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IZMİRDE İNCİR FAALİYETİ DURDU 
Zaro Ağanın 
Menecerini 
Öldürdüler 

Yunanlılarla Dostluğu- İngilizin 
• . V M ?Sukutu muzu Istemıyen ar ı. Vaziyet Henüz istikrar 

Musa Efendi, Londra Ci
varında Başından Vurul

muş Bulundu 

M. Çaldaris, Miibadele İtilafına 
Hücumlarının Sebebini Anlatıyor. 

Londra gazeteleri, Zaro 
ağayı Amerikaya götüren Mu· 
aa isminde bir gencin Lond
ra Cİ9annda yaralanarak öl
dürüldüğünü haber veriyorlar. 

Musa, genç bir adamdır, 
Zaro Ağanın Amerika seya
hatini tertip etmi~ ve bir 
müddet evvel Zaro Ağa ile 
birlikte Londraya gelmiştir. 
Bu seyyahattc Musa zengin 
olr..uş, Londrada bir otomo· 
l>il almış, ve otomabili ile 
ıchirde ve şehir civarında 
başlı başma gezintiler yaparm•s 

Atina (Hususi surette giden J 

muhabirimizden) - Yunanis
tanda siyasi fırkaların yekünu 
bir hayli kabarakhr. Halk 
fırkası müstesma, bunların 
hepsi cümhuriyetçidirler. Halk 
fırkası ise kıraliyet taraftarıdır 
ve M. Venizelosun şiddetli 
bir muhalifidir. 

Meb'usan meclisinde en 
f~zla rey sahibi olan fırka 
budur. Türk - Yunan itiJAf
lanm tiddetle tenkit eden 
yine bu fırka olmuştur. Bu
nun içindir ki bu fırka reisi 
bulunan ve evvelce Dahiliye 
nazırlığını yapan Müsyll 

1 
1 

Çaldarisle görUşmek istedim. 
Yunan muhalefet reisi beni 
bUyUk bir memnuniyetle ka· 

j 

bul etti ve bana, noktaina· 
nrını şöyle anlath: 

- Şurasını derhal kayde
deyim ld ben iki hükumetin 
yaptığı itillflar aleyhinde 
bulunmadım. Fakat bazı mu· 

Yanan muhalefet fırkası 
lideri M. Çaldaris 

ayyen meselelere itiraz ettim. 
Bu itirazlarım, Türldye il~ 
yapılan tasfiyenin şeklineydi. 

(Devamı 6 ıncı uyf"da) 

• ~~-----------..-·--------~--~~ 

lzmirde Vaziyet 
Bütün 
1500 

İncir . 
işçi 

Hanları 
Açıkta 

a andı 
Kaldı 

lzmir, 28 (Hususi) - lng-iJiz lirasının sukutu bura piyaaaıanda 
çok müessir olmuttur. Tacirlerimizin gayretlerine rağmen dün saat 
üçe kadar biltün. incir ~malithanelf'rl kıtpandı. Saat 11 de yalnız 
Şerif Remzi Beyın imalathanesi açıktı. işlenecek mallar bu •aateı 
kadar bitmİf olduğundan baladurlar, ameleye iş kalmadığını, fakat 

Zaro Ağa birkaç güne kadar tekrar ite batlanmasının muhtemel o lduğunu 
haber verdiler. 

Nihayet bir hafta evvel Şehrimizde binden fazla amele vardır ki senenin iki ayında incir 
Musayı tehir civarında bir itliyerek senelik Hıtiyaçlannı temin ederler. Bugfin bin beı yüz 
yol lizerinde ölU olarak bul- · kadar amele, belki de"' muvakkat bir milddet için itsiz kalmıı 
muşlardır. Zabıta bir müddet vaziyettedir. Bununla beraper alikadarlar yakında itlerin yeniden 
6lüyU teşhis edememiş, iki üç ba,lıyacağını •Öy)üyorlar. incir ameluinden bir kıımı tlmdl it 

d z A bulmak için Amerikan tütilo kumpanyalarına müracaat etmişler, 
gün sonra cese i, aro ğa- fakat it bulamamıtlardır. Vlliyet meseleyi dikkatle takip ediyor. Bu 
nan teşhir edildiği sirkte ça· durtunluk neticeai olarak bu soğuk günlerde incirlerin çathyarak 
hşan kızlardan biri tanımııtır. iılenomiyecek bir hal almas1ndan korkulmaktadır. .-

-İngiliz Donanmasının isyan intibaı 

'-~illterede aon taHrruf 
tlt:elcett ıaıterea r11im 

bt•Ybnda, mürettebat 

- ıil olan Inyergordon limanında ilk 
·1 donanmanın uı l l R d kararları milnaaebetı o etil gemilerinden bir o a o nıy 

ıo eo aıauı · b ki' la budur. fnılliz dooanmuın k 1 ıı ııaret n tabmatı e ıyor r. 
d vırUıc• 0 • 

lılırlnl bırakmıt. kara an 

Bulmadı, Sukut De
vam Edecek 

f ngiliz lirası, ıon vaziyet 
Oıerine henüz iıtikrar bula
_.dlıftır. DUn pazar ol
duğu için borsada ve ban
kalarda kambiyo muamelesi 
olınamııtır. Bununla beraber 
bugiln Paria borsasında lster
lingin ıon kapanıı fiatinden 
daha düşük olarak açılacağı 
alAkadarlar tarafından tahmin 
edilmektedir. 

Anadolu ajansı evvelce bor· 
saya ve bankalara gilntln 
kambiyo fiatlerini Londra 
borsası Uıerinden veriyordu. 
Fakat borsada laterling yerine 
vahidi kıyasi frank olarak 
knbul edildiği için Ajana bun
dan sonra Paris borsaıı fiat
lerini bildirecektir. 

Diğer taraftan lngiliz liraaı 
Ozererinden muamele yapmak 
mecburiyetinde bulunan tacir-
lerle diğer alakadarların vaıi
yetlerini kolaylaştırmak için 
yeniden iki hal şekli tesbit 

:edilmiştir. Birinci usule 
göre, fstcrling almak istiyen
ler, bankalara depozito ola
rak Türk parası yatıracak
lar, kat'i hesap tesviyesini 
vaziyetin istikrarından ıonra 
vapacaklardır. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

Kabahat Kimin? 
Milli Takım Sofyada 

Bulgarlara Niçin 
Mağlup Oldu? 

Milli takımdUn Sofyada 
Bulgar milli takımile karşılaştı 
v~ bire karşı bet gibi büyük 
hır farkla yenildi. Radyo ile 
gelen tafsilat bize bu maçı 
niçin kaybettiğimizi, kabaha
tin kimde olduğunu öğret
mektedir. Üçüncü sayfamızda 
okuyunuz. 

T arifeKomisyonu 
Paçavralar Hakkındaki 

Kararı izah Ediyor 
19 • 9 - 93 ltarihli nüsha

nızda ( Gümrükte tarife ko
misyonunun bir kararından 
cilret alan fırsat dnşkünlerinin 
millet hazinesini mühim mik
tarda zarara ıokan bir tica
rete) hatladıklarını yazıyorsu· 

[ Devamı 6 ıncı sayfada ) 

Mecliste Gazele 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan DeYam) 
Slı bu hakiki mGnekkltleri 

kartınıza almasanız, buıün aize 
hitap oden bu arkadatızın il
kırdı söylemesine imkan olmazdı. 
Fakat İn•afım:ı:a, vicdanınıza mü
racaat ediyorum. Hidl•e:fl yalnız 
ıiyasi cephesinden 111ütalea et
mıylnlıı:. Bunu dlğır bir tarafa 

( Devamı S inci Hyfada ) 

Türk Hava Kartal
Tanıyalım ... larını 

Kiel Kan~lı Köprü Gözlerinden 
Geçen !ile Türk Tayyarecisi 

YAZAN: Sifli/ Taggareci Hagrünnas 

Kiel kanalı köprüsünün altından taggare ile ıeçtikten sonra 
Savmi Bey ve humpanganin Aerodinamik müdürü M. Tank 

Son nefriyat ile pek çotumu• ı vele mucibince tesellüm tec-
zun tanımadıtımı:ı: anlatılan rllbelerini benim yapmamı 
Türk tayyarecilerinin menkıbele· t kl'f tt' K b I l d 
rine ait bir .ıı.ııe neırlno baı- e 1 e ım. a u o un u. 
ladık. Korvet kaptanı ve deniz Bu sırada da 912 numaralı 
tayyareclal Savml Bey, bu seride kanun mucibince 4 teşriniev· 
ilk •ırayı aldı. Son hatıralarında vel 926 tarihinde tekaUtlU w il· 
Savml Bey Almanyada yapmıya il t dk d'ld'W• · · g 
memur oldutu tecrilbelerden m n 81 •1 e ı ıgı bıldırildi 
bah•ediyordu. ve askerlıkten ayrıldım. Maa-

Rorbah fabrikasında tayya- mafih taahhüt mucibince 
relerimizin tecrUbeleri eylul Rorb~~ tayyarelerinin tecrU-

nl'h t' d b'tt' B' d 1a belermı yapmakta devam ayc tn e ı ı. ız e • t ki'""' . 
t b 1 d

H dük F b 'k e me ıKım lizımgelıyordu. 
an u a on . a rı anın O 

K h b 
. üdü il .

