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Türk Dostluğu Yunanlıların Ummoi Arzusudur 
Türkiye - Yunanistan Dostluğu Ve Muhalif Fırkalar Gazi Hz. . T Ürk Hava Karta 1-

------. -- Ankarayı Teşrif 
Muhalif Fırka Liderı M. Papa~as- Buyurdular larını Tanıyalım .•• 
tasyo (Son Posta) Muharririne 

Kanaatlerini izah Ediyor 

llllballf fırka nl8I iL Papaautupaua 
ıa:ııetemlı lçla lmsaladatı fetujraf 

Atiaa, 28 ( Huausl IUl'ette 
......... , h • t ........ 

-)-Y....ı.tndanV .. 
Dizel• blk6metiae mulaalll 
olan fırkalardaa biri.ı ele 
dlmhuriyetçl çiftçi •• ltçl 
fırkasıdır. 

Bu fırkanın reisi, Y unania-
tanda ilk defa Cllmburiyet 

.,_/eli w luıricig• nldlinln ikam•tlt1rin• ta/11is ol1111an 
Atinatla ( Pötl Pal•) ot•ll 

fırkua teşkil ederek cllmbu- M. Papanutuyo eskidenbe
riyetİD lllnma pek çok hiımet ri bir Ttırk - Yunan mukarene-
.a.it olan M. Papuautu- tine taraftanhr. Bu mlblaMl>etıi 
~- )e flldrlerlni ...... m.,l fayclala 

Geçen ıeae toplanan Bal- buldum. Muluallf farkaam nW 
kan ltirllsi koagruiııe bu at b- fU fuhab Yereli: 
riyuet etmiıti. Yakında ~.an- _ Tlrldye ile Yuaaniata• 
bulda toplanacak olan ıkind itillfl -L 
Balkan kongreıine de Yunan arumda ya~alın ar T--:-

murahbas heyeti reiıi olarak ı nız M. Vemzeloıun şahsi e; 
iştirak edecektir. (Devamı 6 ancı aayfada ) 

-
Amerika 
Seyahati 

\ Yunanistan Olempiyatları ••• 

Atletlerimiz Atina da 
Hararetle Karşılandı Eski Maliye Vekili 

izahat Veriyor 
-Eski Maliye Vekili Saracoi-

111 Şükrll Beyin, bazı Ttırk 
Bankacılarile Amerikaya gi
decejiui. orada mali mlleae
aelerle teman geçeceğini dlln 
nakletmiştik. Saracoğlu Şnkrll 
Bey bu seyahati hakkında ıu 
İzahatı vermektedir: 

" - Yakanda Amerika ya ıeya· 
hate çıkacaiım hakkandaki ha· 
herler doğrudur. Bu seyahati· 
inin mali meselelerle allkadar 
olup olmadığı hakkında ıim
dilik bir şey söyliyemem. 
Seyahatimde bana kimlerin 
refakat edeceği hakkında da 
izahat verecek yazivette dr 

iilim." 

İran-Efgan 
l<abilelerle Bir Müsa• 

sademe Oldu 
T alıran, ( Huauıt )- (Hora

••n ) .ilAyetlnin Efl'an hudu
dunda iayan hazırlayan Ye yai-
lllac:ılık yapan Efl'an kabil .. 
lerUe lran hudut ukerlerl 
•raaında bir mllsademe olmut
'-ır. Asiler d6rt maktul bırak· 
tıktan sonra Efl'aD hududuna 
'-kllmiye mecbur olmqtur. 

l imi 
ni,..tl• Y8nulı m•sl~aıları al"tUı11tllı 

All•t ., 6 r, 
( Huatt1I ıurelt• olunmutlardır. . 

Aiina, 25 L--=..tm: .. _ Atletlerimiı otomobillerle, 
d dow' 'ı muuuıaa • AA ' l ı&n er ıgımı lacak ikametleri için tahaia o onan 

d.,n ) - Atina.d~ :·~decek ( Akropol ) oteline getirilm}t-
Olempiyatlara ıştır• 

1 
lerdir. Sporcularımız, 6ğle 

lan atletlerimiz diln (G~ ~e- yemeiini hep bir arada ye-
~al) vapurile Pireye gel~~r:~ dikten 800ra bir müddet isti-
ve Yunanlı arkadaşlan ı.tikbal rahat ettiler ve akıama dotru 
fındaa aamlml surette 

Reisicümhur Hazretleri 
Ankarada Büyük Mera
simle Karşılanacaklar 

Reiıicilmbur Hz. din Bat
,.kil lamet Pf. , Dahiliye Ve
kili Ş. Kaya, Hariciye V .ıdll 
f. Rliftll Beylerle bitlikte 
J)eriace yollle Ankaraya 
)aareket ebDİflerdir. 

Baı•eki\ lamet Pı. dün saat 
14 te Dolmababçe ıarayına 
gelerek Gazi Hz. lerl tarafın
dan kabul edilmiı, müteaki
ben Oçüncll kolordu kuman
danı Şnkrll Naili Pş. ile 
Saraçoilu Şükrtl, Şükrü 
Kaya, Tevfik Rn,to, Fırka 
Grupu Reisi Ali, Meclis 
ikinci Reisi Hasan, T ekirdat 
Meb 'uıu Cemil, Ali Fethi, 
TalWn, Nuri Beyler aaraya 
gelmif lerdir. 

Gazi H:ı. saat 17 de aaray
daa çıkmıılardır. Bir mllfreze 
wlia ıellm resmini ifa etmiftir. 
• 

Gazimiz nlıtıımdan Sakarya 
~ôt8rlne ~ ....... 
9U&J Werfade dem&ll bulu
naa Ertajrul yatına .,....,. 
... •• kencllleri maiyetleri ... 
\ieki zevat ile beraber yata 
geçmiflerdir. 

Şnkri Naili Paşa ile Vali 
Muhiddin, RiyaseticO:nhur 
Umumi Katibi Tevfik, Yusuf 
Akçora, Samih Rifat, T rab
zon meb'uıu Hasan, Ruten 
Etref B. ler Gazi Hazretlerine 
Derinceye kadar refakat et
mişlerdir. 

ErtujTUI yatı saat 17 bu
çuia dojTU Derinceye hare
ket etmiı, Gazi Hz. •e maiyet
lerindeki zevat Derinceden 

Fırtınalı Kış Gecelerinde Karade
nizde Geçen Mücadele Sahneleri 

Umumt lr.arpt• lzmirtl• 11azi/t1 ı&wn tag*11r•l•rdtt11 biri 

TGrk hava kartallarını TGrk 
halkına tanıtmak ar:ıuıiledlr ki 
(Son Poıta) hu kahramanların 

bayabnı netrediyor. Bu ıilalle 
araaanda birkaç rilndenberi denlııı 
tayyareciıi korvet kaptanı Savml 
Beyin blud •i&ıDdan bGtün bir 
,.,... Myahaı .... ,....._ .... 
BaslnkD kıauncla S.Yml &e,la 
Türk orcluauna cephane 7etiftir· 
••k Jçla arkadatlaril• l'eçirditl 
bGtOa bir f aallyet bayabnı oku
yacaluını:ı: 

Jf' 

Miltareke zamanında Kon
yada birçok tayyare ve mal
zeme birikmiıtl. Bunlardan 
istifade etmek arzu ediliyor
du. Esasen bunları faaliyete 

getirmek üzere çağırılmııtam. Bir 
iki gün içinde emrimizi alarak 

Konyaya geçtik. Hareketimiz
den bir giln evvel Hamdullah 
Suphi Bey vasıtasile karar
glhta Gazi Hazretlerinin ilti-

1 
fatlanna mazhar olmuı ve arza 

Yeda etmittik. Konyada faaliyete 
bqladık. Türkiye BUyllk Mil
let Mecliıl HOkümetinin te
ıekklllünO Konyada tesit et· 
tik. Fala tipi tayyarelerd• 
bir aYCa ta11areal hazırlıyor
duk. Motlrtlnde araza vardı. 
.saldildll, anza tamir edildi, 
temizlendi ve yerine takıldL 

Tayyarenin diğer mahalleri 
de gözden geçirilerek sıra 

motörlln tecrllbesine geldl 

8 Mayıı 336 günll, baı mo
t6rcU tayyarenin içinde oldu
iu halde, bir nefer pervaneyi 
çevirnaiye çalışıyor. MotBrde 
tazyik fazla olduğundan nefe
rin kuvveti pervaneyi çeYir
miye klfi gelmedi. Neferin 
yerine ben geçtim. Penaneyi 
çevirirken mot6r birden ha

( Devamı 7 inci aayf ada ) 

aut 20 de buaual surette ( /ngiliz lirasının 5ukulu 
Ankaraya hareket etmişlerdir. =---------------------------

Hususi tren LugOn 14,49 
da Ankaraya varacak, Gazi 
Hz. istasyonda merasile kar
şılanacaklardar. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam) 
Çahıılan encümenlerde faal 

bulunarlaraa memlekette matbuat 
hayabnın vatanan menafii ile 
ntandaılaran menafii n. telif 
edebilecek bir surette tanzim 
etmiye lmkln vardır. Sizden bu 
muaveneti rica ederim. Eğer bu 
da kifi felmezH f"ndife etmi
yorum. Çünkü fena blr matbuat 

( Devamı 7 inci saytada ) 
~ 

Stadyomu gezdiler. 
Atletlerimiz kendilerine karp 

Yunanlı mealektqlar1 tarafın
dan g6aterilen ıamiml teıa
blrlerden çok memnu kalmıt
lardır. Yunan sporculanmn 
tetkil ettiği istikbal heyetinin 
batanda Yunanistan Atletizm 
reiU M. Keçeu bulunuyordu. 

** 
lngiliz 

boplbmz. 
balonunun pilotu -
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Sukutu Ününde Mektebinde Zabıta 

ln~iliz lirası, bütün dün- D •• T •• Et t • 
~:::.! .. ~::ir~:::~re~a~!~ Tedrisat un aayyun 1 Hadiseleri 
yetı sordutumu• ha11ı ıu yeni Sene için yeni 
fikirleri anlatblar. 

Kımıl Bey (Erenk8y 1.tasyon cad- Talebe Kaydine Bugün 
.... 23> B 1 ld 

- Bntnn dtınya esasen bir aı anı ı 
buhran geçirirken İngiliz para- Sultanahmetteki Sanat mek· 
11nm dllf mul bu buhram tebine bai'lhıden itibaren ye-
kamçılamıfbr. Zahirde bu ıu- ili talebe kayit muameleaine 
kut faydalı ıibi l'lrihıtlne de bqlanmlfbr. Müracaatler 15 
8yle değildir. D&nya para- Teırimevvele kadar kabul 
lannın esasını teşkil eden edilecek ve ıartlan hm olan-
lsterlingin düımelİ blltihl piya- lann mektebe kayitleri icra 
salan altnst etmiştir. Şu olunacakbr. 
ihracat mevsiminde bilhassa Mektebe yalnız l.tanbul 
biz bundan çok müteeuir maarif mıntakasına tlbi olan 
olduk ve olacağız. Kocaeli, Zonguldak, Samsun 

• ve Ordu villyetleri halkı ka· 
bul edilebilecektir. Tahsil Adz B. (Beyuat Fuat P•t• eaddul 7) 

ı k leyll ve meccanfdir. Ancak 
- mgiliz lirasımn su utu taliplerin ilk mektep mezunu 

dllnya buhranını arttırmaktan olmqı, 12 ile 16 yaşları ara· 
bqka bir şeye yaramamıştır. aında bulunması ıarttır. Ay-
Benim kanaatimce dünya ar- nca Türkçe, riyaziye, yurt 
tık (yekpareleşmiştir). Telefon, bilgisi, tarih, coğrafya ve 
telaiz, 1eri nakil vasıtalan, re.im derslerinden müsabaka 
matbuat, ainema ve tayyare- imtihanı yapılacak, bunda 
lerle kitap bu vahdeti yarat- muvaffak olanlar alınacaktır. 
mıfbr. Binaenaleyh kürrenin 
herhansi tarafındaki bir fe
IAket ve ıabrap bllttın mil
letlere yayılır. 

Jt
Orb- Kısa B. (Fatih lla ltaç.,.a11 5) 

- lngiliz parasının düşmesi 
beni ne yalan aöyliyeyim çok 
ıevindirmiştir. Yirminci asır 
taçlann, tahtların devrildiği 

bir asırdır. lngiliz lirası da 
bu asırda blitün dünyaya se
ıini ve saltanatını işittiren bir 
IUltandı. Her ~kışa bir iniş 
mukadderdir. Bu san sultan 
asırJaşan kürsüsünde ne hür
riyetler boğmadı, ne milletleri 
istimar ve ne: serverleri istis
mar etmedi ? Ne bahasına 
olursa olsun bunun düşmesi 
de dilnya iktısadiyabnda bir 
dCSniim noktası olacakbr ve 
herhalde beterin lehine .• 

• 
Huaa B; (Napnca Emlnbey mah. 9) 

- İngiliz lirası (800) e ka
dar düştü. Tüccar bugünkü 
bonoJannı daha ucuz ödeye
bilirler. Fakat ellerindeki mal 
( 1030) a alındığı için yeni 
malları aşağı satarlarsa eski 
maldan zarar ederler. Sonra 
mevaim Tllrkiyenin tam ihra-
cat mevsimidir. Şimdi bu 
lflerimiz ıekteye uğramıştır. 

Binaenaleyh bu duşuı aynı 
fellkettir. 

Talebe Hücumu 
Mülkiyede Müsabaka 
imtihanı Yapılacak 
Bu sene Mülkiyeye girmek 

iıtiyen lise mezunlan pek 
fazladar. Şimdiye kadar mü
racaat edenlerin miktan yet
mişi bulmuştur. 

Bu sene azami 40 talebe 
alınabileceği ıçın müracaat 
edenler arasında müsabaka 
imtiham yapılacaktır. imtihan
lar bir eylülde başlıyacak, on 
eylülde bitecektir. Yeni ders 
senesi gelecek ayın on beşin· 
de başlıyacakhr. 

Hayrat Hademesine Ahk 
Evkafa mensup hayrat ha

demesinin aylık yoklaması 

müddeti bu akşam nihayet 
bulmaktadır. Y oklamalarım 
vaktinde yaptırmıyanlann ma· 
aılan geç verilecektir. 

Mühendis Mektebinde 
Mühendis mektebine yeni 

alınacak talebenin mllsabaka 
lmtiham yann mektepte ya· 
pılacaktır. Evvelce kaydedi
lip te yarınki imtihanda bu· 
lunmıyanlar haklannı kaybet• 
miş olacaklardır. 

Dünkü Müsabakalarda En Fazla Povan1 Kum
kapı Kulübü Kazandı Ve İstanbul Mın

takası Güreş Birincisi ilin Edildi 
l.tanbul mıntakuı Güreş birincilikleri için geçen hafta baılıyan 

mllabakalara dlbı devam edilmiş ve neticelenmiştir. Miisabakalar 
dtbı de Beyotlu Fırka aaJonunda yapılımf ve fU neticeler alınmıfbr: 

Gore, · Futbol 
Filiz ılklet: Kumkapıdan 

Ali birinci, Kumkapıdan 
Ômer, ikinci, Cafer OçiincO. 
En hafif siklet: Haliçten Bur
han birinci, Kumkapıdan Ya· 
tar ikinci, Bedri Oçllncll. Hafif 
siklet: Harbiyeden Miiniir bi
rinci, Kumkapıdan lsmail 
ikinci. Yarım orta siklet: 
Kumkapıdan Saim birinci, 
Kumkapıdan Aliettin ikinci, 
Haliçten Yusuf Aslan liçfincü. 

Orta siklet: Haliçten Şevki 
birinci, K umkapıdan Ahmet 
ikinci ve Sabri OçüncU. 

Yanm ağır ıiklet: Haliçten 
Faik birinci, Kumkapıdan İb
rahim ikinci. 
Ağır ıiklet:Kumkapıdan Mus• 

taf a birinci, Haliçten Cemaı 
ikinci. 

