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AMERİKA MALİYESİLE TEMASA GEÇİLECE 
Sabık Maliye Vekili Saraç Oğlu Şükrü Bey Amrırikaya Gidiyor .. 

Amerika 
Maligecilerile 
Bir Temas 

Atinanın Misali Bize 
Bir Ders Olmalıdır 

Gazi Hz. 
Hükumet Merkezine 
Avdet Buyuruyorlar 

Türk Hava Kartal
Tanıyalım ... Iarını 

Sabık Maliye Vekili Bu 
Vazife ile Yakında 
Amerikaya Gidiyor 
Sabık Maliye Vekili Saraç 

oğlu Şükrll Beyin yakında 
Amerikaya gideceği haber 
verilmektedir. Şilkril Beyin 
yarunda bazı TOrk bankacı
ları da bulunacaktır. 

Rum Mübadillerin Gitmesile Bu 
Şehir Beş Misli Büyümüştür. 

Ga.ıi Hz. dün Dolmababçe 
sarayındaki • dairelerinde isti· 
rahat etmişler, bir tarafa 
çıkmamışlardır. 

Verilen malumata göre Rei
ıicümhur Hz. bupn Uçle 
d&t arasında hareket edecek 
h1'1usf bir trenle Ankaraya av
det buyuracaklardır. Bu arada 
Gazi Hazretlerinin yarın hare
ket buyurmalarına da ihtimal 
verilmektedir. 

Mütarekeden Sonra Deniz T ayya
recilerimiz Anadoluya Geçiyorlar 

ŞUkrll Beyin, Amerikada 
maliyecilerle ve malt müesse
selerle temasa gececeği haber 
verilmekle beraber bu temas
ların mahiyeti veya bir müza
kereye müncer oJup olmıya
cağı timdiden tayin edileme
ı:nektedir. 

Hatırlardadır ki Saraç oğlu 
Şükrü Bey geçenlerde bir 
Avrupa seyahati yapmıf, 
orada bir müddet kalmıı, 
birkaç glln evvel ıehrimize 
dünerek doğru Ankaraya 
gitmiı ve orada Bqvekil 
ismet P.,. ile a'lrlltmOftO. 

·Fakat bu •l>ah alikadar
larla temu imklnı olmadıtı 
için bu haberin tahkik ve 
teyidi kabil olamamııtır. 

Bonolar 
Veriliyor 
Gayrimübadillere Yarın 

Tevzi Edilecek 
GayrimUbadillere ait kUçll~ 

kıymetteki bonolar evvelkı 
iün Başvekllet Huıust Ka· 
lenı MüdUrU Vedit B. tara-
fından ıehrimize getirilmiş ve 
~ün akşama kadar buniar:ın 
l11Jza muameleleri ikmal edıl
lbİf tir. Tevziat• yann tekrar 
haşlanacaktır. 

Gayrlmübadillerden baıılan 
Ziraat Bankasına müracaat 
tderek bonolarının Ban
kaya kabulile kendilerine bir 
ltıiktar a va n s verilmeıi 
ltlebinde bulunmuılardır. Ban
ka, mUracaatl tetkik etmek· 
ledir. 
Diğer taraftan bonoların 

borsaya kabulü hakkındaki 
ltıUracaatlerden henüz müsbet 
bir netice çıkmamıştır. 
Bir Sabıkahnın KUstahhğı 

Mulıablrimizin balısettili Atinanın Zapigonu 

Atina, 23 (Huıuıt surette gibi glSrünüyor. Fakat gün 
g&ıderdiğimlz muhabirimiz· geçtikçe ıehrin hayatı insanın 
den ) - Birlıaı ~denberl lfl!6nde canlamyor, Munta-
" ıl!--d B a L--LJ b" um ve lhtipliih binafarile, 
~ ayım. ur 81 ........ ar · -6. ti lla ·ı k . a'enıı aaa ı yo rı e ~o 
yer. Vapurdan çıkarken ılk emek ve para aarfedildiji der· 
nazarda insana kasvet verici hal anl&flbyor. 
ve hareket.siz bir memleket (Devamı 7 inci aayfatla ) 

Çin - Japon Harbi 
Şimdilik Durakladı ... 

Çin, Milletler Meclisinin Kararına 
Bakıyor. Halk 1: a Harp istiyor .•. 
Çin ile Japonya arasında 

birdenbire baılıyan muharebe 
yine birdenbire ıakin bir hale 
girmiş görtınllyor.Bunun ıebebi, 
Japonlann iş~al etmek istedik
leri yerleri zaptettikten sonra 
hareketlerini durdurmuı olma
landır. Maamafih Çinliler kay• 
bettikleri mevkileri ele geçir
me" için harekette bulunur
larsa kanlı mUsademeler tek
rar baılıyabilir. Mamafih tim
dilik Çinlilerin böyle bir ar
zuda bulunmadıkları, Cemiyeti 
Akvamın kararını beklemele
rinden anlaşıhyor. 

Bunu, Millt Çin Hükumeti 
Reisi Maref8l Şang • Kay- Çek 
te bizzat muazzam bir miting· 
te ıöylemiıtir. Mareşal diyor 

... 

Gazi Hz. şehrimizi tem
mu.ıun yirmi 
etmişlerdi. 

birinde teırif 

---
Başvekilin Hareketi 

Başvekil ismet Paşa dfin 
sabah Dolmabahçe sarayına 
giderek orada Fransız sefirini 
ve tehrimize gelen Fransa 
Ayan Meclisi azasını kabul 
etmiştir. 

• 

{AZAN: Sivil Taggareci Hagrünn•s 

· Bu.lgaristanda, Lom Palanga' da k8glillerin ıartlımı 
ile taggar11mi ~ökerken 

İsmet Paşa bugün Hariciye , 
Vekili Tevfik Rllttll Beyle 
Ankaraya dönecektir. 

Soygunculuk 
Tiirk hava kartallarını Tilrk sini rica ettim. Orada mevcut 

lallllona t111ntntak arzuıiledir ki, Alman pilot.lan arasında, 

Lmir Civanndaki Şe
' rirler Yakalandı 

Soa ~' bu lrahramanlarıa L d b 
laa7atuu •ırediyor. aırJraı •in- vu mOracaat erin fr hayret 
d•beri de lrornt kaptanı deniz uyandırdı. Hemen hepsi ıel· 
tayyareclsf S.Ymf Beyin bizsat at· ~iJ~ ve hakikaten böyle bir 
zından, biitün bir ferarat hayatını fikirde olup olmadığımı ıor-
dinliyorsunuz. Son safha, Alman- d 1 M J 

ltmir, 25 (Hususi)- Viliyet yada, Baltık sahillerfndedir. u ar. evcut tayyare er ara-
-buradaki g-azetelere reımt bir * sında bir tanesi vardı ki, mo-

8 d 6tril arkada idi ve bununla tebliğ göndermittir : un an evvel Almanyanın 
Bergamanm Cam köyünde Kiel limanında vukua gelen y~lmz bir onbaıı uçuyordu. 

1 Bılhassa bu tayyare ile uçu· gece eyin soygun yapanların bir hidiseyi ve Alman ku-
k .11.ff f fk' d fUm adeta bir f evkalidelik a eı ı gün için e ya- mandanmın hodbinliğini anlat· 
k 1 d w 'b" b' k gibi telikki idiliyordu. a an ıgı fi ı ır aç glln mıştım. Buna benzer digw er B 

1 T. d T u suretle Kieldo imtihanla-evve ıre e ireli bir Muse- bir hAdise de Baltık sahille-
viyi Tı' d ti · k rım bitiren "·edi zabit arka· re a arına açıran rinde cereyan ettı". Bu ı"stası·- J 

'
ah 1 l r· t k" f daş son bir defa filo halinde 18 

ar a ıre a ıp mü rezesi yonda, muhtelif fabrikaların 
arasında bir sarp kayalıkta bir uçuş yaptıktan ve hiçbir 
müsademe olmuı, biri ağır muhtelif tipte tayyareleri talebe grupunun o zamana 
yaralı, diğeri diri olarak tu- vardı. kadar böyle bir uçuş yapma· 
tulmuıtur. Musevi Nesim Lui Alman teraiti mucibince dıklarmı orada bulunan Al-
de ailesine teslim edilmiştir. deniz imtihanını verdikten manlara da tasdik ettirdikten 

ADNAN sonra bu tayyarelerle birer, ıoora 34 seneıi eylülftnde 
--- ikiter defa uçmak için istasi- mtunleketimize döndük. 

Bir Cinayet . yon kumandanhğımn müsaade- (Devamı 7 inci 

Cenup Hududunda Bir I DüJünün Ertesi Günü 
Seyyahı Mı Öldürmüşler? 

Berut (Hususi) - lskende
rona gelen bir lngiliz aeyyah 
kafilesinden birisi gezme için 
Türk hududuna gitmiş ve 
hudut civarında ölü olarak 
bubmmuştur. logilterenin Be
rut konsolosu bu hAdise ftze
rine Türk Hükumeti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştur. Vak'
anın nasıl çıktığı ve kimin 
tarafından yapıldığı malum 
,ıfl!ij-ildir. 

J 

b ReisicUmhur Hz. nin gıya· 
1 ıııda tefevvUhatta bulunan 
tsnıail isminde bir ıa· 
hılcaıı dlln İkinci Ceza Mah· 
~trnesinde bir sene iki ay 

ki: 
"Şimdiki halde cihanın ve

x.ı hUkmtı bekliyeceğiz. 
rece~· k 
infialimizi ıaptediyor ve sil ii· 

Çin Harlcige Nazırı 
Öjen Şen 

Bu ana kadar ihtiJifm han
i sebepten çıkbj'mı sarih su· 
rette ı6ylemiyen Japon me-

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

'P•e mahkôm olmuıtur. 

Belediyeden Bir Sual 
fi Mtılkiye teftiı heyeti rei.I 
•cı Hiisntt Bey tarafından 
tlediyeye bir tezkere gönde
lerek ticaretin serbeıt oldu

halde ( 1 O) kuruıluk oto-
0bfllerin niçin menedildtil 
t\almuştur. 

. l . muhafaza ediyoruz. netim ıı .1 Fakat Cemiyeti . Akvam. ı ~ 
B i an • Kellug mısakını ımza 

r yl olanlar hakkımızı 
etm ş k J Jarsa 
ihkak etmiyece o ur 

Millt Htıkftmet ulYI bir mUcade
le e hazırdır. Bizzat ben cep· 

h y itmiye ve iktıza ederse 
ey• g J 1 bera· 

diğer vatanperver er • 

ber llaiy• hasın•· " 

nabiinfn de biraz dilf açılmış· 
br. Bu menabie göre ( 3 - 4) 
balUklük bir Çin kıt'ası 18 
eylül gecesi Japon kuvvetle
rine taarruz ettikten sonra 
Cenubi Mançuri Japon Demir· 
yolunu ikJ, llç noktadan tab· 
rlp etmiılerdir. Bunun Dzeri· 

( Denruı 7 lacı ıaytada J 
• 

(DünkO nüshadan Devam) 
Matbuatın şu tirkete bu firkete 

müracaat ederek ıantaj yaptıkla
nnı dahi ltitmlşlmdlr. ( Çok, çok 
sesleri ) Matbuat her hangi bir 
mahkemeye verildiği zaman ora
dan kurtulmak için mutlaka kola
yını bulurlar. Temditler, tehditler, 
mazeretler ve zaruretler. Nihayet 
tecavüzler cezHız Ye teoavüze 
utrıyanlar mahcup... Seneler Ye 

( Duamı 6 ıncı ıayfada , - Acaba &lmftı ıDtl deniniz? 
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Yen· Ev enme 
Ta imatnames· 

Husud niktihlara ve has
talıklı insanların birleşme
aine mani olmak için yeni 
ve vazıh bir esas kuruldu 
ve bu bir talimat şeklin
de tesbit edildi. Bu yeni 
talimatın halk arasında 
huaule getirdiği tesiri dün 
şöyle tesbit edebildik: 

O•m•n Bey ( Tavukpazan ikinci 

••n 5) 
Mevzuabmız tabiate uygun 

olmalıdır. Kanunlarımız tabia
tin ve hılkatin icaplarına ter
cumanlık etmelidir. Evlenmek 
ve birleımek kadar ayrılmak 
ta kolay olmalıdır. Ben ka
rımdan ayrılmak istedim, çün
kti tabiatlerimiz biribirine uy
madı, sevişemedik. Fakat bu 
ayrılma işi çok uzun sürdü 
ve üzücti oldu. Kanunumuz 
benim gibi olanların ayrılması
nı kolaylaştıracak bir şekle 
ıokulmalıdır. 

-tc 
Ahmet Bey ( Dlvanyolu Işık ao· 

bk 20) 
Evlenmelerin gUnden güne 

azaldığını işitiyoruz. Bunda 
bayat pahalılığının şüphesiz 
tesiri vardır. Fakt bu iş nüfus 
ıiyaıetimizi alAkadar ettiği 
için bayati bir ehemmiyeti 
haizdir. Noterlerdeki iş muka· 
velelerinin ve metres hayatı 
yaşamanın ve gizli nikihlann da 
bu işte menfi rolleri inklir 
edilemez. Evlendirme şekilleri 
daha baıitleıtirilmelidir. 

« 
Hilmi B. ( Sultanaellm Çarşamba 

uddul 7) 

- Şimdiki gençler pek 
acul olmuşlar. Tanışır tanış
maz, söz verir vermez evlen
mek ve birleşmek istiyorlar. 
Ekserisi kanundaki askı ve 
1air müddetleri beklemeden 
birleıiyorlar. Bu hem irs ve 
hem de nesep işlerini bo
zar. Bence bu askı müddet
leri biraz daha tenkis edil
melidir. Bir de gizli evlenme
lere mani olunmalıdır. 

il 
Rıu Bey (All Rıu Pa,a yokuşu 52) 

Hnkfımet evlenme muayene
leri için yeni bir talimatnanıe 
yapmışbr. Böyle bir talimat
nameye ehemmiyetle ihti
yaç vardı. Kanunlarımız ye
nidir. Tatbikınde müşkülat . 
görüldükçe böyle tadilata uğ
raması lazımdır. Esasen te
klmUI de böyle olur. Bir de 
ıu askı, ilan müddetleri azal
blırsa evlenme kanunumuz 
tam bir şaheser olur. 

Jf-
Hlkmet 8. ÇaUndıkapı J03 

- Ben evlenme kanunu
muzu çok iyi buluyorum Ev
lenme bir hayat bağıdır. Bi
naenaleyh ince eleyip sık do
kumak lAzınıdır. Bunun için 
de askı ve ilan milddetleri 
çok doğrudur. Her iki taraf 
yekdiğerini tetkik için mtlıa
it vakit bulabiliyorlar. 

l!llD11mii1Em1CR'J~--!mal!Bli!~~ilQC~ııs:a!ZSl!lliB~!!llS~~=:mlZ%~E!':illall!llam&ıııoı;ıUflll!f§l!IZ9!~!E!7.!liaiı~~~~ 

Şüpheli 

İki ôlüm 
Hadisesi 
Bir Kunduracı ile Genç 
Bir Kadının Cesetleri 
Morgta Tetkik Edilecek 

Ayasofyada Sinan paşa 
medresesinde oturan kundu
racı Cevat Ef. evvelki gece 
Oç fİ§e renkli ispirto lçmitı 
ıonra da ıol bacağından yara
lanmış ve Cerrahpaıa hastane
ıine kaldırılmıştır. Cevat Ef. 
hastaneye nakledildiği zaman 
kendisini kaybetmiş bir halde 
idi. Çok geçmeden vefat et
miştir. Cesedi tetkik eden 
Adliye doktoru Hikmet ve 
Müddeiumumi muavini Cemil 
Beyler ölümü şüpheli bulmuş-
lardır. Yara, ölüme sebep ola
cak kadar ehemmiyetli olma· 
dığı için Cevat Efendinin is
pirtodan zehirlenmesi şüphesi 
basıl olmuştur. Ceset Morga 
nakledilmiştir. 