1 
ara, Umum Erkim Harp 

open ag ıu eıı ın r ı e R . . F . . • I 
on iki işçi ve fabrika pilotu eısı evzı Paşa ızınle atan· 

d b
. · ı b b 1 t b l bulda bulunuyordu. Kendi!e-

a ızım e era er s an u a · b' .. . . . rıne ır uçuş teklıfınde bu-f el~ış~~rdı. Fa~r~kad Kbp~n- lundum. Mütir Pı. o zamana 
ag ~ l tecrU e er e :nım kadar kendisine yapılan tek-

de bır .defa uçuf yapbgımı lifleri kAmiien reddetmitlerdi. 
nazarı dıkkate alarak muka- ( Devamı 7 inci •ayfada ) 

ltf aiyemizin Yzldönümünii Tebcil 

Muhbir - İtfaiyemizin yıldönümU merasiminde bulundum 
Yazı MildürU - Faydalı birşey var mı? · 
Muhbir - Var: Kıymetli ltfaiy miz Terkosun himmetllc 

bug~ne kadar, lstanbulda (80,000) binanın yanmasına bir türlll 
mlnı olamamıı J .. 
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'2 Sayfa ŞON POSTA 

Halkın Sesi J DABILI 

I• ·ı· L• S k t Sahte ngı ız ırasının u u u L .k .. , . 
Ay Tutulması Ve n · S · · 
S•tAhl N.. . l rarıs ergısı 

ı a ı umayış er Ve Türk 
Evvelki ırece ay tutuldu. •• ı orıerın 

Ününde T acirlerimiz Hilesi "< ' 

Ayın tutulduğu müddet D • 
latanbulun bazı kı11mlan, ravıgon 
aillb ıeainden ıreçllmez ----
olmuştu. Eıki bir itikadın 
esiri olan birçok kimseler, 
,.Uya " ay kurtulur " ka· 
naatllo havaya mOtema
diyen ıllah boıaltıyorlardı. 
Bunda, biraz da, cahiline 
bir keyif yapmak arzuıu
nun kokuau yok dekildi. 
Bu fena adet hakkında 
dün halka ıorduğumux 
ıuaJlere atatıdald cevap
ları aldık: 

Tahaln B. Mevl&nekapı 34 
- Ay, güneş tutulduğu 

zaman silah atmak çok 
iktidat bir fikirdir. Hele 
İstanbullular için çok ayıptır. 
Bu hareket hiçbir kanaate 
sığıp yakışmıyan bir btıtıl bir 
zihniyetin mabsulüdfir. İslAmi
yet J 350 ıene evvel bunu 
menetmiş, maddi olan Avru
pa medeniyeti, asrtlik te buna 
müsaade etmez. Garp mede
niyetini kabul ettik, hırafele
ri attık diyoruz. Fakat Ayı 
tutan cinleri tabanca ile kor
kutmıya ~alııınz. Bunu medeni 
insanlar lstanbullulann mede
niyet ıeviyelerine bir ölçü 
yaparlar, bize iptidailik atfe
derlerse yüzümtlz kızarmaz mı? .. 

Hua• RllftG B. - Sultanahmet F•rah 
luraathameal • 

Sergide Teşhir Edilen 
Memleket Mahsulatının 

Hepsi Satılmışhr. 

Paris Sergisine iştirak eden 
tacirlerimiz dlln Heluan vapu
rile şehrimize dönmüşlerdir • 
Tacirlere yardım etmek üzere 
heyetle beraber giden ihracat 
Ofisi raportörü Akıl Bey dlln 
bir muharririmize şunları söy
lemiştir: 

-" Sergide Türk paviyonu 
bUytlk bir muvaffakıyet ka
zandı. Teşhir edilen malların 

hepsini sattık. Daha da olsaydı 
satılacaktı. Yalnız Tütün in
hisarının tütünlerini satmadık. 

Zira inhisar idaresi buna 
razı değildi. F aknt nümuneleri 
bir miktar eksik olarak getir
dik. Çünkü sigaralar paviyonu 
:ıiyaret eden Prens ve Prenses 
ile nazırların pek hoşlarına 
gitti. Kendilerine biraz ikram 
ettik. Sergideki muvaffakiyet
ten aonra tacirlerimizin bir 
kısmı ticaret içinJ diğer Av
rupa memleketlerine gittiler. 
Bazı anlaşma yapacaklar. Ge
rek aergi komitesinden ve 
gerek diğer İtalyan memurla
rından pek çok ikram gördOk." 

Defterdarhkta Kurs 

- Bu tabii hldiaeleri mev
hum Tarlıklara atfetmek, bu
na inanmak yirminci uır in
aanlan için bir kllçllklnktnr. 
Buna yalnız inanmak bile 
ayıpken herkesin rahatını, 
huzurunu bozacak derecede 
ılllb patlatanların küçüklüğll
ne &lçn bile bulunamaz. İstan-
bul zabıtası da tabanca sıkan Defterdar Şefik Bey dün 

ihracat Ve İthalat Tacirleri, Bu Düşüşten 
Ne Suretle Müteessir Olabilir Ve Yahut 

Ne Şekilde İstifade Ederler? 
Fransada İngiliz lirasınn Frasnız frangı ile fiati adet 

itibarile (125) iken düşe düşe yüzden aşağı indi. Hatti (91) 
franga düştü. Bu, bizim paramızla ( 750 ) kuruş kadardır. 
İngiliz lirasının bu sukutu memleketimizi ne suretle ala
kadar ediyor? Bunu iki cihetten tetkik etmek lazımdır. 

Birinci şefcil 
- ithalatçılar, evvelce 

getirdikleri İngiliz mallarına 
mukabil peşin para vermişler 
ise, ellerindeki malları, kıy

metlerinin dörtte bir derece
sinde bir tenezzüle uğramış 
demektir. Stok malı olan 
tüccar, müstehliklerin lehine 
olarak bundan mutazarrır 

olur. Eğer ithalat mukabili vadeli 
bonolar verilmiş ise bunları 
ucuz ödemek imkanı ile heoı 
müstehlikler hem de tüccar 
istifade etmiş olur. 

2 - İhracatçılar, ihraç et
tikleri malların bedellerini ev-

velce, beher İngiliz lirasını (1030) 
kuruıtan hesap ederek satmış-
lardır. Borçluları bu paralanşimdil 
İngiliz lirası olnrak ödiyecekleri 

cihetle ihracatçıların ellerine daha 
az Tnrk parası geçmiş ve bu 
suretle zarar etmiş olurlar. 

yankesiciler 

intizar Tavsiyesi 
Fakat Borsamızda İngiliz 

lirası üzerine doğrudan doğ
ruya ne alım ve ne de sa
tım olmadığı için ahvalin inki
şafına bir müddet intizar et
mek mümkündür. Muhakkak 
surette lngiliz lirası tediyesi 
mecburiyetinde olanlar Pariste 
(arbitraj) yapmak suretile iş
lerini görüverirler. 

Bu meselenin ikbsadi cep
hesinden maada bir de hukuki 
cephesi vardır. Gerek iktısat
çılar ve gerek hukukçular, 
lngiliz lirasının bu vaziyetine 
kartı ne ~bi tedabir ittihaz 
edilmek IAzım geleceğini du,n
neceklerdir. Binaenaleyh bu
günlerde iktıaadi ve hukuki 
sahalarda belki de biribirine 
zıt mntalealar karşısında kalı
nacağı tahmin edilebilir. 