Umumi tasnif neticesinde 
Kumkapı üç birincilik, 6 ikin
cilik, 3 ilçüncülük almak su

reti)e mıntaka birincisi olmuştur] 

Haliç, 3 birincilik, 2 
ikincilik, bir tlçtlncüliik almak 
ıuretile mıntaka ikincisi ol
muştur. Harbiye de bir tek 
birincilik almiştır. 

Geçenlerde birkaç kltıp 
arasında teıkil olunan latan
bul Spor Birliği maçlarına 
dlln devam edilmiıtir. Dnn 
ilk maç Birlik muhteliti ile 
Rami idman Yurdu arasında 
yapılmışbr. 

Oyun Muhtelit takımın hl
kimiyetl albnda geçmlt Ye 
Muhtelit takımın (7-1) galibi
yetle neticelenmiftir. 

Bundan sonra Şarlqim~ 
difer- F eneryılmu futbolculan 
lmrfalamıf, F eneryılmu ( 2-0) 
galip gelmittir. En ıonra da 
Albnhili.I - lstanbul Terbiyei
bedeniye klüpleri oynamıtlar 
ve Hililliler ( 4 • 1 ) kazan· 
mıtlardır. 

Reisicümh&r Hazretleri 

Bisiklet Kazası, Sar
hoşluk, Sukut Ve Hır

sızlık Yakaları 

Son 24 saatte 1ehrimlzde 
fU hldiseler kaydedilmiştir: 

Yani ve terzi Kimilin bin
dikleri biaikletler Edirnekapı
ya doğru gitmekte iken Em
niyet Sandığı muhuebecisi 
Arif Beye çarparak yarala
mışlardır. 

Beykozda oturan Gemici 
Ekrem ile arkadaşı Hüsamet
tin sarhoş olarak sokakta 
tesadüf ettikleri Dursun Aliyi 
jilet ile yaralamışlardır. 

Ayvansaryda oturan Koço· 
nun 8 yaşındaki oğlu Dimitro 

duvardan düşerek yaralanmışbr. 
Taksimde otnran Yakup Ef. 

lamlnde bir zat Bayram ıoka
ğmdan geçerken albn dit 
Ômer ve arkadqı Hasan ta
rafından 100 liruı çalıllllllfbr. 

Ruam 
Y anndanltibarenHayvan 
Muayenesi Başlıyacak 

Viliyet dahilindeki beygir, 
merkep ve katır gibi hayvan
lann Ruam muayenesine ya-
rından itibaren başlanacakbr. 
Muayeneye evveli Fatih ka· 
zasında Samatya nahiyesinden 
başlanacak ve sonra sıra 

' ile Şehremini, Fatih, Ka-

Gazi Hazretlerinin dtın ıehrimizden Ankaraya avdet bu
yurduklarını haber verdik. Resmimiz Reisicümhur Hazretlerinin 
ıehrimizden mfifarikatine Ait bir intibaı tesbit ediyor. 

ragümriik, Fener ve Eyup 
nahiyelerinde devam oluna
rak terinievvelin yirmisinde 
bitirilecektir. 

Muayene neticesinde Ruamh 
olduklan anlaşılan hayvanla
rın nizamname mucibince 
imha edilmeleri lizım ıel-
mektedir. 

Halk F ırkasmda 
Halk Fırkası senelik ocak 

kongreleri teşrinisani başlan

ğıcında yapılacaktır. Kinun
saninin on beşine kadar da 
blitün kaza ve nahiye kongre
leri bitmiş olacaktır. 

Bonolar Veriliyor 
Gayrimübadillerin bonolan· 

nın verilmesine bu sabahtan 
itibaren tekrar başlanılmıştır. 
Bugün karar numaralan (525) 
ve (554) arasında olanlara 
verilmektedir. 

Eylul 

Günün Tarihi 

Soğuk Var 
Hararet Derecesi Haylı 

Sukut Etmiştir 
Artık boğucu sıcaklardan v• 

tabii yazdan eser kalmadı. Eakl 
eyiül ayının henüz ortalarına 
l'elmeden aotuklar batladı v• 
hava bir haftadır yağmur ve hr
bna ile karıtık tukaf bir manza
ra aldı. Havanın bu vuiy.tl diln 
berbat denılecek bir tekilde idi. 
Dün akıam çıkan hrbna epey 
korku dakikaları l'eçlrdi, fakat 
de•am etm9dL Bu Hbah ile 
bulutlar datalaralc hna tekru 
aiinqlendf. Ancak aotuk yine 
devam etmekt.dir. Vaziyeti 
Raaatbaneden morduk ve atr en• 
dik ki hararet derecesi (12) ye 
kadar dütmüttür. 

Ay Tutulacak 
Bu akşam saat altıyı yirmi 

l'eçe ay tutulacak ve on buçuta 
kadar devam edecektir. Bu man
zaranın bütün aafhalan ıehrimlz
den tamamen rörülecektir. 

Yerli Şekerler 
Geçen aene (830) Tal'OD ı•ker 

latihaal eden Alpullu fabrlkaaının 
bu aene (1500) Y&l'On latihaalitta 
bulunacatı tahmin edilmektedir. 

Tıp Kongresinde 
Dördilncil Tıp Kongresinin 

per19mbe tilnü meHİ•inl bitir
dijiai yumıfbk. Kongreye lttl
rak eden l•tanbul doktorlarından 
bir kıamı düa tehrimize gelmlı· 
lerdlr. Verilen malOmata ware 
konve, memleketin bet 1'1da 
mıatakuına aynlmaa1na karar 
vermiftir. 

Fransız Meb'usları 
Geçenlerde tehrimize geleaı 

Fransız meb'ualarından mürekkep 
heyet Bunaya gitmit, tarihi eser
leri gezmitlerdir. Bugün Yalova 
tarikile tehrimize döaec:eklerdir. 

Diş Tabipleri 
Dit tabipleri dün toplanarak 

Etibba oduı idare heyetine 8'1-
recek azayı aeçmitlerdir. içtima• 
da bir diş tababeti konF"eal 
akti de müzakere olunmuftur. 

itfaiye Efradma Elbise 
Belediye, itfaiye memur ve 

efradı için yeni elbise ve çiz
me yaptırmıya karar vermit
tir. Elbiseler hem yazlık, 
hem de kı§hk olmak ilzere 
iki takım yapbnlacaktır. 

Soğuklar Başladı 
Isparta, ( Huıusi ) - Son 

günlerde devam eden sıcak

lann arkası kesildi ve havalar 
birdenbire soğudu. 

Havanın fırtına ve yağmu• 
ra çevirmesi ihtimali, heniiz 
barmanlannı tamamile kaldı
ramıyan çiftçiyi haylı düşün· 

dürmektedir. Şimdi bUtiln 
çiftçiler, azami iayretle 
mahsulü ambarlarına atmıya 
çalışmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çin - Japon Muharebesi - 2 

1 : Haaau Bey - Ne bitmez, t:Okeomu 
"mmı bv.. Daha ıidecek • • 1 

Bey - Daha 
Yakit Yar. 

-
3: Hayriinnas Bey - Fakat Çine gidince 

ili bir çay içer, yori'UDluk alının. 
4: Hasan B. - Artık Çinde, Japonya~a 

çay bulamayıL Onlar çay yerine biribirlerinıo 
kanını içiyorlar. 
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Hergün 
Münderecatımızın çok
lu/undan dercedi/eme
miştir. 

10,000 
Türkmen 

Türkistandan lrana 
iltica Ettiler 

Tahran ( Hususi ) - İran 
topr:ığına Rusya Türkistanın
dan ( J O ) bin çiftçi iltica et
miştir. Bunlar Türkistanda 
bazı fazyiklerden kurtulmak 
için kaçhklannı söylemişlerdir. 
lran Hükumeti bunların iskanı 
için bot arazi aramaktadır. 
Bunlara meccanen arazi ve
tilecektir. 

M. KUrtiusun istifası 
Berfin, 25 (A.A) - Harici 

siyasi meselelerin tetkiki hu
susunun Fransız nazırlarının 
ziyaretinden sonraya tehiri 
siyasi mahafiJ tarafından 
M. Kilrliusun muhakkak su
rette istifa edeceği şeklinde 
tefsir olunmaktadır. 

Rıza Tevfik 
Şarki Erdenden De 

Beruta Gitmiş 
Benıt, (Hususi) - YUzelli

liklerden filozof Rıza Tevfik 
buraya gelmiştir. Rıza Tevfik 
bir zamanlar Şarki Erdende 

Asan atika işleri müdftrlüğtınO 
yapıyordu. Filozof ( Conya ) 

da Abdülhamidin oğullarından 
Silleymanla görüşmüştür. 

1 O Milyon ltalyan 
Roma, 25 (A.A.) - lstatis· 

tiklere nazaran ecnebi mem· 
leketlerde oturan 10 milyon 

İtalyandan 8 milyonu Ameri

kadadır. 

Bu miktardan üç buçuk 
mlyonu Müttehidei Amerika

da., iki milyonu Arjantinde, 
iki milyonu Brezilyada ve 
lkiyUz binden fazlası da Ka
n.adadadır. 

Fiili Cevap! 
Bir lngiliz Harp Ge
misi Denize indirildi 

Londra, 25 (A.A) - impa
ratorlu deniz yollarının mu
hafazası için hususi surette 
hıta olunan ·t 0000 tonluk kru
Yazörler smıfmın ilk cüzütam• 
mı olan Loander kruvazörü, 
Devenportta denize indiril

miştir. 

lspanyol Donanmasmda 
Madrit, 24 (A.A.)- Bahriye 

nezareti, amiral Xavier de 
Salas'nın donanma erkam har
l>iye reisiliğine ve contre 
Amiral Alvaro Guittianın filo 
llmumi kumandanlığına tayin 
edilmiş olduklarını bildir
ın.ektedir. 

itfaiyenin YildönUmU 
Bu.gün şehrimiz itfaiyesinin 

kuruluşunun yıldönümüdlir. 
Bu münasebetle itfaiye müzesi· 

nio küıat reami yapılacak 
1 130 ıeneıinden buıUne kadar 

ltf aiyenin ıeçirdiği nfhalar 

iıah olunacak, aynca · bua 
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... s_o_n_R_o_s_· t_an_ın ___ R_e_s_im_li_Mı_a_k_e_l_e_si ________ .. __ A_c_e_le_•_ı I Sözün Kısası 
Darülfünun 

1 - Büyük bir ıair, bakkaldan alacatı 
eıyanın listesini yuar gibi, acele tlir yaz
maz. Mıaraları sıralamak, fİİr yazmak 
değildir. Bazan hakiki fair aradığı kelimeyi 
bulmak için bir ay bekler. 

2 - Fennin en büyilk ihtiraları bir 
hamlede meydan• çıkmamııtır. Her ihtlraıa 
arkasında uzun ve yorucu seneler vardır. 
Tabiat aırlannl, ancak hayat pahaama 
meydana vermitt1r. 

3 - Bupnkii devir, aOrat devridir. 
Fakat iyi ı, yapmak iatiyen klmae acele 
etmemelidir. Acele it daima noksan olur. 
Çahı, çalıı, çalıı.. Fakat daima muayyen 
bir raye ile. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

iNGiliZ LiRASI J Çin - Japon Harbi 
Nevyork Borsasında Su- ı J O d H d d Ç k•J 

k t 
·o Ed" apon r usuna u u a e ı -

u evam ıyor • 
Nevyork, 25 (A.A) - Per- mek için Emir Verildi 

şembe günü esham borsasında 
hakim olan kararsızlık evvelki 
gilnkü fiat kazançlarını yok 
etmiştir. U. S. Stocls 5 ilA 
JO puvan düşmüştür. 

Açılıştan itibaren 3.90 dolar 
olarak tesçil edilmiş olan İn
giliz lirası gayri muttarit su
rette düşmiye başlamış ve 
öğleden biraz sonra 3,84 de 
kadar sokul etmiştir. 

İskandinavya paralan zayıf
lamıştır. Bu hal, bazı maha· 
filin bu memleketlerde albn 
mikyasının muhafazası bahsin
de izhar etmekte olduklan 
endişelere delalet etmektedir. 

Londra, 24 (A. A.) - Ban· 
kerler mahafili, M. Laval ile 
M. Hooverin Nevyork Borsa
sında gayri mtlsait akisler 
hisıl edebilecek olan albmn 
Nevyorktan çekilmesi meıele
sını müzakere edeceklerini 
ümit etmektedir. 

Liverpol, 24 (A.A)- Pamuk 
piyasasında son derece faa
liyet vardır. Dün 45,000 balya 
pamuk satılmıştır. Bu miktar, 
40 senedenberi yapılan satış
ların en mühimmidir. 42 pu
vanlık bir tereffii kaydedil· 
miştir. 

Pamuk piyasasındaki bu 
faaliyetin sebebi İngiliz lirası· 
nı~ sukut etmesi neticesidir. 

[Buhrana ait be tinci aayf amı.&
daki haberleri okuyunuz.] 

Asi Filo 

Gemiler Bulundukları 
LimandanAyrılmıyacak 

Londra, 25 ( A. A. ) -
Amirallık dairesi, Atlas Ok-

yaoosu filosu cüzütamlarının 
teşrinievvel ayının ikinci haftası 
nihayetine kadar mensup olduk

tan limanlarda kalacaklarını 
bildirmiştir. Bu mühlet, amiral-

hğa tahkikat komisyonunun 
raporlarını tetkike imkln 

bahşedecektir. ---
Milli Takım Sofyada 

Sofyadan bildirildiğine göre, 

Milli futbol takımımız dnn 
oraya varmış, Bulgar spor

culan tarafından karşılanmış
lardır. ilk maç yann Bulıar 

Uzak şarktaki kanlı ihtilAf hakkında bu sabah gelen 

telgraflar vaziyetin müsait bir 1afhaya girdiğini bildirmektedir: 

Paris, 25 (A. A.) - Matin gazetesinin Cenevreden istih· 
barına göre Japon heyeti Tokyodan daha ziyade muslihane 

talimat almıştır. 

Japonyaoın işgal edilmiş olan mevkileri hemen tah· 
liye ettirmeyi, askerlerini muahdelerin mezuniyet ver

mekte olduğu mıntakalara çekmeyi kabul ettiği ve fakat 
bunun için Çin memurlarile mllştereken tahkikat icrası vo 

Japonlann hayat ve maUannın tehlikeye maruz kalmıyacaiı 

hususunda teminat verilmesi "rtım ileri sürdüğü rivayet edil

mektedir. Birçok yerler timdiden tahliye edilmİ.ftİJ'. 

Sovyetler Harekete Geçiyorlar 
Riga, 24 (A. A.) - M. Litvinoff'un Japon Nfirine, Rm

yanın Mançuri hududundaki kuvvetlerini takviye edeceği 
suretindeki beyanab dolayı•ile Soryet matbaab, bu beya· 
natın Ruı hükUmetinin tarld Çin şimendiferlerini askeri 
surette işgal edeceği m!nasını tazammun etmekte olduğunu 

beyan etmektedir. 

Cenevrede Gizli Celseler 
Cenevre, 25 (A.A) - Ce'?iyeti akvam meclisi diba akşam 

saat 19 dan 20-15 e kadar Çın - Japon ihtillfı hakkında gizil 
bir celse aktetmiştir. Medis, bugün Amerika ve Çin bükümet
lerinin almış oldukları haberlerle son vukuatın inkişafı bak· 
kında Tokyodan gönderilmif ?lan haberlere ittıll hisd etmittir. 

Meclis, celsesinin büyük bır kısmını Amerikaya verilecek 
cevabın tanzimine hasretmiştir. Geceki umumi intiba biraz 
daha iyi idi. Filhakika Tokyo, Vaşington ve Cenevre arasın
daki mükilemelerin son dakikada ihtilifın halline mtisait bir j 
ıekil almış olduğu zannedilmektedir. 