Evvelsi gtln (21) yaşında 
Gülizar T erziyan isminde bir 
madam, yanında zevci bulun
duğu halde Y edikule Ermeni 
hastahanesine müracaat etmit 
ve korkudan hastalandığını 

söylemiştir. Madam hastaha
neye kabul edildikten (3,5) 

n !Hapishaneler 
Teftiş 

r Ediliyorlar 
Fakat Yavaş Yavaş İşler Yoluna Giriyor 

Borsa, Gümrüklerle Her Zaman Teması 
Muhafaza Edecek Vaziyeti Bildirecektir 

İngiliz buhranı gün geçtikçe artıyor. Paris hariç olmak 
Dzere diğer biltün cihan borsalarında İngiliz lirası muamele 
&örmüyor. Evvelki akşam Paris borsasında (102) frankla ka
panan İngiliz lirası dun ıabah (JOO) frankla açılmııtır. Fakat 
ıukuta yine devam etmiş ve dün akşam (97) buçuk frankla 
kapanmıştır. 

Sukut Devam Edecek 
İngiliz lirasının, bu baş dön

dilrücU sukutu daha çok de
vam edeceği tahmin edilmek
tedir. Dun İstanbul borsasın
da (4,265,000) frank muamele 
görmüştilr. Bu rakam normal 
bir şekil arzetmcktcdir. İngiliz 
lirası yerine frank esas kabul 
edildiği gUn, Borsada gayri
tabii bir vaziyet hasıl olmuştu. 
Şimdi ise vaziyet gittikçe 
düzelmektedir. 

Yalınız vahidi kıyasi olarak 
frangın kabulü butün cihanda 
olduğu gibi bizde de, hariçle 
it yapan gerek resmi Ye gerek 
hususi bUtün müesseselerde 
bazı kargaşalılclara sebebiyet 
vermiştir. ÇUnkil bunların mu
amelab şimdiye kadar isterlin 
Uzerinden cereyan ediyordu. 

Şimdi ise bütün faturalann n 
frank üzerinden hesabı ve 

GUmrUkler Zararda 
lngiliz lirasının mütemadiyen 

sukutu ve borsalarda muamele 
görmemesi ise en büyük 
müşkülatı doğurmuştur. Bu 
müşkülata uğnynn müessese
lerimizden ithalat glirnrükleri 
başta gelmektedir. 

Kolaylık temini için Borsa 
idaresi İngiliz lirasının fiabnı 
Paris borsası llzcrinden gayet 
ıabih olarak gümrüklere bil
direcektir. ihracat tacirleri
miz'de intizar vaziyetindedirler. 
ihracat muamelelerinin, ve 
evvelden yapılan, fakat henüz 
teslim edilmiyen sabşlarm ne 
olacağı anlaşılamamııtır. 

Bu Suretle Ve Yeni Ka
nuna Göre Yapılabile
cek Islahat Anlaşılacak 

Yeni Türk ceza Jcanunu 
kabul edileli seneler geçti. 
Bu kanunun kabulile hapisha
nelerimizde esaslı ıslahat ya-
pılması zaruri idi. Yeni kanu
numuzda mahkumlar cezala-
rına göre tasnif, ve bunların 
her birinin ayrı ayrı hapis 
şekilleri tesbit edilmektedir. 
Hnlbuki kanunun icabatına 

göre yapılmış tek bir hapis
hanemiz bulunmadığından ka
nunun amir olduğu usuller tat
bik edilen1emcktedir. Adliye 
Vekaleti bu noktayı nazarı 
itibara alarak Adliye müfet-
tişi Fuat ve Ferit Beyleri 
Tfirkiyede mevcut bulunan 
hapishaneleri teftişe memur 
etmiştir. 

Adliye müfettişlerinin bu 
tlimullü tetkik ve teftiş seya-
hatlerinden sonra verecekleri 
rapora nazaran hapishaneleri
mizde bugUnlllk yapılabilmesi 
kabil olacak ıslahata başla-
nacaktır. 

Eyip Camiinin Tamiri 
Evkaf idaresi Eyipteki 

saat sonra vefat etmiştir. 
Fakat ölüm şüpheli ~örülmüş, 
ceset morga nakledilmiştir. 

Altın Rozet 
• tesviyesi icap etmektedir. 

Diğer Avrupa memleket
leri tacirleri de henüz bu 
hususta bir karar verme
mişlerdir. Bunun başlıca 
sebebi diğer hükumetlerin 
paralarının da lngiliz lirasına 
tabi olarak sukut etmesidir. 
Dolar ile liret te mütemadi
yen düşmekte devam ediyor. 

camiin kurşunlarını tamir et
tirmiye karar vermiştir. Ya
kanda tamire başlanacaktır. 

Kimsesizlere 
Belediye Bir Yurt Daha 

Açmak istiyor 
Balkan Konferansı Mu
rahhaslarına Dağıhlacak 

20 Teşrinievvelde ıehrimiz
de toplanacak olan Balkan 
konferansı azasına Belediye, 
şehir namına rozet takdimine 
karar vermiştir. Bu rozetler 
altından yapılacak ve Ozerinde 
minyatürler içinde Türk bay· 
rağı bulunacaktır . Belediye 
yerli bir müesseseye bunlar
dan(200)tane sipariş vermiştir. 

Pasta erakhsı Bir ~adm 
Eyipte oturan Zekiye ismin

de bir kadın Haydarpaşada 
bakkal Zühtü ve tütüncü Ma
nolun dükkanlarından pasta ve 
şeker çalarken yakalanmıştır. 

Komşuyu Dövmüşler 
Galatada oturan Mehmet 

Ef. ve karısı Fatma H. birlik 
olup komşuları Madam Esteri 
fena halde düvmilşler. Her 
ikisi de yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Sporcular Sofyaya Gittiler 

Dıin giden sporcular ~irkecide trende 
Sofyada yapılacak Balkanyatlara iştirak edecek olan milli takım 

futbolcularile eskrim takımimıx dün akşam trenle şehrimixden hare
ket etmiş, iiitaıiyonda kesif bir sporcu kalabalığı tarııfından teıyi 
olunmuşlardır. 

Giden futbolcular şunlardır: Avni, Hüsamettin, Hüsnü, Burhan, 
Nihat, Sami, Salnbattin, E,ref, Niya:ıi, Fikret, Maxhar, Hakkı ve 
Rebii Beyler. 

ilk maç Pazar, ikinci maç ta Çarfa~b~ ~~n~ yapılacaktır. Takı
mımız Uk müsabakayı Bulgarlarla, ıkıncısını de Sırp takımile 
oynıyacakbr. 

Belediye Ayasofya medre
ıesini kimsesiz ve yurtsuz 
kimseler için ( Gece Barınma 
Yurdu ) yapmıştı. Burada 
ıimdiye kadar ( 65 ) karyola 
vardı. Son günlerde müracaat 
arttığı için yurda ( 15) karyo· 
la daha ilave edilmiştir. Fa
kat bu miktar müracaatlara 
nazaran hiç hükmündedir. 
Belediye ikinci bir yurt daha 
yapmak tasavvurundadır. Mes
kensiz olan kimseler burada 
yalnız geceleri yatıyorlar. 
Sabahleyin işlerine gidiyorlar. 
Gündüz yurtta kalmak ya
ıakttr. 

Garsona Dayak 
Büyükadada oturan İsmail 

Efendi kard~ini döven gar
ıon Kirkoru fena halde döv· 
milş ve yakalanmıştır. 

Memnu Şa kı ar 
Çalanlar Ve Söyliyenler 

Takip Edilecekler 
Alenen söylenmesi, çalm

mnsı memnu olan şarkıları 

söyliyenler ve çalanlar hak· 
kında takibat yapılması hak· 
kmda polise verilen emir dün 
Vilayet taraf mdan tekrar edil· 
miştir. Polis bu tarkıları ça· 
lanlar ve söyliyenleri men ve 
plaklan müsadere etmekle 
beraber birer znbıt varakasile 
mahkemeye tevdi edecektir. 

KUçUk Bir Şerir 
Kadıköy polisi kilçük bir şerir 

yakalamıştır. Bu çocuk ( 14) ya· 
tında Muzaffer ismindedir. Şim
diye lrndar ( 50) kadar hırsızlık 
yaptığı tcsbit cdilmi~tir. 

Yeni Sanatoryom 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

bir Eanatoryom açacnğını yaz-
mıştık. Cemiyet bunun için Eren
köyde bir kö4k tutmuştur. Ya
kında açılacak olan sanatoryom 
fimdilik (30) yataklı olncaktır. 

Noksan Dirhemler 
Son birkaç gün zarfında ya

pılan teftişler neticesinde mühim 
miktarda noksan dirhem yaka
lanmııtır. Bunlar Eminönü mın
takasında ( 100 ) kilo, Galata 
tarafında da (150) kilo kadardır. 

Oç Yunan Kayığı 
lımirde Çeşme ye Urla Ahll

lerimizde dolaşıp balık avlıyan 
üç Yunan kayık• yakalanmıştır. 

Kimler Evlenemiyecek? 
Ankaradan bildirildiğine glS

re yeni yapılan Evlenme ni
zamnamesi dntiden itibaren 
tatbik mevkiine girmiştir. Ni
zamname mucibince, evvelce 
de yazdığımız gibi evlenecek
ler muayeneye tabi olacakbr. 
Erkekler, kadınlar ve bakire-
ler ayrı ayrı muayene oluna
cak, balgamında verem mik· 
robu buluııanlar, sari ve iler
lemiş veremliler cvlenemiyc
ceklerdir. 

Etibba Odasında 
Yakında Etibba odasının 

yeni idare heyeti seçilecektir. 
Bazı doktorlar kendi aralann
da Tevfik Salim Paşa ile 
Ömer Liitfi, operatör Murat, 
Neşet Osman ve Nazım Ham
di Beyleri namzt:t göstermiş
lerdi. Halbuki mühim bir dok-
tor kütlesi asli aza olarak 
Hamdi Suat, Mazhar Osman 
operatör Murat, Haseki ser· 
tabibi Esat ve Tevfik Remzi 
Beylerin namzetliklerini tesbit 
etmişlerdir. 

Bir Yangın BaşlangıCI 
Samatynda Kadınine soka

ğında Memiş efendinin evinden 
yangın çıkmış, f kat sirayetine 
meydan verilmeden söndürül
müştür. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çin - Japon Muharebesi j 

1 ı "Son Posta,, Yazı MüdUrll - Hasan 
B. , aenden bir ricamlz var. Muhabir olarak 
Çine ye J•t~ı:.1aya gldecekalu, muharebeyi 
takip edece • 

2 : "Son Poıta,. Yazı MUdUrll - Seni 
tayyareci Hayrünnas Beyle tanıtayım. Tayyare 
ile ıenl o ı~HUrecek. 

3: Hayrilnnas B. - Biz Çine gidiyoruz 
amma Çince vo Japonca blimedon ne 
anlıyacaiız? 

4: Hasan B. - Artık orada insani arın 
değil, toplann ağzından çıkana bakacai•" 
Bu dilden de herkeı anlar 1.. 
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(. Hergün l Son Posta' nın Resimli Makalesi • Hayat Uzugor • 1 Sözün Kısası 
Gandi Para 

Harbi 
Var 

Ve 
Şarlo 

P. S. 
Harp şeklini değiştirdi. 
Bütün dünya, teslihatın hiç 

olmazsa bir senelik mütareke 
şeklinde tahdidini temin ile 
meşgulken, öte tarafta harp 
bütün kuvvetile devam edi
yor. Fakat bu harp, askeri 
harp değil, para harbi. Bu 
harpte top ve tüfek yerine 
dolar, frank, isterlin çarpışı
yor. Harbi, askeri erkanı harp
ler değil, bankalar ve banger
ler idare ediyor. 

ı - Bize beyaz saçlara hürmeti ötre· ı 2 - İhtiyarlar vardır ki, hayatları bom• ı 3 - insanlar hayatı günden güne uzab .. 
tirler. Fakat hürmete f&yan olan beyu saç- bot ve nıanasııdır. Zaro Ağa gibi 150 sene yorlar. Medeni memleketlerde vasatı hayat 

• d 20sene uzamıştır. lar, yalmz muvaffakıyetin •ırma an tacı yaıayıp ta bir iz bırakmamıt odamın kıy• Fakat k t k d . ma sa uzun yaıama eğıl, ge-
oJan saçlardır. meti nedir? çen her dakikayı faydalı yaşamaktır. 

Gandi ile Şarlo görüşmüş· 
ler. Hint milliyetperveri gibi 
eti ve kemiği kurumu,, te
peden tırnağa kadar müces
sem bir ruhi varlık, bir işti· 
yak, bir mefkure haline gel
miş ciddi bir adamla Ameri
kalı ibişin mül!katı şaşılacak 
birşey gibi görünüyor. Ajanı 
telgraflarının bu haberi dün
yaya iIAn etmelerinin hikmeti 
bu. Hidisenin siyasi biç bir 
manası yok. Yirminci asrın bu 
Hacıvatla Karagözü arasındaki 
muhaverenin ne olduğunu da 
bilmiyoruz. 

Muhakkaktır ki yeni bir 
dünyadayız. Yeni hadiselerle 
karşı karşıyayız. Ve yeni bir 
harp tarzına şahit oluyoruz. 

iC 
Bugün ingilizin sukutu ve 

lngilterenin altüst olmasile 
neticelenen para harbi alb ay 
evvel Almatıya ile Avusturya 
arasında aktedil~n gümrük 
ittifakile başlamıştı. 

Bu ittifak Fransanm hoşuna 
gitmemişti. Ne yapıp yapıp 

bu teşebbüsü akim bırakmak, 
ittifakı da bozmak istiyordu. O 
•ırada eline bir de fırsat geç-
mişti. Avusturya Devlet bankası 
birdenbire iflas edecek hale 
düşmüştü. Devlet bankasının bu 
iflası A vusturyamn iflası de
mekti. Fransa, Alman gümrük 
ittifakından vazgeçmek şar
tile, Avusturya bankasına 
para vermiye ve onu iflastan 
kurtarmıya hazırlanıyordu. 
Tam bu sırada İngiliz bankası 
müdürü Avusturyaya gitti. 
Avusturya bankasına muhtaç 
olduğu parayı verdi; vaziyeti 
o zaman için kurtardı. Güm
rük ittihadı da o vakit için 
bozulmadı. 

Fransa ses çıkarmadı, fakat 
bu hadiseye bir balmumu 

koydu. 

* Aradan çok zaman geç-
meden Alman bankası kapı
larmı kapayacak vaziyete 
düştil. Alman parası kıyme· 
tini kaybeder gibi oldu. Al
manya müthiş bir mali buh· 
ranla karşı karşıya kaldı. 
Hariçten imdat gelmezse, 
Alman bankasının iflas etmesi 
markın sıfıra dilşmesi mu

kadderdi. 
Fransa için yine fırsat gel

misti. Almanyaya yardım ya· 
pacaktı. Fakat bir şartla: 
Almanya gümrük ittihadından 
•azgeçecekti. Fransa bu suret
le Avusturya cephesinde kay
bettiği harbi, Alman cephe
sinde kazanmış olacakh. 

Fakat tam bu sırada İngil
tere Amerikayı kandırdı. İngi· 
liz ve Amerikan bankaları işe 
karıştılar. Almanyaya muhtaç 
olduğu krediyi verdiler. Fransa 
bu defa da kazanılmış bir 
harbi kaybetmiş bulundu. 

* Fransa bu defa taarruza geç· 
nıfye karar vermişti. Bu iki 
tecrübe göıtermiıti ki , para 
harbinde en bnyilk dUşmanı 
lngilteredir. 