1: 45 Jik Hanım 
parmaklan kırmalıdır. tahakkuk memurlarile malmü- 1 

• dilrlerini Defterdarlıktaki kurs- Şimdi De Adliye Ko- Bu Yaştan Sonra Anne-
AJı Bey s rrkecl Kemal Bey ılne· "d ı D d ı . d D k y . 

.... kar9ısında 42 ta toplayarak kendilerine yeni rı or anna a anmış ar sın en aya emış 
Her sene Ay, Güneş tutulunca mali kanunları ve tatbik su-

lstanbullular böyle silah atmaz- retlerini izah etmiştir. 
lardı. Dün gece ortalığı harp 
meydanına çevirdik. Bu g~ri 
hareket beni pek müteessir 
etti. Zabıta bu ıayğısızlan 
tecziye etmelidir. 

• Nad B. Süleymanlye Mlmanlnan 
maha11H1 102 

- ilmi, milli, dini, medeni 
bir kıymeti olmıyan bu put
perest zihniyetlerin Ay . tutul
ma efsaneleri için kurşunları 
feda eden, hemşehrilerini n ra
hatım bozan adamlara sade
ce ; ayıp yahu... denir. 

Jf-
Amet Bey YUkaek Ticaret Mektebi 

talebe.laden 
Ay dünyamn gölgesine gir

di diye silah patlatan insan
lar da nihayet kıymetsiz bir 
gölgedirler. Bu gölgelerin 
curum işlemesine polisimiz 
mAni olmalıdır. Gazeteler de 
bu hırafelere inanmanın ayıp 
olduğunu halk anlatmalıdır. 

Son Yağmurlar 
Çiftçi İçin Çok Fay dalı 

Oluyor 
Dört gündenberi fasılalı 

bir surette yağan yağmurlar 

İstanbul çiftçileri için çok 
faydalı olmuştur. Esasen ekin
lerini kaldıran İstanbul çiftçi
leri bu yağmurları dört gözle 
bekliyorlardı . Şimdi çiftçiler 
(anız) bozmıya başlamışlardır. 
15 gUn sonra yulaf ve teşrini 
evvelin yirmisindens onra da 
buğday ekmiye başhyacaklardır. 

Asri Suthane 
Yalovada mlllet çiftliğinde 

vücude getirilen aari ıüthanenin 

küşat resmi dün yapılmıştır. 

Y aııkesiciler ötedcnberi va
pur ve tren gişeleri, tramvay 
tevakkuf mahalleri gibi kala
balık yerlerde dolaşıyorlardı. 
Şimdi bunlar Adliye koridor
larına da dadanmışlardır. Ge
çen gün bir mahkemede Os
man B. isminde bir zatın ce
binden cüzdanı aşırıhrken 
Adliye Polis Memuru Necati 
Ef. tarafından bir yankesici 
cürmü meşhut bal!nde yaka
lanmıştı. Dün de ikinci ceza 
mahkemesinde birkaç zatın 
ceplerinden ipek mendilleri 
çalınmıştır. Esasen polisçe hn
viyetleri malum olan yanke
sicilerin Adliye koridorlarına ve 
mahkemelere kadar sokulmaJa 
nnın derhal önüne geçilmelidir. 

Alacak YUzUndon 
Yeşilköyde oturan kundura 

boyacısı Malik bir alacak yü
zünden püskülcü Nişan ismin-
de birinin yaralamıştır . 

Diln, Şehzadebaşında Kınk 
tulumbada oturan (45) yaşla
rında Zehra isminde bir ba
n\m Müddeiumumiliğe müra
caat ederek valdesi tarafınd.an 
Jövüldüğünü, saçmm başının 
yolunduğunu dava etmiş ve 
tabibi adliler tarafından mua
yenesini istemiştir. 

Zehra Hanım zevcinin Ana
doluda bu?unmasıııdan istifade 
ederek iki, üç çocuk anası 
olduğu halde valdesi tarafın
dan bu şekilde her gün 
tekerrür eden dövülmelerinden 
bıkıp osandığı için bu davayı 
yaptığını söylemektedir. 

Fare Mücadelesi 
Tarla fareleri ekinlere en 

.ziyade filiz halinde iken zarar 
verdiği için bir ay sonra 
ziraat mıntakalarında tekrar 
fare mücadelesine başlana
caktır. Şimdiden hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Şerbetçilerin Bunları 
Likör Şurubu Diye 
Sattıkları Anlaşıldı 

İçlerine biraz esans konu
larak likör diye satılan adi 
ıerbetlerin Müskirat inhisar 
idaresinin müdahalesi ile Be
lediy Sıhhat İşleri Müdürlüğü 
tarafından musadere edilğini 

yazmıştık. Hakiki likörler is
pirto ile yapıldığı için inlıisara 
tAbi içkilerdendir. Adi şerbet
lere bu isim verilerek pahalı 
fiatlerle satılmakta ve halkın 
aldcttılmakta olduğu iddia 
edilmektedir. Şerbetçiler "Biz 
bu şuruplara likör demiyoruz 
{likör şurubu) diyoruz., diye 
itiraz etmişlerdir. Miiskirnt 
İdaresi ve Sıhhat işleri Mü
dürlüğü bu itirazları tetkik 
etmektedir. 

Mükerrer Vergi Tahkikatı 
Mükerrer ve yolsuz vergi 

aldıkları iddia olunan Yeni
cami ve Eminönü Maliye şu· 
besine mensup bazı memurlar 
hakkındaki tahkikatın ikinci 
kısmı henüz bitmemiştir. Tet
kik memurları dün de teftiş-
lerine devam etmişlerdir. 

Etibba Odası intihabı 
İstanbul Mmtakası Etıbba 

Odası idare heyetinin intihabı 
bir teşrinievvelde yapılacaktır. 
Odanın ( ı 970 ) azası birer 
tezkere ile intihaptan haber
dar edilmiştir. 

Türk Tarihi 
Oevlet Matbaasında Ba
sılma İşine Başlanıldı 

Haber aldığımıza göre bir 
heyet tarafından hazırlanan 
büyük Türk ta• ihinin Devlet 
Matbaasında basılmasma 
başlanılmıştır. Bu heyetin re-
iai olan RiyaseticUmhur Umu
mi KAtibi Tevfik B. evelki 
gün Matbaaya gelmiş ve ma
kine kısmını gezerek basılan 
formalan tetkikten geçir
miştir. 

Uzun Bir MUIAkat 
Dün Ankarada Rua aefirile 

Hariciye Vekili araıında uzun bir 
mülakat yApılmışbr. 

Günün Tarihi 

Başvekil 
Atina Ajansına Beya

natta Bulundu 
BaıvekH lımet Paşa Atin• 

Ajanıı muhabirine b ~yanetta bu• 
lunarak Türk- Yunan doıtJutuna 
teabit eden ıon Ankara ltilifna• 
moainden bahıetmit ve bUhaa,. 
şunları ıöylemiştir : 

"- iki memleket mOnuebab• 
nın bu kadar ıüratle inkişafı her 
iki milletin, mübadiller de dahli, 
ıerbeıtçe ıeyahatlerini neticelen• 
direcektir. Tarafeyn bu ıuretl• 
temasın, iki memleketin refah, 
terakki ve inkiıafına vesile ola• 
cağında ittlfak etmiştir." 

Diter taraftan Başvekil Atina 
aeyahetinden sonra ilk fırsatta 

Romaya gidecektir. Atina lieya· 
hati (50) kliilik bir kafile halinde 
olacaktır. 

Amerika Teması 
Yakında Amerika seyaha

tine çıkacağını bildirdiğimiı 

Saraçoğlu ŞiikrU Bey dün 
Ankaraya gitmiştir. 

Amerikada yapılacak te· 
şebbüsat arasında tiltllnlerin 
arada hiçbir mutavassıt o} .. 
madan Amerikaya doğrudan 
doğruya sahlması işi de var
dır. 

Ucuzcu Soförler 
' Ucuzculuk taraftarı toförlerlı 

adedi gittikçe artmaktadır. Db 
bu kafileye (30) tof6r daha iltl• 
hak etmlttır. Belediye bunlanıa 
arzularını yerine getirmek için 
yeni bir takei uıulü kabul et• 
mek üzeredir. 