Meclisin, cihan efklrı umumiyesini mllzakerelerin ne halde 
bulunduğu hususunda tenvir etmek ilzere bugün umumi bir 
celse akteteceği haber verilmektedir. 

~--==----------.... -· .. ----._..~~~ 
ltalyada Soğuklar 1 Bir Cerh Vak'ası 

Vience, 25 (A. A.) - Ha- Üsküdarda oturan bal \:al 
raret derecesi birdenbire ye- Hacı Osman, bir alacak me-
diye düşmüştür. Dağlarda kar selesinden HaJil Ef. iımiude 
yağ-ıyordu. birini bıçakla yaralamıştır. 
============>-==-=-=-===========~ 

• 
ister 

• 
inanma! • • 

ister inan, 
Belediyeye yapılan bazı 

şikayetler üzerine, alaka
dar memurlar harekete 
geçmişler, esnafın terazi 
ve dirhemlerini muayene 
etmişler. Netice nasıl 
çıkmış biliyor musunuz? 
lstanbulun yalnız iki mın .. 
takasında (250) kilo ka
dar eksik dirhem bu
lunmuı ve bunlar mu· 
sadere edilmiştir. Bu 
iki mıntakadan birisi 
Emlnönil, diğeri de Ga-

latadır. Şu hesaba göre, 
hile yapan her esnaftan 
birer kilo eksik dirhem 
alınmış olsa (250) tane 
esnafın halkı eksik dir
hemle iğfal ettiği anla
şılıyor. Fakat bu da 
yalnız lstanbulun yalnız 
iki semtindedir. Diğer 
semtlerin ne yekun 
vereceğini tabit bilmeyiz. 
Bu vaziyet karşısında 
okkanın dört yüz dirhem 
olduğuna, 

ister inan ister inanma/ 

iRANDA ••• 
iki Milyon Liralık 

Gemi Alınacak 

Tahran, ( Hususi ) _ Ce
nubi İran tacirleri mfthim 
bir kongre yapmıılardır. Bu 
kongrede bnynk bir ticaret 
donanması yapmak için bir 

şirket teşkiline karar verilmiı· 

tir. Şirketin sermayesi (2) mil
yon lira olacaktır. Toplanan-

~Jr bu sermayenin yarısını 
derhal temin etmişlerdir. Bu 

para ile Fransa ve ltalyadan 
dört vapur alınacaktır. Bu 
vapurlann adedi artı ı.::a hü· 
kümet İran sularındaki mn
nakal•bn yalms İran vapur-
Jarile naklini temin edecejinf 
Yadebnİftir. 

Fransız Nazırları 
Bertin. 25 (A. A.) - Nim

reıml bir membadan alınan 

bir tebliğe göre, Mareşal 

Hindenburg, Berlinde ikamet· 

lerl emasında M. Laval ile 
M. Briandı ihtimal pazarteal 
gflnD kabul edecektir. 

Bir Av Kazası 
Torino, 25 (A. A.) - Kin

cintte yakınında bir ormanda 
bir tilki avı esnasında bir 
avcı arkadaşları tarafından 

yanlıtlıkla 6ldürillmilştür. Ken
disi bir çalılık arasına sak

lanmıı bulunoyordu. 

İnce Kağıtlar 

Bazı Yerlerde Cıgara 
Kağıdı Gibi Kullanılıyor 

İmroz, ( Hususi ) - Ban 
kimselerin Avrupadan ithal 
olunan ve uçurtma kağıdı de
diğimiz sarı, kırmızı ve sair 
renklerdeki ince kağıtları 
cıgara kfığdı gibi kullandık
ları görülmektedir. 

Haber verildiğine göre b 
kağıtlar tütUn kaçakçılığın~ d: 
sebep olmaktadır. Hem umu
mi sıhhat ve hem de hazine 
meselesi olan bu işin önline 
geçmek lizımdır. 

Kaçak Et Satıyormuş 
Pangaltıda oturan yoğurtçu 

Mehmet isminde biri kaçak 
et satarken yakalanmııtır. 
Mehmet poliıleri do tahkire . . 

Bir 
Yekundur. 

P. S. 

- H. T Bege ithaf -
Emzikte iyi süt + ıuurl 

bilgili, şefkatli ana terbiyesi 
çocuğun inkişafına müsait b 
aile muhiti + asri sistemd 
bir ana sınıfı + iyi bir ilk 
metep tahsili + hazmedilm 
ve ruhun kamna karıtm 

mükemmel bir ortamektep v 
lise tahsili + gençlikte anla 
mak iştiyakım ve tecessllsün 

uyandıran kllri1Jtn zeminleri 
Cemiyetler, kütüphaneler 

mecmualar, filin ... + zen • 
bir darlllfünun bütçesi + Ha 

ricl teairlere kartı müsta • 
bir darülfünun muhtariyeti + 
darülfllnuna talebe kabul 

için sıkı bir terbiye ve kült 
murakabesi + darülfünunluyu 
besliyecek ve yUkseltecek b 
matbuat ve cemiyet muhiti + 
asri ilim kafası, ıahsiyeti, 
seciyesi vo bilgisile mücehhe• 

müderris ve muallimler + tam 
bir darillfiinun rejimi, idaresi, 
muhiti ve hayab Dartllfünwa. 

Ucuz Taksl 
Belediyenin ltirazİu. 
Karşısında Bir Karan 

Belediye Reiai Muhiddin B. 
(10) kuruşluk otomobil mese-
lesinden bahsederek ıunlan 
ıöylemiftir: 

" - Bunlann vaziyetl~rl 
gerek otomobil, gerekse oto
bOa talimatnamelerine uyma
maktadll'. Bunun için bir 
ucus tabi ihdasına karar 
vetdik. Bu ikinci taksi, ucm 
otomobil ifletmek istiyenleria 
heıaplan veçhile, yani «) 

kuruşa g6ttlrdnklerl yere ayna 
fiab yazacağından mesele 
kalmıyacakbr. 

&ylece hem ıof&rlerin mqr 

faatleri, hem de balkın alda· 
• 
tılmaması temin edilmft ola-
caktır. Şimdiki taksi de ipka 
edilecektir. " 

Feci Kaza 
Bir Adam Kızgın Kire9 

Ocağında Yandı 

Isparta, (Hususi)- Ötedea
beri burada gireç ocaklan 
işleten Ömer Çavuş isminde 

bir genç, yeni yaktığı kireç 
ocağmın fizerine çıkarak oca• 

ğı açmak istemiş, bu sırada 
ocak birdenbire çökerek ken-

disi kızgın taşların içerisine 

düşmüş ve her torah yan· 
mıştır. 

Feryadı ilzerine ko9uşao 
ameleler, kızgın taşları ayıklı
yarak, zavallı adamcağızı yarı 

ölü ve feci bir surette 
yanmış olarak dışarı çıkar
mışlardır. 

Adamcağtz bir nıUddct aoo· 
ra ölmllştür. 

Vapurcularm Rekabeti 
Seyrisefain idaresi Umuaı 

MüdUrll Sadullah Bey vapurcu

lar arasındaki rekabetten 

bahı.c · .. ci.1, f-.;ci bir ıekil 
alan rekabet vaziyetini diğer 

Milli vapur lcumpanyalaranıa 
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Cebelibereket Meb'usu 
Halkın isteklerini 

T es bit Ediyor 
Adana, ( Cenup vilayetleri 

umumi muhabirimizden ) -
Cebelibereketten işçi meb'usu 
aıfatile intihap olunan Hasan 
Baırl Bey yilayete tabi dört 
kazayı, Ceyhan, Dörtyol, lsJa
hiye ve Bahçe kazalarile nahiye
lerini gezerek halkin ıöyledik
lerini ve isteklerini tesbit et
mektedir. Hasan Basri Bey bazı 
yerlerde rastladığı ağır hasta
lan kamyonlarla Cebelibereket 
memleket hastanesine göndert
miş, lılahlyede Belediye Reisini 

tenkit etmiıtir. 
Ayrıca Islahiyenin ça11ı ve 

au ihtiyacının temini için Vi
liyet bütçesinden bir miktar 
para aynlmaaını Valiye tavsi
ye etmiştir. 

Durmuş Ulvi 

lmrozda Köy Kanunu 
İmroz, (Hususi) - Kayma

kam Hikmet Beyin delaletile 
burada Köy Kanununun tatbi
kme başlanmıştır. Bu suretle 
birçok köylfiler muhakeme 
ye saire için kan merkezine 
kadar zahmet etmekten kur
tulmuşlardır. Bu gibi işler 
kanun mucibince bulundukları 
yerlerde görülmektedir. 

•• Denizlide Elektrik 
Denizli, 24 (A. A.) - De

nizliye on beş kilometre me-
aafedeki Gö'cpınar suyundan 
~ lektrik istihsali hakkında 
proje Nafıa Vekaletince las
t ik edilmiştir. Projede istihsal 
olunacak e'ektrik kuvveti 800 
beygir kuvvetinde tahmin edil
mişti r. 

Vecihi Bey Sıvasta 
Sıvas, 24 (A.A) - Tayya

reci Vecihi Bey dün saat t 5 
te şehrimize gelmiş kendisini 
heyecanla bekliyen bllyUk bir 
halk kütlesi tarafından karıı
lanmıştır. 

Edremidin Yeni Belediyesi 
Edremit, ( Husust ) - Bazı 

aebepler dolayııile iki ay evvel 
istifa eden Edremit belediye 
meclisi yerine yeni yapılan 
intihap neticesinde fırka nam
zetleri kazanmıştır. Riyasete 
eşraftan ve fabrikatör Fırka 
Reisi Salih reis zade Cevdet 
Muammer B. intihap edilmiştir. 

Memleketin mühim ihtiyaç
larından olan, fakat selefleri
nin blltlin hüsnü niyetlerine 
rağmen şehre isalesine mu
vaffak olamadıkları su işinin 
biran evvel intacini yeni reis
ten bekleriz. 

Memlekette sıtma hastalığı 
yefata sebep olacak bir tekil 
arzediyor. Bunun önüne ge
çilmesi için evvelce alınan 
tedbirlerin takviyesi lU:rumu 
blsıl olmuştur. Bu mühim 
noktaya dikkat edilmesi la
zımdır. 

lmrozda Tahkik Heyeti 
İmroz, (Hususi) - Çanak

knleden buraya gelen bir 
tahkik heyeti bu.:»usi muhase
be muamelitını tetkika baı
lamıştir. Heyet Çanakkale 
Muha1ebe MUdilrll Salih ve 
Viliyet Meclisi Azasından 
Tahıhı Beylerden mürekkep-
tir. • • 

İzmir, (Huıuıi) - - 931 • 
932 lik maçları, atletizm, vo
ley bol ve denb:ciJik birincilik· 
leri, geçen cuma günll ikmal 
edilerek ıamplyonlar meydana 
çıktı. lzmlrin umumi ıpor iı
leri hakkında elde ettiğim 
maliimab yazıyorum: 

Futbol şampiyonu (Altay): 
Bu sene lik maçlanna yedi 
klilp dahil olmuıtur. Maç
larm ilk devresi ikmal 
edildiği zaman Altay, beş pu
van farkla önde, Altınordu 
arkada idi. ikinci devrede 
lzmirapor ve Karşıyaka ıpor 
biraz caolaoır gibi olmuı ve 
lik maçları hararetlenmiıtir. 

Neticede 31 puvanla Altay 
birinciliği, 30 puvanla İzmir-
apor ikinciliği, 29 puvanla 
Altmordu üçllncUlilğll elde 

etmiştir. Altay futbolcülerini 
tebrik ederiz. 

Atletizm ıampiyonu (Alb
nordu) : Üç sene arka arkıya 
lzmir ıampiyonluğunu kazanan 
Altınordu bu aene de birinci-

liği elden bırakmamıı ve lzmlr 
şampiyonu olmuştur. Fakat 

her sene rahipılz kalan bu 
kıymetli atlet klübll, bu sene 

Orman 

Atletizm ıampigona 

Altay aUetJerile çarp1fm1f, 54 
puvanla birinciliği elde etmit

tir. AtJetJzm ikinciliğini Altay 
kazanmıştır. 

Altınordu atletleri bu sene 
çok iyi neticeler elde etmiş-

tir. Bilhassa yüksek atlama 
ıampiyonu Cihat 8. 1. 77 at

lamak ıuretile bugUnkU Tflr
kiye rekoruna muadil bir 

darece almıştır. Altınordu at
letleri tebrike f ayandır. 

Voleybol Şampiyonu (Altınor-

Serveti 

Altınorda atletleri 
du): Senelerden beri V6leybol 
pmpiyonlutunu elde eden 
Albnordu bu ıene de ayni 
derecede muvaffakıyet sı&ıte
rerek ıampiyonluğu bırakma

mıtbr. lımlrde Voleybol ıampi
yonasına beı klüp ittirak 
etmiş, bu müsabakalarda Al-

bnordudan ıonra Altaylılar 
en iyi dereceyi a!mıılardır. 

Altınordu V oleybolcularım tak
dirle karıılayoruz. 

Denizçilik Şampiyonu (Kar-

Samsun -

Volephol şamplgonrı Altın-
ordu gençleri 

ııyaka ıpor): Sporun bu kıs
mına lzmirde llyık .olduğu 
ehemmiyet atfeditmiyor. De
nizcilik heyetinin gösterdiği 
gayret neticesinde bu hafta 
ıampiyona maçları bitmiş, 

şampiyonluğu Karşıyaka spor 
Klübil, ikinciliği Türkspor, 
ftçllnclllüğU de Göztepe ka-
zanmıştır. Adnan 

Giresun 
Al~iye Halkı Bugün Bu Membadan futbold~ Samsun Gençlerinin 

istifade Etmek İhtiyacındadır Daha Ill~rde Oldukları Anlaşıldı 

Yukarda Altii_qenın bir kısmile Selçukrlerden kalma bir 
tersane bakigesi, altta Al8iyenin umumi manzarası 

Alaiye (Hususi) - AIAiye- ve az miktarda kat'iyat yapıl-
miz, Akdeniz sahilinde şimdi- ması neticesinde mahrumiyet 
ye kadar kereste ihracatı ile bbıl olmuştur. Alaiyemizde 
şöhret almışh. Her ıene or- ziraat hayatı hemen hemen 
manlarımızdan mühim miktar· yok denecek bir derecededir. 
da kereste ve mahrukat ihraç Bütun halk T oros dağlannın 
olunurdu. Fakat son senelerde mebzul ormanlarında çalışmak 
bu ihracatın durgunluk geçir- ıuretilo geçinir ve maişetlerini 
diği bariz bir şekilde görül- temin ederlerdi. ( 34 ) bin 
mektedir. Bunun baılıca sebe- nüfusu ihtiva eden kazamızda 
bi, ormanlarımızda amenajman balkın büyük bir ekseriyeti 
tatbil atıdır. Esas itibarile artık Silifke, Mersin ve Ma-
fennin ve iktısadi kaidelerin bir navgatta itletilen büyük or-

emri olan bu amenajman usuln, manlarda çalışmak mecburi-
ormancılık ve orman serveti yetindedirler. 
için mühim faydalar temin Evvelce burada oldukça 
edecek mahiyettedir. iyi bir kereste fabrikası 

Fakat amenajman i~ile yapılmıştı ve işleyip duruyor-
meşgul olan ormancıların du. Şimdi bu fabrika da ame-
azlığı dolayısile plinlann tan- najman tatbikatının gecikmesi 
ı;imi i~inin ve ağaç kesiminin yüzünden faaliyetini tatile 
geçikmesi yüzünden bakir or- mecbur kalmıştır. Hulasa, 
manlar ihtiyarlamaktadır. memleketimize oldukça büyük 

Vaktile bu ormanlardan kü- ıervet temin eden orman-
çllk sermaye sahipleri ve halk cıhğın tekrar ihyası çok iktı-
latifade ederken bupn ame- Adi ve lllzumlu bir harekettir. 
najmaıı uıulnnnn gecikmesi M. Atım 

Yakarda Giresan Hilal '"' Samsun idman Yurdu, 
Altta Giresunspor ve Samsan lıalkspor oguncuları 

Samsun, (Husust) - Şeh
rimizde tayanı dikkat spor 
hareketleri vuku bulmaktadır. 
Geçenlerde buradaki Halk
spor klübU Giresuna gitmiş, 
bir maç yapmıştı. O zaman 
ikinci bir oyunun Samsunda 
yapılmasını kararlaştırmışlar. 
Bu münasabetle Giresun Hi
IAl Klnbn de Samsun İdman 
Yurdile ayni günde karşılaş
mayı arzu etmiş İdman Yur-
dile anlaşarak her iki ldüp 
geçen haf ta Samsuna muva
salatla 18 eyliil cuma günü 
Fener sahasında evYela İdman 
Yurdile Hilal klüpleri çar-
pıştılar. Sahanın etrafını (500) 
kişi sarmıştı. Her iki klübün 
de formaları sarı kırmızı idi. 
Hilal klUbünün tulani çizgi
lerile idman Yurdunun iki 
parçalı gömlekleri aradaki 
farkı gösteriyordu. 