Halbuki İngiltere bu mall 
kuvvetini yine Fransa sayesin· 
de kazanllllf değil miydL İngl• 
Uz Bankası Almanya ve A vua
turyaya Framız parasını ve
rerek yardım etmiıti. Çtınld İn· 
aillz Bankası Fransadan (% 3) le 
para istikraz ediyor, bu j'arayı ı 
(% IO) la Almanya ve Avustur-

De nm& 6 ııacı HJfadaı 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
İl MiR DE ••• Son Dakika NOMAYiŞLER 

lngilizin Düşmesile Va- · 

~~:~ =~H::~ı ~1~:~u- Japon Askerleri Harbin 
nin düşmesinden doğan te· ş h • G• d•ı 

lngilteredeki işsizler 
Tezahürat Yapıyor 
Birmingham, 24 (A. A.) -

5000 işsiz, işsizlere muavenet 
miktarının tenkisini protesto 
etmek üzere bir nümayiş 
yapmışlardır. Hiçbir hadise 
olmam~tır. 

Bir bakıma, bu adamların 
ikisi de hem çok ciddi hem de 
çok komik. Dehasına hükme
dilen ve yüz binlerce do· 
larla oynayan Şarlonun ciddi
yetinden nasıl şüphe edilir? 
En güldlirUcU ıeylerde bir 
facia unsuru ve en feci ıey
lerde de bir karikatür man· 
zarası bulmuyor muyuz? Bu· 
nun için, Gandi ile Şarlodan 
hangisinin daha komik oldu
ğunu kestirmek güçtür. BütUn 
bir Hint milletinin sembolll 
olduğunu bir an için unuttu
ğumuz takdirde, Gandi, cas
cavlak başile Amerikalı sinew 
ma Karagözünden daha ko
mik görünüyor. lnanmazsanı1 
Gandinin de Şarlonun da 
resimlerini yedi yaşında bir 
çocuğa gösteriniz ve: "Hangiıi 
daha tuhaf?,, Diye sorunuz. 

şevvüş piyasada t~sirini icra e rın e ır 1 er 
etmekte devam edıyor. 

Vaziyetin inkişafına -intiza
ren bir kısım İncir hanları 
ihtiyat tetbirleri almışlardır. 
Borsa durgunluğunu muhafaza 
ediyor. 

Bu vaziyetten az, çok endişe 
duyan satıcıler hükumet nezdin· 
de bir teşebbüste bulunmak 
karanndadırlar. Alıcılar hariç 
piyasalardan teminat istemek-
tedirler. ihracat tacirlerinden 
birine Londradan gelen bir 
telgrafta İngiliz lirasının düş
mesinden dolayı hasıl olan 
zararin yan yarıya taksim 
edilmesi suretile bir tesviye 
şekli ileri sürülmüştür. 

Londra bankalarından birin-
de hesabı carisi bulunan diğer 
bir tüccara gelen telgrafta da 
mevduatının dolara tahvil edil· 
mesi hakkında müsaadesi 
istenilmiştir. 

Bu tacir, bugllnkU piyasa 
üzerinden böyle bir tahvile 
razı olamıyacağmı bildirmiştir. 
İsterlinden sonra lirette yüzde 
yedi, markta yü:ıde beş, Fran
sız frangında yüzde yanm 
nisbetinde düşkünlük vardır. 

ADNAN 

Tıp Kongresi 
Dün Akşam Vazifesini 

Bitirip Dağıldı 
Ankara, 25 (Hususi)- Dör

dUncü Milli Tıp Kongresi 
dünkü içtimalarile mesaisini 
tamamladı ve dağıldı. 

Dünkü celselerde muhtelif 
meselelere temas edilerek 
tebliğler okundu. Bu arada 
bir de kanserle mücadele 
cemiyeti tesisi teklif ve 
aynca gelecek kongreler-
de ecnebi alimlerinin bu
lunması da temenni olundu. 
Beşinci Tıp kongresi için ma-
den suları, kaplıcalar ve ~a~
sak parazitleri mevzuu seçıldı. 

Doktor Akil Muhtar Bey 
yeni kodeksten ~~hsedere~ 
reçetelerin buna gore ta~
mini J ileri sürdü. Fahreddm 
Kerim Bey inhisarlardan bab
ıetti ve mukayeseli bir cetvel 

okudu. .. d 1 . 
Sonra sıtma muca e esme 

dair raporlar okunarak geçen 
aene 32.300 kişinin Ttedvfia'vik 
edildiği öğrenildi. Dr. e 

S 1. Pş da çocuklara Kal· 
a ım · b.kını 

met vcreın .aşısının tat ı 
temenni etti. 

Çin Hariciye Nazırı Da Japonyaya 
Şiddetli Bir Nota Gönderdi 

Çin - Japon harbine dair dün geceye kadar aldığımız telgrafları 
ayrı sütunlarda kaydettik. Fakat bugün ıon dakikaya kadar aldıtı
mız telgraflar uzak şarktaki kanlı ihtilaf etrafında yenl malumat 
getirmiştir. Yazıyoruz: 

Cenevre, 24 (A. A.) - Nankin hükumeti Cemiyeti Akvam 
nezdiudeki Çin heyetinit Japonlar Harbini işgal etmiş olduk
larından haberdar etmiştir. 

Nankin, 24 (A.A) - Çin Hariciye Nazın. Japonyaya 
llcüncü bir nota tevdi ederek Mançurideki Japon kıtaahnm 
geri alınmasını yeniden istemiştir. 

Amerika Hükumetinin Aldığı Vaziyet 
Vaşington, (A A) - Hariciye nazırı M. Stimson, Çin -

Japon Iİhtilahndaki hatb hareketin Amerika hükftmetinin 
tamamen tasvibine mazhar olduğunu Cemiyeti Akvama bildi
rirken muhasamatın hemen terkini daha evvelce istemiş 
olduğunu ve sulhü iade için mesaisine devam etmekte bulun
duğunu ilave eylemiştir. 

Mumaileyh, Çin ve Japon hükumetlerine ayni veçhile tan~ 
zim edilmiş telgraflar göndermiştir. 

Türkiyeye Kaçakçılık 
Halep Zabıtası Büyiik Bir Kaçakçı 

Şebekesi Meydana Çıkardı 
Halep, ( Hususi) - Bura zabıtası, TOrkiyeye kaçakçılık 

yapmak için teşekkül eden ml'ıbim bir kaçakçı şebekesini 
meydana çıkarmıştır. Yapılan araşbrmalar neticesinde kaçak 
çıların evlerinde mühim miktarda tütün çıkmıştır. Ayrıca bu 
civarda bir dağ mağarası içinde (5) bin denk kadar kaçak , 
tütün yakalanmış ve kaçakçıların bu mağarayı kaçak mallar 
için depo olarak kullandıkları anlaşılmıştır. Bunların deve 
ve atları da kaçak mallarla birlikte müsadere olunmuştur. 

• 
ister 

• 
inanma! 

• • 
ister inan, 

T erkos Şirketi Müdürü 
müjdeledi: 

Hükumetle Şirket ara
sında nihayet itilaf hbıl 
olmuş. Terkos Şirketi, su
ları ıslah edecekmiş, bu· 
nun için hatta Avrupaya 
yeni makineler ısınarla
mış, pek yakında tesisata 
başbyacakmış. 

Son aylar zarfında vu· 
kubulan yangınlarda Tef'" 
koı Şirketinin mes'uliyeti 
tahakkuk ettikten, birçok 

vatandaşlarımızı evsiz, 
barksız bırakan bu afet
lerden sonra, Terkos 
Kumpanyası Müdürünün 
verdiği bu müjde, adeta 
bizimle, bizim felaketimizle 
alay etmesi gibi bir şeydir. 

Halk Fırka;ınca, Ter· 
kos Şirketinin mukavele· 
sinin feshine karar veril
dikten sonra, Şirket mU
dirinin bu acı müjdesine 
biz inanmak istemiyoruz. 
Fakat ey kari sen, · 

------------------- _._,., __ __, 

Liverpol, 24 ( A. A. ) -
6000 işsiz dün gece nllmayiş 
yapmışlardır. Bunlar arasında 
birçok kadınlar var idi. 

Alay belediye dairesine 
gitmiş ve orada muavenetlerin 
tezyidi taleplerinin reddedil
miş olduğunu öğrenmiştir. 
iki kişi yaralanmıştır. Mağaza 
camakanları kırılmıştır. 

[lngilteredekl ma11 buhrana alt gece 
haberlerimiz dördUndl ııayfadadtr) 

Bir Haydutluk 
Şikago, 24 (A.A. )- Yedi 

haydut bir bankaya girerek 
memurları ve müşterileri re
volverle tehdit etmişlerdir. 

Haydutlar 10,000 dolardan 
fazla para gasoederek kaç
mışlarrh 

liaşmufettişlikler 
Ankara, 25 (Hususi) - Ad

liye başmüfettişliğine birinci 
umumi müfettişlik adli müşa
viri Talit, Maarif başmilfettiş· 
liğine de talim ve terbiye 
azasından Rıdvan Nafiz Bey
ler tayin oluninuşlardır. 

Suiistimal 
Üç Muhasebe Müdürüne 

işten El Çektirildi 
Ankara, 24 - Mülkiye 

müfettişleri tarafından yapılan 
tahkikat neticesinde suiisti
malleri JrÖrlilen Bilecik ve 
Kütahya hususi muha.sebe 
müdürlerine işten el çekti
rilmiştir. 

Diyarbekir Hususi Muhase
be müdürü Beşir Beyle M3s
raf Katibi Hüseyin Avni 
Efendinin vazifelerinde suiis
timaUeri görüldüğünden me-
muriyetlerinden çıkarılarak 
mahkemeye verilmişlerdir. 

-
Dosttuk Konferansları 
Atinadan bildirildiğine göre 

Yunan ricalinden MüsyU 
Y asunidis ve Başvekalet 
Müsteşa~ı. M. Papada tos gele
cek ay ıçınde tehrimize gele
rek, Türk - Yunan dostluğu 
hakkında konferanslar vere
ceklerrJir. 

lV uğla Tütünleri 
Muğla, 23 ( A. A.) - Bir

çok tütiln kumpanyalarının 
eksperleri tütünler hakkında 
tetkikatta bulunmak Uzere 
şehrimize gelip gitmektedirler. 

Koyun Kavgası 
Bu Yüzden Baltalima
nında Bir Cinayet Oldu -

Dün Baltalimanında bir 
cinayet olmuştur. T ahkikab· 
mıza göre, Mustafa isminde 
bir çobanın koyunları bir 
aralık Dursun isminde birinin 
bahçesine girmiş ve ikiıl 
arasında bu yüzden kavga 
başlamışbr. Kavganın kızışbğı 
bir sırada çoban Mustafa 
bıçağını çekmiş ve bahçıva· 
nm sol böğrüne saplamışbr. 
Dursunun hayatı tehlikededir. 
Çoban Mustafa evveli kaç
mak istemiş, fakat biru 
sonra yakalunmışbr. 

Bugünkü Spor 
Son Deniz Yarışı 
Galiba Tehir Edilecek 

Bugün öğleden sonra sene
nin son deniz müsabakasının 
yapılması mukarrerdir. Fakat 
hava bozuk olduğuna göre 
yapılmaması da muhtemeldir. 

Bu müsabaka Büyükdere 
ile Salacık arasında kürek 
mukavemet yarışıdır. 
Beyoğlu fırka salonunda da 

öğleden sonra 931 güreş birin
cilikleri milsabakalarına devam 
edilecektir. 

Yunanhlarm Hediyesi 
Hariciye Vekili dün akşam 

Darülfünunda Balkan konfe
ransı reisi Hasan Beyle gö
rüşmüştür. 

Konferasın siyasi ve içtimai 
komisyonu dün de mesaisine 
devam etmiştir. Selanik şehri 
tarafın dan birinci Balkan kon· 
f P.ransının bir hatırası olmak 
iı..!ere şehrimizde konforarıı 
rcfaliJhu.ı bi1· i1·ck b:Jyratc 
gönderilmiştir. 
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Dilenciler 
Operası 

Majik, Fantezi Bir Film 
ile Kapılarını Açtı 
"Majik sineması,,, bu mev· 

ıime, dün akşam göstermiye 
hatladığı "Dilenciler Operası,, 
ile a-irmiştir. Büyük Alman 
aahnc vazu (Palest) in eseri 
olan bu film, sözliidür. Başlıca 
mümeısilleri Albert Prejan ile 
Florelle dir. 

Almanca ve Fransızca ol
mak üzere iki ayrı lisanda 
çekilmiş bir fantezidir. 

Mevzuu, Londrada, ancak 
polisin görilnmiye cesaret 
ettiği tehlikeli mahal!erde 
cereyan ediyor. 

Müthiş bir haydut reisi 
olan Meki, sokakta Dilenciler 
Kıralınm kızı -Florelle- ile 
tanışır. Ve ayni akşam, onun
la, çete balkı tarafından ça· 
hnan eıya ile tefriş olunan 
bir antrepoda evlenir. Ceb
ren getirilen bir papaz, ister 
btemez nikAblarını kıyar. 
Dilenciler Kıralı - Gaston 
Modot- kızı için daha mUsait 
bir izdivaç tasavvur etmekte 
idi. 

Gidip Londra polis mUdtl
rllnii bulur Ye muhtelif cina-
1etler faili olan Mekinin tev
kifini ister. Halbuki polia 
müdllrO Mekinin en bUyük 
dostlarındandır. Beraber Hin-
diıtanda harbetmişlerdir. Üs
telik Mekiden para da almak
tadır. Memur ııfatile Mekiyi 
tevkifi reddeder. Dilenciler 
Kıralı bir şantaj yapar. Alay 
haline koyduğu ve hayatlarım 
onun yüzünden kazanan 3000 
dilenci kıraliçanın resmi te
tevvliclinde alayın gUzergl-
bında bulunup nümayiş yapa
caklardır. 

Bu ihtimale mlni olmak için 
polis mlidürU. tevkif emrini 
vermiye karar verir. Meki 
kaçar. Dilenciler Kıralı da 
hiddetlerini teskin için çok 
geç kaldığı adamlarını dur
durmaktan Aciz kalır. 

Bu esnada çetenin idaresini 
eline alan Mekinin zevcesi, 
bntün serserilere tahakküme 
muvaffak olmuş ve o zamana 
kadar zevcını müreffehen 
idare eden işlerin şeklini teb
dile karar vermiştir. 

O, kanundan kaçacağı yer
de kanundan istifade etmenin 
daha muvafık olduğu kanaa
~iudedir. Mekinin parasile bir 
banka aatın alır, ve bqına 
geçer. Bundan aonra da soy
makta devaml edecek, fakat 
tabir muvafıksa kanuna tevfi
kan aıoyacaktır. Polis mU.dilrtı 
vazife1inden az:lolunur. Meki
nin yanına gelir. O da ona 
bankada ehemmiyetli bir 
Yazife verir. Babıı, kız, damat, 
eski müdür hep beraber bu 
ıcfer kanun dairesinde çal
makta devam ederler. 

GLORYADA: 
Bir Trende ... 

Aktam olmuştur. Bir tren 
deniz kcmumclan saatte 50 
kil\°>nıctre aüratle ilcrlcmekte
cf ir. Kondtlktörün biri bir 
kompartımana a-iriyor. Orada 
uyumakta olan bir g•nç te
telAşla cebinden bir cüzdan 
çıkararak; "h~n hareket edi
yordu, bilet alamadım,, diyor 
Ye aaabt bir halde bilet pa
rasını veriyor. 

