe.t bakkal 
Usuak!Sp deri lf., Artun Çlfllk 
Ahmet B. ki~:~ Ruhi B. otlu Turıut, 
Tahrirat k LeYuı• llldOrl 
çorlu 61 ID~ta;.;. B. ofla M. Rltttl, 
kaymalı•• klan 287 llaadaD F..
Beyasd ' ıaca •• -r 
si tL •• Beyler. 

Birer Kitap 
ıcaı.• Salllt uır.e An•uclıad• .. _,._ Katip lsmlt llahk ..... ,....,. 

otlu Arllı _. Sabahattblt Y •fll-
()aaP .,_dl ..... 

ON iKiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 9 
Oaaatemlad• on bet rDnd• bir 

•M'llMlrt• olduj'umua Patron• 
bedaYa .imalı l9t11onaaıı, .. 
lınapoD11 kulp aakla11aaa " lJ 
kup«" topla1ıaıL PatroDlanm ... 
clu pek momnaa elacakaıauı. 

Patronlar DOffodlldlklerf ra. 
el•• itibar• '-taabul Urllerlmb 
bir hafta, tqra karllerlmla •• 
sh lçlade kupoalanm flSDdtr 
•ellcllrler· Ba mlddet pftlkte• 
.... b,_Jer ilahi odUIMa. 

Adanada Misli 
Görülmemiş Bir 
İflas Davası 

( Baştarafı 1 inci ıayfada ) 
Bundan ıonra, Fabrikayı 

satın almış olan Hasan Efen· 
d'nin defterini sel götürBp 
götürmediğine dair mahallin
de erbabı vukuf tayinile fab
rikanın keşfine dair naip 
raporu okundu. 

Bu erbabı vukuf evvll nD
fuz ve tesirata kapılarak mil
dliriyet binasının alt katına au 
girdiğini yemin ile ifade et
mitler v~ rapor o yolda tan• 
zim edilmişken vaktin mnsa
adesizliğine binaen imzanın 
ertesi güne bırakıldığı ve er
tesi gön Sadık Bey tarafından 
yj)iyete müracaatla zabıta 
marifetile yapılan resmi tah· 
kikatta oraya su girmediğine 
dair alman raporlardan ha· 
berdar olan erbabı vukufun 
naip Ahmet Remzi Beye müra
caat1e tugyandan evlerinden 
dışarı çıkmadıklarıw ve ,imdi 
yaptıkları tahkikata nazara;. 
oraya su girmediğini anladık
larından rapara zeylen ıu gir
mediğine dair yazılan ilive) i 
iaııa ettikleri anlaşıldı. 

Bu arada tahkikat evrakı da 
okundu. 

Bunun Qzerine Sadık ve 
Hulüsi Beyler, Hasan Efendi· 
nin tahkikatı ve mahkemeyi 
başka yollara aevketmek 
maksadile mahkeme huzurunda 
hillfı hakikat beyanatta bu
lundupndan ve cllrmln dell
ilipden madut bulunan defte
ri de ketmettiğinden Ye erbabı 
vukuf olarak dinlenenlerin 
yemin ettikten ıonra yalan 
söyledikleri sabit oldupndan 
bunlar haklarında takibab ka
nuniye lcruuu •e tecziyeleriai 
istediler. 

Bunu mllteakıp aaadıldann 
kasa defterlerinde 5 tefJ'İniev
vel 926 yevmiyesininin metfuat 
sayfasında Ziraat Bankaaından 
alman beş kuruşluk cüzdan 
bedelini 25 lira yazmak sure
tile böyle cilı'i bir meblAğın 
ihtilasına teneızU1 eden ıin
diklerin defterlerinde, aldık
ları yirmi bin lira ücretten 
maada gasterdikleri ıekıen 
bin liraya yakın masraflar 
hakkında Amiri ita olan riya• 
ıetin urfına mezuniyet Ye 
karan olmakaızan yaptaldan 
sarfiyatın da mahallerine Al'

fedilmediği melhuz bulundu
ğundan defterin taraflarından 

tetkikına milsaade olunmasını ve 
evvel emirde erbabı vukuf 
raporunda g6rillen zimmet 
miktannın avukatlar baro
•unda kualann meYcut 
olup olmachiım anlaplmuım 
Ye defterin muhafazuı için 
her ikisinin de mahkemece 
mühürlenmesini ve artık mah· 
kemenin de mevkufen cere
yanı lizımgelditini dermeyan 
ettiler. 