Hakem F enerbabçenin eski 
kalecisi Hamit Bey idi. İlk 
akın İdman Yurdu tarafından 

yapıldı. Biraz sonra Süley
man Beyin güzel hir şütile 
İdman Yurdu ilk golünü kay
detti. Bu suretle oyun sami
mi bir hava içersinde devam 
etmiye başladı. Birinci haf
taym nihayetinde HilAI Klüp 
te bir gol atarak beraberliği 
temin etti. İkinci haftaym 
başladığı zaman Hilal oyun-

cuları daha fazla gayret gös
teriyorlardı. Fakat İdman 
Yurdunun seri akınları kar
ıısında bir parça durakladılar. 

Bu münasebetle on dakika 
ıonra İdman Yurdu ikinci 
golünU kaydederek galibiyeti 
ele aldı ve güzel akınlarile 
llçUncü, dördüncü, beşinci ve 

altıncı golleri ilave ederek biiyük 
bir farkla oyunu kazandılar. 

İkinci oyun Giresuosporla 
Samsun Halkspor klllpleri 

Pamuk, Tütün, Pirinç 
Ve Diğer Mahsullerin 

Son Vaziyetleri 
Antalya, (Hususi) - Pa

muk ve tntiln tarlalarında 
hasat bitmek üzeredir. Muz 
ağaçlannda da hasat başla
mıştır. Pirinç çeltiklerin va
ziyeti memnuniyet vericidir. 
Mızır haşerat ile de m üca
dele devam etmektedir. 

Dolunun Zararı 
Tosya - Son zamanlarda 

yağan dolu ve yağmur yilziln
den pirinç çeltikleri biraz za-

rar görmüştür. Fakat mabsu· 
IOn umumi vaziyeti iyid"r. Zi
raat işlerine sou yağmurlann 

ardı alındıktan sonra tekrar 
bqlanruışhr. 

Aydm lncir;eri 
Aydın - Son hafta ıı\rfın

da incirler için çok zararlı 

rilzglrlar esmiştir. Şimal isti
kametinden esen bu rliz~ar

ların tesirile incirlerin ağaç
lardan kısmen dökülmesine 
ve kısmen de kurumasına 
ıebcp olmuştur. 

lzmirde Üzüm Satışı 
İzmir, 24 ( A. A. ) - Bu

gün 24 kuruştan 55 kuruşa 
kadar 760 çuval üylim ve J4 
kuruştan 29 kuruşa kadar incir 
satılmıştır. 

Usulsuz Satışlar 
lzmir, ( Hususi ) - Bazı 

tacirlerin borsa haricinde satış 
yaptıkları anlaşılmıştır. Bun
lardan ceza alınacaktır. 

Bahk Bolluğu 
Bandırma, (Hususi) - Son 

günlerde sahillerimızde mühim 

miktarda palamut avlanmak
tadır. Bunların mühim bir 

kısmı kamyonlarla Balıkesir 
ve diğer kasabalara gönderil-· 
mişti~. lzınire c!e trenle sevkıyat 
yapılmaktadır: Fiatlar sudan 
ucuzdur. 

Erzincanda Vaziyet 
Erzincan - Harman işle

rine devam edilmektedir. Dağ
lık yerlerde harmana henüz 
başlanmıştır. Mahsulün bir 
miktar noksan olacağı tahmin 
edilmektedir. Son yağan yağ
murlar yazlık mahsul Uzerine 
iyi bir tesir yapmıtbr. 

arasında idi. Hakem Gugu 
zade Süleyman Beydi. 

Halkspor, Şimendifer ta
kımından istifa eden bir 
oyuncu ile Tütün Fabrikası 
klübUnden diğer bir oyuncu 

alarak takımını takviye etmişti. 
Bu suretle başlanan oyun

da ilk haftaym sıfıra karşı 
bir gol atan Halkspor, ikinci 
haffaym bir iol daha atarak 
ııfıra karşı iki golle galibiyeti 
temin etti. 

Giresun spor takımının çok 
kıymetli ve güzide oyuncuları 

olduğu halde aralarnıdaki an· 
laşamamazhk mağlübiyetlerine 

ıebep olmuştur. 
iki memleket arasında ısmi· 

mt ve dostane spor temasları 
gençleri yekdiğerine tanıfbr
mak için çok güzel bir vesile 
teşkil ettiğini zannediyorum. 

Hamit 
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Dünyada Olup Biten Hadiseler 
Kadın • Kari Gözile 

Gördüklerimiz 

l<aleci Ulvi Beyin 

Bir İzahı 

•• 
fngiltere Buhranının Dünya Uze
rindeki Tesiri Elin Devam Ediyor 

Ve Kalp işleri 

Annelere On 
Dört Nasihatim 

Mmr ·takımın ve Galatasa
rayın kıymetli kalecisi Ulvi 

8eyin eski klübU olan Gala
tasaraydan ayrılarak Ankara 

Gençler Birliğine gireceğini 
Yazarken, Ulvi Beyi eski 
ldübünden ayrılmıya sevkeden 

hissin İstanbula nakli m~ 
ltluriyet ettirilmediğinden hA
ıı) olmuı bir iğbirar olduğu
llu vaktiJe yakından alAkadar 

olan bir zatan ifadesine at
fen yazmıştık. Ulvi Bey bir 

llıektupla vaziyeti tavzih etti: 
Gazetemizde çıkan ayrılma 
Lavadisinin esaa itibarile 
doğru olduğunu fakat, ls
tanbula nakli memuriyet me
ıeleainin kat'iyyen varit ol-

İngiliz parasının geçirdiği 
ıiddetli buhran bütün dünyaya 
airayet ıeklini henüz muhafaza 

ediyor. Bu mesele dünyanın 
hemen her tarafında günün 
en muazzam gailesi olmakla 
beraber neticenin nasıl bir 

şekil alacağı da kestirileme

mektedir. 

Dünyanın dört bir tarafın
dan son gelen telgraflar bize 
fU haberleri getirdi: 

1 
Paris - İngiltere ıefiri, 

isterling buhranı karşısında 

Fransamn aldığı vaziyetten 

dolayı Başvekil M. Uvale 

hükumetinin tetekkürDnO bil
dirmiştir. Borsada fiatler yllk

sekliğini muhafaza etmektedir. 

Londra - Cenubi Afrika 
dominyonu altın mikyasından 

-

Çocuğunuzu Nasıl Hazırlamalısınız 
Mektepler baıladı. Siı: de 

çocuğunuzu mektebe Yeriyor
aunuz. Çocuğunuzu yakından 
takip etmek, onun mektep 
Ye ev hayab arasında bir 
ahenk tesia etmek mecburiye
tindesiniz. Yapılacak ;eyleri 
aize J 4 kaide halinde aıağıya 
kaydediyorum: 

J - Çocuğun ıabah kahvalb 
ıaatini o suretle tanzim ediniz 
ki, çocuk mektebe giderken 
aceleye lilzum görmeıin. 

2 - Çocuğun mektebe mu
ayyen Te muntazam uatlerde 
gitmesine dikkat edlni%. 

3 - Çocufunuzu, meysfme 
göre, sade '" temiz giydiri
n.iz. 

lerine çahımaıı 
miz, gilrültil&üz, 
yer veriniz. 

1 - Çocuğun derslerile v 
mektep hayatile alAkad 
olunuz. 

8 - Arada sırada mekteb 
gidip çocuitJnuzun mekte 
hayatını yakından takip ediniz 

9- Çocuğ'un yanında mek-
tebini ve muallimlerini tenki 
ıtmeyinfz. 

1 O - Çocukta mektebe ve 
muallimlerine karıı hilrmet 
hissi uyandırınız. 

11 - Mektepte çocuğun 
arkadaılarını öğreninf z ve 
onu fena arkadaşlardan kur· 
tannız. 

lbadığını yazan Ulvi Bey, 
Gençler birliğine geçmek ar

IUıunu zevk olarak yaptığını 
ıpora devam edebilmekten 
başka birşey olmadığım ve 
Galatasarayı hllA cam gibi 
aevdiğini ısrarJa iddia ediyor. 

vaz geçmemiye karar vermiştir. 
Cenubi Aferika parası Jster-

linge nazaran ylizde (15) nis

betinde fazla kıymettedir. M. 
Makdonald umumi intihabat 

hakkında beyanatta buluna· 
caktlr. 

lıterling Buhranını.:>. ilk günlerinde Londra bor .. a11 bGyGk bir 
panik geçirdi ve altilst oldu. Reıinıde borsa ıimuı lar1nın bQyGk bir 
endişe He bültenleri tetkik ettikleri görülüyor. 

4 - Çocuğunuz 14 Y•tın· 
dan kDçUkse, JAakal on ıaat 
uyumalıdır. 

5 - Çocuğunuzun, der 11 e 
çalışacağım diye, gece geç 
Yakte kadar uykusuz kalma· 
masına dikkat ediniz. 

12 - Çocuğun mektep ar
kadaılarmıo ailelerile temat 
otmiye çalışınız. 

13 - MuaHimlerle arada 
ıırada çocuğunuı: hakkında 

Kendi hislerini başkalarından 
iyi ölçecek bir mevkide olan 
Ulvi Beyin meselenin hiı kıs
lcısınmda haldı olduğu mu
hakkaktır. 

Bu kıymetli kalecli temenni 
edelim ki, Ankara Gençler 
Birliğin de Galatasaraya ol
duğu kadar müfit olsun. 

Cevaplarımız 
Karilerimizdcn M. Sıtkı Beye: 
Mektubunuzu okuduk. Hem 

.. aklı ve hem de haksız olduğu
lluz noktalar bulunduğunu •ay-
leraek bizi hata etmemit olarak 
ltabuI ediniz. Fakat onu aynen 
dercetmiye imkan bulamadığımız 
için bizi mazur göreceğlnid sa
llıyoruz. Şunu da flive edelim ki, 

terniyet meyanmdald kuıur ve 
kabahatlerden o cemiyeti teşkil 
edenlerin hemen hepsine hi 1&e 

•yırmak lbım sreldiğinl tabii 

takdir buyururaunuz. Bir ağilç 
iyi rneyva verm;yoru kabahat 

tıyyeJi bahçıvanm, •onra da o 
l>ahçıvana ihtar etmiyen mal ıa
llibinin ve daha ıonra da o ağa
cın fena meyvaaını ıatin alan 
~Üfterinindir. Arhk misalleri 
'-latabilmek ıizin elinizdedir. 

Talebe P;msiyonu 
Muğla, ( Hususi ) - Şehri

Jtıiıdc bu sene bir talebe 
Pansiyonu açılacaktır. Buraya 
kazalardan gelecek talebe 
l'erleştirileceklerdir. 
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Hindistan 
Bankalarında 

Simli- İngiliz lirası veya altı
nın hint parası olan (Rupye) 

mukal:iilinde ıatmak mecburiyeti, 
ıon isterling buhranı dolayısile 

kaldırılmıştır. Buna mukabil 
Hint Hühiimetine kambiyo 

alım ve satımın murakabe 
hakkı verilmiştir. Bankalar 
tekrar açılarak eskisi gibi 
muameleye başlıyacaklardır. 

Bankaların dahili vaziyetleri
nin sağlam olduğu kaydedil
mektedir. 

Htikümete MUzaharet 
Londra - Ticaret odaları 

birliği reisi, lngilterenin mali 

vaziyetini düzeltmek ve ıslaha! 
işine girişmek istiyen herha~gı 
bir kabineye müzaharet vadin
de bulunmuştur. 

Avuslralyada 
Kamberra- Meb'usan Mec

lisi, vaziyetin vehameti O.zerine 

bütün f Jrkaların iştirakile bir 

kabine teşkili hakkındaki tek

liften, Başvekilin ve muhalefet 

fırkası reisinin itirazı il.zerine 
vazgeçmiştir. 

BiR ELMASIN HiKAYESi 
Gülhatun bu ağır solukluğu •e hele şehzadedeki hareketsiz

liği Ayçiçek Hanımın muvsf
fakiyetine hamletti. zehirin 
Çarçabuk tesir gösterdiğine 
tahip oldu ve s~vindi. 

Halbuki şehzade ıarhoıtu. 

YAZAN:* * 
ve tathir için hayli zahm~t ve 

1 hayli eziyet çekmişti. Ögö-
ögüre akimi biraz bare, 

ıına toplayabilmiş ve sen-
deleye sendeleye oraya ka
dar gelmişti. YUzünOn ıoluk-

1 ., o uzun. sürekli rahat-
ugu • l. d _, ktana ilen ge ıyor u. 
ııuı , eye 

Böyle bir ziyaret, an an. . 

h ı·ft· LAkln ziyaretçının mu a ı ı. 

Buhranın 
Almangaga 
Tesiri 

!
Uzak 

İngiliz parası buhranından 
bilhassa Almanya da mütees
sir olmuştur. Fakat Almanya, 
daha buhranm ilk dakikala
rında bankaların ve borsanın 
kapanmasıni lüzumlu bir tedbir 
addederek derhal tatbikata 
girişti. Son gelen haberler 
bu tedbirin henUz devam et
tiğini göstermektedir. 

. Şarktaki 
!Muharebe 

Cenevre, (A. A.) - Ameri
ka hükumeti Çin • Japon ihti
afı hakkındaki dosyenin ken-

disine de gönderilmit olma
sından dolayı Cemiyeti Akva .. 
ma teşekkür etmek llıere bir 
nota göndermiştir. 

Cenevre Müzakereleri 
Cedevre - Cemiyeti Ak

l~m Meclisi komitesi clyevm 
'Mançurideki vaziyet hakkında 
tetkikatta bulunmaktadır. 

Berlin - Esham ve kam
biyo borsası Pazartesi gününe 
kadar kapalı bulunacakbr. 

Kağıda Karşı Altın 
Johannesburg, 23 (A.A) -

johannesburg bankalarından 
müşterilere İngiJtereye gönde
rilmek nzere binlerce liralık 
altın almışlardır. Bununla 
beraber bankalar evrakınak
tiyeye kartı arbk albn para 
vermemektedir. Altın para 
ancak Reserve Banktan alına
bilmektedir. 

TAKVİM 
GUn 10 - 26 Eylül - 9JJ Hmr 1'4 

Arabl Rumi 
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Gltııeşıtı..181 s.sı 
ötıe 6.03 ıı.os 

ikindi 9.26 15.27 

Ak,am/12.-ı 18,02 
Yatn 1.31 19,35 
imsak 10.08 411 

olarak kabul etmeıi icap 
ediyordu. Binaenaleyh, başın
daki yazma ile yUzünO yarım 
yamalak örttükten sonra: 

- Buyurun ıehzademf -De
di- gönlll alçaklığı edip çadı
nma gelmitıiniz. 1 ef ekkill' 
ederim. 

Japonyamn Cevabı 
Japonya Cemiyeti Akvam 

tarafından vaki olan tahliye, 
tahkikat teklifini reddetmiştir. 