Banknot dolu cüzdanı gören 
baıka bir yolc1,1nun birdenbire 
katları çatıhyor ve tatlı bir 
...ıe konuımıya bqlıyor. 
O.. adam ı•c• yariaa Ame-
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SiNEMA 
1 Harici Haberler 
• 
lngiliz 
Maliyesinin 
Vaziyeti 

] 

Klara Bov 
Hatıralarını 
Anlatıyor 

Sinema 'lemtnln kaydetmedttl 
müthlt bir rezalet vak'uından 

ıonra muvakkaten bir ıanator· ı 
yoma çekilerek bozulan ııbha

tfni yerine retirmlye çalıtan 
Klara Bov, babralarmı nefredl
yor. Bu aütunlarda batladıtımıı 
bu hatıralarda, Klara Bov, un 
fakir çocukluğunu öğrendik. Bu· 
gün de mektep hayatile batlıyan 
ilk adımlarına ,ahit oluyoruz: .. 

Evet çocukluğum çok ha
zin geçti. Adeta bir laalle ha
yatı. Hatırlardıkça derin bir 
hu duyduğum anamın tatlı 
Ye aarışın ytızünn pereatiı 

edercesine severdim. Fakat 
onun hiçbir zaman gOlümıe

memeal beni muztarip eder• 
di. Annemin gilldilğil zaman
lar, amcam {Gordon) un an
lattıiı garip hikAyeleri dinle
diği zamanlara munbaaırdı. 

Ben °0 zaman beı yaıın• 

da idim. Bir gDn birlikte 
oynarken amcam birdenbire 
yere düştn Te hareketsiz kal
dı. Ben, bu hareketsizliğin 
manasını anlıyamamııtım. Et· 
raftan koşuşup kaldırdılar. 

Birkaç gün sonra görmek 
için bağırıp çağırdığım zaman 
babam elimden tutarak beni 
odaya götilrdU. Amcam, bu
rada bir yatağın üzerine uza
tılmLJ ve artık yqamıyordu. 

Bu, annem için müthiı bir 
darbe oldu. Silkfıtillii, gün 
geçtikçe biraz daha arttı. 
Adeta mütemadi bir hayal 
peşinde koşuyordu. 

Bu ııralarda çocuk muha
kemem u~erinde büyilk bir 

Ömer Hayyam 
Sinemada 

Amerikalılar, Ömer Hayyam 
için bir film yaptırıyorlar. Bu 
filmde başlıca rolU alan 
Anita Padje'dir. Dekor, lran
da, bir Şark bahçesi, Anitayı 
da bir kanapede oturur 
gösteriyor. 

rikay1t gitmek Uzere Lafayet 
Yapuruna bineceğini ıllSylUyor. 

Garip bir tesadüf olmak üzere 

6teki yolcu da ayn! vapura 
binecektir. Vapura binmeden 
evvel akşamı birlikte geçir
miye karar veriyorlar. 

lıte yakında Glorya sine
masında göıterilecek vazı sah· 
ne A. Genia'nın vilcude ge
tirdiii bir trende filmi b&yle 
bqlamaktadır. 

~tesir yapan bir hldise ile kar• 
tılaıbm. Dört yaılannda ka
dar ıevdiğim bir komıu ço-
cuğu vardı. Her na11lsa kibrit 
kutusu ile elbiıeaini tutuştur
muştu. bk feryatlarına koşan 
ben oldum. 

Onun; 
- Klara, oh Klara yetiş 

&lüyorum 1 diye bağıntı bili 
kulaklarımda akiıler yapar. .. 

lık terbiye hayatım, bele
diye mektebile başlar. Ev
velce de söylemiştim ki aile
Tİ vaziyetimiz mlisait değildi. 
Babam küçük bir lokantada 
çalışıyor ve bUtün kazancını 
evine getiriyordu. Onun için 
annemi çalıştırmamak bir hay
ıiyet meselesi olmuştur. 

Baba tarafından İngiliz ve 
Fransız kanile karışıklığım 
Tardı. Ana tarafım ise lngiliz 
Is koçlu idi. Fakat ben, baba· 
ma çektiğime kailim. Çilnkil 
her ikimizin gözlerimiz siyah, 
hareketlerimiz sür' atlidir. Ay
ni zamanda her karşımıza çı
kana emniyet etmek gibi 
saflığımız vardır. Bu, belki 
temiz kalpliliğe delilct eder. 
Fakat herhalde makul bir 
hareket olmasa gerektir. 

işte böylece sıkıntı içinde 

Klara Bov 
Hatıralarını 
Anlatıyor 
bir ıinema aan'atkln olmayı 
aklımdan geçirmez değildim. .. 

Bu fırıat, bir gün Broklinde 
çıkan bir mecmuada, bir mil· 
1abaka yapılacağı haberini 
okuduğum nman çıktı. Ba· 
bamın o gl1n cebinde altı 
doları vardı. Fakat ricalarıma 
dayanamadı. Beni alıp bir 
fotoğrafçıya götilrdn. Adama 
dedi ki: 

-" Bu benim kızımdır. Bir 
mllsabaka için fotoğrafını çı
karmak lstiyoruı. Eğer altı 
dolara bu iti yapar isen bize 
iyilik etmft olursun. Çünkü 
müsabakayı kazanacağından 
eminim.,, 

Babam, ·bu alSzlerl beni 
memnun etmek için söyle
mitti. Hakikatte hiç te öyle 
dUşünmUyor.lu. 

Eve döndüğümüz zaman 
annemden dehşetli bir azar 
ltittik. Hatta, müsabakayı 
kazansam bile film çevir
meme müsaade etmiyeceğini 

ıöylüyordu. 
Fakat fotoğrafı gönderdik-

ten üç gün ıonra mecmuadan 
yaşayıp giderken ben de çalış- bir telgraf aldık. Bizi, idare-
ma çağına gelmfttim. lık işim haneye çağırıyorlardı. 
babamla konuşmak ve bir Babamla beraber gittik ve 
yerde bir katiplik yapmak gördllm ki etrafımı alan kız 
istediğimi söylemek oldu. ve kadınlann hepsi gayet iyi 
Esasen kıyafetim de çok fena giyinmişler, yüzlerini, gözleri-
idi. Biran evvel bu kılıksız· ni boyamışlar. Bu manzara, 
laktan kurtulmak istiyordum. cesaretimi kırdı ve ııra gelip 
Fikrimi anlayan babam dedi te hakemlerin huzuruna ça-
ki: • ğınldığım zaman, kalbim, ko-

"- Kızım, cebimde ancak pacak gibi atıyordu. 
Uç dolarım var. Al onu da • 

sana vereyim. Fakat ıimdiye f nsandan Çok 
kadar Nevyork aokaklarmda 

böyle sem dolaşmam senin Kazanan Köpek 
tahsilini bitirmen içindi. Ben, , 
seni iyi yetişmiş görmek is
terdim.,, 

Babamın bu mntaleaaı Uıe
rlne teşebbütUmden vazgeç· 
tim. Ve sinemaya karşı ilk 
mukavemetim de o tarihte 
başladı. 

Fakat bir tarafa birkaç 
para koyabildiğim zaman, bu 
paranın sarf yerini daha ev
velden tayin etmiş bulunu
yordum. Bu para, sinema 
için ayrılmış olurdu. 

Annem dindar bir kadın
dı. Beni, bazı aktrislerin ha
reketlerini ayna karşısında tak· 
lit eder gördüğU zaman azar
lardı. Fakat daha o vakitten 

Londra - İngiliz lirasının 
vaziyeti hala zayıf görünüyor 
ve istikbalde alacağı kıymet 

münakaşalara sebep oluyor. 
Birçokları, fiat!erd z yavaş, fa. 
kat daimi bir yükseliş tema
yülü görüyorlaı. Esasen f ngi· 
liz lirasının Britanya sanayi 
ve maliyesinin ihtiyaçlarına 

uygun bir yUkselişe varması 

elzem görülüyor. Ayın ( 23 ) 
Unde bir İngiliz 97 franga 
kadar düşmüçtür. 

İspanya matbuatı, bu mil· 
naaebetle bazı mülahazalarda 
bulunuyor, ll1giJterenin ( 47 ) 
milyon nüfusunu (8) milyonluk 
Belçikadan kemiyet itibarile 
farksız buluyor ve lniilizler 
kendilerini müdafaa etmek için 
Belçikalılar gibi tasarrufkira• 
ne yaşamalıdırlar, diyorlar. 

lngiliz Bankası MUdUrU 
Londra - İngiliz bankası 

Müdürü Mister Montagu Nar
man Kanadadan İngiltereyo 
dönmüştür. 

Amerikanın Fikri 
Nevyork- Bangeıler meha• 

fili, İngiliz buhranının Fransız 
Alman meselelerini hal ve 
harp borçlarının tetkikine yol 
açacağı fikrindedirler. 

CebelUttarık Tüneli 
Madrit- Cebelüttarık tline

linin açılması ispanya tarafın
dan tetkik edilmektedir. Bu 
ıuretle gerek Suriye ve gerek 
Cenubi Amerika yolu dürt 
gün yol ulcuğa indirilmiş ola
caktır. 

ltalyadan Muhaceret 
Roma - Gazetelere göre 

bu senenin ilk yedi ayında 
( 107, 165) İtalyan muhaceret 
etmiştir. Bunların (80,556) sı 
Akdeniz kıyılarına ve Avru· 
paya gitmişlerdir. Ayn: mm· 
takalardan ayni mU.ddet zar
fında İtalyaya 57822 kişi 
dönmilştür. 

Almanyada MahktimiyeUer 
Berlin - Yeni Musevi s~

neai münasebetile Yahudiler 
aleyhinde şiddetli nümayiı 

yapan ( 34 ) milliyetperver 
muhtelif cezalara mahkum 
olmuşlardır. 

lngiliz Tasarruf Kanunu 
Londra - Avam Kamarası 

Tasarruf Kanununu tetkik edl
yor. Ücretlerin tenkisinden 
ordu ve donanmanın istisna 
edilmesine dair yapılan tekli· 
fin müzakeresi tehir edilmiştir. 

Irak Maliye Nazın 

En Amansız Sinema 
Bu köpek, Greta Garbonun

dur. Kendiıile beraber ıon 

filminde cıühim bir rol almış 

ve filmin çevrilmesi zamanın· 

da artistle müsavi derecede 

para kazanmıştır. 

Berut, (Hususi) - Kıral 
F eysala refakat eden Irak 
Maliye Nazırı RUstem Hay· 
dar B. dün buraya gelmi,tir. 
Buradan Bağda.da gidecektir. 
Kıral F eysahn ayni tarikle 
bu ay soniarında döneceği 

haber verilmektedir. 

Sansürü 
Filmleri sansU r etmek hu

ıusunda Çinliler kadar hassas 
davranan millet yoktur. De
nilebilir ki filmleri kesmek Çin 
ıansürilne vergidir. 

Geçen sene Çine 650 filim 
ıirmiştir. Bu filimlerin uzun
luğu 1 ,500,000 metre tutmuş
tur. Bunlardan { 18) tanesi 
tamamen "menedilmiştir. 

Kesilen ve menedilen filmler 
için gösterilen esbabı mucibe 
"burası için muvafık değildir,, 
cnmleıile ifade edilmektedir. 

Çin dedir. 
Fakat muvafık olan nedir ? 
işte o belli olmuyormuş. 

Nansi Karolun Tekzibi 
Paramoutun sevimli yıldızı 

( Nansi Karol) Londraya gel
miştir. Bu haberi son gelen 

İngiliz gazetelerinde okuduk. 
( Nansi ) evlidir ve kocası da 
muharrirdir. Geçen senelerde 
kocasına sormuşlardı: 

- Zevceniz objektif karşı
ıında başka erkeklerle o • 

narken onu kıskanıyor musunuz? 

Cevap vermişti: 

- Hayır. Kıskançlık aklım

dan bile geçmiyor. Fakat ıon 
günlerde iki gencin arası 

açıldığı rivayetleri çıkmıılı. 

Nansi Karol Londra gau·te-
cisile konuşurken bu rivayeti 
ıiddetle tekzip etrnit ve : 

- Birbirimizi her iÜn g~ç

Celal Esat Beyin Bir Tasrihi 
Sinema mecmualarından bi· 

rinde " Celil Esat ,, imzasi!e 
bir yazı gördUm. Bu yazmın 
becim tarafıından yP.zılmadığı 
ye bu i::mi taş yan bqka 
bir muharrir bulunduğunu 

anlad1ğ1m cihetle iltibasa ıua· 
hal kalmamak üzere keyfiyeti 
ta:ıı iha lUıunı g<S!ilyorurı. 

" Eı.I ~t11Dbııl n 11L-k San'atl fi tikçe daha çok ıev.iyonız, 
demiltiı·t.-~~~~~~~~-L-~~~..._... ...... ...ı...&Uu.-..c..a;.ı:u....~~~--
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Kalp İşleri 

Sparta 
Rusyaya 
Gidiyor 

Milli Takım 
Teşkilinde 
Yeni Bir Çığır 
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Bu Haftaki 
Patronumuz 

Ruslar bizim takımdan ıonra 
Avrupanm daha iyi takımla
rını memleketlerine davate 
karar vermitlerdir. Bu milhim 
kararın ilk tatbik ncmarası 
olarak meşhur Sparta klü
~~nti Moskova ve Leningratta 
~.kı bUyük maç oynamak 
Uzere davet eden Ru:llar, mu· 
kabil ziyaret esasın~ kabul 
etmiyerek yalnız Çeklerin zi
Yaretini temin etmiılerdir. 
Sparta klUbü en kuvvetli tek-
1ile Rusyaya gidecektir. 
Fransa - Macaristan Maçı 

Tehir Edif di 
Peştede yapılması mukar

rer olan Fransa - Macaristan 
beynelmilel maçı iktısadi buh· 
ran dolayısile tehir edilmiştir. 

Romenlerin iştiraki Meşkuk 

BaJkanyatlarna bizi tem•U 
edecek olan milli takım, diln 
hareket etti. Memul hU!fına 
milli takımm merkez muhacim• 
liği ıenelerdenbri o mevkide oy
namıt olan Zeki Beye verilmedi. 
Vakıi saha idmanlarında mer· 
kezde daima Beşiktath genç 
Hakkıyı görüyorduk: Fahat yine 
tam gidileceği "akit Zekinin çağ
rılacağı bekleniyordu. Hatta bu
nun için bazı dedikodular da 
oluyordu. Dün hareket eden 
millf takım kadroıu görüldükteIJ 
ıonra ilk kararda 1ebat edildtal 
anlatıldı. 

İtalya Milli Takımı 
Değişiyor Tamamen 

Top Gibi 
Ognıgan Adam 

Metecer tarafından keffedile
rek boksör yapılmadan evvel 
fakir bir aUenin çocuğu olan 
ltalyan boksörü Kamera bir ıene 
içinde bir milyon dolardan fazla 
para kazandıktan ıonra iti alay 
ve al&yiıe dökmnıtür. Son altı 

Sofyada yapılacak Balkan
yat müsabakalarına Romanya 
futbol takımının ittiraki hak
kında henUz kat'i bir malfi
mat yoktur. Romanyalılar da 
yunanlılar gibi bu müsabaka
lara iştirak etmemek arzusunu 
göstermektedirler. 

ltalyanlar ıpora yeni baıladı
Iar. Fakat •eneJerce emek vır
mit mllletlerin ekıerlsini geçtiler. 
Evveli bir dlktat<Srü başa geçi
rerek futbola aarılan bu millet 
Avrupanın en mahir futbolcülc
rini haklıyacak dereceyi bulunca 

}erile bile batı yukarda boy u. 
çüıeblleceği temin edilmektedl ı •. 

Yeni Milli takımın kadroaug
dan açığa çıkarılan Meazza gibi 
genç oyuncuJar 1ebep yokken 
Milli formadan mahrum edllerek 
yerlerine başkalarının ahnmasl Fransa -Holanda 

29 Teşrinievvelde Fransa· 
ya karşı oynıyacak Holanda 
futbol takımı tesbit edilmiştir. 
Holanda takımının saha idman· 
larına şimdiden başlanmııbr. 