Sindik ye blkimlerin Yekli
leri reisin ne diyeceklerinde 
dair sorduğu suale hiçbir di
yecekleri olmadığını a6yledi
ler. Heyeti hlkime mllzake
reye çekildi. Salona avdetine 
vekiller yerlerinde yoktular. 
Mübaıir •ealendi. Abdurrah
man Ali B. Adliyeden çıkıp 
gitmişti. 

Hlldmlerin •ekili awkat 
Rıfat Bey de Abdurrahman 
Ali Beyi getirmek bahane.Ue 
çıktı ve bir daha aYdet 
etmedi. Anlaphyorcla ld YeldJ. 

Türk Havacılığının 
ilk Kurbanları 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 

Mısır seyahatinin mahiyeti 
ittihadı islim propagandasın· 
dan baıka birşey değildi . 
Yilz beygirlik motörlll tayya
relerle b6yle uzun bir uçuı 
akıbetinin fellket olacağı aşi
klrdı. Fakat mesleğin cahili 
insanlar böyle düşilnmediler. 

Zahiri bir muvaffakıyet için 
b6yle tehlikeli bir uçma te
ıebbOsftnO muvafık g6rdtller. 
Nihayet Fethi, Sadak 14 Şu
bat 329 tarihinde mealekd..
larının Ye 1evdiklerinln hele· 
can Ye allotlan aruında 

moUSrlerine ıu vererek Ayu
tafanostan hareket ettiler. 
Fakat zavallıların zayıf mot6r
ın tayyareleri T oroaun karh 
ve fırbnalı dailannı qbktan 
sonra Filiıtinin kızgın kumlan 
tızerinde esen rllzgArlara, kuv· 
vetli haYa cereyanlanna mu
kavemet edemedi, dilştil. Bu 
düşüı milletin kalbinde ka-
panmaz bir yara açtı • 
Fakat bu feci akıbet 
Türk tayyrecilerinin manevi
yabnı kıramadı. T&rk tayyare-

cileri bu seyahati ikmal et

meyi bir ıeref meaelesi te
llkkl ettiler. İkinci bir tayya
re Nuri Beyin idaresinde ha
reket etti. Beruta kadar gitti. 
Beruttan hareket etti. Fakat 
bu aefer de tayyare denize 
düştü. RAkiplerinden Nuri bo
ğuldu, rasıdı kurtuldu. Üç~ 
cü tayyare Salim Kemal Bey
lerin idaresinde havalandı ft 

muvaffakıyetle Yaıif esini ba-
prdı. Bu suretle de Ttirkln 
kınJmaz azmi, Türk tayyare
ciliğinln fedakArhj1 aObut 
buldu. 

• 
T ayyarecl F ethl, arka-

daşları arasında nqesi n 
,Uler yilzile daima kendini 
ıevdirmiı, cesur bir arkadqb. 
Balkan harbinde tayyareslle 
-birçok keıifler yapmıştı. Ordu 
ile irtibah kesilen kıtaat ara
sında muhabere temin etme-

si tayyareciliğin harpteki bü
yllk kıymetini bizde de daha 
o zaman ispat etmitti. 

Gayri Mübadilleri 
Hala Dolandırıyorlar 

( Bat tarafı 1 inci aayf ada) 
olacaktır. Çünkü tefeci aar
rafar buglln bin tlrltı hileler-

le ytbde tekten eksiğine, 
yani 100 lir yerine 20 liraya 
aldıldan bonolarla yarın diğer 
Gayrimllbadillerle birlikte mü
sayedelere fttirak edecekler, 
ancak bunJar, kendilerine bir 
biç mukabilinde mal olan bin
lerce lira kıymetindeki bono
lara iatinaden dtedikleri gibi 

malt arttıracaklar ve satılan 
emllki tamamen ellerine ge-
çireceklerdir . Halbuki asıl 

ıayrimilbadiller bu ıuretle 
gayritabii bir ıekil alması çok 
muhtemel olan mOzayedeye 
iftirak lmk4nı bulaımyacakla
n için ellerindeki bonolarla 
bir uıın toprak bile alama-

Yeni Neıirgat 

Artist Mecmua11 
San'at ve sinema hareket· 

)erine makes olmak lçla 
neıredilen 11 Artist,. mec:mua
ıının ilk ntlsbuı çıkb. F e.
kalAde zarif Ye nefis hir 
tanda buılan bu mecmuada 
maruf kalemlerin yazılan ft 

türleri var. Her uyfuı mo
dern, 1&n'atklrane resimlerle 
allslenen bu mecmua, ıekil 
ve mlnderecat itibarile cidden 
ıarnlecek Ye okunacak bir 
uerdir. Taneai 10 kuruftur • 
San'at ve ainema merakl:lvnıa 
tavsiye ederiz. --
Oaklldar Hile ainemuında 

A'k Hırsızı 
Mtımessili: Norma Kerri 

leri de müvekkilleri gibi mah· 
keme huzurunda bulunmak 
istemiyorlardı. 