Yeni Bir Teklif 
Luftban:ıe iımiade Alma• 

tayyare tirk~ti, Kayaeride ••• 
velce açılıp kapanmaya mecbur 
olan tayyare fabrikasını ltletmek 
teklifinde bulunmuttur. Şirket 
m6me11Ui yakında Ankaraya si .. 
derek temaslarına baılıyacaktu. 
Şirket Avrupa ile Anadolu 9ehlr• 
lerl arasında ta,yare poataları 
yapmayı da tekli etmlttir. 

Adliye Vekili Geldi 
Refikuının teda vlıi için Vi

yana ya ıriden Adliye Vekili Yuıuf 
Kemal Bey dün tchrimixe dön• 
müıt:ir. 

i'f unus Nadi Beyin Davası 
Yunuı Nadi Beyin Arif Ora~ 

Bey aleyhine açhj'ı hakaret dava .. 
ıına dün ikinci Cezada davam 
edilmif, Arif Oruç Beyin veldU 
müdafaasını yampıf ve muhakellMlt 
karar verilmek ih:ere batka güne 
bırakılmıştır. 

Mübadele lhtilAfı 
Muhtelit mübadele komisyo

nunda Türk ve Yunan heyetleri, 
ıon Mübadele kanunu mucibince 
iadesi lazım gelen emlakin tayini 
~~!Juıunda ihtilifa düşmüşlerdir. 
Bu ihtilafı bitaraf aza hallede
cektir. Meıele ( 1913 ) ıenesin-
den ıonra Yunaniıtana giden 
Rumların Yunanlı sayılıp ıayıla• 
mıyacağı noktuıdır. 

... 
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1: Tayyareci Hayrllnnas Bey - Hasan 
Bey, timdi de blraı japonyaya &idelim ve 
ıonra dönelim. 

2: Hasan Bey - Pazar ola Japon kuman
dacı başısıl Nedir bu toplar, tüfekler, bom .. 
bardımanlar ? 

3: Japon Başkumandam - Hasan Bey, 
sen rivayetlere bakmı;... Biz muhart:be değil, 
me.nevra yapıyoruz. 

4: Hasan Bey - Senin ordun değil, diı: 
Ç. Iı-

lomatlsrın manevra yapıyorlnr. Zavallı 1!1 l• 
lilerl çil yavrusu gibi dağıhyorsun. Bö.Y 
manevra olmaz hal ••• 



Hergün 
lngiliz 
Parası 

--
Düzelecek Mi ? • 

lngiliz lirasının sukutu bil· 
tnn dünya piyasalarını olduğu 
gibi, bizim de borsamızı, tile· 
carlanmızı ve mali bayabmızı 
allkadar etmif tir. 

Dilnya vukuabm yakından 
takip etmiyen, aylardanberi 
Avrupada ct.reyan etmekte 
?l~n para harbini bilmiyenler 
ıçın bu hadise bir sftrpriz 
oldu. Şimdi de herkeı 
lngiliz lirasının düzelip dn
zcl miyeceğini, düzelecekse 
bunun uzun sDrllp ıürmiye
ceğini öğrenmek merakın
dadır. .. 

1 Evveli şunu kaydetmek 
llzımdır ki, buglln iktısadJ 
ve mali bayat Beynelmilel 
bir mahiyet almışbr. lsterling 
1ribi, birçok memleketlerin 
parasına esas olan, borsalara 
hlkim bulunan bir paranın 

sukutu ve iflAsı, bütiln dünya 
borsalannı sarsan bir fell· 
kettir. 

Onun f çin bfttftn milletler 
lsterlingin sukut etmemesinde 
menfaat ve alaka sahibidirler. 
Markın bile düşmesine müsa
ade etmiyen Avrupa ve Ame-
rikanın, İngiliz lirasımmn mü
temadi sükutuna lakayt ka
lacakları iddia edilemez. 

* Bir taraftan fngiltere hn-
kilmeti de, fsterlingin sukutu
na mini olacak tedbirler al
makla meşguldür. 

Bu tedbirlerin bir kısmı 
muvakkat, bir kıımı devam
Ldır. 

Muvakkat tedbirler, altın 
eıasırun alta ay için tehiri, bor
aaııın kapanması, spekülisyo
aan menedilmesi gibi tedbir
lerdir. Bunlar panigl durdur-
mak için alınmlf ini •e aeri 
kararlardır ki, aadece gayri
tabit halin dev~mı müdde
tince muteber ol:ıbilir. 

Fakat en mühim tedbir, 
lngilterenin tediye muvazene
ıini dilzelterek, lngiliz lirasının 
kıymetini tevzin edecek olan 
tedbirdir. 

Geçen giin yazmıştık. lngil· 
terenin tediye muvazenesi çok 
bozuktur. lthalih ihracatına 
niabetle birkaç misli faıJadır. 

Bunun önüne geçmedikçe 
lngillz lirasını kıymetlendirme
nin imklnı yoktur. 

Tediye muvazenesini tesis 
için bulunan biricik çare gfim
riiklerde himaye sistemidir. 

İngiltere, dilnyanın en ser
best ticaret taraftan memle
ketidir. Şimdiye kadar bntnn 
dünya himaye usulüne müra
caat ettiği halde, lngilizler bu 
ıistemi kabule yanaşmamış-

lardır. 
Şimdi parllmentoda, kabinede 

ye gazetelerde bi~a~e sis
temi lehine kuvvetli bır cer~ 
yan vardır. Hükümet te l~gil
tereye girecek her turlü 

d % 20 gnmrük alın-
eşya an · karar 
1nasını teklif etmıye 
•ermiştir. . 

Fakat bu binıaye sıste-
lllinin kabuln İngiliz iktısa.di 
ılsteminin değiımesi d~~e~:· 
Bugünkü kabine kendısını u 
mes'uliyeti üzerine al~ıya 
cesaret ıdebilecek vazıyet· 
te glSrmUyor. Onun . !çin 
lngilterede derhal ıntıha· 
bat yapılması, intihabat· 
tan sonra iktidar mevkiine 
1relecek kabinenin himaye 
u.ulUnll vazetmesi tavsiye 
ediliyor. Bu fikir günden 
gtlne kuvvet buluyor. 

Fakat bu buhranlı ve gll· 
rtlitlllll zamanda yeni bir in
tihabat yeni bir takım hidise
ler çıkarabilir. Bundan da 
lıorkuluyor. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makelesi ~ Büyük Adam "" 

~ .--\---\ -- -·.-;:1 -·---

ı - Diayanm bOyGk adamlanna pzil
mll& &Onla• ptfrdijimls uman, onlarda 
parlayan deha ıtrfı karfınnda ı6zlerimls 
kamatır, odereceye lritmemize lmkAn ol• 
madıtına bGkmeder, n onlar derecesine 

2 - Şüphesiz ld buı dahiler var-

dır ki, onlann aeviyealne lrltmlye çahtmak 

minaaızdır: Her birimiz bir Edlaon, bir Gazi, 

Mlkel Anj olamayıs. 

~ 
---....: . 

----...... 
- .. -

3 -Fakat h• blrlmlade, olduj'llmmdaa 
fazla kablllyet •arcbr. Bu kabiliyeti 
meydana çıkarmak için )'Gluek bir ideale 
batlanmak, o ideali bealm.tyerek onunla 
beraber ylbelmektlr. Sisi ,tlkaelten IKSyle 
bir ldeallnlı Yar mıdır? yarmayı gaye edinmeyiz. 

__ ;,...........:....~------------=----------------=---------=----===--=::a=ı<:Cl-=ı---=-----------~---

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

YAŞASIN SULH! 
Frans1z Nazırları Berlin
de Heyecanla Karşılandı 

Berlin, 27 (A. A.) - M. 
Laval ve M. Briand buraya 
gelmişler ve istasyonda M. 
Brüning ve M. Cürtiüs ta
rafından selimlanmışlardır. 

lstasiyona yalnız resmi 
phsiyetler bırakılmış ve in
tizamı temine memur polis 
kuvvetleri azim bir halk küt
lesini pçlllkle tutabilmiştir. 
Fransız na~ırları istasyondan 
çıkarken şiddetli alkışlarla 
karşılanmışlar ve derhal Ad-
lon oteline gitmitlerdir. Halk 
otelin önünde sabahtan öğle
ye kadar, yatasın M. Briand 
ve yafasın sulh, diye bajır
mışlardır. 