Motosiklet 
Yarışları 

Monza, 23 - 175 1&ntf
nıetre mikap silindir hacmin
de bulunan Monza motosik
let yarışlarında Fumagalli bi
rinci ilin edilmiştir. Mumai
leyh 100 kilometreyi 48. 19. 
3 r5 dakikada katetmiştir. Bu 
sürat saatte vasati 124,930 
kilometre demektir. Fumagalli 
bu suretle kendi serisi dahi
linde dünya rekorunu kırmış 
bulunmaktadır. 

250 santimetre mikAplık 
silindirli motosikletler serisi 
Yarışında birinci miikAfab sa
atte vasati 139,976 kilometre 
sürat kat'ı ile tekrar birinci 
olmuştur. 

At Varışları 
Stresa, 23 (A.A.) - Bey· 

nelmilel at yarışı 29 eylülde 
hathyacakbr. Bu y~rışta ~ran: 
sa, birçok süvarı zabıtl~rı 
tar-afından temsil edilecektır. 
~~~=====-:========== 
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Mer1e.ez Muhacimi Hakkı 
Futbol antrenörünün işareti 

üzerine federasyon milli ta
kım teşkili hakkında yeni bir 
çığır açmış oluyor. Takımın gen~
leştirilmesi esasını kabul etmıt 
olan federasyon, bu ilk adımında 
muvaffakıyetsizliğe uğrarsa, ol
dukça kuvvetli hücumlara maruz 
kalacaktu. Daima merkezde a-ö
rülmiye alışılmış bir şampiyonun 
birdenbire listeden hariç bırakıl
muı muhtelif cereyanlar içinde 
çalkanan bizim teşkilat için B'iiç 
bir feydir. 

Bu güç İfe Futbol Federa.11yo
nu başladı. Hakkımızda hayırla 
olacak.a muvaffakıyetler temenni 1 
etmek en doğru hareket olur 
zannmdayız. Maamafih Zekinin 
idarecilik kabiliyetini de her za- 1 
man kadirşinuhkJa yadetmeyl 
unutmıyacağız. 

TEFRİKA NUMARASI 31 

BiR ELMASIN HiKAYESI 
:::;::=..:=:::::::::::::==::=~-=- YAZAN:* * 

- sanlarak yerinden fırladı, mı· 
Acaba Ayçiçek H., masum 

bir gafletle deruhte ettiği 
tellathk vazifesini bihakkin 
:Yapabilecek miydi? Ya yapa
lnazaa, ya bahtım tecrübeden 
~-tz geçerse? .. Bu ihtimal zih
ttine gelir gelmez Gtilhatunun 
l'engi soluyor, yüreği aıkılı
~or, sinirlerine zelzeleler yapı
lıyordu. 

Gedik Ahmedin karısı; 
b:ıinder UstUnde kıvrana kıv-
rana dü9UndU, bolbol ter 
clöktU Te nihayet kararını ver
eli demir ıibi bir iradeye 

rıldandı .. 
_ Agudan kurtulursa bo-

ğarım elimle· boğarım. 
Ş. 'di tam bir yayla kızı 
ım b. 

hissiyati taşıyordu. Derin ı~ 
·timadı nefs içinde her ıeyı 
~apabileceğine kani bulunu· 
yordu. Şahlanmış atları yele· 
. d tutup kuzuya çeviren, 

sın en • b. 
kurt boğan köpeklerı ır 

h 1 d Susturan pervasız 
am e e d 

Türkmen çocukları gibi o a 
Fatihin ıımarık oğlunu behe
mehal mağHip edecekti. Bu· 

futbolü terakki yolunda bıraka
rak, atletizme döndü ; orada da 
fevkal!de denebi:ecek galibiyet
Jer -=ide etmiye başladı. 

hakkında ıorulan auallere futbol 
diktatörü MBsy5 (Pouo) fU kıaa 
cevabı vermiftir: 

-" Eski takım güzeldi. Çok 
BaşJadıklan yolu de~iştirml

yerek devam edecekleri rannedi
Jen ltalyanlar bu sefer futboJde 
hiç bekJenmiyen blrşey daha ya
pıyorlar. Futbol diktatörü M. 
( Po.zzo) geçen ıene çok büyük 
a-alibiyetler temin etmı, olan 
Milli takımı baştan aşağı değiş-
tiriyor. Eks~risi kanı İtalyan Ar
jantinlerden tafkll edilen yeni 
Milli takımın lna-Hiz profesyonel· 

Yeni Bir Oyun 

A 1 ~tik Dansı 

t 
l 

iyi ,eyler yaptı. Büyük muvaffa
kıyetler kazandı. Bir ıenenin ka-
ı:anciJe iktifa edip daha iyiılnl 
aramak yerinde 1aymaktır. Spor 
f5e Claima ilerlemektir.u Demiştir. 

ltalyaoJn her rün sporda biraz 
daha llerlediğlni maddi bir şe
kilde göateren diktaUSrG haklı 
bulmamak kahil değildir. Baka
lıın Masyö (Pozıo) nun yeni takı-
mı bu •ene oeler yapacak. •• 

Bllhaau kadınların yaptığı atletik dansın ba:r.ı figürleri 

Alman kadınlarının atletik 1 larına daha yakın oluşudur. Atle-
ıporlara çok rağbet ettiğini J ;ık kd~n11ları yapmak ıçin vücudun 
gören terbiye! bedeniye muallim- b~v ükide

0 
hazırlanmış olması ':e 

leri kadınların apora olan şevkini dy Y rğunluklara tahammul 
artbrmak için terbiyei bedeniye e~ ecek kadar idmanlı bulunması 

. lazımdır. 
harekiitını d.ans l}eklıne koymuş-
ludır. Bundan e.,..vel Fransada Alman terbiyecileri yeni nesH 
çıkan bedii danslar rağbetten yetiştirecek kadınların atletik 
düştü. dansa karşı gösterdikleri hevesi 

Bedii danslarla atletik dans• ırkın tekamülü için pek hayırlı 
ların farkı birincinin aalon dans· bulınaktadırlar. 

nunla beraber elin demire 
yenileceğini, ateşin pamuğu 

yakacağını da unutmuyordu. 
Onun için çelik bir irade ile 
en mühlik bir mübarezeye 
hazırlanırken silahlanmayı da 
ihmal etmedi, heybesinden 
küçük bir hançer çıkarıp 
koynuna yerleştirdi. 

Böylece, bir saat, iki saat, 
hatta Uç saat' geçti. Şehzade 
2örUnmedi. Yaz gecesi, yavaş 
yavaş eriyordu. Hissi buh
ranlar içinde ağır düşünceler 
taşıyan Gül Hatun, iptida 
bu zaman geçişinin farkında 
olmadı. Öbür çadırdan henliz 
ıeldiğine zahipti, o derece 
heyecanına mağlup ve şuuru· 
na· bfglne idi. LAkin zerre 

zerre maziye karışan hayatın 

ruha aşıladığJ o tuhaf boşluk, 
nihayet vaktin geçtiğini ken· 
disine anlattı ve o ani bir 
teyakkuz ile etrafına bakmdı. 

Evet; vakit hayli geçmişti 
ve Şehzade gelmemişti. Aca
ba kocasının vesvesesi bey· 
hude miyidi ? Lakin bu, 
kabil değildi. O halde 
nıçın gelmemişti? Prensesin 
taktığı halka, birdenbire te· 
air mi göstermişti? 

Çadırda yalmı:, yapyalnızdı. 
Ne kendi hizmetçileri vardı, 
ne Şehzade tarafından bir 
adam gönderilmişti. Süslü bir 
kafese konulmu~ tek bir gü
vercin gibi münferitti. Eğer 
fitili kesilmediği için şulesi 

aydır Amerikada bulunan Karnen 
bir taraftan binni sbe tehlikesiz 

basımlllrla çarpışara1r para kaza
nırken diğer taraftan da at 

cambazhanelerinde tüy sıklet 
dünya şampiyonu namzetlerinden 
( Kit Çokotat ) tek elilele kldi-

rarak Amerikalılara kuvvetini 
a-östermek suretile karını arttır· 

maktadır. Bu halin spor ablikile 

kabili teHf olmadığını gören Nev
york federasyonu dev cüsseli 
ltalyanı ciddi bir hasımla çarpış
mıya mecbur etmiştir. Tetrinl
evvelin ortalarına doğru Karnera 

Şarkey ismindeki ilk çetin bok
aörle karşılaşacaktır. Bu maçın 

neticesinde Karteranın dünya 
ağır siklet şampiyonluğunda oy
nıyacağı rol taayyün etmil} ola
caktır. 

ıayıflıyan kalın mum da ol
masa bu müzeyyen ve geniş 
kafesi, kara bir mahbesten 
farksız kalacaktı. 

Gülhatun, bu sırri yalnız· 
lıktan ürkmiyordu. Ruhundaki 
çelik. ir de ve koynundaki 
keskın hançer, kendisini lüzu· 
mu .kadar kuvvetlendiriyordu. 

Bıraz sonra, Gül hatun büs
~üt~n ü~itsizlendi. Büyuk bir 
ıtmınan ıle bekledigi adamın 
gelmiyeceğine kanaat getirdi. 
Artık uyumayı düşünmiye baş
ladı ve bir hizmetçi çağırmak 
için ,yerinden sıçradı, lakin iki 
adım atar atmaz durakladı r 
Şehzade çadır kapısının önün
de idi! 

Gedik Ahmedin karısı, bu 
tecelUyi beklemekle beraber 

Dün neşri biten on beı 

kupona mukabil karilerimiıe 

vereceğimiz patron, yukarda 
resmini gördüğünüz elbiseye 
aittir. 

Bu elbise mavi veya koyu 

renkte kalınca bir kumaştan 
yapılmıştır. Sonbaharda da, 

kış mevsiminde de giyilebilir. 

Yakası açık, beHnde, iist 
kısmın fıstan oJduğu hibsini 
veren kısa bir etek vardır. 

Kollar uzun
dur. Bu elbise 
ile beraber ağ
zı geniş eldi
ven geymeli· 
dir. 

Patronu al
mak istiyenler 
ya on beş ku
ponu kesip 
getirmeli veya 

göndermelidirler. Taşra kari· 

!erimizin ayrıca altı kuru~luk 

posta pulu göndermeleri 
mercudur. 

titremekten geri kalmadı, 
maamafih metanetini ınuh:ı• 
faza etti ve karanlığın hima· 
yesine sığınarak hırsız adı
mile karşısına dikilen fehza
denin ylizüne değil, eline 
haktı. Ayçiçek Hammm va
zifesini yapıp yapmadığını 
anlamak istiyordtı. 

Gece ziyaretçisi ellerini ar
kasında tuttuğu için Gül ha· 
tunun gözleri hedefini bul~
madı ve ister istemez şehza
denin yüzüne çevrildi. Aman 
Allah f O glh:el yüz, o genı; 
çehre, ne kadar soluk ve ne 
kadar bozuktu? i)ei~k:Jnlın•n 
kanı sanki kurumwitı~, CnN-ır· 
ları hota!nuştı ve yhz~ne öl~· 
mün gölgesi vurmutr·J 

( Arka•ı var t 
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Moskovada, Hernedense Bizi 
Efganlılardan Ayırdılar ..• 

YAZAN: M. KAZIM 
-106-

Cumartcııl 11 Tq
rlolevvel 919 

Nihayet bu 
gece saat (12) 
de Moskova ls
tasiyonuna var
dık. Bir bölük 
asker ile bir 
bando muzika 
Efgan heyetini 
bekliyordu. Me
rasimle karşı

landık. Trenden 

inerken meş
hur seyyah Ab-
dftrreşit Ef. nin 
yanında bir ar-

kadaıı ile beni 
aramakta oldu-

ğunu gördüm : 
konuştuk. 

Bu kısa mu
havere esnasın
da hayretle öğ
rendim ld: 

- Bereketul
Jah Efendi beni 

karşılamak mak
sadile bu sa
bah hareket e
den trene bine
rek (Semra) ya 
ritm iştir. 

Semerkantta, bir cami ve müezzinin 

Sovyet Hariciye Komiser
liği benim bu gece Moskova
da bulunacağımı pek iyi bi .. 
liyordu, buna rağmen Bere
ketullah Efendiyi guya beni 
karşılamak' için ( Samra ) ya 
göndererek Moskovadan uzak
lqbrmışb. Bulunan sebep Lizi 
derhal konuşturmamak için 
uydurulmuş bir babanedt.n 
ibaretti. Fakat bu, cahiline 
bir bahaneydi. 

Her ne ise vagondan indik. 
Bizi (Pavurya) oteline, Efgan
hlan da bir başka yere gö
türdüler. Biz şarkta bir gaye 
etrafında birleşmek isterken 
Ruslar bizi ayırmıya çalışıyor
lardı. 

Gece otele ell bot olarak 
ıelmiştik. Eşyamız istasiyonda 
kalmıştı. Sabahleyin getirip 
otelin ilk katına çıkardılar. 

Halbuki biz üçüncü katta 
oturuyorduk ve bunları oraya 
kadar çıkarmak bir mesele idi. 

Emirberim akıllı davrana
rak garsonlara bir avuç kuru 
uzum vermek suretile bu 
müşkülil halletti. 

Filhakika o zaman yiyeceğe 
müteallik olan herşey Mosko· 
vada makbule geçiyordu. Me
vaddı gıdaiye buhranı vardı. 
Hatta ekmek bulunmadığı 
ıöyleniyordu. 

Akşam üzeri mihmandarı
mız Kampenoa geldi ve: 

- Kara hanın pazartesi 
günü bizi göreceğini ve Moı
kovada kaldığımız müddet 
zarfında esbabı istirahatimizin 
temin edileceğini haber verdi. ,.. 

Ertesi gün tercümanı yanı
ma alarak şehre çiktım. 

Pazar olmak mfinasebetile 
her taraf kapalıydı , yalnız 
ekmekçi ve ıebzeci, mevaddı 
pdaiye utan dükklnlar hafta 

ezan okuyuşu 

tatilinden istisna edilmişlerdi. 
Rastgele bir istikameti tut

turduk. Karşımıza bir mabet 
çıktı. Başka bir sokağa sap
tık, başka bir mabet ile 
karşılaştık . 

- Dünyanın , mabedi en 
çok olan şehri hangisidir' de
seler, derhal : 

- Moskoval cevabını ver
mekte tereddüt etmiyeceğim. 
Filhakika nihayet üç yüz 
metrede bir kilisenin yilksel
diğini görüyorduk. 

Ayni suretle : 
- En dindar halkın da 

Mo!iikovada bulunduğunu söy
lemek belki yanlış olmıyacakl 

Filhakika mabedin içinde 
dindarane bir buzu içinde 
rükUa varan binlerce halkı 
bırakınız; sokakta mabedin 
önünden geçenler bile haç 
çıkarıyorlardı. 

Hele sakallı bir arabacı 
gördüm ki, faytonunun üze-
rinde ayağa kalktıktan sonra 
eğilerek haç çıkarıyordu ki 
cidden garipti.I 

Sokaklarda şekerleme, mey
va, sigara satan kadınlara 

da tesadüf ediliyordu. Fakat 
iıtedikleri fiat pek pahalıydı. 
Mesela bir elma için 60, bir 
şekerleme için de 15 ruble 
talep ediliyordu. 

Büyük tiyatro meydanında 
durduk. Burası bizim Sultan
ahmedi andırıyordu, hatta 
çeşmesi bile vardı. 

(Mabadı yarın) 

Velime Cemiyeti 
Sabık çifçi meb'uslardan 

Fuat Beyin kerimesi Hikmet 
Hanımla Ankara Cümhuriyet 
Müddeiumumi muavinlerinden 
Fuat Beyin düğünleri Anka· 
rada Ethik Palasta icra edil· 
miıtir. Tarafeyne saadet te
menni ederiz. 

-soN POSTA 

Bu Sütunda Hergün 
L, _________ Muharriri Safiye Peyman J 

MESELE 
Ahmet Cenap on dokuz 

yaşında, zarif ve güzel, utan
gaç ve zeki bir genç çocuktu. 
Ailesi Galatasaray Lisesinde 
tahsilini bitirmesi için onu 
lstanbula gönderdi. 

Ahmet Cenap, uzak akra
badan Necati Beyin Şişlideki 
bllyilk apartımamnda yabp kal
kacaktı. Muayyen gUnde apar
bmana geldi ve misafir oldu. 

* Necati Bey, genç çocuğa 
karşı mftltefit, nazik ve feda
kArdı. Necati Beyin kansı 
Şükran da nazik, fakat rnknyt 
görllnilyordu. 

Ahmet Cenap onlara karşı 
sıkılgan ve minnettardı. Say
gııız hiç değildi. Kendini ça
bucak ıevdirdi. 

• 
Haftalar geçti. Cenapla 

Şnkran arasında bir samimi
yet başgöstermişti. Cenap, 
mektebe gitmediği :zamanlar 
apartımandan dışarı az çıkıyor, 
odasında çalışıyordu. Akşam

ları, Necati Bey yazıhanesine 

çekilince, Şnkranla Cenap 
karşı karşıya kalıyorlardı. 

Haftada iki üç kere, her 
üçtl de sinemaya gidiyo~lardL 

• Dört ay daha geçti. 
Bir gün, Cenap, Necati 

Beyle hususi görilşmek iste
di. On dakika haşhaşa kal· 
dılar. Genç çocuk odadan 
çıkınca doğru kendi odasına 
gitti ve kapandı. 

Necati Bey, öfke içinde, 
karısını buldu, ona dedi ki: 

- Cenap artık bizim apar
bmanda oturmak istemiyor. 
Sebebini söylemedi. Fakat 
ben sezdim. Kabahat sende. 
Çocuğa evimizde fazla oldu· 
ğunu hissettirdin, belki de 

YOK! 
haberim olmada'l fena mua• 
mele yaptın; kibirli genç, 
belli etmeden bizden ayrılmak 
istiyor. 
Şükran kocasına: 

- Dur, dedi, ve Cenabın 
odasına gitti. 

- Bizden ayrılmak istiyor
muşsunuz. Kocam söyledi. 
Sebebi de, ben size fena 
muamele ediyormuşum. Ko
cam öyle diyor. 

Cenap evveli kızardı, sonra 
sarardı. 

- Hayır, doğru değil bu, 
dedi. 

- O halde? 
Cenap cevap vermedi. Ka· 

dın ısrar etti. 
Cenap gözlerini önüne eğe

rek, alçak sesle : 
- Evet, dedi, sizin ynzn

nlizden gidiyorum. 
Şükran bu kllçilk itirafı 

kliçük bir kahkaha ile kar