Bunun berine heyeti hlld
me Sadık " Hal6ai Beyleria 
taleplerini karar albna almak 
hen muhakemeyi batb 
... talik etti. 

Sal'1uıttlıt 

mak fibi bir tehlike kal'flSJD
da kalacaklardır. 

Biz şuna kaniiz ki bonolann 
kıymetleri ubittir ve bunlan 
tefecilere kaptırmıya hiç lüzum 

yoktur. Alikadar ıayrimllba
clllleri bir daha ikaz ediyorm. 

Tefeci ve murabahacı sarraflara 
bono lurcLrmuuılar . 

Ancak bu ifte hlk6mete 
dBıen en bOyftk vazife, bu 
murabahacılığın 6nüne geçe
bilmek hususunda en lOzumla 
tedbirleri almasıdır. 

Diğer taraftan bonolarm 
borsaya kabul edilmesi de 
faydab bir tedbir ola..,. 
Esasen Yunan hOktimeti ..,_ 
diği bonolar için nizami fals 
kabul ettiği gibi banka te
minab Ue c!e tamye etmiftlr. 

ı Esnaf Muayenesi 
iki Sandalcı lıten 

Menedildi 
Belediye Sıhnat M&dlr

JOf'nde yeni tetla! ecliıe. 
muayene kom.iyonu fa.U,.. 
tine devam etmektedir. Dla 
de undalcılann muayeaell 
yapılmıı ve iki undalamD 
gözleri uzaktan Oç metrocln 
bir ıapkayı g6remiyec:ek b
dar uyıf olduğu tesblt edi
lerek aandalcılıktan meneclll
miılerdir. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar] 
AL'<AZAH - Vahfller gellyor 
ALEMDAR - H•at aeaan 
ARTiSTiK - Vi7ua Aıklan 
EKLER - Brociya7 sili, llMlll 
ILHAMRA - SUılrbaa 
ITU VA L - ikimi• 7aln11:keD 
FERAH - Mubt.Uf tenıslll• 
QLORYA - lle•ele yol. 
KEMAL L - Titanlk ve Ser... sonla 
111!....KE - Ka:er.111anıa DaY&SI 
OPDA - Belki.... Ba 10.:e 
fllC - Mllttwhlm kalk11m 
Oalltlüw Hile - Atk ıura.a 
Tabı. 'balaçul - V •ryete 
ÇlfWıparla - Su 
Km h1-I p-1a - Do)rlttaHa 
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•1. Kız ve AMELi HAYAT Lisan ve Tic~ret iktısat Vekaleti Maadin 

işleri Umum Müdürlüğü ZEYTİNY AGI Erkek mekteplen 
Hamızıyeti yoktur, ıerbet 

gibi tatlıdır. Yemeklerde, sa
latalarda ve tatlılarda iltimal 
olunur. Kum, böbrek, mesane, 
bilhassa Karaciğer, safra, sa
rılık haatahkJarinda içilir. 

pı 

VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Anafarta • Türk - Antalya 
Mersinden 

· Mahmutşevketpaşa - Türk • 
Hopa dan 

Mersin - Türk - Ayvalıktan 
Marmara- ,, - M u dan y a 

Gemlikten 
Gülnihal • ,, .. Bandırma• 

dan 
Bartın ,, - Cideden 
Nilüfer - " - M u dan ya 

Gemlikten 
Güzel Bandırma - Türk -

Bandırmadan 

Prinçipesa Marya - Romanya
Köstenceden 

Tadla - Fransız - Batumdan 
Umbria - İtalyan - Cenovadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Çanakkale - Türk - Antal

ya Mersine 

" 
Kırlangıç 

Marmara • ,, 
Gemliğe 

Feyaz • u 

maya 

- lzmite 
• Mudanya 

- Bandır-

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 
2:a~;~ı P A l A R 

günü akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket-
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu , Gire
sun , Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve av
dette ayni . iskelelerle Gö
rele, ve Ünye ) ye uğrı
yarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