Cemiyeti Akvam meclisinin 
hAdise mahalline sivil müşa· 
bitler gönderilmesinJe iarar 
edeceği söylenmektedir. 

Berlin Seyahati 
Pariı. 24 (A. A.) - M. La

val ile M. Briand'ın Berline 
yapacaktan seyahat progra
mının bir maddesine göre 
Fransız nazırları Alman Baş-· 
Yekili M. Brüoing ile Harid
ye Nazırı M. Curtiuı tarafın
dan Pazar ve Pazartesi gün
leri öğle yemegıne dav•t 
edileceklerdir. 

ve tehammül iÖstermek lA-
11md1. 

- Yaralı gönUI, inlemez 
mi Gül? Ben de inliyeceğim, 
çilnkü yaralıyım. 

- Bu sözler insanı yerin 
dibine geçirir. Acıyın da 
ıusun. 

- Melekler ölmez GUI, ıen 
de bir meleksin. 

- HAşa, hAşA, kabul et
mem. Ben Allahın yarathğı 
bir kadımm. 
Şehzade kötti, çok kötn bir 

bakışla etrafını silzdU: 
- Bunlar IAf, kuru lif. 

6 - Çocuğun evde ders-

Tarihi Eserler 
Lübnanda Bir Silah 

Deposu Keşfedildi 

Beyrut, (Hususi) - Cebcli
dlirUz cıvarında eski (Salhat) 
kalesindeki taşlardan istifade 
etmek ıçın çalışan amele 
kazmalarını vururken önlerine 
büyük bir kapı çıkmıştır. Bu 
kapıyı açbklar vakit içeride 
duvarları mozayikler ve r ~-
ıimlerle süslü muhteşem bir 
salon ve içinde de Romalılar 
devrin~ ait birçok kıymr.tli 
ıilab ve eserler bulmuşlardır. 
Ameleler bu sırada, kapısı bu 
salona açılan diğer bir odada 
müthiş bir ıslık işitmişler ve · 
korkmu~lardır. Hariçte~1 silah 
tedarik ettikten sonra bu 
kapı açdmış ve Üzerlerine 
şimdiye kadar bu bavalide 
görülmiyen mfithiş bir yılan 
ablımşbr. Fakat (25) metre 
uzunluğunda olan bu yılan 
tnf ekle aldüriilmüştilr. 

Kasten Ev Yakmış 
Adana - Kayseri1i Ali Jı

minde birisi Bahçe L.öyUnde 
Hazineye ait bir evi kllndak
lamış ve yakmıştır. AH yaka· 
lanarak mahkemeye verilmiştir. 

- Ben de titriyorum. 
Bunu ıöyler ıöylemez yeni 

bir hareket gösterdi, Türkmen 
yavrusunu tepeden aşağı 

Fakat o, hasmına kayıts1Zca 
karşılayan pervasız bir pehli
Yan gibi dim dik durdu ve 
mnbir bir hareketle şehzade
nin iki elıni yakaladı. 

- Dur, ıehzadem - dedi -
konuşalım. 

Vakitlerinin boşa gitmesin
den milteeıair, olan şehzade 
kekeledi: 

- Ne konutalım? 
- Ddcğini, dileğimi r 

lati.fare etmeyi ihmal etmeyiniz. 
14- Çocuğunuzu kat'iyyeo 

dövmeyiniz. 
Hanımtegze 

Lazkiyede 
Sinemaya Hücum Edip 

Filmi Parçaladılar 
Berut, (Hususi)- (Lbkiye) 

ıinemasmda (Arap ve Müslü4 

manların Kerameti ) isimli 
Fransızlar tarafından Mera

keşte çekilmiş bir film göste
riJmekte idi. HaJk bu filmi 
Arar-:ığı tahkir mahiyetinde 
gördükleri için büyük bir 

kalabalıkla sinemaya tecavüz 
edttrek fiJ!uıled pMç~lamı1· 
lardu. 

Tarlada Cinayet 
Adana - Kara lsabda ça

lıştan Padili karyesinden Halil 
oğlu Abdürrahman, Mehmet 
oğlu Mahmut, Habip oğlu 
Mehmet ve Durmuı oğlu Ali 
Memişliden Fakta oğlu Fakı
nın karpuz tarlasına girerek 
karpuz koparmııa başlamışlar. 
Tarla bekçisi Rıfat mani ol
muı ve aralarında bu yüzden 
çıkan kavga neticesinde bun
lardan Mehmet oğlu Mahmut 
Rıfahn baıı:ıa araba çiviaile 
'fUJ'arak öldürm~tUr. Katıl 
yakalanmııtır. 

- isterimi 

- Öyl,,yse fU mindere 
otur. Sözümüz, horatamıı 
bltinciye kadar otur. 

- Konuıtuktan sonra ne 
olacak? 

- Ya sen benim kim ol
duğumu anhyacaksın, ya ben 
ıeni yola getireceğim. 

- Nafile Gnl nafile. Ben 
3yle kolay kolay iyi olamam. 
Kendi dilinle değil, Allahın 
ağzile do konu~aan beni yo
lumdan çeviremeı.sin. 

A.yçiçek Hanımın çadırından 
~tktıktan ıonra kendi çadı
l'ına gitmi§ ve alabildiğine 
tarap içmişti. Bu mUtevali 

llkol, onu ıüratle sarhoşlat· 
lığından iki, Uç saatten beri 

ahsi eti her an'anadan ve 
tatt: her akideden daha kuv· 
vetli olduğu için Gülha~nun 

Gül hatun, elile g8ğs0odeki 
hançeri yoklayarak metanetini 
takviyeye çalışırken birdenbi
re sarsıldı, Ayçiçek Hanıma 
verdiği zehirli yüzüğil gör
müştn. Oh; artık endişeye 
mahal yoktu. Şehzade biraz 
sonra can vermiye mecbur ve 
mahkiim bir maslup mevkiin
de idi. 

Zehirin tesiri tezahür, yani 
maslôbun ölUmtt filen tahak
kuk edinciye kadadar ıekA 

içimdeki acıyı dindirecek 
başka söz bul. 

-Bende akıl mı koydun ki 
aöz bulayım. Zangır zangır 
titriyorum. 

) 
- Penim dileğim cihana 

malüm. 

- Anladım şehzadem, an· 
ladım. Fakat suç1u~uı bile 
söyletmeden asm:u:Jar. Sen 
de be;ıf dinle. Haklı isem 
yakamı bırak, değilsem emir 
aeninl ~itkin bir halde bulunuyordu. 

trbatlaıan midesini tahliye 

. ol k östermemesı ve çekınge i . g. bir iltifat 
ıu hllrmetaızlıği 1 

- AnJadım. Seo de bcnl 
dinlemek, anlamak iıter.ıez 
miıin? 

f Arkaıı nr ) 
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oskovada Birşeyler Oluyordu 
Bize Anlatan Yoktu Aınma, 

YAZAN: 
-107-

M. KAZIM 

14 tqriD.leYYel •ah 

Güya "Karahan" bugün be
ni görecekti. Fakat kendisi
nin müsait bir zamanını bul
mak kabil olmadı. Onun 
yerine mihmandarımın de
laleti ile hariciye komserliğinin 
Şark işleri MüdUril "Baku"lu 
"Nerimanof,, ile konuştuk. 

Fakat bu zatin, bir buçuk 
saat devam eden mükileme 
eanuında ne söylemak iste
diiini sarih olarak anlıyama
dım. Mesela : 

- Almanyada Türkler ile 
Alma11lardan müteşekkil bir 
heyetin İngilizlere karı• mn
cadelede bulunmak üzere 
toplandığı haberi bu cümle
dendi. 

Maamafih karma karışık 
mütalealar arasanda epeyce 
anladığım bir nokta da bu
lundu: 

- Bereketullah Efendinin 
vaktile Moskovada irat ettiği 
bir hitabe suitefsiri mucip 
olmuş. 

Bereketullab Efendinin hi
tabesinden: 

- Guya şarkta lngilizlerin 
yerine Almanların kaim olma
larım istediğ manası çıkarılmıı 

Halbuki, ben pek iyi bili
yorum, Bereketullab Ef. Rus· 
ların Almanlarla birleşerek 
13rkta lngiltere aleyhinde 
çalışmalarını tavsiye ediyordu. 

HulAsa: Moskovada Rus zimam
darlannın ne dfişündüklerini 
Ye ne yapmak istediklerini 
ulamak milşküldU. 

Maamafih iki gün sonra 
Hariciye komiserliğinde tekrar 
konuşmak kararile bu daire
den ayrıldık. .. 

Geceyi istirahatle geçirdik· 
ten sonra ertesi sabah şehirde 
bir gezinti daha yaptım. Ve 
daha ilk adımlarda Moskova
da bir fevkalidelik olduğunu 
gördüm. Fakat bu fevkalade
liğin mahiyetini anlamak, se
bebini öğrenmek mümkün de
lfldl. 

Meseli ı 

Piyade kaldınmlanndan ha· 
11larının önilne tabtaperdeler 
gerilmiş, arkalarmda yükselen 
binalar nazardan saklanmış, 
önlerine süngülü birer nöbetçi 
dikilmiş .. Sonra da bazı büyük 
binalarının damlarının üzerine 
birer ağ gerilmiş.. 

Evet, Moskovada bir fev
kaladelik vardı. Fakat bunun 
ne olduğunu bize kim izah 
edecekti? 

Bir mağazaya girdim : 
Çamaşır ve kAğıt kalem 

cinsinden bazı eşya satın al· 
mak istedim. 

- Vesikanız? dediler. 
- Ne vesikası? .. 
Evet Moskovada öteberi 

aahnalmak mutlaka bir ve
sika göstermiye mütevakkıftı. 
Elinde vesikası olmıyanın yü· 
ztıne bile bakmıyorlardı. 

Maiazadan çıktım. Yol benJ, 
çok gtızel bir tesadüf eseri 
olarak Bitpaı:anna aevketti. 

Bir ÔzbtJk kızı 
Tıpkı bizde olduğu gibi. 

Hıoca hınç bir kalabalık için
de kadın ve erkek bir sflrü 
halk, ellerinde yiyecekten 
tutunuz, giyeceğe kadar bir 
sfirü eşya almışlar, bağıra 

çağıra satmaya çalşıyorlardı. 
Fakat istedikleri fiat pek 
çoktu. Meseli: 

Bir kadın elbisesi için on
bin, bir çift potin için alb 
bin, alel!de kesme şekerin 
tanesi için on ruble isteni
liyordu. 

Halk baştan başa perişan 
bir kıyafette idi. Sefalet uzak-
tan göriilüyordu. ,.. 

Gazetelerde Ruslan bilmem, 
fakat benim için çok mühim, 
çok canlı bir haber intişar 
etti: 

- Edirne ve Bursa kuvvet
leri Gazinin etrafında toplan-
mışlar, büyük harekete de 
iştirak etmişlerdir, deniliyordu. 
Vatammı tekrar ihya eden 

Allaha şükrettim. .. 
Öğleye doğru seyyah R~it 

İbrahim Efendi beni ziyarete 
geldi, iyi ruıça biJiyor. Bu 
hadiseleri yakından takip 
edebiliyordu. Bu itibarla bana 
Moskovada gördüğüm fev
kalAdeliğin sebebini anlattı : 

- İmparator taraftarların
dan Jeneral ( Denikin ) in 
ordusu iki gün evvel Mosko
vaya pek yakın olan ( Tola ) 
şehrini zaptetmişti. Şimdi 

Moskova müdafaaya hazırla
nıyordu. 

Ben buradan Almanyaya 
geçmek, oradan memleketime 
dönmek arzusundaydım. Fa
kat Reşit İbrahim Efendi bu 
malfımab verdikten sonra 
tavsiye etti: 

- Nafile teşebbüse gırış
meyiniz. Yol yoktur. Bunun 
içindir ki Enver Paşa bile 
bava tarikini tercih etmiş, 
Moskovaya tayyare ile gel
mek istemiş, fakat tayyare 
yolda bozulduğu için Lehis
tanda yere inmek mecburiye
tinde kalmıştır. Binaenaleyh 
biç olmazsa birkaç giln daha 
etrafımızda cereyan etmekte 
olan hadisatın inkişafına inti
zar etmek lizımdır. 

(Mabadı yarla) 

:: • J :a: 

BIKAYB SiNEMALAR 

Bu Sütunda Hergün GLORY A: Bu akşam~--. 
Muluırriri : SerHr Bedi Jı 

KEMAN KUTUSU 
(El>tlll)f BİR (i ECE 

KısTEMAECKERs· '" 

Nazan kemanı çok ıeYiyo~ 
du: Biçimini, seaini, yayan 
teller üzerinde kayıŞllll, tutu
luşunu, parmakların ve bile; 
ğin hareketlerini, batta - bir 
tabuta benzediğini biç dUşftn. 
mede'l • kemanın kutusunu 
bile severdi. Y oUarda, keman 
kutuıile giden birini g3rilnce 
arkuından hayran hayran ba• 
karak dtlıllnürdil: Simdi, hu 
genç eYine gidecek, keman 
kutusunu bir milcevber mah· 
fuası gibi açacak, yeşil çuha 
iç.inde kırmızı, cilalı ve narin 
vllcudile yatan zarif musiki 
aletini çıkaracak, omuzile çe
nesi arasına sıkışbrarak, tatlı 
bir inhina ile yayı çekecek 
Ye kıvrak parmaklanm, ke
man sapının siyah abanozu 
üstünde gezdirecek. Ne titrek, 
içe işliyen, hisli ve ince bir 
ses, doğrudan doğruya ruhun 
ıesi. Hakikt musiki. 

Ve Nazan, keman çalan bir 
ı•nçle evlenmek istiyordu. 
Fakat Yeşilköyde, mahdut 
ve dar bir muhitte yaşıyan 
Nazan için böyle bir san'at-
kir tanımak mümkün olmadı. 
Yirmi üç yaşına geldiği halde 
evlenmemesi bundandı: Yani 
keman çalanların azlığı! 

Fakat bir ıün, trende, kar
şııma bir genç gelip oturdu. 
Elinde güzel bir keman kutu· 
su vardı, başının tiıtündelö 
tel rafın içine yerleştirmifti. 

Nazan g&zlerini bu kutudan 
ve bu gençten ayırmıyordu. 
Vakıl genç, kutu kadar gft
zel değildi: Fazla bOyük bir 
kafası, arkaya taralı, ince 
uıun, renksiz ve dağınık ıaç
lan, buruşuk, hasta ve solguıı 
bir ytıztı vardı. Ağzı bnytık 
ve g&zleri kllçüktn. Halbulö 
Nazan, evlenmek istediği er
kekte blltün bunların aksini 
arıyordu. Fakat ne zararı var? 
Keman çalıyorya, blltün ku
surlarmı affettirehiliyordu. Na
zan bunlan dilıilnilrken, far
kında olmadan kutuya ve 
gence kimbilir kaç defa bak• 
mışb. 

Genç bunu hissetti. Vagon
da kendilerinden batka hiç 
kimse yoktu. Nazanla konut· 
manın bahanesini buldu : 

- Müsaade ederseniz pen· 
cereyi açayım, dedi. 

Nazan gti.lllınsiyerek cevap 
verdi : 

- Buyurun. 
- Üştımeyesiniz? 
- Hayır. 
Ve konuımıya başladılar. 

Nazan kemanı çok sevdiğini 
itiraf etti. Genç, yalnız 
başına, Y eşilköyde bir kır 
gezintisine gidiyormuş: 

- Eğer, dedi, benimle be
raber kırlara biraz gelirseniz 
size biraz keman çalanm. 

Nazan ciddi ve kendinden 
emin bir kızdı. Teklifi cesa· 
retle kabul etti. Y eşilköyde, 
beraberce, kırlara doğru açıl
dılar. 