şılamıştı. Dudaklarının kena

rında hafif bir tebessüm sak
lıyarak düşündü, diltündll, 
sonra yavaş sesle : 

- Kalınız! 

Cenap sevinçten titredi t 
- Nasıl olur? dedi. 
Kadın yine yavq sesle : 

- Ben kocama ıizi razı 
ettiğimi söylerim, memnun 
olur. 

- Çok memnunum. Size o 
kadar minnettarım ki ... 

- Pekili. Arada bir bana 
minnettarlığınızı söylemiye mtl· 
saade ederim ve daima iki 
samimi dost olarak kalınz. 

-Oh, benim için ne saadet. 
Bakıştılar ikisi de gözlerile, 

samimi dost olarak kalacakla
rına yemin eder gibiydiler. 

Meclisteki Müzakerenin ı' 
Zabıtlannı Aynen Her gün l 

Yazıyoruz ! Para 
[ Bq tarafı 1 inci sayfada] 

seneler intibakı mucip olacak 
hiçbir ibret miaali yoktur. C6rü
yor1unuz ki mesele hükumet 
için tahat bir mevı.u değildir. 

Ekıik olan 9ey şudur: Ada
let yerine gelmiyor. Bu evvel J 

emirde münhasıran hukukşinu
ların vazifesidir. Eksik olan ve 
hata olan teylmiz nedir. Hiklm 
buna kanımaz. Hakim, kendisin• 
verdiğimiz uıul ve kanunu tatbik 
eder. Hukuktina1lar bu kadar 
tecrübeye g6re eksiğin nerede 
olduğunu bilmezler mi? Kezalik 
gazeteciler rejimi müdafaa eden 
bü memlekette cümhuriyet ter• 
biyesi vermek için mes'uliyet 
almıt olan gazeteciler fena lıtl· 
kam ette bulunan arkadatlannın 
ne oyunlar yapbklarını hepi• 
mizden iyi bilirler. 

Sonra vatandaşlar müteeHlr, 
muıtarip olan vatandaşlar neden 
ıstırap çektiklerini herkesten 
iyi bilirler. O kadar çok tecrübe 
yapılmışbr ki bu tecrübeler bir 
araya gelince bu memlekette 
matbuat hürriyetini rencide etml
yen onun faziletlerinden istifade 
eden her türlü auiistimalirıl 
bertaraf edecek olan bir kanun 
meydana çıkarmak mümkündür. 
Biz b8yle bir kanun layiha11 
hazırladık, fakat iddia edemeyiz ld 
bu layiha ile bütün ihtimalatı 
derpiş ederek milletin hayatını 
teşevvüşten kurtaracak bütün 
tedbirleri temin edebildik. Bu 
hususta büyük Millet Mec-
Jilinin müzaheretini isteriz. 
Burada çok tecrübeli olan her 
biri bir itte ihtisas kazanmıı bir 
çok arkadaşlarımız vardır. 

(Devamı var) 

Harbi 
Var 

[Baı tarafı 3 ünetl 1ayfada] 
yaya veriyordu. O halde yapıla· 
cak fey lngiliz bankasında de
pozito olarak bulunan Fransız 
altınlarını geri çekmekti. Da· 
ha iki ay evvel bu harekete 
batladı. Tedricen İngiliz ban
kasının kanını emer gibi al
bnlannı çekti. O vakit İngiliz 
bankası f~ırdı. Fakat iş işten 
geçmiıti. tıigiliz liruının kar
tıhğı olan albn azalmıştı. 

Fransa bu vaziyetten l.tJ. 
f ade etti. İkinci bir taarruza 
geçti. Borsada F ranıız ape
külltörleri ellerindeki logiliz
leri çıkarıp franga çevirmiye 
başladılar. Nevyork borsası 
da Paris Borsasını takip etti. 

Bu umumi taarruz: lngiltereyi 
perişan etti. .. 

Bugünkü para harbi, dünkü 
asker harplerinden daha aı 
mühim değildir. Bir milleti 
mahvetmek için parasını kıy

metten düşürmek klfidir. 
Dün Avusturya, bir gün 

sonra Almanya, bugün de 
İngiltere para harbinde mağ
lüp edilmiı bulunuyorlar. Bu 
milletlerin düştükleri vaziyet, 
para harbinin ehemmiyet ve 
azametini anlatmıya kafidir. 

SİNEMALAR 

Fevkalade Şen Vodvil 

FRAKLI ADAM 
FERNAND GRA VEY tarafından 

-
Mevsimin İlk Büyilk DraIJll 

[ GENERAL PLATOFF J 
1 HÜKÜM GECES 

SUZY VERNON tarafından 

Bu 
gün 

MELE K'te 
Saat 1 dea itibaren matineler n 
Ilı.eten ı Sesli ve ıözta Paramount halihazır dilnya havadfılerlle 

ıeall ve ıUzUl ••ryeteler. 
Her lkiıl de Paramount fl1mlcrldlr. 

Sinemanın Muktedir San'atk:ırı 

GEORGES BANCROFT 
Dün aktam A S R 1 S f N E M A D A gösterilen 

ÖLÜM MAKiNESi 
FUmlnde bllyük muvaffaklyet kazanmışhr. 

HIH! Ye fed •• rayet kuyyetll olasa bu filmi mutlaka herkeı r&melldlr· 
ilaveten Mühim ve zengin VARYETE numaraları 

G L O R Y A 
Bugün Bu Akşam Ye Yann Yalnız Matinelerde 

MARKiZ DÖ POMPADUR 
HarlkuJlde Fransız Opereti Heyeti TemıillyesJ B~ında: 

ANDRE BAUGE ve MARCELLE DENYA 

.. ____ lıiveten: OSW ALD'ın Canlı Bir Resmi ----

BugUnOPERADA 
Denizde cereyan eden en 

büyük dram olan 

GAiP FENER 
(Aşk ve Vazife) 
Tamamen Fran•ızca •Özlü filim 
lllllme11Jll: (Fran•ızlanıa JANNINGS)I 

HARRY BAUR 
lliveten: Sesli, sözlü ve 

şarkılı varyeteteler 

Umumi duhuliye 25 kuruş 

Net eli olmak iıterıeniı:. 
Doktor MAX DEARL Y'yi lıtl~are 

.-dfnlr, ıl.ıe 

ALKAZAR - Vahşiler geliyor 
ALEMDAR - lhtiru Adasa 
ARTlsTIK - Yalnız Sen 
A S R 1 - Ôlllm maklneal 
EKLER - Volra, Volga 
ELHAMRA - HUkUm gec:eıl 
ETU VA L - lkimla yalnaı:keıa 
FERAH - Muhtelif temslller 
GLORY A - Markiz d8 Pompadur 
KEMAL B. - Çelik kasa 
MAJIK - Dilenciler Karalı 
MELKE - Frakla Adam 
OPERA - Calp fener 
SIK - Atk V alal 
tlıkUdar Hile - Tıtlna KuaHçe 
Takalm bahçeıl - Varyete 

Oıklldar Hile sinemasında 
Titina Kıraliça 

Mllmeuilleri : Lilyan Haney 
Villi Triç. 

---. Dün akşam __ .. 

ARTiSTiK sinemasmd 
ikinci programı ve W AL TER 
JANSSEN'in temsil ettiti 

YALNIZ ... SE 
(NURDU) 

Operetini g~renler YILLI 
WOLF'un bu yeni operet revü· 
sünün evvelkinden yeni " iki 
kalp birletince ,, operetinden 
daha yüksek oldukunu takdir 
etmitlerdir. 
lliveten: MICKEY MOUSE 
"FAS'ta11 

Umumi duhuliye 25 kuruş 

1 Radyo 1 
Bu Akşam Neler 
Dinliyeceksiniz ? 

25 Eylül Perşembe 
Ostrava 263 metre, 11 kilovat 
19 : Gazete haberleri 
19,30 ı Komedi 
22,15 : Hafif musiki 
Mublak.er 369 metre, 75 kilov•t 
19,40 : Senfonik konser 
21 : 3 perdelik komedi 
Belgrad 429 metre, 40 kilovat 
20 : Halk tarlularl 
20,30 : Keman konseri 
21,30 : Lübliyanadan nakil 
Roma 441 metre, 75 kilovat 
21 ı Operet Scugnizza 
Viyana 516 metre, 20 kilovat 
19,30 ı Opeucian nckil 
2!>,05 : Gece konseri 
Peşte SSO metre, 23 ki!ovat 
19,30 : Arpad ve Jankl•i 
20,30 : Komedi, son gecf 

lco:11erl 
Varşova 1411 meır !, 158 kilovat 
19,35 ı G"amofon 
20,15 : Konser senfonik 
KöniglVÜ• terhav11en 1635 met~ 

35 kilovat 
20 : Berlln mu•ikl akadl" 

isminin konserleri 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliye1.7

i1n •• , 
34 Halide hanımın validesi: 

(Fotoğrafuua dercini btemlyor) 

Herkesi tenkit eder, men· 
faat gördüğn yere çabuk te
maynl eder ve samimi olur, 
fakat düşmanlığı kadar da 
dostluğu devamsızdır. Tcmed
dtıhte blllpervazdır. Teı'fi
ka kapılır, takdirden çok 
hoşlanır. Herşeyi bilirim lddi· 
asındadır. 

l 
140A. Derviş Efendi: 

Fotoa,ahnuı dercini lıtcmlyor 

1 Eğlenceyi, zevk ve saf •1 
sever, meclis kurup sohbet 
etmekten fazla hazzedetı 
şakayı ve alayı ihmal ctıneı
Çabuk ahbap bulur, illlb,lf 
olur, kafadarlarını intihapt• 

· ad• mOıktlllt çekmez, daha JJY 
teaadnflere tlbl olur. 
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ION POSTA 

Atinanın Misali 
Bize Bir Ders 

Olınalıdır 

Türk 
larını 

Hava Kartal

Alman Kaptanı, Güverteden 
Aşağıya Bana Bağırdı : Yok 

Kalpak, Yok Kalpak ! ... 
NAKLED.EN: ZIYA ŞAKIR 93 

( Ba4tarafı 1 inci aayf ada ) 
Pire ve Atina çıplak ve 

taşlı bir arazide bina edil
dikleri halde bugün Zapiyon, 
Millet bahçeleri gibi şehrin 
ortasında muntazam parklar 
vücuda getirilmiş. Şehirde bü
yük bir faaliyet var. Herke-
ıin ittifak ettiği bir nokta 
ıudur ki, bizim eski hemşeri 
Rumlar buraya geldikten 
ıonra Atinanm ticari ve ik
tııadf faaliyeti çok artmıı. 
Meseli evvelce burada tek 
bir halı tezgahı yokken ıim
di (360) halı fabrikası, 62 
tane de halıcılık mektebi var. 

Tanıya 
( Baştarafı 1 fncl ıayfada) 

Burada, tekru bölüğümün 
başına geçerek miitarekeye 
kadar çalıştım. 

İzmirin işiali Uzerine 22 
Nisan 335 te fstanbula dönmek 
mecburiyeti hAsıl oldu. Ayni 
ıenenin 18 haziranında Deniz 
Tayyare Mektebi Müdüriy~tine 
getirildim. Mektep Y efilkCSyde 
idi. Fakat blitlln malzemesi. 

Hergün sekiz, on saat yü
rümek suretile dördüncü gün 
yatsı vakti Adapazarına var· 
dık. 

Kasaba, milli kuv tretlerin 
işgali altında idi. Bunların 
başında da kuşçu Eşref vardı. 
Bir ara Eşrefe muarız bir 
çerkez kafilesi Adapazarını 
işgal etti. Bu hal üç gün 
ıUrdü. Vaziyet kötn idi. Bun
lar, bizim Anadolu içine git· 
mek istediğimizi biliyor, bu 
yUzden tehlike de artıyor
du. Bu vaziyetten bizi, Gey
vcde bulunan rahmetli 24üncü 
Fırka Kumandanı Kaymakam 
Mahmut B. kurtardı. 

(Her luıkkı malıfıutlu) 
Elimden kalemi bırakbm •• 

kendi kendime ıordum ı 

-
- Acaba ne oluyor? •• 
Dinledim, güvertede kuman• 

dalar veriliyor ve koşutmalar 
oluyordu. Hemen kalemi bı· 
raktım ve kapıya fırladım. 

Tam çıka cağım zaman bir 
Alman kllçilk ı:abiti beni ıe
llmlıyarak dışarı çı~mama 
nezaketle mAni oldu : 

- Kısa bir zaman içlD 
rüverteye çıkmıyacaksınız .. 

Dedi. Bir ande vilcudum, 
buz kesildi. Şüphesiz, Abdill
hamide suikast edilmişti. 
Genç zabitin yUzilne hay
kırdım: 

ı 
1 ı 
1 

' ı 

- Niçin efendi? Biı: burada 
mahpus değil, misafiriz .. 

Ayni zamanda ikinci kap
tan yukandan dik ve kaba 
bir ıesle bagırıyordu; 

Abdülhamit için lıazırlanan Beglerbegi sarayında gatali 
odası olarak sol köşe intihap adilmişti. 

- Yok Kalpak.. yok kal
pak ... 

Bereket versin, ikinci kap
tandan çok terbiyeli ve mü
nevver olan genç zabit, vazi
yetimden ne düşünduğUmO 
anlamış gibi tatlı bir neza
ketle cevap verdi i 

- Mnsterih olunuz.. Bu 
memnuiyet, tamamen lebiniz
dedir. Çnnkü, Yunan filosu, 
!lzerimize doğru geliyor. Bi: 
hidiseye meydan vermemek 
için muvakkat bir ıaman sa
londa kalmanızı kumandan 

emretti. 
d 8 d Vasıf De i. u esna a, 

Beyle Salih Bey de güverte· 
den gelmişlerdi. Hep beraber 
aalona indik. 

Ah bu dakikalar, nekarlar 
acı ve nekadar eı1mdi ? 

Askerlik şerefinin biltlin 
kıymet Vf'I kutsiyetini gö.ğ~~n
de taşıyan Türk :ınbıtının, 
vazife ve mecburiyet dolayı
ıile düşman karşısında sak
lanmaktan ne acı ıstırap duy
duğunu o anda gözlerimle 

ıördnm. . 
Yunan filosu, bnyok bır 

gürültil ile yanımızdan geçti. 
Güverteye çıktığım ıaman 
Uk gözüme çarpan ıey, 

rrandi direğinde dalgalanan 
bilyük .&\iman harp bayrağı 
o!du. Sanki o ıiyah Prusya 
kartalları etrafa heybet ve 
azamet saçıyorlardı. 

(Averof), yavaş yavaş bizde~ 
uzaklaşıyor. Pek yakın geçti
fi için, arkasında bıraktığı 
dalgalar, yatımızın bordasına 
çarparak dümen ıulnrımıza 
ltarışıyordu. Yatın suvarısı, 
pek hoş bir adamdı. Kısa boy
lu, sinirli, daima dişle ... iu.l 
gıcırdatan tuhaf bir bahriyeli. 
Küpeşteye dayanmış, Yunan 
filosunun arkasından bakı• 
yor.. yumruklarını sıkarak; 

- Ah, bir TUrk kruvazfüli ... 
Diye mırıldanıyordu. Salih 

B. süvariye sordu; 
- Şayet bizi görilp te al

lllak isteselerdi ne yapardmız? 
Suvarinin derhal kaılıırı ça

bldı. Sağ elinin iıaret parma• 
iı llo evveli. cilr•kte azamet .. 

le dalgalanan harp bayrağını 
ve sonra da güvertedeki top-
ları göstererek: 

- Onu yapabilmek içio, 
evvela bunlara cevap vermek 
lAzımdır. 

Dedi. Fakat Salih Bey, bu 
cevabı kafi görmedi. Herhalde 
bu Alman zabitinin ruhunu 
daha iyi anlamak için tekrar 
sordu: 

- Fakat Averofun koca 
toplarına karşı, sizin bu kü
çük toplarınız nasıl mukave-
met edebilir? 

Dedi. SUvari, daha bUyUk 
bir ciddiyetle buna da cevap 
verdi: 

- Çok hakkınız nr. Fakat 
bir asker harbe girişmiye mec-
bur ol~uğu vakıt, ne kendi 
zifını ve ne de karşısındaki 
dilşmanın kuvvetini düşüne
mez. Benim Tazifem, sanca-
ğımın terefini ihldl edenlere 
karşı son dakikaya kadar 
bütun kudretimle harbetmek
tir. Muzaffer olmak n.ekad~r 
büyük bir şerefse, vazıfe ug
runda mahvolmak ta ayni de-
recede yüksek bir şereftir. 

Dedi. 
Süvarinin bu ıözleri, ordu 

köşkünde Rıza Paşanın söy
lediği sözleri hahrıma getirdi. 
Narin bir (yat) ın içinde 
oyuncak gibi görilnen selam 
toplarile Averofun çelik zıh
lanna, büyük çaplı toplanna 
meydan okuyan şu zabitiu 
sözlerile Rıza Paşanın sözle
rini mukayese ettim. 

Cihanşümul bir şöhrete ma- 1 

lik olan Osmanlı ordusunu, 
içi boş bir testiye, ve daha 
dün hDkümet kuran düşman
ların atsız ve ıansız orduları
nı da sert bir kayaya benze-
ten.. ve bu kıyas ile en ev
vel kendi askerlik kudret ve 
maneviyatını bizzat harap 
eden bu 'Osmanlı . ordusu 
kumandanı nazarımda kardan 
yapılmiş bir heykel gibi bir 
anda eriyiverdi. 

Rıza Paşanın ve maalesef 
onun çürük iman ve ku?.retin~ 
tevdi olunan zavallı uçiincu 
ordunun mağlup olacağına 

şimdi tamamen kani ol?~~· 
Çünkil şu Alman zabıtinın 
söylediği büyük sözler .bana 
bir daha anlattı ki bir silahı 
kullanan el, kudretli bir imana 
dayanmazsa o silahtan galebe 
beklemek büyük bir hatadır. 

( Arkaıı ..ar) 

Çocuk 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Birer Kutu Boya 
Gıılatnsnray Llseıl 1025 ?ıfahmut, 
1 Terzi Ali Ef. yanında Hllseyln 

~:::n Scklz:lncl mektep ıınıf S, 396 Sa· 
blha Fıılk, Ankara Hacı Murat mahallemi 
ÖkıUzce ç•şme caddesi mllkerrcr 5 
F • 1 Aytekin Çcrıbcrlltaş orta mektep 
5;v~nasl, A~karo Hüccettepe Yağlı· 
d d ıokak 45 Kenan, Hnydarpaıa 

e e b ğ Prevantoryomu SUleyman 
Valdo ıı Artuvıı Çlfllk tahrirat kAtlbl 
GünıU\ğıu Tnrgut, Topkapı Sefa boıtan 

Ruhi H "ııı Kalecik Avukat Akklif Bey 
29 Nil ' 1 Do.ı:.an Bey ve Hanımlar. otlu ecm ıs .., 

Birer auzune Zarf Kagıt 
1 t bul Llıeıl yedinci ıınıf 11)4 HSaldlet 
ı an 1 J raf memuru am 

Haydır, Ankara luc Lcdent, Eyüp NI• 
Medeni .~eyln1 o!addcıl HUıeyln Kıllç, 
f~ncı Munze~ lisesi 9l Şefik, Edirne 
Konya Erke Ahmet Ef. oğlu 