İstanbul Mahkemei Asliye 
3 iinciı Hukuk Dairesinden : 
Miiddei Tepebaşmda Haçıpulo 
pazar1 karşısında çıkmaz so
kakta 22 No. dukanda mukim 
alçıcı Mardiros · Ef. müddeia
leyh Cihangir Soğancı çıkmaz 
aokak İstipanyan apartıman 
kapıcısı Aznif kili Biyatris 
Sepubi Hanım aleyhine mah
kememize ikame ettiği bo· 
tanma davasmm tahkikatında 
mUddeialeybe dava arzuhal 
ıureti tebliğ edilememiş ve 
lkametgihı meçhul kalmış 
olduğundan ilAnen tebligat 
icrasına karar verilmiştir. 
MUddeialeyhin bir ay zarfmda 
931 - 1023 No. ile mahke
memize mUracaat etmesi ila
nen tebliğ olunur. 

Doktor • 

FUAT SABiT 
Seyahatten avdetle hastalarını 
kabule ba~lamıştır. Ankara 
caddesi 66 Telefon : 2,2385 

Doğum ve kadın hastabklan 
mütehassısı lDOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiftir. 

Hastalarım Türbe karşısında 
eski Hillliahmer binasındaki 
muayenehanesinde herglin öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon Iat. 22622 

Yeni den ıene.fnde aşağıdaki şekilde ve mUdaYimlerlni hayata daha kuvvetli bir lhtf
aaala atmak üzere lisan ve ticaret programlarını tevsian tedrisata batlıyacaktır. Mektepler iki devre 
olup birl11ci devreleri üçer senedir. Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derecede tahıil görenler kabul 
edilir. ikinci devr4' iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci fhtiıa• ticaret mektepleri 
mezunları kabul edilir. ikinci devre muhtelittir. 

Kayit için cumartesi, pazarteıl, perşembe günleri Hat ondan on altıya kadar müracaat 
ediHr. Eıki talebenin kayitlerlni 28 eylül tarihine kadar yenilemeıi lazımdır. 

Kız - Cağaloğlu Düyunu Umumiye karşısında T. L. 'l2731. Erkek - Cağalo~lu T. L. 23630 

e A e e :: ~~=~ri iNKILAP LISELE'R1~~~ ~:~ Leyli 
Kız 

Müessisi : N E 8 1 Z A D E it A M D l 
kısımlan 

Resm1 der• programlarını tamamen tatbik eder. Ecııebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lü:ıum 

buakmıyacak bir ınilkemmeliyettedir. Talim ve terbiye h eyetleri me mleketimizin en güzide muallim ve mllrebbflerlnden 
mürekkeptir. Ana ve baba, yavrulanru İNKILAP LISELERJNE her hususta tam bir emniyet ve huzuru kalple teslim 

edebilirler. Mufassal iıahnam" vcrece'.Jiniz adres e göııderllir •. Mektep Nuruoımaniyededlr. Telefon : 20019 

Saraçhane başında Münir Paşa . konaklarında 

Kız ve erkek 

Leylt ve Nehari BA\'RİY • 
BI Ana -ilk 

Orta-Lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmışhr. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve fngilizcedir. Talebe 
evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak1am ayni vasıta ile evlerine gönderilir. 

. ·.•.'. ·. ··';,: .. : !··. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebiUr. Telefon : 20530 

Sovyet Antrasit Kömürü 
SALAMANO.RA @i @J KALORiFER 
Permanent, Goden Yesair •• .., me İçin hususi antrasit, 
sobalar için 33 kiloluk mü- bilfımuın Şofaj Santral 
hlirlil çuvalJarda teslim edilir. 

kazanlarına dahi tav-
Satış merkezi - Galata 

Arapyan Han 137 

Telefon: B. O. 4587 

siye olunur. Zira sar
{iyatta pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

Her Mahrukat olarından isteyiniz 

Türkiye Hila liahmer Cemiyetinden 
Cemiyetin İstanbulda Yeni Postahane civarında Aksaray

lılar Hanı altmdaki depoda mevcut nümune ve şartnamesi 
v~çhile imal ettireceği (100) adet bakır çaydan ile (2500) adet 
bakır tepsi münakasa suretile sipariş edilecektir. Münakasa 
günü eylillün yirmi birinci pazartesi saat ( 14) tür. 