Bir ağaç allına oturdular. 
Biraz. konuştular. Nazan sa· 
birsızlanıyor, keman kutusuna 
sık sık bakıyordu. Nihayet 
rica etti: 

- Vadinizi yerine getirin, 
biraz çalın! dedi. 

- Biraz daha konuşalım 
da ıonra. 

Nazan hiç olmazsa musiki
den bahsedilmesini istiyordu. 
Fakat genç oralarda değildi. 
H~vat şeylerden bahsediyodu. 

Nazan bir daha yalvardı ı 
- Ltltfen biraz keman 

1 
çalar masınıı ? 

- Hay hay ••• Biraz ıonra. 
Biz, iki az, llç az sonra 

bile, genç keman çalmıya 
yanaşmıyordu. Bazı bnyük 
artiatlerdo görnlen bu naz, ı 
Nazanı uaandırmıya başlamlfh. 

O sırada karşılarına bir 
k6pek çıkmıf, havlamıya baş
Jamııb. Genç, klSpağf kovmak 
için ayaia kalkb ve Oç dart 
adım uzaklqb. 

Nazan da, kutudan kemanı 
çıkanp onun eline zorla tutuf
turmak istiyordu. 

Hemen keman kutusunu 
açb ve baka kaldı. 

Kutunun içinde, bir ıişe ra
kı, domates, Oç dört kayısı 
ve kAğtda sanlı yiyecek 
şeyler vardt. 

Kutunun açıldığım gören 
genç Nazana doğru koştu ve 
itiraf etti: 

- Babam iyi keman ça
lardı. Ben hiç beceremem. 
Kemanı sathm ve kutusunu 
kullanıyorum. Haydi fU şişeyi 
açahm da ... 

Fakat Nazan hemen yerin
den kalkmış ve gencin sözle· 
rini bitirmesine meydan ver
meden uzaklaşmıştı. 

e!>erınde"' 

Fruau:ca a8alil bOyük "OSSO,. dramını takdim ediyor. MUmeaaltleri : 

L BELLIERS - JEANNE BOITEL - DEBUCOURT 

Tiyatro Ve Sinemalar 1 I Radyo 
ALKAZAR - Vahşiler geliyor B Ak N 1 ALEMDAR - hıtiru Adaaı ll şam e er 
ARTlsTIK ._ Yalnu Sen 

AS R t - Ôlllm maklneaJ o• ı• k • • ? 
EKLE~ - Volra, Volra 10 ıyece SJDJZ • 
ELHAMRA - HUkUm gcceal 26 Eylül Cumartesi 
ETU V A L - Rlyo Rita 
FERAH _ Muhtelif lemslller Oıtravn 263 metre, 11 kilovat 

19 r Gazete haberleri 
GLORYA - Cephede bir gece 2l 

1 
Orkestra 

KEMAL B. - Çelik kua 
MAJlK _ Dilenciler Kıralı 22 : Hava raporları, rece mu• 
MELKE - Fraklı Adam sikiıl 
OPERA _Calp fener Heiıelberr 276 metre, 75 kilovat 
SIK _ Aşk Valal 20 : ( Kadınlar memnundur ) 
t) T Kırall operet 

akOdar Hile - ıtlna ~· .Müblaker 360 metre 75 kilovat 
Takaim bahçeai - Varyete 20,30 : Kolonyadan naklen 
Çiflikparkı - Saa ( Şen gece ) 
Kıa kuleal parkı - Darattall• 22,50 : Danı havaları 

ŞEHZ !\DEBAŞINDA 

H 1 L A L tiyatrosunda 

Süreyya opereti tarafından 

(Yunus Bey duymasınl) operet 
3 perde 

Üsküdar Hlle sinemasında 

Titina Kıraliça 

Belgrad 435 metre, 75 kilovat 
20 : Opera, Zağrepten naklen 
Roma 441 metre, 7S kilovat 
Norma operası • 
Viyana 516 metre, 20 kilovat 
19,50 : Çocuk ıarkıları 
22,10 : Aktam kon1eri 
Peşte 550 metre 23 kilovat 
20,30 : Klisik Herler 
21,45 : Klavye 
Var4ova 1411metre,1S8 kilovat 
20,15 Hafif muılki 
Könif1YÜ1terhavsen 163S metre 

35 kilovat 

Türkiye - Yuna
nistan Dosluğu 

Mümessilleri : Lilyan Haney 

Villi Triç. 

Resminizi Bize 

19,30 : Mu1ababe 
20 ı Danı hanları 

Gönderiniz, 
( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 

yati değildir. Bu mesele ar
tık Yunanistanda milb bir 
siyaset olmuştur. 

Çdnkn bütün fırkalar Ye 
bütün halk bunu anu ve tu
vip etmiılerdir. Bu arada ya
pılan itirazlar hiç bir Yakit ve 
hiç bir kimse tarafından itill· 
fan yapılmaması teklinde ol· 
mamışbr. 

Ancak itirazlar hesapların 
tasfiyesi gibi ikinci derecede 
meseleler için olmllfbır. Bu
nunla beraber fırkam, bu iti .. 
lafları tasvip ederek mecliste , 
lehte rey vermiştir. 

Ben kabine reisi bulundu
ğum zaman bugünki Hariciye 
Vekilin iz Tevfik RUştü Bey 
Muhtelit Mübadele komsiyo· 
nunun Türk heyeti reisi ııfa
tile ilk defa olarak buraya 
gelmişti. İşte ta o zamanlar 
iki hükftmet arasında bir 
itilaf akli lüzumu takdir 
olunarak muhaberata başlan
mışb. Bu sırada ben hükn
metten çekildiğim için tabii 
muhaberata devam edeme
miştim. 

Son defa mübadele işleri 
tamamen halledilip iki mil· 
Jet arasında ihtilafa sebep 
olacak mesele kalmadığından 
bugünkü dostluğun temeli 
sağlam olarak atılmışbr. Bun· 
ların bozulmasına artık imkln 
yoktur. Ben de hükumete 
gelaem benim de yapacağım 
şey, samimt ve dostane olan 
münasebatımızı her an ileri 
götürmiye uğraşmak olacaktır. 

Türkiye - Yunan münase
batmın iyileımesi blitUn Bal
kan hiikümetleri arasındaki 
münasebahn düzelmesine ve 
Balkan ittihadı fikrinin kuvvet 
bulmasma sebep olmuı ve 
Balkan ittihadının temelini bu 
iki devlet kurmuştur. 

Balkan hükQmetleri arasın· 
da bu şekiltle yapılacak iti· 
laflar ve dostluklar neticesin
de Balkanlara hariçten hiçbir 
devletin müdahalesine imkAn 
kalmıyacak ve Balkan devlet
leri arasında pek hayırlı işle
rin görlllmesine muvaffakiyet 
hlsıl olacaktır. 

* * * 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Hihegin Talısin efendi: : . Ali O.ıoi• hag ı Samimi 

Ameli itlerd., 
muvaffak olur. ( 
intizama ve ra
babna dDtkOa 
değildir. Mih· 
net ve mqak· 
kate taham .. 
mili gösterir. 
Parayı israf 
etmez. Kızdığı 
zaman hırçın· 

------~ laşır. 

Bunun eıerlerini bu defaki 
Cenevre konferansmda gör· 
dnk. Türkiye ve Yunanistan 
coğrafi mevkileri itibarile biri· 
birinin mlltemmimidir. Malik 
oldukları genif sahiller dola
yısile ticaretlerini genişletmi
ye çok milstait olduğu için.

1 
yapılan bu itilaflar Tnrk ve 
Yunan milletlerinin refahmı 
temin edecektir. 

Bizim, Gazi Mustafa Kemal 
Hz. !erine itimadımız fevkali· 
dedir. Müşarünileyhin harika
lar yaratan ve emsaline ta
rihte pek az tesadüf edilen 
debalarile hiç yoktan bugün
kü Türkiye gibi çok ileri ve 
medeni bir devlet ve millet, 
inamlamıyacak kadar az bir 
zamanda meydana ~elmiştir. 

Bugünkü Türk-Yunan dost
luğu, öyle arzu ediyorum ki 
bütün milletlere ve bilhassa 
Balkan hükumetlerine bir mi· 
sal olsun.,, 

Atina, 25 (Hususi surette 
gönderdiğimiz muhabirimiz· 
den) - Başvekil İsmet Paşa 
ile Hariciye Vekili Tevfık 
Rüştü Beyin burada kabul 
ve ikametleri için başlanan 
hazırlıklara Yunan hükumeti 
hususi bir ehemmiyetle devam 
etmektedir. 

ve batıqinu
'! tır. Vazife bab

alnde mea'ull· 
yetten Ye ten-
kitten endip 

, eder. Başka-
larına borçlan
mak ve min
net etmek g.. 
temez. Arka· 

.; claşlığı sıkıcı 
değildir. 

le husus! bir İtina gösteril~ 
r~k tefriş ve tanzim olunmak· 
tadır. ismet Paşa ve Tevfik 

Rüştü Beyin rakip olduğu gemi 
Faliron limanına yanaşacaktır. 

Ben burada bütün mahafil 
ile temaslarıma devam edi
yorum. Tetkikabma g&re, bil· 
hassa Yunan ticaretini ellerin· 
de bulunduranlar TUrk-Yunaıı 
dostluğunu geniş mikyasta 
tecelli ve devammı şiddetle 
arzu etmektedirler. Bununla 
beraber bu dostluğun lüzumu 
bütün Yunanistanda umuı:DI 
bir kanaat halindedir. Kendi
sile görüştüğüm mühim bit 
şahsiyet, gerek iki hükiimeti.P 
menfaatleri, gerekse balkan
larda emniyet havasının teza· 
yüdü noktasından Türk - Yu: 
nan mukarenetinin kıymetli 
bir misnl olduğunu söyledi. 

Bu zat sözlerine devaOI 
ederek derek dedi ki: 

- Bu gün Yunanistand• 
bir buçuk milyon halkın an~ 
lisanı Türkçedir. Bunlar kendi 
aralarmda her uman Türkçe 
konuşurlar. Bu miktar, umuııı 
Yunanistan nüfusunun dörtte 
birini teşkil etmektedir. 

Yunan hükftmeti, Türk ri
calinin ikametlerine Atinanın 
en gilzel binalarından biri 
olan (Pöti Pale) otelini tahsiı 
etmittir. Otel, bu mllnaaebet· 

Türkiye Başvekilt İsmet ~fo 
buraya gelince siz de benıııı 
gibi göreceksiniz ki gerek ?~ 
halk, gerekse bütün Yunanıs rO 

tan candan bir istikbal tezahi1 i 
yapacaktır. O vakit si.ı de kalllc
olacaksınız ki bugün artık ru;, 
Yunan dostluğu, Yunanistan~ 

millt bir arzu gibidir. 1c 
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Abdülhamit, İstanbulda ika
metine Tahsis Olunan Beylerbeyi 

Saray 1N!1ıa.!r,EN,~~i en !!1.i yordu 
( H•r Wlu 111.Jıfıız'"') 

(Çanakkale) 6nllne demir 
atar atmaz, yata derhal mu
tuamf geldL Her halde, 
latanbuldan emir almlf ola
cak.... Her halile, (Abdlllha
aıit) dem bendeglmndan ol
duğunu g6ıteren muta..anf B. 
damat paşalara karıı rv azifei 
tazim ve ubudiyet) i ifadan 
ıonra mUhim bir havadia 
Yerdi: 

_ Muhtar Paşa kabinesi 
istifa etmiş ve KAmil Pata 
yeni kabineyi teıkile memur 
olmuş ... 

HarekAtı askeriye hak· 
kında mutasarnf hiç birşey 
bilmiyordu. Ve anladım ki, 
memleketten ziyade mesleği 
De alakadar olan bir zat. 

Mutasarnfın verdiği bava
diı, epeyce münakqayı mucip 
oldu. Bizim arkadaılar, bu 
kabine tebdilindeo, ukerl 
vaziyetin de iyi olmadığını 
iatidlAl ediyorlar. Şerif Pafa, 
arkadaşlarla değil m6nakqa, 
hatta müşafeheye bile tenez· 
znl etmediği için kemali 
azametle süküt ediyor. 
Arif Hikmet Pqa arka· 
daşların fikrine iştirak et
mekle beraber, bir dereceye 
kadar bu vaziyeti bftsnO tefsir 
edecek sebepler buluyor. Vef 

_ Muhtar Paşanın askeri 
muvaffakıyetsizliğini, Kimil 
Pqanm ıiyasi muvaffakıy~tleri 
telifi ve tazmin edecektir. 

Diyor... AbdOlhamide ge
lince: Bu havadisi duyar duy· 
maz, derin derin düıündü. 

Sonra, başını iki tarafa aal
hyarak; 

- BugUnkll vaziyete na· 
zaran o da birşey yapamaz. 
Bugil~ söz, silihındır. Dedi 
ve sllküt etti. 

* Hay Allah mOstehakkım 
versin o mutasarnf Beyin .. Ne 
beceriksiz şeymiş... Kendisine 
ıipariş olunan birkaç p~r~ 
yiyecek şey göndermek ıçm 
iki saattir bizi bekletiyor. 

Y abn ikinci kaptanı kOp
lere biniyor. Hatta, okadar 
nazik centilmen görllnen su· 
vari bile, kaptan köprilsllnde 
&fkeli öfkeli geziniyor. 

Ya Şerif Paşa.. Haniya bi: 
lim arkadaşlara, o ıerefli 
Tnrk ubitlerine bir sabah 
ıelimı vermeyi bile azametine 
yakışhramıyan o ( Devletli 
Damat Paşa Hz) .• Cilveli 
cilveli gerdan kırarak yavaı 
yavaı ıuvarinin yanına ıoku
luyor. Arlık itidalini kaybe
den , dişlerini gıcırdata gıcır
data haykıran ve tepinen bu 
Almanın önOnde, miskin 
Ye çetrefil franıızcaaile bir 
feyler 16yliiyor •• Şnphesiz, 
IDutasarrıf bey hesabına 6zllr
ler diliyor. 

Arkadqlar, misafirleri kar
şısında IDmmauz yere bu 
-«adar çirkin bir hiddet 
te asabiyet ıa.terea ıemi 
-----lepndu ıt,ade. koca 

Oımanlı lmparatorlupnn ka
binainde bir arahk nuarlık 
meYldai ifpl etmlf olan 
bu adaman, bir yabancı 
kartıımda bu tekilde ezilip 
bllztllmuinden mnteeuir ol
dula. Anlamah.. Bu devlet 
kimlerin elinde, kimlerin lda· 
reıinde kalmıt-·· 
Akıam yemekten ıonra gll

verteye çıkbk. Hava, biraz 
ıert olmakla beraber, bu 
mevsimde (Marmara) nın en 
gtızel gecelerinden biridi. 
Gnndfiz Arif Hikmet Paşama 
ıöylediği bir ıözQ müna· 
kaşa ediyorduk. Paşa, meş
hur Fransız hariciye nazın 
( T aleyran ) ın ( - Fazla 
gayret göstermeyiniL. )mealinde
ki bir ıözllne istinat ederek 
İttihatçilar) ın bazı mllfrit 
hareketlerinJ muabaze etmiş· 
ti. Biz konuşurken haber 
geldi. Abdnlhamit Rasim 
Beyi istemiş. 

Ba da•et, bize tuhaf ıel
di. Ruba Beyin avdetlni aa· 
bınızlıkla bekledik. 

Nihayet Ruim Bey geldi. 
Onu g6r0.r görmez pek faz. 
la llnirlqtiğini anladık. 

Meğer Abdlllhamit, Rasim 
Beyi karşısına oturtmUf. Bir 
çok diller dökmllş ••• 

Fakat ••• 

Bu, hayra delAlet eden 
birşey değildi. Vapura girer 
girmez Almanlann muhafız 
zabitlere karıı aldığı vaziyet, 
Şerif Patanın gösterdiği ta
vırı bürudet ye daha birçok 
bal ve hareket, gösteriyordu 
ki; l.tanbula çıkbktan ıonra 
Abdülbamidin vaziyeti deği
ıecek ve belki de Ruim B. 
ile , arkadaşlarına uzunca bir 
yol görllnecektir. 