A11elcndın d~lncGen ağa sokak Mat
fbrahl:rı, Ye S llhli ~ınnf ve Ehali 
mnz.cl Zalda, a Nadire Coğaloğlu 
Bıın•cası daktll;~~ Üç ~er fell cami 
No. 3 M. Ziya, H l~~eB vuıtaaUc Sa· 
knrşıaı Be{ı~cr mekt~p • talebesinden 75 
dullııh, Hanımlar. 
Seyfi Bey v~ Albüm 

Bırer Ad 

Ankara Öo Çe~:af:::. su:::! 
Bakı·klSy Metin dd 1 fam&ll Adaaa 
adada maden ca dea an Teni Tevfik 
A··ua lllJIH·h•er 1 

Fikret, Beşiktaş Hacımenıur sokak 60 
Saniye Ziya, lzmlr Şark otelinde M. 
Vedat, lıtanbul Kı:ı; orta mektep 147 
Halide, Ankera Mil't Müdafaa ut 
itleri maaş kAtlbl Yuıul 8: oflu Ragıp, 
Topanede aGtçll Nlko 91, Edirne "'ç 
terefell cami karşıııı berber Halit Ef. 
oğlu l~ıfat, Konya lıımr-tp ca mektebi 
447 Türkan RUstem, Ankara lımetpaşa 
mahallesi Poyraz sokak 160 Rebia 
Yo:r:gat Gazi Paşa mektebi Jale GönOI, 
ffanıın ve Beyler. 

Birer Kitap 
Manlııı Saray mahalleal şişeci Halit 

Bey oğlu Semih, Yeşllldiy MOhendlı 
ıokak 35 Faul Tevfik, Salihli Avukat 
Hayri B. km Muaı:.zcz, Beşlktaf köyfçf 
BHlmpaıa köşkU E:r:el, Çankırı Posta 
Tel raf mlldilrünlln otlu SaUihattln. 
Heffbeltada Sahllboyu 103 Cemal Avni, 
Salihli Avukat HayrJ 8. va11tulle Ne· 
zlhe Nlıantaş Feyzlye lisesi mczunla
Berl~ Necmi, Çorlu 61 inci fırka leva• 
ıı:ım mlldUrü Kaymakam Ali Rıza Bey 
oğlu Rüş_tü1 Edirne Postana yanın~6 
Albert Şoef, Vefa orta mektep 
Muzaffer, U:r:unköprü Mimar Hayrettin 
mektebi 135 Ncrkiz, Ankera Uluca nlar 
Anııfnrta mahallesi 5 Şllkrll, Gatatn1a• 
ray lise•I 1148 Oım'ln Naci, Snllhll Tel-

af MüdllrUnUn oğlu Muzaffer, Ankara 
:ıaar Devdlran mahallesi Mcıaçlt ıokak 
f N clbe Beşiktaş K6ylçl Mehmet Auf 
A:Akeara 'Atpazan ÇenJ"el bu S Tahıla 
a.1 ve Haaımlar 

Bura gazetecilerinin davetile 
evvelki gUn ( Akropolis ) Ati
nanın eski hisarına gitmiştik. 
Hiıann bulunduğu nokta bü· 
tnn ıehre hAkim bulunuyordu. 
Bize verdikleri malumata göre 
uıDbadiller geldikten sonra 
Atina beş misli büyümüş. 

Bunlar için Yunan Hüküm <'-
tinln ıarf ettiği para ı: .. ! 

( 300 ) milyon Türk lir .. - . 
ıına baliğ oluyormuş. Buı a 
mukabil bunların Yunanistaııa 
götürdükleri servet, nakit ola-
rak (55) milyon ıltın tahmin 
ediliyor. . 
Şurası da dikkate şayandir ki 

Atina civarında toplanan mu
hacir mahalleleri, muhacirlerin 
Tilrkiyede eskiden bulunduk· 
Jarı şehrin iıimlerine izafetle 
ye bunların bqına birer 
"Yeni,, kelimesini koymakla 
uy eni fzmlr,, , uy eni Filadol· 
fiya., (Alaşehir) , .. Yeni Kon
ya., gibi bir nevi Türk isim· 
Jeri taşıyorlar. 

Atina şehrinin dahili faa-
liyetini artıranlar ise muha
cirlerden ziyade firari rum
lardır. Bunlar, naklettikleri 
büyük servetlerle ıehirde 
bllyük tesi•at ve ticarethane
ler vücuda getirmiıler. · Bugiln 
bunların besledikleri en bllyilk 
emel Tilrkiyeye serbeatç.e ıri-
dip gelebilmektir ve TOrk
Yunan dostluğunun bu arzu· 
yu er, geç tahakkuk ettire
ceğine kanidirler. 

Yunan gazetelerinin neşri
yatına göre, ismet Paşanın 
Atina ziyaretinde, bu meaele 
de halledilecektir. 

Burada İstanbullu bir zahire 
taciri ile görüştüm. Tiirk - Yu
nan dostluğunun en büyilk 
semeresini ticaret uhasında 
vereceğine kani olanlardan 
biri de bu zattir. Diyor ki : 

- Türkiyede en fazla hu
bubat istihsal edilir. Yunanis
tan da en ziyade hububat 
ithal eder. 

Kanada ve Amerika gibi 
uzak memleketlerden Yuna
nistana her sene (500 - 600) 
bin ton hububat gelir. Kom
fU ve doat Türkiye dururken 
arbk uzak yerlerden erzak 
celbetmekte ne mana vardır? 

Sizde olmayanı bir size, 
bizde olmayanı siz bize ve· 
rirseniz bugün çektiğimiz 
buhrandan kolaylıkla kurtu
luruz. 

İşte yeni Yunanistanın yeni 
Türk - Yunan itiliifından bek
lediği asıl aemere budur. 

, 

Tersane ambarlarına nakledil
mişti. Bu atıl vaziyette durur-

ken İ.ımir Mndafaai Hukukunun 
İstanbula nakletmesi üzerine 
bu grupla teşriki mesaide 
bulundum. Cemiyetin milli 
harekAt hakkındaki tebliğle· 
rini köprU Kadıköy iskelesinde 
bir müvezzi gibi halka da
ğıtarak bir mllddet te böyle 
çalıştak. 

İiıtanbulun ifgall llzerine va· 
ziyet bllsblln tehlikeli bir hal 
almıştı. Yanıma deniz yllzba
eısı tayyarecl Ahmet Nuri 
Beyle berar (Hava Müatqar
hiında binbaşı) Berlin Sefiri 
Kemalettin Sami Paşanin ta
lebi llzerine Ankaraya hare
ket ettim. 

Beraberimizde Ahmet A'1 
Beyle beraber ıredikli tayya
reci la mail Efendi ae Yardı. 
(Bu ut İzmlrde uçarken bir 
kazaya kurban ıitmişth.) 

Hareketimiı 2 Nisan 336 
da Taki olmUftu. Os!Iftdar 
yolile yola çıkışımızın ikind 
g(lntl akfamı kuvayı milliye
nin ilk kar-:.rgAhına vardık. 
Sabık İatanbul Meb'usu Bin
başı ŞnkrU ve Dayı Mes'ut 
Beyler de orada idiler. 

Bir kısım kuvvetile Adapa
ıarına gelince bir VC!ika rica 
ettim. Şehir hAla çerkezlerin 
kordonu albnda idi. V eaika
yı aldıktan sonra Belediye 
reisinden fiç lira iane istedik, 
tlmendifer idaresinflen de bir 
dereıin alarak bir ıece vakti 
yola çıkbk. Lefke halb mın
takası idi. Buradan kırk ki· 
tilik bir vagona atladık ve 
Eakiıehri bulduk. Eskişehir· 
den aynlıp Ankaraya vara
tımız tam 12 Nisan 336 tari· 
hine tesadnf eder. 

O aırada Gazi HL de iı· 
tuiyonda bulunuyorlardı. Ke~ 
dimizi takdim ettik. Ellerimizi 
ııktı, hatınmızı sordu. Geldi· 
ğiıniı yolu, tesadüf ettiğimiz 
levkaliidelıklcrle alikadar ol
du. Biz de icap eden ıeyleri 
arıettik. Alıadoluya geçişimiz 
Ye orad4 vazife alışımız da 
işte böyle cereyan eıtti. 

Ç in - Japon Harbi 
Şimdilik Durakladı 

( Baıtarafı 1 inci aayf ada) 

nedir ki Japonlar taarruza 
ıeçmlş, Mukdene kadar iler
lemişlerdir. 

Yine Japonların iddiasına · 
röre Çang - ÇunglakJ Çin 
askerleri de Japon askerle
rine tecavO.z etmişlerdir. 
Çinliler, Japon Demiryolır 
na karşı taarru:.larını ( 22 ) 
eylülde tekrar etmiılerdir. 
Ayni zamanda 21 eylül ge
cesi, Çinliler Harbindeki Ja
pon Askeri Heyetinin binası
na, Japon Konsoloshanesine 
ve Japon bankalarına bom
balar atmışlardır. 

Aynca Kora hududunda 
fayan çıkarmışlar, Japon bi
nalanna ateş vermitlerdir 
Çang • Çungtaki müsademe
lerde Japonlar 66 ölü, 77 
yaralı vermişlerdir. Japonlar, 

Vaziyet \ t1dur: Bir taraftan 
Cenıiyeti Akvam, öiğer taraf• 
tan Rusya ile Amerika vazl· 
yeti gözden geçiriyorlar. Va· 
tingtonds Çin, ldpon sefir• 

lerinin ve Ameri ı'.a Huiciye 
erkanının irtir:akiJe Jra-uşma
lar ydpılıyor. 

f aponya da Cemiyeti Akvama 
cevap ham'l·yc ·• Çin hallo 
mitingler aktediyor, seferber
lik yapılmasını istiyor. Umu
miyetle Japonlenn demek 
fsted:klcri ıudur: 

"- Bu iş ötekinin, beriki· 
nin karışacağı i7 değildir. Biı 
lcozumuzu Çinle paylaşırız. 
E:.asen bizim Mançuride (16) 
bin kişilik asker bulunJurmıya 
hakkımız vardır. Sev~ettiğimiz 
ııskerlcr fazla degildir. 

Fakat (,,in, tabii huna ya
naşmıyor ve Ct'mİyet Akva· 
r.:ı 1n kararını bekliyo.-. Bu 

ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 
-

No. 1 
Gazetemizde on bet gtlnde bir 

Yermekte olduğumuz Patrona 
bedava almak lıtlyor1ıınıı, bu 
kupona ke1lp aaklayını:ı; v• 15 
kupo,., toplayınız. Pil tronl rımıı• 
dan pek memnun olacnkııru • 

Patronlar neşredlldl til erl giln• 
den itibaren lıtanbut karllorlmlı 
bir hafta, taşra karllerlmlı on 
gUn içinde kuponlannı g8nder• 
melidirler. Bu mllddet pçtlkteıa 
moma kııponlar kabw edllmu. 

bu hlili, Çinlilerin harp edil
mesin diye askerlerine ver
diklerini iddia ettil:Ieri emriu 
doğru olmadığına bir delil 
addediyorla~. Bundan başka 
Japonlann kabul ettikleri 
bir nokta vardır. O da, 
Çinlilere karşı LiddetH bulu
nan bazı genç Jnoon Eabitk
rinin son hftdiselcri bir vesile 
b~larak harekatı gt-nişletmiı 
olmalarıdır. Japonların bir 
ithaı.11 daha var. O da Çin
lilerin Japonlara tecavüz ha 
%ırlığı yaptıkl~rıdı.. Bunun 
için de Mançuri bankaları:ı
dan paralarını çcktilderini 
sebep gö•teriyorlar. Şu lıaJo 
göre timdi vuivet n~dir? 

arada da bir:birin düşman 
ola ~ Çin vilayetleri muhare
beyi .~ü.raurmuş, vaziyetin 
lkişafını bekjyorlar. Belkide 
müştere~ düşmana karşı müş· 
tereken hreketc ielecekler
dir. Falfat bunun için Kanton 
hllk-3met bir fart koşuyor: 

Milli Çin hDkimeti reisi 
Şang-Kay-Şekm çekilmesi 

* Son haberler, Şimali Çin-
de!<i Çin askerlerinin nilelerile 
bereb r Pekine çekildiklerini 
hel:>e eriyor. Bunların ail9'" 
leri hayvanlarla beraber aym 
vagoı:ıla .. da naklediliyorlar. 



Si ; 2 1 2 

VAPUR AB 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

lnebola - Ttırk - Antalya, 
Mersinden 

Antalya - Türk - Hopadan 
Güzel Bandırma - Ttlrk • 

Bandırmadan 
Nilüfer • Tnrk - Mudanya, 

Gemlikten 
Gtll Nihal - Ttırk - Bandır

madan 
Barlln - Ttırk - Cidedeıı 

Prinçipeaa Marya-Romanya
Klstenceden 

Lotus - Fransız - Beyruttan 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Anafarta • Türk • Antalya, 

Menine 
Marmara - Tllrk - Mudanya, 

Gemliğe 

Kırlanııç - Tlrk • lzmite 
Karamani -Framız- Bartına 

SEYRISEF AIN 
m.kes _..t,ıaaı GallltlMllı Klpd 

.... B. 19'2. $abe A. Sirkeci -
~-- .... t.fMO 

darece aplada yazdı 
malzeme puarbk De •bil 
alınacaktır. 

ihale 2&-9-931•at 18,30 
450 kilo cıvata, 900 kilo 

perçin çiYiai, 200 kilo Lo
mar perçin çivisi, 25 tane 
liyah saç, 5 tane baklavalı 

•ç, 40 tane k&şebent, 20 
tue maıuralık çubuk, M0 
metre pirinç çubuk. (2882) 

ALEMDAR VAPURLARI 
KARADENiZ POST ASI 

Millet 
VAPURU • E't'l.Ol. 

um art esi 
............ t 18 de Sir'm nbtımıaclan hareketle 
( Zoapldak, laebolu, Ayaa
ak, Samsun, Onye, Orcla, 
Gire11m, Trabzoa, Rize n 
Mapam ve Hopa ) ya azi
met ve avdette ayni iakele-
lerle Şlrmene, V aldıkeblr 
Ye Glreleye ujrayarak ay.
det edecektir. 

Mlracaat maballiı lataa-
bal, lleymeaet ham altmclald 
,....._.Telefona 

lataabul: 1154 

BAH R IS E Fi T 
F.ELEIENK BlNKASI 
IST ANBUL ŞUBESi 

merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

2.5,000,000 FL 
Tediye edilmiı sermayesi: 

5,000,000 FL 
bıtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatada JC..u, paluta T.W.. 
...,.... mı-1 ,. .. ..., tM .-..ıs 

....................... u .... ADr 
.......... Telef .. 1&5" 

Bil4mum banka muamelih 

Eınni et Kasalan lcan 

Patoos, Bakteriyelos 

0r. M. Lutfi 
GOi.HANE SEltbtlY An 
llUALLIPILERINDEN 
DUill, " latul hılbllar 
Patolojik n lakteriyolojik 

aaareneler, icra olunur. 
Adru: Babıali caddui 

Wl&Jet W.- ıa No. 
T.,_h ıtA -. . -

SADIK ZADE 
Biraderler ••purlan 

Karadeniz postam 

Dumlu Pınar 
:·~;PAZAR 

J 

ARABA&.ARININ BAKI· 
MI V&VA TAMIRATI 
iÇiN l'AHle OCR&T· 
L&R V• .. &N PORD 
•AHl-LIEAI tfATAVA 
DO.MO• VAZIVETTIE 
DIRLE ... ClltREK TA· 
MIRAYTIN VE ca&RIEK 
VIEOltK -ARÇA&.ARIN 
l'IATI f'ORD MOTOR 
GOM~ANV TARAPI N• 
DAN Tlt•PIT llDILMI• 
OLUP. RltaMI f'OAD 
aAVIL.IERI au LiSTE• 

rbll akpm• 17 de Sir
kec.i nhbmmdan hareket
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rlze)ye azimet ve av-
detle ayni iskelelerle G6-
rele, ve Onye ) ye uğra
yarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet ham albnda 

L.ltlll AVN&N TATBiK &TM~·· BA MU· 
KAVltL.& MECBURDUllLAll. POllD 
HIZMSTI BAMIM' MA•flAP'INI A••ARf 
al" HADDIE iNDiRiR VS •u •U"IETLIE 
PO"D KULL.ANANL~ .. A ARAaALA· 
RINI AZAMI TA•A~RUl'LA leTl8• 
NAR &TM ltL IERI N t T•M 1 N KD ltA. 

aeenteliiine mlracaat. 
TeL 22134 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 

ovyet nttasit Kömürü 
SALAMANDRAğ ğ KALORiFER 

::p;;~ı Çarşamba 
Permanent, Goden Yuair 
10balar içia 33 kiloluk mi· 
btlrlll çuvallarda teallm edilir. 

.... ·- l91n hususi antrasit, 
bilumum Şofaj Santral 
kazanlarına dahi tav
siye olunur. Zira sar
fiyatta pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

ıtlnll akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zongul"ak, ine
bolu, Samsun, Ordu, Glre
IUD, Trabzon, Sllrmene n 

Sahı merkezi - Galata 
Arapyan Han 137 

Telefon: B. O. 4581 
Rizeye) ıfdecektir. 

F ula tafsillt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lıjma mlracaat. T eL 21515 

Mahrukat olarından isteyin iz 

• • 
L IJSESI 

Devlet Demiryollan iktısat ~ek.~l~~i .. Maadin işleri 
.ve Limanları işletme U~~!_.~!!r!~9~~~'!!. ..W,eoinia 

U ld 
· d Şdıh Kwlot karyelerinde klin olup hnk6met mala bulUDA11 

mumi aresin en: ~ ~:ı.nın teslim tarllıiadea iti ..... - _ ııarfuıda 
Y akmcla Sel•nikte klfat edilecek ola H,nelmilel pana- 100,000 Tlrk liruı aermaye ile bir Tllrk firketi t .. ldl ederek 

Jll'I liyaret edecek zevat ..,. mukar pqaJlfcla tefhir etmek laukaka ba firkete deYredilmek. 
IMn De.let DaDiryollan lwüade •ldedilecek ev• aticlekl 2 - ilk wae wfmcla IAbai imtiyulyeaia l/fDX) mikya-
-M ......._ -.1.. .ut teuilltla _._ iW bada amatuam topojıaft •e jeolOjik liaritalan yapilmak.,. 
:;d~ :a:t:fl( o~. 7~ " ..,. tal 

1 tıilkl lmallba "- atı. uma tetldldaclea elcle. eclileoelc neticeler 
1 - Teuillt DeYlet o.-.-'-ollartnm L-L..-1 latui~-- feDlll bir npor ile teabit •• tetkikat aetayicine ı&re ifletme 

_, --•· r-- projeleri tamim edil«ek lkta.at Velclleti11e ita edilmek. 
Haydarpapya aldecek yolealar " ev•JA mnnhı•rdlr. 3 - ikinci HDe sarfında maden mevkiinden deniae np-

2 - Yolealarclan azimet ve ••det llcnti .,..mea ahmr. teclileeek yol yapılmak. 
~~~:-::. sldi.- " dlterl dlalte •·h- olmak ilen 4 - Oçlbac:I MDecl• itibaren ugarl ( 1000 ) toa cevher 