Talip olanların nümune ve şartnameyi görmek üzere mezkur 
tarihten evvel depo müdüriyetine mllracaatları ilan olunur. (237 4) 

ROBERT KOLEC I 
Kolec, Mühendis Kısımları _J 

15 Eylülde kayıt kapanacak _ : 
.. _ .. _.._ 19 Eylülde derslere başlanacaktır. _ 

----- -------------------· ---• 
Gümrükler istatistik 

ihtira, berat veya imtlyaunı'Zı 
planlarınız ı ve modellcrinizi Şi

kago'da 14. eylülden 20 teşriniev
vel 931 tarihine kadar açılacak 
ola.n BEYNELMiLEL SERGİDE 
teşhir ediniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
ve alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını satmak için muh· 
terilerin eli.ıe geçmiş en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve ihtiraları g<Sr· 
mek üzere sergiye mümessiller 
göndereceklerdir. 

Re5İm ve m.odellerin izi teşhir 

ücreti 28 dolardu. Bizim hususi 
sergi memur ve satıcılarımız be-
rat ve imtiyazlarınızı fabrikat<Sr-
lere gösterecek ve onları sizinle 
tcm<.sa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti ahnmaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 

Taş Ocakları Müzayedesine 
Mahsus Kaimedir 

Kars vilayetinin Komasor (Aleksandrof) civarındaki sünger 
taıı ocağı berveçhi ati şerait ile müzayedeye vazolunmuştur. 

Birinci madde: Müddeti ihale 25 sene olacaktır. 
ikinci madJ e: Taşocakları nizamnamesının on yedinci 

maddesi mucibince en ziyade resmi nisbi itasını ve tarihi 
teslimden sonra ikinci seneden itibaren asgari senede 200 ton 
taş ihraç ve imalini taahhüt eden talibine verilecek ve 
taahhüt olunan resme ve ihraç ve imal olunacak taş mikta· 
rma nazaran dun resmi nisbi ita eyledikleri halde noksanı 
emanet akçesinden ikmal olunacak ve bu sebeple noksan 
kalan mezkur emanet akçesi mültezim tarafından derhal 
ikmal edilecek ve aksi takdirde mukavelename hemen fesh 
olunarak ocak yeniden müzayedeye konacaktır. 

Üçlincü madde: Ocaktan çıkarılıp halen mevcut taş 
hftkümete ait olup bilahare hükumetle mültezim arasında 
tesbit edilecek fiata mültezime devredilecektir. 

Dördüncü madde: Rüsumu nisbiye hini imraranda ve rüsu
mu mukarrere dahi oizamm tayin eylediği miktar üzerinden 
her sene iptidasında tediye edilecektir. 

Beşinci madde: Resmi nisbt ve mukarrerin yüzde altısı 
nisbetinde teçhizab askeriye tertibi tediye edilecektir. 

Albncı madde: Taş ocaklan nizamnamesile olbapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkimma ve kavanini haliye ve 
mlistakbelei_ devlete ittiba etmiye mecbur olacaktır. 

Yedinci madde: Bir aenelik taahhüdü ve peylerin ka
bulünü teminen mültezim hükumet nezdine Milli bankalardan 
alınacak 2000 liralık teminat mektubu bulundurulacak tarihi 
ihaleden itibaren bir mah zarfında mukavelenameyi imza ve 
ocaği tesellüm etmiyen talibin emanet akçesi irat 
kaydolunacaktır. 

Sekizinci madde: İşbu mUzayadeden dolayı 931 senesi 
teırinisani onuncu ıab günü aaat 12 ye kadar pey kabul 
olunarak ihalesi muvafık görüldüğü halde 1 ay müddetle 
talika çıkarılarak yüzde 5 ten aşağı olmamak ~artile zam 
kabul olunacak ve talik mllddetinfn hitamında ihalei kat'iyesi 
icra kıbnacakh. 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
3 üncü Keşide 11 Teşrinievvel 1931 dedir 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LiRADIR 

Ve Tetkik Müdürlü
ğünden: 

doğruya bize gönderiniz. Size 1 
sergının nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adres: lnternatlonal Patent Eıı:posl• 
tion Co. Marchandise Mart. Chlcaıo. 
U. S. A. 