Bakalım.. Ayinei devran 
ne suret g6sterecek. 

(Arkası var ) 

Müzakerenin ZabıtMeclisteki 
larını Aynen Y azıyoruz. 

1 Bat tarafı 1 inci sayfada ] 
hayatının memlekete verebileceA'i 
ıararlan herkesten ziyade idrak 
edlyoraunuz •e berkHten ziyade 
kudret ye Alihiyetinlz Yardır. 
E•et o da kAfi geJmeıae yeni 

bir tedbir dn,nnür•Onüz. Bu~n için 
alınacak batka bir tedbir yoktur. 
Bütnn bu infialler al&kadarlan 
intibaha aevketmek için ki.fi bir 
der•tir. 

Şimdi alac•tımız tedbir mat· 
buat hayatında hürriyeti temin 
eden ıuiiıtimalin urarlannı 
mümkün oJdu~u kadar meneden 
iyi bir kanun YÜcuda l'etirebil
mektir. Bunun için bilhaHa bu-
kuktinasları vazifeye davet -:_de-
• Memlekette bulunan mute· nm. d •• 
hassuılardan d.s istifade e .er1ınıı. 
Hukuk nihayet muayyen hır mem
leketin idaresini tanz~m etmek 
içindir. Ameli bir teydır. Hukuk 
mücerret birfey değildir. idare• 
ıinden mes'ul olduğumuz memle· 
ket halkının ihtiyacı ne ise, esaa 
prenıipi muhafaza ederek on~n 
istediği bir kan.unu vücuda_ a:etir
meUyiz. Biz bır kanun layıhası 
teklif ettik, hal için g<Srdütü'!1 ~a~-

ka bir tedbir yoktur. Eter ümıdımız 
gibi matbuat hayabnı memlekete , 
zarar nrmiyecek, bilAkiı mem-
lekete ıerbest m~nakaşan!n fe~
ıini temin edebılecek bır l•tı-

k t vermek müye11er olur•a ame . b 
halk idaresinin geçmıye mec ur 
oldutu ve ilk ve müşkal merha· 
leyi muvaffakıyetle atlatmıt 
olacağız. Bu muvaffakıyet •bin 
ola<'aktır. (Şiddetli ve ıireldl 
alkışlar). 

Fazıl Ahmet B. ( Ellzl~ ) 
Arkadaşlar; muhterem hatt~leri· 

i . •n büyük bir samimıyetle 
m zın " ı·k ·ı f t en büyük vukuf ve a a a ı ? ra 
etmlt oldukları nutukları dınler: 
ken bu istizahı yapmakta ne ka 
dar haklı olduğumu bir kere 
daha anladım. Matbuat bahsinde 

tbuabn hürriyetini anlamak 
mb ah • d• ve matbuatta subiir 

a sın " . d 
imi tecziye bahıın e 

e~e~I cerha11asiyeti bir fnkılAp 
ıur en ti 1 in kif1 derecede 
bBkOme ç 
dnde, çerik bulmadım. 

HauetleıiıılD hDkO· 
ismet Pt· d"klerl bahab da 

met namına ver ı bir kuv-
dinledikı:i 90nr~a~~~d ederek 
yetJe meaflleye izah için buraya 
ODU etr e 
ıelmtı bulunuyoru;: (Abar•r)

Ahmet Süren• 
BraYG Faili Ahmet S. ---•-) -

Faml A}umet B. C De...- ı 

Arkadaşlar; her türlü muhataraya 
imkan veren içtimai, siyasi ve 
terbiyevi bir meselenin kıu'ş'ısın
dayız. Binaenaleyh mÜ•aade bu· 
yururaanız bunu her far;.ftan ayrı 
ayn mütalea edeceğim. 

Eıkl zamanları, istibdat de
virlerini bir tarafa abyorum. 
Arkadatlar, Meırutiyetin ilin i 
edildiği tarihten beri bil tün 
ifadelerinizden anla,ılmışbr ki 
Türkiyenin batına gelen siyasi 
badirelerin en zalim, en zehirli, 
en amansız ıebeplerindcn bir 
taneıl mücrimane bir gafletti. 
O gaflet tudur. Matbuat ıerbeı-
tiliği -ve matbuat betmest!i~. ~ 
nilen iki mefhumu bırıbırıne 
karışhrmak. Arkadaşlar, her c~
miyetın her terakki ve tekamül 
merhalesinin be4eriyete, kendine 
l'Öre bir nevi mukaddesatı var
dır. Bizim bugün içinde bu!un· 
duğumuz cemiyetin, cümhurıye-
tin de kendine iÖre mukadde1atı 
mevwuttur. 

(Devamı yar) 

Yeni Bir Eser 
Havacılık Tarihi 

Memleketimizde havacılık 
tarihine ait ıimdiye kadar 
hiçbir eser bulunmaması TOrk 
Tayyare Cemiyetini Alman 
ilimlerinden (Artür Först) iin 
(Fen Alemi) ismindeki eıc
rinin üçüncü cildini tercüme 
Ye bastırrnıya teşvik etmiş~ir. 
Havacılığin efsane devirlerın· 
den başlıyarak bugüne ka~a~ 
geçirdiği tekamül devirlennı 
en hurda tafsilatına kadar 
cemeden bu eser, milli kütil· 
phanemizin mühim bir eksiğini 
tamamlama11 itibarile çok 
mlihimdir. 

Kütüphanelerimizin en kıy
metli mevkilerini işgal edecc
pi tahmin ettiğimiz ve ma· 
liyetine yakın olarak ( 150 ) 
kanıt gibi u bir fiat ~onuıan 
bu eseri tercOme ettırmekle 
cemiyet ddden iftihar edebilir. 

Eser tarihi malOmat itiba-
rile çok zenpa ye laerkelİ 
tatmia edecek mahiyettedir. 

Sayfa 7 

İ .LA 
Kiralık evini• dalrenls, 1 Sablıl< etyanız: var mıdır? 11 Doktora, dltçiye terılye 

edanııt Yar mıdar ? Sahhk efya anyor muaunuz? 
Kiralık e., daire, oda 1, mi fatlyorıunuz ? ve aalreye lhtlyacınıı 

anyor muaaam ? ltçl mi latlyoraunuz ? var mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruşla bu işi ) apabilir inız. 
(16) kelimelik bir ilin kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zührevi ve dahili hutalıklar. 

Hae: Beyotlu. Tarlabqı cadd..t 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeaL No. 16'. --10 

pAJÜSTIPFAKOLTESlNDEN M-
Cllt " J:llhreYt 11.utalıklar •ltebauaa 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 
Kabul saatleri sabah aeklzden 

akJAm yediye kadar Babılll 
Me1erret oteli karııııoda No. 13S 
birinci kat. -101 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehauııı 
Tıp Fakülteıi i'ÖZ haıtahkları 
ıabık muavini doktor Fuat Aıh 
BeJ - Muayene ile g<S:ılük ıat ı ~ 
br. Muayene Gcreti alınmr. 
Bahçekapı Hamldiye caddesi 5 ) 
nuınarah mataza -1 1 

DIŞ T ABIPLERI 
DIŞ T ABIBf CEMAL ZfY A 
KBprübqı EminBnü han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuz buçuktan 
aktam yediye kadar haatalarıru 
kabul eder. -5 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyesi için meşhur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet gün 
enelden haber verilmesi. Sirkeci 
Nemliıade hanı. Telefon ıatan
bul 1486 -11 

KOLONYACILAR 
MiS FABRiKASI MÜSTAHZERATI 
Koloa1a, laftllta, .... ., dit macunu, 
7..... lıır•-. plNlra, aab- n blryan
tlacllr. illa mlatahuratım bir defa 
tecrlbe edenler dalaa Ye dabaa endQ 

aynlaaular. ff• yerde baJuav. --40 

KIRALIK APARTIMAN 
AN KARADA KiRALIK AP AR· 

TIMAN - Çocuk sarayı cadde· 
.U.de No. 136. Aparbmanın Gat 
k&b, hava razı Ye laire Yardır. 
Her ıaman mağazadaki terziye 
müracaat. -1 

SATILIK 
SATILIK BOSTAN - Koca· 

muıtafapaşada Celil Beyin Yeni
çeıme boıtanı, 12 dBnüm uaıi, 

efçan mGımfre, ve bir aileyi 
l'eçindlrlr lklıer odalı iki haneyi 
havi bir bo•tan •ablıkbr. GlSr
mek için yerinde, pazarlık için 
Lileli apartımanlan kartı•ında 
kah .. el All Ef. vuıta•ll• Celil 
Beye mtlraeaaL -3 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR .,. MEMURE iSTiYO

RUZ - ftinize, •uifenfze halel 
relmiyecektir. AYDA 90 LiRA 
kaıanabiliulnb, bize mektupla 
ıorunuz, içine 6 kurufluk pul 
koyunuz. latanbul poltaneılnde 

400 

MOTENEVVI 
ŞAYANI HAYRET BiR iH

TiRA - Bundsn böyle kapıyı 
açmak zahmetinden kurtulacak· 
ıınıL Ufak •e ucus bir tertibet 
aayHiade her kaçıncı katta olur· 
anız, dDfmeye bHınca kapı 
kendilitincfen açılacaktır. Pangalb 
poli• karakolu karıı•ında No. 16 
Andla -4 

ÔRÜCO HÜSEYiN - Yırtık, 
.On yeniti eJbiıeler emsaline 
laik aurette belliıb <SrQIDr. Be· 
1otlu fstiklil caddesi Pasaj Az
Da\'ur No. 13 - 7 

PARA KAZANDIRIYORUZ -
l.tanbulda, tafra vilayetlerde, 
kazalarda, nahiyelerde erkek itçi 
lıtiyoruz, bize mektupla ıorunuz. 
içine 6 kurutluk pul koyunuz. 
Okuma yazma bilenler murac· 
cakhr. lıtanbul po•ta kutusu 

548 --4 

iŞ ARIYORUM 
ELEKTRiK VE MEKANİK 

MÜHENDiSiYiM - Müsait hir it 
arıyorum. Son Posta vasıta•lle 
mGhendia Gargiyd. - 2 

DAKTiLO ARANIYOR 
Büyilk bir müe11esei maliye 

için Türkçe ve başka bir ecnebi 
liıana atina Türk bir daktilo 
hanım aranıyor. Taliplerin ter
cümeiballarile lstanbul Poıta 
kutuıu 733 Z. T adresine müra· 
caatları. -2 

----------=------==-...... --------------==-=---=-==-....:o .... __ ...=:=---============-==-;oo::===-=---

Türk Hava Kartallarını Tanıyalım .•. 
( Baştarafı 1 inci Aylada ) 

rekete geldi ve pervane ın
ratle dönmiye başladı. Biri 
ıol koluma, diğeri de ıol 
bacağmıa olmak llzere tid-
detli iki darbe yedim ve 
yere yıkıldım, kaldım. Sol 
kolum dirsek fizerinden kı
rılmış ve bacağımın diz ka-
pağından aşağı kısmındaki 
bütün ince kan damarlan 
kesilmişti. Beni hastaneye 
kaldırdılar. Bacağımın kangi· 
ren olmak tehlikesi baş gös
terdi. Fakat bir hafta sonra 
iltihap dağılmıya başladı ve 
tehlike zail oldu. Kırk gün 
hastanede kaldım. Bir aralık 
Konyayı teşrif eden ve o zaman 
Müdafaai Milliye Vekili bulunan 

Fevzi Pş. HL hastaneye ka
dar gelmişlerdi. Hal ve ha
tınmı sorduktan sonra beni 
Harbiye Dairesi Hava Kuv· 
vetleri Şube Müdüriyetine ta· 
yin ettiklerini ve iyi olum:a 
Ankaraya hareket etmekliği
mi emrettiler. 22-Haziran-336 
da yeni vazifeme başladım. 
23-Ağuıtos-336 da Trabzona 
hareket için emir aldım. Harp 
veniti tedariki için Bolşevik 
limanlarına gidip gelmek ve 
bu meyanda tedarik edebi-
leceğim. tayyarelerle nakliyatı 
düşman taarruzuna karşı vikaye 
için vaktile haberdar etmek 
llzere tarassut etmekliğim 
emrolunuyodu. Araba ile se
kiz günde Samsuna geç· 
tim. O zaman lngiliz tor
pidoları Kaı'Bdenizde faali
yette idiler. Samsunda vazi
yeti kollıyarak nihayet ufak 
bir mot6rle denize açıldım 
•e 16 • teşrinievvel • 336 da 
Trabzona geldim. O zaman 
Batum lngiliz işgali albnda 
ve Trabzon aahili de lngiliz 
torpidolannın ablukasında idi. 
O arahk Hllldimetin elinde 
Od npar nnL. Bual•rdaa 

birisi ROsumahn 4 numarah 
tarusut wemw, diğeri de 
latanbul Sevkiyat idaresinin 
Samıun romorkörü idi. Bunun 
bugilnkn ismi ( Gazzal ) dir. 
Ben J 1 teırinisani 36 tarihli 
emirle Gazzal süvariliğine 
tayin olundum. 3 nisan 37 
tarihine kadar bu vazifede 
kaldım. Nakliyatı yapabilmek 
ıçın lnğiliz torpitolarımn 
abluka hattını geçmek IAzım· 
dı. Cebren geçemezdik, gö
rünnıeden geçmek için de 
lngilizlerin ablukayı gevşet
mesi lazımdı. Bunu da ancak 
tiddetli fırtınalar temin ede
bilirdi. Şu halde limandan 
çıkmak için fırtınayı beklemek 
icap ediyordu. Esasen mevsim 
kıı olduğu için fırtına eksik 
olmazdı. Geminin de cl\rmü 
lngilizlerce maHim olduğu 
için şiddetli fırtınada de-
nize açılamıyacağımıza hük
meder, ayni zamanda ken· 
dileri de fırtınanın tiddetinden 
hırpalanmamak maksadile bir 
tarafa çekilir ve meydanı boı 
bırakırlardı. İşte biz de bu 
fırsab kollar ve gece karan· 
lığında hemen limandan dışarı 
fırlardık. Trabzon ve Tuapse 
limanlannın arası yüz doksan 
mildir. Karadenizin hakikaten 
kara, azgın ve kökreyen dal
galarına ( gazzal ) gibi ufak 
romorkörle meydan okumak, 
göğils göğüse çarpışarak on· 
lan yarıp çiğnemek ve baştan 
girip gtlverteyi süp6rdiikten 
ıonra kıçtan çıkan blly6k 
dalgalar arasında daima iler
lemiye çalıımak pek te kolay 
olmuyordu. Bllttin bunlardan 
başka nktile bolfevikler ta
rafından d6knlmftt, fakat hu
dudu doğru olarak kendile
rinin de bilmedikleri torpil 
tarlalan pek bllyllk bir tehlike 
tetkil ediyordu. Bundan maada 
Am•n umu Rusya ahili .. 

rinde görülen F ranuz harp 
eemileri de vardı. 

Fakat bu dü~manların hiç 
birisi bizim azmimize mini 
olamıyordu. Ankaradan Trab
zona gelen birçok telgraflar 
cephane ve ealehaya olan 
tiddetli ihtiyacı pek açık 
olarak gösteriyordu. Memle
keti kurtarmak için icap eden 
harp vasıtalarını mutlaka elde 
etmek lazımdı. Vatan kayguıu 
ve istiklal aşkı, önümüze çı· 
kan her maniayı. bize devirtip 
çiğnetiyordu. Üç zabit ve 
ıekiz nefer arkadatlanmın 
gayret ve fedakArlıkJarının 
inzimamile memlekete en dar 
ve müşkül zamanında milyon
larca fişek, binlerce tllf ek Ye 
bir miktar da sahra toplle 
birçok ııbhiye malzemeıi ~e
tirdik. 