3 - AYClet biletleri muteber olabilmek lçia ba biletlerle 

benber Hrıl komilerliiüıdea mmadclak bir YeSika ibraz 
eclUmek lbuacbr. Abl halde ba biletler hlklmah addolaaar. 

' - EtJa aaldiptmda sidlt lcretleri pefinea mahreç 
iatuiJoaancla amaml tarife berlad• tam olarak ahmr. Ba 
qya avdetle aerıl komiaerlitlnden ma..dclak bir Yuika n 
91yanm Dk ıevkiade abnan hamule 1e11etleri lwiDe mecca
nen mahrecine iade olunur. 

Gece Gündüz Yanar. 24 Saatte Bir Defa Doldurulur. 

Paria bp alwl~ tanfmdaa tat: eclil
miplr. Telalikell ı.lditlerclm u •mı o-. ,.. ....... ....... ~ defa 

doldurulur • 
Salamandralara mahsus İngilis antrasit 

,, ,, Rus ,, 
( Auer) ıu makineleri en mlkemmel.. 
Saıamandralann tamirab tuhhlt olunur. 

Kuluçka ve ana makineleri .. 
v.,an. •po .. A. Hrl•t:Hlla, Galata, Heaaran ..u,.. ,.. ,.-.... Nala Hu .......... No. 2i). ·r 

daraç ft 1eYkedH•ek ve 1nkolunamadığa takdircle ita mik
tara tebb&I eden kıymet llzerindea ylbde bet rumi Dİlbl ile 
meskOr resmin ytlzde albaı niabetiade teçblzab ukeriye tertibi 
yerilmek ft milll B..nk•lardu birinin ( 5000 ) linhk teminat 
mektuba ita edilmek n tetkll olunacak firketin temettllab 
ufi,..mln maadinia imtiyaz brarnameline zeylen tanzim ve 
teati lahnAcak olan prbıameain ahklmı maliye fulıada 118-
terilcliii llzere maayyen Dilbetler dairesinde hlk8mete hluei 
temetttl Yerilmek tartile ihale edlleeejinden taliplerin 3 t9f1'İ· 
nlaaai 931 tarihine mlaadif ula glhıl ... t OD beşe kadar 
kapalı zarfla •e teminat mektuba ile azami ıeraitin lkt.aat 
Vekileti Maaclin Mldiriyetl umumyulne ita eylemeleri. 

----r Memleketin Dk " hUIUll Terk Koleji olon: 

IST ANBUL TÜRK KOLEJi 
Mektee_ ~!o• Ye erkeklere leyb n neharic:Ur. 

ANA, iLK, ORTA ve LlsE ıumflanm baYidlr. 

Lisan Deraleri: lnpizce ve Fransızcadır. 
hı hl, Cat .... Sif trw ._, ;'ı T• .. 

.... 'C ,._ • ...._._ ..__.. 

MGıtaluarab l\•rupatla ltr 
rlncWtf diplomalarla mual· 
4akbr. 
Depeıu: Haıan Ecza Depeıu 

HASAN BALIK YAOI 
Neneçyanın ballı Morina 

baldı yatının bat mahıuUltiOr. 
Gayet ıubuletle içilir. Dlnya· 
da menut bGtGn halık yaıl•· 
nnın en neffıl en mul'atldlal 
•• mukarnıl n en halisi 
olup kilo1U 100 ve yanm kilo
ıu 60 kuruttur. 

HASAN KUVVET şurubu 
Kanıızlık. romatlzına, .,..., 
kemik, ratGa, mide, •lnir, 
ademi lktiiar, damar .. .,.. 
baıtalıklanna de•al ıafldlr. 

FAYDA 
Sinek, tahtakuru Ye ltltln ba
fVab imha etler. Leke Jap
maa. Tealrl kat'ldir. 

HASAN KOLONYAll 
Hali• limon çiçeklerinden mb.
tahzar bir barlkal aan'attlr. • 
derecedir. 

Hasan Zeytinyılı 
Hamım 1olatur. Gayet .... 

balla n J:'bet miti tatb4ar. 
Yemekler e n Mlhaua ..tra 
"lraraettu ~ 
lflllr. 

DlNTOS Dlf llCUllU 
Dlflere ...... ,., "*· 

Be1ulabr Ye ~ .... idea ... 
ka1e eder. Gaz.t!t .... tir. 

Hasan Uif Suyu 
Hasan Çıcuk Pudrası 

Hasan Tuılıt Sa~unlan 
Hasan Gliserin Sabunları 
Hasan Nebati Sürmesi 
Hasan Glutan Mamullb 

(Ekmek, bademli ekmek, 
blıkot, phrlye, makaraa, 1111, 

~kolata) -Doktor Ali Valalt (Yd_, 
Çocuk .... -
TREPARSOL 

Dalalll F,...t ll&a olap 
..-..r• lis.• kalmatl• '9-
claYl eder. 

__ , ._Tablet hainde& _ _.. 

lnu1t.ı bdac1 n... 11-•1re. ··-Y .. lfta tle&Ntle ....... nr. 
..Ukemece lllaa iflAlma lsanr 
nrilmlt olu Hafı& Salt _. 
ERt Beyin bu kure Hhaba .. ~. 
laba ile akteylemlf olduta k•· 
prdatonan tutlld muamele•I 
30 TeırlnleYYe) 951 tarihine taJin 
eclllmlt oldutundan allkaclaranm 
J•Yml mezklrda mabkemere 
mlracaatları illa olum. 

-·FIRSATI ..... 
KAÇIRMAYINIZ 

8 
AY VADE iLE 

Elbiselerinizi, 
Ayakkaplanam, 

TwWi,_.... 
Mobllpam 

Ye ..... iateclijiabi ......... 
lardaa alabillnbn. 

TESHILAT 
ll!NTEf KASAVI 

stanbul Bahçekapı, Orozdi·B 
karşısında Celil B. Han No. M 

Tel. 2,3946 

SON POSTA 
.... ı, sı, .... Huadla .. Halk ....... -lareılata.ltal N........,_ 

Şeref ...... S5 - S7 -
T...,_ l.taabal • 202IS 
........... , ......... 741 
T......, ı lata.W SON POSTA 

ABONE FIATI 
TOludYE - 291 t• Kr. 

751 " -" 151 " 

2'11 Kr. 
ı•" -" -" Gelea nrak ır-' Yerllm-. 

hlalardaa -·aUyet alaaaa. 
Adr• dellftlrllaeal ('JO) ~tw. 