A Y R l C A: 40,000 15,000, 
10,000, Liralık ikramiyeler 
VE : 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Harcırahını almak üzere müraati tebliğ edildiği halde 
müracaat etmemiı olan Kara gümrüğü tetkik memuru Rıfkı 
Bey 5 gün zarfında lstanbul BaşmlidUrlüğü muhasebesinden 
harcırabanı alarak memuriyetine hareket etmediği takdirde 
mUstafa addedileceği ilin olunur. ( 2598) 

latanbul Mıntaka1ı Ticaret MOdOrlüğünden : 
Müfliı Zi Konıolldetet lnıuren1 Kompani Llmitet ılgorta flrketlnhı 

Türkiyedeki muamelitrnın t&1fiyeıi Lö Fenlkı Dövlyen ıigorta şirke
tine devrn havale edilmit olduğundan Zi Konsolldetet tirketinde 
matlubu olan alacaklıların bir an evvel Galatada Türkiye Milli ha
nmda Fenlkı Döviyen sigorta tlrL:etf Türkiye vekUine müracaatle 
matluplarını l.tifa etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Asliye Mahkemeıl 
3 nncn Hukuk dairesinden : 

Melek Hanımm Kadıköyde 
Moda caddesinde Necim so
kağında 1 No. lu hanede mukim 
olup Mehmet Necati B. aleyhine 

aç.tığı boıanma davasının gıyaben 
cereyan eden muhakemeıinde 
ıahlt lstlma ve Yesaik ibrazı 
auretile muamele cereyan 
ederek dava hnkUm derece• 
ıine geldiğinden yapılan mua• 
aıılelere karıı bıı ılln zarfın· 

da itiraz eylemesi aksi halde 
bir daha mahkemeye kabul 
edilmiyerek iddia Vft vakıaları 1 
kabul etmit addile hüküm ' 
verileceği ve muhakemenin 
31 - 10- 931 cumartesi saat 
14 de bırakıldığı ilin olunur. 

YÜREK ÇRRPINTISINA 
NEVROLCEMAL 

OAN 2Q ÔAMLA ALMAK KAF~OİR -

··;.Ç· f~9LAT 
>ı· .. :~c . E >M ·i L · 

• ....... • • 1 ' .. • 

; . ·. . . ş. E ··K E :A c 1 

.. 
H"A_F·I z '=~ MU ST AF~ 

-VE MAHJUMU · 
·eatıçekapı Hamidiye ca·ddesi 90 
. . . ~ '. ~ .. _. ·.• ··... . . . . \ : . . . 

_ _... FIRSA Ti ...... 
KAÇIRMAYINIZ 

AY VADE İLE 

8 Elbiselerinizi, 
Ayakkaplarınızı. 

Tuhafiycnizi, 
Mobilyanızı 

ve sair istediğinizi mağaza-
lardan alabilirsiniz. 

TESHiLAT 
MENTE:> KASEVI 

lstanbul Bahçekapı, Orozdi-Ba 
karşısıııda Celal B. Han No. 33. 

Tel. 2,3946 

İstanbul llç.llnctl icra daire
sinden: Bir borcun ödenmesi 
için mahcuz ve paraya çevril
mesine karar verilmiş olan 

Kayıer mamulAta tipoğraf 
matbaa makinesi açık artırma 
suretile 23 eyltıl 931 çarıamba 
ıllntl saat onda Bayazıt Emin 8. 
mahallesi Reşit B. sokağında 1 
numaralı ayna imalAthanesi bi-

naaı içinde aatalacağından talip 
olanların mahallinde memuru
na müracaatları ilin olunur. 

İstanbul Sekizinci icra Dai
resinden : Bir deyinden dolayı 
mahcuz ve furuhtu mukar-
rer peruklrhğa ait eıyalar 

20 - 9 - 931 tarihine mtisadif 
pazar gllnll ıaat on ikiden 
on dörde kadar Beyoğlunda 
Yeni çarııda 2 No. dllkklnda 
aarı..lacağandan talip olanların 

mahallinde bulunacak mem!.l• 
ruua müracaatları llin olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye ailhrni butalıklar teda· 
vihaneat. Karaköy büyük mahal
lebici yanında No. 34 

SON POSTA 
evmi, Slyast, Havııd:s ve H:ılk goızetc:-. i -idare ı lıstanbul Nuruosmanlye 

Şeref aokafı 35 • 37 

Telefon fstanbol • 20203 
Poata kutusu : lstanbul - 741 
Telgraf : t.tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 

" 
6 Ay 1400 .. 

400 
" 

3 .. 800 .. 
uo .. 1 .. 300 

" 
Gelen evra k geri verilme:ı, 

binlardan meauliyet al.ımıa:ı. 
Adres deği~li:-i!mesi (20) k"'ruştur. ...................... 

MATBAAİ EBÜZZIY A 

Sahipleri: Ali Ekrem, Sellcn R:at;•P 
Nqriyat Mlldilril: Selim Raııp 