Bu vazifemize o senenin 
biltün kış mevsiminde devam 
ederek o sıkı zamanda kıy· 
met takdir olunamıyan bir 
tek fişengin bile kaybolma· 
11na meydan Yermedik. 

Yeni Neşriyat 

Mülkiye Mektebi Mecmuası 
Her ay çıkan (Millkiye mek· 

tehi mecmuası) nın 6 ıncı Eyini 
nftshası birçok lnzumlu ve ib· 
tisas ya7ılarile intişar etmiştir. 
Tavsiye ederiz. 

ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPON11 

No. 2 
Gaıtetemlsde oa Def rinde bir 

nrmekte olduJumm Patrenu 
bedan ahaak latı,....aaıır, k 
kupoau ...... aaldayımır n U 
kupo:- teplayıaıL Patrenlanauı• 

dan pek ,. .. DUJI olacaluuuı. 

Patronlar nqredlldlklerl rllm
clea ltlbarea latanbul karllerlalı 
bir hafta, tqra karllerlalı oa 
rln ~ad• ku ... nlarım slalier 
•.Ucllı' er Ba •lliliet reçtlld .. 
eonra kupealar kabul eclllmeı. 



SON POSTA Eylil 26_ 

B 1 k Y .., • • J b h h } H K t b • J•d• Kansazlık, romatizma, aaraca, mide, damar, alnir, kemik Yerem hastalıklanna 
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ISTANBUL NIŞANTAŞINDA 

~;k v~e~~ ŞiŞLi TERAKKi "LiSESİ ~~=-İi~~ 
ve Nıharl 

Kız ve 
Erkek 

ViLAYETi 

AMELİ HA y AT Lisan ve Tic~ret 
mektcplerı 

Tekmil aınıfları ve ecnebi lisanı lStrenmek için Franıızca, Almanca, fnıilizce kursları Ye kız - erkek 
talebe için ayrı binalarda ayrı leyli tetkilita mucuttur. Herrün aaat 10-17 ye kadar talebe kayit 

Yeni dera ıenHlnde afağıdakl fekilde ve mfidavimlerini hayata daha kuvvetli bir lhtt
ıula atmak üzere lisan ve ticaret programlarını tevıian tedrisata başlıyacaktır. Mektep! er iki devre 
olup birinci devreleri üçer aenedir. Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derecede tahsil a-örenler kabul 
edilir. İkinci den~ iki aenedir. Orta mektep mezunları veya birinci ihtiııas ticaret mektepleri 

edilınektedir. Mektep talimatnameıi m•ccanen ıanderillr. Tedriaat Eylülde başlamııtır. 
Telefon: BJyoğlu 2157. Teala tarihi 1879 

mc:zunlan kabul edilir. İkinci devre muhtelittir. 
Kayit için cumartesi, pazarteai, perşembe ıünleri saat ondan on albya kadar müracaat 

edilir. Eıki talebenin kayitlerini 28 eylül tarihine kadar yenilemesi lizımdır. 

Kız - Cağalotlu Düyunu Umumiye karşııında T. L 22731. Erkek - Cağalotlu T. L. 23630 

Müeasiıl : N E B 1 Z A D E H A il O l 
Rumi der• proıraınlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi llaan tedrlaab, ecnebi mekteplerine lı:at'lyyen liisum 

btrakmıyacak bir mUkenımellyettedir. T:ılim ve terbiye heyetleri meınlelı:etimlsla en ırUzlde muallim ve mOrebbllerlnden 
naUrekkeptlr. Ana ve baba, )'ıtvrularını INKILAP LiSELERiNE her hususta tam blr emniyet ve huıuru kalple teallm 

edebilirler. Mufa!l!lal bahname \·cı·ecr-ğfni:ı adrue gönderilır. Mektep Nuruoamanlyedcdlr. Telefon : 20019 

Saraçhanebaşmda Münir Paşa konaklannda 

...,. Memleketin ilk ve hususi Türk Koleji olon : 

İST ANBUL TÜRK KOLEJİ 
Mektep kız ve erkeklere leyli ve neharidir. 

ANA, İLK, ORTA ve LiSE sınıflarını havidir. 

Lisan Dersleri : İngilizce ve Fransızcadır. 
latanbul, Cafalojlu, Kapahfınn karfı9loda. Tel. 23535 

Kaylt muamelealnr 9 daıı 19 a kadar her ıüo devant edlllr. 

Dr . A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hutalıklar teda
vibaneal. Karakay büyük mabal
Jebici yanında 34 

Tekmil ııınıfları mevcuttur. Kayde batlanmı,tır. Tedriaat, Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Talebe 
aabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve aktam ayni vasıta ile eYlerine gönderilir. 
Tedrisata 1 Teşrinlnvelde başlanacaktır. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. 

Telefon : 20530 

İST ANBUL ADLiYE LE Ümit Sabun Deposu 
VAZIM DAİRESİNDEN: Büyük Muvaffakıyet 

İstanbul Ye ÜskUdar hapishane ve tevkifaneleri ekmeyi 

I'••-~--~--~--~--~--~--~--~----' kçalız~m~ilem~~lmüMku~av~~ilmi~~T~p~~ ıartnameyi görmek üzere hergün Adliye levazım ldareaine ve 

münakasaya iştirak edeceklerin de 15 teşrinievvel 931 tarihine 

mi.isadif perşembe günü saat 15 te teminata muvakkate mek

1931 senc.:ıi be) nelmilel Budap şte sergisinde teşhir edilen 
Ümit ve Hacı Han zade sabunlarımız pek büyük takdir ve 
taltifler kazanmıştır. 

Sabunlarıınızın nefaseti 600,000 kişinin 600,000 torbasile 
karşılnşmı~tır maJlnrımızı bilmiyeıı ve görmiyenlerin birer 
t~ criihelcri id<liaınızın hakikatine kafi bir delildir. 

Bugün Baklenil3n Vapurlar 
Saadet - Türk - fzmirden 
Mersin - Ayvalık -

" tan 
Tayyar - " - Ayvalık -

tan 

Erzurum - tt - Rizeden 
Marmara-

" - Mudanya 
Gemlikten 

Kırlangıç- ,, - fzmittcu 

BugUn Gidecek Vapurlar 
Gül Nihal - Türk - Bandır

maya 

Millet 
Bandırma .. 

gaya 
Kırlangıç -

Asya 
Gemliğe 

" 
" 

" 
" 

- Rizeye 
- Karabi· 

- fzmite 

- Mudanya 

Lotos - Fransız • Mar-
•ilya)'A 

ALEMDAR VAPURLARI 
KARADENİZ POST ASI 

Millet 
VAPURU 26 EYLÜL 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İne.bolu, Ayan
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve 
Mapavri ve Hopa ) ya azi
met ve avdettc ayni iskele
lerle Şürmene, Vakfıkebir 
ve Göreleye uğrayarak av
det edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul, Meymenet ham altındaki 
yazıhane Telefon: 

İı!anbul: J 154 

.. ç t-J<.: o· L. ~:r.-~.:··_ 
- .' C ··E · M · 1- ,L;·: · 

'. - .. ' 9'.. . • ... ... 

. : Ş.E.~ ER~ I ·· -
. ·. 1. • •• 

tf Aff:Z .. rf; USTA.f" A : ... ·. 
VE tf. A 111 lı MU - ~ 

b.&I .e"1pı .. amidıye cacıdes· 90 

Cilt " ziihrevi hastalıklar 

\!ltehauısı 

Dl)KTOR 
Ömer Abdurrahman 
• .tııı.b..t earuı :alhrevJye t!.!spaıı· 

"eri .>aıheld•l 

Aakara uddeli ikdam 
Yucl~ ar..-. Ne.71 

Atinaya seyahat 
24 Eylül 931 tarihinde yapıl

maaı mukarrer Atina ıeyahati 

1 teşrinievvel 931 tarihine kal
mıotır. Ve: 

HELUAN vapuru ile icra olu• 
nacaktır. Bu teah· 

hurd;an bilistifade seyyahlar Balkan 
olimpiyat oyunlarında haıt.ır buluaablJe• 
ceklerdlr. fada tafılllt için Galatada 

Rıhtım caddesinde 27 • 29 No. N. A. 
KonatanJlnidia acentalı§'ın• müracaat 

I ~eblllrler. Telefoo: 8. O. 3126 

CENUBİ AMERiKA YA 
Gitmek isteyenlere 

ROY AL MAiL LINE 
İngiliz Transatlantik kumpan
yasının Yapurlannı tercih ediniz. 

Tilrkiye acentası : N. A. 
KOST ANTINIDlS Galata Rıh
tım caddesi 27/29Tel. 8. O. 3126 

Patoog, Bakteriyoloı 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERtRIY ATI 
MUALL iMLERiN DEN 

Dahili, Ye intani haatalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adrea : Babıali caddesi 

villyet karşıaı 15 No. 
Muayenehane· Telelom lataabul 2321 
IU.etrlhı: • ., 223' 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk: 
Müddei Hediye Hanımm Bo
yacıköyünde Reşit pata ma
hallesinde Mazhar paşa soka
ğında Tal at Beyin kansı Ha
nife H. nezdinde mukim Se
miha H. aleyhine ikame eyle-
diii mezkur hanenin izalei 
şuyuu davasının cari muhake
mesinde Semiha H. namına 
çıkarılan davetiye zahrında 
verilen meşrubattan ikamet
rnhı meçhul olmasına mebni 
15 gün müddetle ilanen gıyap 
kararının tebliiine karar ve
rilmiı ve mahallinde yapılan 
ke~fe nazaran m.ıkfır hanenin 
bisaelere göre gayrıkabili 
taksim olduğu ve 395 ziradan 
ibaret olan bahçe hanenin ta
mamının üç bin lira kıyme
tinde olduju ve bundan müd
deinin hiuemne 2793 lira iıa-

1 

bet ettifi ehli vukuf tarafın
dan ihbar olunmuı ve muhake
me 7-10-931 tarihine talik kılan

( mıf olmakla bet glin içinde 

·~------------~ 

itiraz eylemesi ve aksi halde 
muam.Ub Yak.ıayı kabul etmit t 
ad4elunacaiı teblii makamma 
kam olmak lzere illa oluaar. 

tuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mubayaa komisyo

nuna müracaatleri ilin olunur. (2700) 

, Perltlz wapmadan 11ac 
•imadan ve worulmad1111 

•ını z•m•nd• mOzlc har•· 
lı•ll•n •rı hot ve ucuz bl 
idman il• vacut 90zelllttne 
naU olmalı. iSTE: 

AEG MASAJ MOTORC 
11011 Sf RRI • 

Her 90n vapacaiınız tO 
daldltalılt masal ile en bO· 
J1Uk sıhltl nlmetlere mazhar 
olacaksınız. Sıhhatiniz d•· 
ita. ııı ofacel< ve bir colf 
ltastalıkların önOnO •fmıf 
bulunacaltsınız. Luzumsuz 
semen maseJ miH6rO seıe
slnde kAmllen izale edlle
blleceil •lbl •delat gergln
ıeıek ve daimi bir zlndetı 
il• ıaıamaktan zevk ala-

caksınız. 

~ lQ'~ TÜR_K AN~NİM ELEKT~IK 
~~~ ŞiRKETi UMUM1YESI 

üyük T ayyarll-"Mll 
• 

pıyangosu 
3 üncü Keşide 11 Teırinievvel 1931 dedir 

BÜYÜK ,. İkramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R l C A: 40,000 15,000, 
10,000, Liralık ikramiyeler 
VE : 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

1 tanbuJ: Zmdankapı Dörtyol ağzında No.: 53 Ümit Sabun 
ve Yağ depo u. Telefon 20742 

Sultanh:ıınammda Yerli Mallar 

SADIKİYE HANINDA 

Ye mali bütnn iıle- Birinci NOTER Bir ailenin hukuki 1 
rini derubde eder . 

Vekaletname, prote:>to, mukavelr. ynpar, 
konturatları eder. 

Paria Darülfünunundan 
mezun 

T~~I MEHMET RiFAT 8. 
Cataloğluada Kapalafırın kar
tııındakl muayenehaneainde 
baatalarıaı kabul ve tedavi 

etmektedir. 

İstanbul 4 llncii hukuk mah
kemesinden: 

Boğos kızı Veronika namına 

avukat Abdullah Beyin evvelce 

Salhatyada Emrahor Mustafa 

Pş. iki yüzlü çeşme sokaiında 

7 numarada oturan Asador 

kızı V eron ve Beyoğlunda 

doiru yolda eski Gaları La

fayet sokağında 24Y numa· 
rada İsak Şükran karısı Ye 

Salamon kızı Hpria aleyhlerine 
ikame eylediği Galatada Sul-

tanbeyazıt mahallesinde Marya 

sokağında 25 eski ve 23 yeni 

numaralı hane için hilafı ha
kikat yapılmış olan ipotek 

muamelesinin iptali ve kay

dini tashihi hakkındaki da

vanın arzuhal sur'!tleri teb!iğ 
için yukarda yazıla adreslere 

gönderilmiş ise de dava olu

nanlar Madam Veron ve Ma
dam Horis mahalli mezkürden 

çıkarak elyevm nerede ika

met ettikleri meçhul idilğü 

ilmühaberlerde mübaşir \'e 
heyeti ihtiyariyeden verilen 

ıerhlerden anlaşılmakla ber
mucibl talep meıbureler bak· 

kanda uaullln 141 incl madde
sine tevfikan bir mah müddetle 
illnen tebligat icrasına karar 

verilınlt olmakla bu mllddet 
zarfında mahkeme kBlemine 
mllracaatle suretleri tebeUuğ 
we cevap vermedikleri takdirde 
.. yap karan ittlbu edileceji ' 

ilin ohın11r. ' 

icra Me
murlutuadan: Tamamına 12240 
lira kıymet takdir edilen Beyot
luada Şahkulu mahallHinin Kule
dibi aokafında 14, 16, 18 atik n 
10, 12, 14 cedit numaralarla 
murakkam tahtında iki bap dnk
kinı mOttemll maa bahçe bir 
bap hanenin tamamı dört hlıaa 
itibarile bir buçuk hl11eııl açık 
artbrmıya vazedilmlt olup S tet· 
rlnievvel 931 tarihinde fartna
meal divanhaneye talik edilerek 
31 tetrlnievvel 931 tarihine mO
dlf cumarteıi pnil aaat oa 

dörtten on altıya kadar fıtanbul 
dördüncü icra dairesinde açık 
arttırma ıuretile satılacaklar. ftbu 
rayrl menkul hisııcıl ikinci artbr
mada 3250 lira bedelle Fevzi 
Bey uhdesinde bırakılmıf fae de 
ihbara raA-men arttırma bedelinin 

tealim etmediğinden natünde bıra
kılma kararı bozularak icra T• 

filiiı Kanununun 123 ilncll mad-

desi mucibin5e tekrar ikinci 
arttırmaya vnzcdilmil;tlr. Tallp
lerin yevmi ve vakti mezkQrda 
lııtıınbul Dördüncü icra daireıinde 
baxır bulunmaları ve daha f aıla 
mnlC'ımat almak iııtlyenlcr 930-S3i 
dosya umaraııile ır.crnuriyetimiı:o 

müracaatları ilan olunur. 

SON POSTA 
fuml, Siyası, Havad "s ve Halk gn::le.1' 

1,iare ı lstanbul Nuruosmımly• 
Şeref sok ğı 35 - 37 

Telefon lstl\nbul • 202~3 
Posta kutuıu : latıınbul • 741 
Telgraf: latanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
T0RK1YE r CWB1 

Hat' Kr. 
75~ " 
400 n 
ıso n 

1 Sene 
6 Ay 
5 ,, 
1 ,. 

2700 Kr. 
1400 .. 

aoo " 
300 •• 

Gelen evrak geri vul\maı. 

lllnlırdAn nıe•'u.llyet alıamn. 
Aclru dezlştlrilnuııl (:MI) ku•.:::tur 

MATRAAİ EBUZZiYA 

Salılplerlı Ali Elu••• s~ll·a R-..·• . 