Paris, 27 (A. A.) - Fransız 
efkin umumiyeai Başvekil ile 
hariciye nazırının Berline 
seyahatine büyük bir ehem
mıyet vermektedir. Gazeteler 
bu ziyarete birçok sütunları
m tahsis etmektedirler. 

Bu aeyahatin neticeleri ne 
olursa olaun tazammun ettitf 
mana itibarile timdiye kadar bir 
miıli daha görülmemit olan bu 
ziyarete Fransız-Alman münaae· 
betlerinde yeni bir merable teşkil 
edecektir. 

B: rJin, 27 ( A. A. ) - Bu aa· 
balı ıuJlı lehine dini bir ayin 
yapılmıthr. M. Laval ile M. 
Briand Fran11z cemaatini Fransız 
sefaretinde kabul etmitlerdir. 

Fransız naıırlaaı buırün öğle 
yemetini başvekil M. Brüningin 
evinde yiyeceklerdir. 

Silah Atanlar 
Sulh Mahkemesi Üç 
Kişiyi Mahkum Etti 
Evvelki akşam aya silah 

attıkları için polis tarafmdan 
yakalananların adedi yirmiyi 
bulmuştur. Galatada altı kişi 
yakalanmışhr. Galata Sulh 
mahkemesi Ali ve Şevket 
isminde iki kişiyi birer gün 
hapse, Tahsin isminde birisini 

Sofya MağlUbiyeti j 
Şahsi Ve Passız Bir Oyun Dünkü 

Neticenin Başlıca Sebebidir 

VALiLER 
iki Vali Vekalet 

Emrine Ahndı 

Balkanyada iştirak için Sofyaya giden Millt Takımımız dnn 
Bulgar Milli Takı mile ilk maçını yaptı. Dün sabah gelen ha
berler bavanm bozuk olduğunu, maçın tehiri ihtimali bulun
duğunu bildiriyordu. Fakat öğleden sonra hava biraz diizel
diği için maç yapılmış ve takımımız 1 • S mağlftp olmuştur. 
Mağlübiyetimizin sebeplerini anlamak için radyo ile bildirilen 
tafsilAtı yazıyoruz: 

Sofya, 27 ( A. A. ) - M'uhablri 
mahauaumuzdan : Sabableyip kar 
yatdı. Ôtleden sonra çok -.pk, 
fakat günetli bir havada saat 
14 te ( 10) bin ıeyirci l>nünde ve 
Macar lvancifin hakemliti altında 
maça batlandı. Ruzgir l•~'miıe 
tdi. ilk hücumu Bulıarlar aph. 
Nihadın hataıandan bir rikik 
çekildi. kurtardık. 

D6rdüneil dakikada kaleci 
Avninin kaleyi bot bır.knaaaı 
yl:dlnden lllr l'olG yedilt. 16 ınca 
dakikaya kadar lelıılmizclp, iki 
korner oldu, fakat ialifa~J ede
medik ve bundan aonra datı çok 
fena oynamaya batladık. '20 inci 
dakikada Hakkı bir ,üt çekti, 
fakat kaleci kurtardı. Takımımız 
çok tahal oynuyor ve ortaya hiç 
paı verilmiyordu. 44 üncü dakika
da Rebiiden aldığa pası Hakkı 
aıkı bir şütte içeriye atb. 44 ilncil 
dakikada bir de firikik kaçırdık 
ve ilk devre 1-1 berabere bitti. 

ikinci dnrenın ilk dAkikaaın
da Hakkının aıkı bir şütil direte 
çarpb. Betinci dakikada ~ulrar
tar ikinci golü yaptılar. Bund~n 
aonra Bulgar kalcciai Fikr!tın 
sıkı bir şütünü kurtardı. 21 ıncl 
dakikada bize korner atahrken 
Burhan Hüanüye çarptt ve Hüanü 
bayılarak ( 10 ) dakika kadar 

oyundan hariç kaldı. 31 inci 
dakikada ( 25 , metreden ata
lan blr tüt kaleci Avninin 
elleri araaından airerek rol ol
du. Artık takımımızan kazanmak 
imkin ve ihtlmaU kalmamıftı. 
Buna ratmen yine tahai oyun 
oynanıyordu. 32 inci dakikada 
lehimize verilen bir penalbyı 
Burhan avuta atb. 3S inci dald· 
bela suı.arıv beflnci -~ıannı 
da yaptdar " OJUD 1 - 5 ••tlO
blyetlmi&I• aetlcelendl. 

Oyundan eonra hakem M. 
lvancit bana .. çok pW oyna
dınız. Bu kadar dirlbllns dlnyada 
l'Örmedim. Sizin ikinci maçınıaı 
idare ediyorum. Oç aene e••el 
Zağrepte Yoıoalavyaya karşı ta· 
liaizlikten kaybettlnlzdi. Ben o 
hatıraya latinaden Bulgarlara 
Muhakkak kazanacağınızı tahmin 
e~iyor~uın- Şüt atanlara pu ve
rılmedı. Fazla lüzumauı kombi· 
nezon yaptınız" dedi. 
• Bulstarlar 4 milli maçımııdan 
ılk defa olarak betinciainde mu
vaffak olduklarından çok mem· 
nundurlar. 

Cumaya Yugoalnya ile oyna· 
yacatız pertembe günü binicile
rimiz ile eakrimcileriıniz maç 
yapacaklardır. f utbolGmüzün bu 
matlubiyetl burada hayretler 
bıraktı. 

Çinliler Harekete Geçti 
Houg-Koug, 'ı:t (A. A.) -

Halk, son gilnler zafında Ja· 
pon aleyhtarlığı nümayişlerine 
hararet vermiştir. 

Diln akşam, Japonyah bir 
ailenin reisi ile zevce9İ kat· 
ledilmiş ve bet çocukları 
yaralanmıştır. 

lakoçya taburunun manıalan, 
poH. karakollaranı tehdit eden 

• 

1 
5000 ldtillk bir nilmayifçi 
kafilesi Oıerine ıünıG ile yOrü· 
rGmek mecburiyetinde kaJmıthr. 

Pekin, 27 (A. A.) - Çinli hay
dutlar dOn Moukden • Pekin de
mlryolunu tahrip etmitlerdir. 

Katar yoldan çıkmıştır. Hay-
dutlar hemen yolculara taar· 
ruı etmifler ve aralarında 
maldnlat ile iki atefçi bulunan 
otuz yolcuyu 6ldGrmiltler, birçok 
kitlyi yaralamıtlardır. 

• • 
ister inan,, ister 

• 
inanma/ 

Ankara, 28 - Valiler ara· 
~mda yeniden mühim değişik
hkler yapalmıfbr. Yozgat vali-
liğine Trabzon valisi Ali Galip, 
Boluya Yozgat valisi Ali Rıza 
Niğdeye Bolu valisi Sakıp: 
Trapzona Tekirdağ valisi Ri
fat, Tekirdağına Afyon valisi 
Sabrii Afyona Erzurum valisi 
Fevzi, Erzuruma Mülkiye mü
fettişi Necati, Balıkesire Sam• 
sun valisi Etem, Samsuna 
Kars valisi Saim, Karsa Art
vin \·alisi Cevd~t, Bileciğe 
Balıkesır valisi Özdemir Sa
im, Artvin valiliğine Mülkiye 
mllfetqi lmadaddin, lçele mlil
ldye mDlettifi Temle Sım, 
Gllmüpaeye Urfa valisi Etem, 
Hakkiriye sabık Ergani valisi 
Rıfat, Orduya Dahiliye vekl
leti meclisi idareler umum 
mildilrll Nazif Beyler ve Buna 
valiliğine de birinci umumi 
müfettiılik askeri müşaviri 
Kadri Pş. tayin edildiler. 

Bundan bqka Giresun Va
lisi Rami ve Gümüşane valiai 
Hüsnll Beyler Vekalet emrine 
alandılar. Niğde valisi Hüsnil, 
f çel valisi Sait ve Ordu va
liai Tahsin Beyler de tekailde 
sevkolundular. 

GUres Müsabakaları 
Hirnay~i Etfal cemiyeti umu

mi merkezi 11 tctrinievvelde 
Ankarada alatu ka güreı tampi
yonlutu için büvilk bir müsabaka 
tertip etmittir. Müaabakaya muh
telif şehirlerden birçok baıpeh
livan lttirak edecektir. 

Kış Geldi 
Rasatane Soğuklann Se
bebini Nasıl Anlabyor? 

Sözün Kısas 
Beynelmilel 
lv!ünasebetlerde 

1 San'at 
- P. S. 

Devlet adamlanmızla, sp 
cularımızla, musikişnasları 
la, aktörlerimizle, gazet 
lerimizle Yunanistana gidi 
ruz. Başta ismet Paşa, Te 
Rtlfttl Bey, sonra bir 
aporculanmız, Tanburl 
B. ve refikası Fahire HuılU 
Bedia Muvahhit Hamm 
daha bazı tanınmıt aan'a 
lanmız, başmuharrirler 

matbuat m&measilleri. A-.... 
da. Tnrk devletini, siyueöilN 
sporunu, san'atini ye matb 
hnı temsil edecekler. 
GUrfllilyor ki beynelmllel m 

nasebetlerde yalnız resmi 
siyasi yakınlaklar kAfi gelmiy 
Teknik sahada kalan 
mOnasebetleri de kMi deiilmll 
Bir Cemiyetin zeklsına 
kalbine doğrudan do .. 
hitap eden san•at adamlan 
da yard mına ihtiyaç 
San' at hareketlerinin be 
milel mnnasebetlerde o 
iı roliln bu ilk tecrübesu· ldtl 
alacağımız dersler vardır. 
at, bir cemiyetin ha,. 
y6ksek ve gayesiz bir f 

değildir; milletler arasmld 
bağlan ç6zen veya dBğtllllliftl 
siyasi ve içtimai bir blıüClllı 
Bir memlekette aan'at 
hnm tepiki llnm ıel · 
dair birçok te1ler llyleuıllll! 
ve daha da söylenebilir; 
bu ı6zlerin ameli kayme 
anlamıyanlara g&aterilecek 
yük bir miaalden mahrum 

lımet Paşa, medeni mili 
lerin AD' ate verdikleri 
miyeti mllfehlıaa bir 
halinde g6rdilkten a,om'M 
resmi Torldyenin buılne 
dar gGzel aan'atlere 
gasterdiği ihmali handan 
ra teWiye çalıpnak 
cektir. Atina seyahatinin Tlıril:lt 
san' atklrlanna verebil.ec.•111 
ümit budur. 

Fidanlıklar 
Getirtilen Müteh 

Tetkikata Başladı 
l.tanbul meyvalanm 

açın ltalyadan ptirtilea 
danlık m&tahumı M 
Leopold nllmune fidanbiı - - .... 
sis edilecek yerin tetldlElltH 
meguldtlr. Yanında Vili 
fidanlik memuru lbrahim 
olduğu halde Topkapı 
Y enibahçe taraflarındaki 
Emlaki milliyyeye ve 
fabıslara ait bahçeleri t 
etmiıtir. Beykoz, Baltalil' -
Kadıköy ve Yenik6y ha 
sindeki bazı bostanlar da 
kik edildikten 10nra kat'I 
karar verilecektir. Moteı• 
•ıs ustabaşı da buglln 1 
dan gelecektir . 

Kavun, Karp 
de beş lira para cezasına 

mahküm etmiştir. Diğer üçü 
beraet etmiştir. Diln akşam 
da Arap Osman, Hayri ve 
Talip isminde üç sarhoş (30) 
el kadar silAh atmışlar, ya· 
kalanmışlardır. 

Şimdiye kadar Türk arttığı niıbette değil, 
lirası lngiliz lirasını esas birdenbire fazla miktar
ittihaz etmişti. Hariçten da dOştll. Fakat eşya 
mal getiren tüccar da fiatlerinde hiçbir deği
elcseriya lngiliz lirası tiklik yok. Tüccar bu 
üzerinden muamele ya- defa vurdum duymazlık
parlardı. Bu sebeple in- tan geliyor. lngilizin düt· 
giliz, her y6kıeldikçe mesine rağmen fiatlerin 

Yaz mevsimi henüz bitti 
ve hepimiz ılık bir son bahar 
başlangıcı geçireceğimizi zan
nederken if aksine oldu. Bir 
kaç gündenberi yağmur ve 
soğuk başladı. Soğuklar dün 
en fazla derceyi buldu. T ah
kikatırnıza göre hararet de
recesi cliin (9) a kadar düş
müştür. Rasatane bunun se
bebini şöyle izah etmektedir: 

- Soğukların sebebi geniı 
bir hava dalgasının memleti· 
mize kadar yayılmasıdır. Tür 
kiye bu dalgamn merkezin
den muhitine doğru mevki 
almaktadır. Fakat önUmOzde 
daha epey sıcak geçecek 
günler vardır. 

T arialar Bozuldu, Fiatl 
Yükseimiye Başladı 

-== k' intihabat yapılsın, ya· 
brl 1 n lngı.ltere himaye 
Pı ınası ' k . . . kabul edece ve 
sııtemını . (erini arttıra· 
gnınrük resım 

cakbr. . . kabulilnden 
B sıstemın . · 

u d" ınuvazenesının te ıye 
sonra f hisıl olur· 
dtızeleceğ~t k::ıi<l 

1
lngiliz Ban-

18, o vaki -_1.1 itibarını teali 
kası tekrar c-aa 

eşya fiatlerini de yüksel- düşmemesine nazaran 
tüccarın fiatleri arttırmak 

tiyordu. için evvelce ortaya ıDr-
Bu defa lngiliı lirası dllkleri mazeretin dotru

dOıtD. Hem de her sene luğuna artık, 

J.t.r inan l•ter inanma/ 

----O zum Vaziyeti 
lstanbuJ mıntakasının bu 

seneki UzUm mahsulü çok lyi 
olmuştur. Bu seneki kadar 
nefis Ç&VUf llzOmO btanbal 
piya1111na pek u iDdiii 16y-
leme • 

lstanbul mıntakuındaki 
vun ve karpuz tarlalan 
zulmuştur. Şimdi mabsull 
sergilere nakledilmiıtir. B 

dan sonra lstanbula ka 
ve karpuz Kırkağaç, Akhiı• 
~"!\ 1:_a ve Svma havalisin 
getirilecektir. Fiatlerin 
dan sonra bfru yDluele 
llylumektecllr. 
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Memleket Haberleri f 

Memlekette 

Tifo İle 
rlllücadele 

Isparta, {Husuıi)- Bir mnd
clettenberi zail olduğu zanne
dilen tifo hastalığı, yeniden 
baş göstermiş ve yeniden on 
kadar musap görülerek has
taneye nakil ve tecrit edil
mişlerdir. 

Bunlardan üçll iyileımiş, bir 
kişi de vefat etmiştir. Bu ve
fat üzerine aşı tatbik edilmi· 
yen bazı mahallelerde tifo 
qısı tatbik edilmiştir. 

Hastalığın imhası hususun
da Memleket hastanesi dok-
torlarının ve diğer doktorların 
çok gayret ve himmetleri gö
rülmüştür. Yalnız Belediyenin 
aularm ve çarşıda satılan mey
va ve sebzelerin temizliğine 
çok dikkat göstermesi arzu 
olunur. 

Havzada Tifo 
Havza, 27, (Hususi)- Bu

rada iki köyde tifo vak' ası 
rörülmüştür. Hükumet dokto
-u tarafından alınan ilk ted
birler arasında bazı çeşmeler 
de kapatılmış, halka hastalık
tan korunma çareleri anlatıl
mıştır. Tifo çıkan yerlerde 
halka aşı tatbik edilmektedir. 

Su Derdi Hallediliyor 
Tokat, {Hususi) - Şehrimi· 

' zin en büyük dertlerinden 
biri de su derdi idi. Memle
ketin birçok taraflarında su 
olduğu halde hiç birisi temiz 
ve içilecek şekilde değildi. 

Fakat bu eksikliğe par
mağını basan Hususi Muha
sebe İdaresi Ankaradan bir 
Macar Su mühendisi getirte
rek burada sular üzerinde 
tetkikat yaptırtmaktadır. Bu 
suretle yakında su derdi de 
ortadan kalkacak demektir. 

Ozum Piyasasi 
lzmir, 26 ( A.A) - Bugün 

.38 kuruştan 57 kuruşa kadar 
840 çuval üzüm ve 13 kuruşa 

'adar 3077 çuval incir satılmıştır. 

Türk Tıp Cemiyeti 
Türk Tıp Cemiyeti a7.ası,. 

• mühim bir meselenin mü
zakeresi için 29 eylül yarın
ki salı günü içtimaa davet 
edilmektedir. 

Bir Firari Yakalandı 
Urfa, (Hususi) - Evveke 

1 Siverek hapishanesinden ka
t çan ve civarda gizlenip gelene 
1 geçene sarkıntılık eden Koç AH 
~ ismindeki şerir Sivereğin Bucak 
1 köyü yakınlarında yakalanmıf, 
f tekrar hapisaneye atılmıştır. 
1 Bir Katil Tutuldu 
r. 
r Urfa, ( Husust ) - İki sene 
lJ evvel bu civarda birisini ·öldü· 

rfip o zamandanberi ızını 
kaybeden Şammar aşiretinden 
Mutayyip isminde bir şerir, 
takip neticesinde yakalan-

1 mıştır. M. Sabri 

f Zorla Para Almış 
( lzmir, ( Hususi ) - Raşit 
c Bey namında bir tüccarı yan
~ gın mahallerindeki hana gö-

türerek cebren parasını alıp 
r firar eden Kürt Hüseyin dUn 
n zabıtaca yakalanmış ve UçUncü 
tc istintakça isticvabından sonra 
c tevkif edilmiştir. 
0 Bir Neşriyat Davası 
o İzmir, (Husust) - Vali Mu-
v avını Saip Beyin şeref Ye 
rİ haysiyetini ihlAI edecek yazı 
s udığı iddiasile (Yeni Asır) 
b ~etesi mahkemeye verilmişti. 
li Asliye mahkemesi meselenin 
m Saip Beyin şahsına taalluk 
bt ettiği ve dava için de tikayet-

aame verilmesi lazım geldiği 
E aoktaıında daYayı reddetmif-
1 tir 
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Karısını ölürken g jren 

Koca: Garriso11 
Bir kadın, her zaman aşkının 

esiri midir? 

Bu bir muammadır. Fakat 

ba:ıan hadisat bu muammanın 
halline yardım etmektedir. 

Geçende Şikagoda evli bir 
kadın kocasmın önünde ya-

bancı bir erkeğin boynuna 

ellerini ba~lıyarak ölllvermişti. 

Bu kadın intihar mı etti, 
yoksa bu adam tarafından 

kıskançlık saikasile zehirlendi 

mi? Şimdiye kadar anlaşıla
madı. 

Vak'a şudur: 

Şikagoda, 36 yaşlarında 
genç bir adam, genç bir ka· 

dınla bir oda kiralamııtı. Ka

dın Garrison isminde bir 

adamın karısıdır. Kocasıni ter
kederek bu adamla evlenmiye 

karar vermiştir. Ve en iyi 
yer olarak ta Şikago otelle

rinden birini bulmuşlardır. 

Garrison karısının evi niçin 
terkettiğinden ve nereye git-

tiğinden haberdar değildir. 

Karısı ortadan kaybolunca 
meraka düşmüş, akrabaları, 
dostları, tanidıkları nezdinde 

araştırmış, bulamayınca bir 
kazaya kurban gittiğine hük
metmiştir. 

Bir taraftan da muhtelif 

yerlerde bulunan dost ve tanı

dıklarına telgraflar çekerek 

karısnı herhangi bir yerde 

J, görüp görmedikleri hakkında 
malumat istemiştir. 

Bu telgraflardan birisine 
gelen cevapta, kadının Şika-

Müsademe 
Otobomil Parçalandı, 
Şoför De Yaralandı 
Şoför muavini Mehmedin 

idaresindeki 2646 numaralı 

otomobil Fındıklıda diğer bir 
otomobile çarpmamak için 

fren yapmış ve direksiyonu 
ıağa kırmış. Fakat fren tut-
mamış ve otomobil yolun 
sağ tarafındaki batka bir 

otomobile çarparak benzin 
deposile arka kısmını parça-

lamışbr. Müsademe neticesin
de hasara uğnyan otomobi· 

Un şoförü Ligor başından 
ağır surette yaralanmııbr. 

Bu Kadın Kocasının 

Önünde Sevgilisinin 

Kolları Arsında 

Niçin Öldü? 

Genç icadın kocasının önilnJtf •on nefesini 11erdi. 
Kapı açılınca Garrison ken- rinde bardaklannı boıaltmıt· 

disini genç bir adamla kartı lar. 
karşıya bulmuştur. Kocanın Fakat kadının birdenbire 
ilk ıö:ı::U: çehresini korkunç bir renk 

- Karımı almaya geldim, bağlamış, elinden kadeh dUt· 
olmuştur. müş, dizlerinin mukavemeti 

Yabancı adam hiç telaş 
çözülmüş ve olduğu yere 

göstermemiş, gayet naziklne: 
yıkılı vermiş. - Buyurun, geldiğini:ıe 

memnun oldum. Cevabını ver- Yabancı erkek kadını kal-

Misis Garrison 
goda bir otelde bir genç 
adamla birlikte oturduğunu 
bildirmiştir. 

r;nrrison bu telgraf üzeri .e 
derhal Şikagoya gitmiş, otele 
inmiş ,.e derhal karısının bu
lunduğu odaya çıkmıştır. 

·İstanbul 

' .. .. 
• 

mit ir. 
Garrison İçeri girmiş ve 

karısına eve dönmeyi teklif 
etmiş: Kadın kabul etmiş. 
Tanı l<apıdan çıkacaklara sıra
da, yabancı adam masadaki 
ıarap şişesini uzatarak : 

Ne olur, demiş, gitme
den beraber birer kadeh da
ha ıçmemize müsaade etmez 
misiniz? 

Koca muhalefet etmek is· 
temiş. Fakat kadın bu teklifi 
reddedememiş. Genç adam 
bardağı doldurmuş: 

- Son bir bardak, demiş. 
Nihayet kocanın muhalefe

tine rağmen kadınla erkek 
masa başmda ve ayak üze· 

Dilencisi 
.. . .. 

: . ı 

Sesli ve sözlU ilk Türk filmi olan ( İstanbul Dilencisi f 
filminin gerek ıehrimizde alınan kısımları ve gerekse Pariste 
çekilen ıözlU parçaları hakkında bu sütunlarda tafsilAt ver
miştik. Haber aldığımıza göre, filmin bütün tertip işi de bit
mek üzeredir ve yakında İstanbul sinemalarında gösterilecektir. 

Reıim, bu yeni filmin Sultanahmet çeşmesi önünde çekil
miı bir parçasıdır 

dırarak bir mindere yatırmış. 

Kadın, kollarını bu adamın 

boynuna dolamış ve ıon defa 
sönük bir bakışla baktıktan 

sonra gözlerini kapamış. 

Aradan iki dakika geçme

mİf, bu adam da ayni teza

hüratı göstererek yere yıkıl
mış ve o da ölüvermiş. 

Mesele mahkemeye düşmü-1. 

Şimdi halledilemiyen mesele 

şudur: Erkek içkiye zehir mi 

koymuştur? Kadm bu zehri 

bilerek mi içmiş, ve ölümü 
kocasına tercih mi etmiştir? 

Koca, bu ihtimale inanmak 
istemiyor. Fakat şarabın için-

de zehir bulunduğu tahakkuk 
ediyor. 

Garrison ve karısı 
beş ıenelik evlidirler. 

dört 
Son 

zamanlara kadar mesut~ular. 

Fakat kadın deniz banyo
larında tesadüf ettiği bu ya-

bancı ~damla tanışmış, sonra 

hayatı intizamını kaybetmiş. 
Siz ne dersiniz ? Kadın 

kocasına ölümü tercih eder 
mi? 

Hırsızb.k 
Büyükadada Bir H. ın 
Para Çantası Aşırılmış 

Büyükadada oturan Seher 
H. çocuğuna aşı yaptırmak 
için Belediye doktoruna git· 
miş, fakat muayenehaneye 
girerken içinde 43 lira bulunan 
çantası ile çocuğun mantosunu 
sofada bırakmış. 

Aşı yapılıp ta dışarı çıktığı 
vakit çantanın yerinde yeller 
estiğini gören Seher Hanım 
zabıtaya müracaat etmiştir. 
Zabıta şüphe üzerine Erzin
canlı Aliyi yakalamış ve Uze 
rinde bulunan çanta, para ve 
çocuğun mantosunu Seher 
Hanıma iade etmiştir. 

' ~---~~ • Arnavutluk Tiran muallim 
mektebi mlldiri Ahmet Gaıi 
Bey Türkiye maarif ha· 
yatı dekkmda tetkiat yapmak 
ll:ıere ıehrimize gelmi4tir. 
Ahmet Bey bir muharririmıze 
fu malumatı vermiştir: 

- Arnavutlukta maarif ha· 
yatı oldukça zengin ve hare• 
ketlidir. Memlekette altı mu• 
allim mektebi, bir lise, iki 
ticaret, bir ziraat, dört san'· 
at ve bir de askeri idadi 
mektebi vardır. Ayrıca kato
lik rahiplerinin i<lareıinde iki 
idadi daha vardır ki bunlar 
da tedrisat Amavutçadır. 

Mekteplerde Alman terbiye 
uıultı tatbik ediJiyor. Mual
lim mekteplerine girilebil
mek için ilk tahsilden başka 

iki sene de ortamektep tah· 
sili görmek lazımdır. Elbasao• 
daki muallim mektebi muhte
littir ve bu sene ilk Hanım 
muallim buradan mezun 
olmuştur. 

Bütün bunlardan başka 

memleket dahilinde 2500 ilk
mektep ve bunlara devam 
eden 40,000 talebe vardır. 
llkmektep muallimleri 3000 
kadardır ve asgari maaşları 

( 60) lira kadardır. Ayrıca 

her dört senede bir 25 frank 
zam görürler ve ohu. sene 
nihayetinde de tekaüt olunurlar. 
Maarif bütçesi beş milyon 
fıranktır. 

Ecnebi mekteplerdeki tale
beler için bir milyon frank 
tahsisat vardır. Hariçte bet 
yüzden fazla talebemiz tah· 
sil etmektedir. 

Tatbikat mekteplerindeki 
muallimler Avusturyada tahıil 
etmişlerdir. Memleket dahilin· 
de birçok otomCi bil yolu ol· 
duju gibi son zamanlarda 
Tiran ile Draç arasında da 
bir şimendifer inıa edilmek
tedir. Arnavutluk HükQmeti 
maarife çok ehemmiyet veri· 
yor. ,, 

Ahmet Gaşi B. 1325 tarihinde 
ÜskUp idadisinden mezun 
olup güzel Türkçe, Fransızca 
ve Almancaya vakıftır. 

Bir Talebe ihtifali 
Uzun müddetteııberi hasta· 

nede yatarak beklenmiyen bir 
günde ölen ve tatil sebebile 
arkadaşları tarafından haber 
alınmaksızın gömülen Mühen
dis mektebi dördüncü ıınıf 
talebesinden Kemal Beyin ir
tihali mektep muhici.ıde bi\
yük bir teessür uyaııdırınıştır. 

K&labalık bir talebe kütlesi 
tarafından D21!ı iltye Müdürü· 
nlin iştirakile ölen gencin 
mezarı başında ıslak gözlel'le 
çok samimi bir ihtifal yapıla
rak mektep idaresi ile talcLe 
tarafından hazırlanan çelenk· 
ler konulmuş, nutuklar iradı 

olunmuştur. 
Büyük bir iıtikbale namzet 

olan bu zavaJlı genç idare, 
talim heyetlerile arkada~ları· 
nıo sevgi ve hürmetlerini hak· 
kıile kazanmıştı . 

Yangın Başlangıcı 
Beyoğlunda doktor Horho· 

runi Ef. nin m•ıayenehanesindeD 
dün yangın ç .mış, fakat der
hal y~tiıil~rek söndürülmilştUr. 
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~~~~,=~~"/~ansız ~~zırl~ı ~erll~~di~ler- ~A~i-le~--.B~i-r-_-T~a-r_a_f_l_ı~ 
s~~~~;r~:~:!!~~;;,~:~~!e~t;r Japonya Çıne Bır F ılo Gonde~ıyor Değıl lkı Taraflıdır 
tGy. ritlen vapura binmek için Fı K d 
Beylerbeyi i•keleıdnden tkincl raRSlZ 8 J ft J D 
ınevld paıo bileti iatedim. Gi,e- 1' 'azırları 
deki ınemur ikinci mevki bilet J y 4 Eskiden ailelerde hlkim 
olmadığını ıöyledi. Eğer benim J olan eakektl. Parayı o ietirl-
Yanunda ancak ikinci mevki Almanyaua yordu. EYde de yalng onun 
~acak kadar param olıa idi, gi- Paris - Berline hareket aözll geçerdi. 
~cetiın yere gidemiyecek miy- M 

cl~aı? M.üıterilerine azami ıühulet eden Fransız Bqvekili • Bugtın bu zihniyet deiifl-
fosterecek yerde Şirket memur- Lival Briand ile beraber ha- yor. Evde kadının da bir 
1•rının böyle yapması dotru reketinden evvel matbuata roltı olduğu kabul ediliyor. 
~udur? Şirketi Hayriyenin nazan b t Hatti burjuva ailelerde er-
d '-k .. ayanı dikkat bir eyana 1

" atini celbederiz. Y b keğin bu hlkimiyeti kadana 
O P 1. No 56 vermi .. tir. M. Uval, bu e-

sküdar ata ıman · Y a-eiiyor. Avrupa taklidi yapı-
Neşat yanatmda, Berlin ziy~reti~~ lan izdivaçlarda kadın, evin 

---- adi bir nezaket eaen gıbı 
Biletlere zam Meselesi d hem tufeyli, hem de hlkim 

Adapaı:arından evYelce gece 
trenleri 225, gündüz trenleri 250 
kurut ve bayram zamanları Ada
P•zarından 186 Haydarpaşadan 
Adaya 15S kuruş, almakta idiler. 
\'eni yapılan zam münasebetile 
fÜndüz Adadan 300, Haydarpafa-

d.n296 kurut alıyorlar. Gece tren
lerinde 2SS kurut almaktadırlar. 
GGndilz ve bayram trenlerinde 
Adapazarından ye Haydarpatadan 
fiat farkı, diterlerinde fark olma· 
yıtı herke• gibi benimde taaccü
bümil mucip olmaktadır. Bu far
kın neden ileri geldiği merciine 
ait bir mesele olmakla beraber, 
11lftmkün değil midir ki diğer 

thııendiferler gibi verilen parayı 
yolcu aldıtı biletin üzerhde yazılı 
JrÖraün. Bunu müstacel bir hak 
olarak talep ettitlmi ve makamı 
aldinin n.szan dikkatini celbet
llıenizl •elimetl muamele namına 
temenni eylerim. 

l)ll&çeoln Tatköprü kuyealocha 

Naci 

Bir Sual 
50 Hne sonra tarih dersinde 

talebeye ıu tekilde bir sual so
rulsa hiç fOphealz talebe tered
düt etmeden dotru cH•ap Yere-

cektir. 
sual ı Çocuklar buncf ao 40- SO 

bakılmamasını söylüyor ve i- unsuru oluyor. 
yor ki: "Fransa ile Almanya Birinci ıekil ne kadar yan-
münasebatı aalih bulduğu lıfbyaa, bu ikinci ıekil de o 
takdirde iki milletin teşriki kadar hatabdır. 
mesaisi daha kolay olur ve Aile iki tarafın biribirine 
buna imanım vardır. F aaliye- muhabbeti, biribirile anlaımaaı 
timizi, tahakkuku gayri müm- ile ayakta durabilir. Aile kur-
kün olmamak lizım gelen, mak, bir evin içine girmek 
fakat müşkül olan bu işe has- demek değildir. Ailenin ku-
retmemiz icap eder. rulm811, iki tarafın da benlik

Efklrı umumiyelerimizi, ik

tasadiyat sahalarındaki teşri-

ki mesai gayretimizin de•am 

etmekte olduğunu gör
miye abtbrmakla pek ya
kın bir istikbalde olmasıoı 

temenni ettiğim bir allkuna 
kavuıturmak istiyoruz. Bu ba
va olmadıkça dilnyayı karıştı
ran meseleleri halletmek 
mümkün olmaz. 

Bertin - Alman Başvekili 

Müsyil Brilning te beyanatta 
bulunmuı ve Fransa ile Alman
ya teşriki meuisinin, cihanın 

geçirdiği Acil tehlikelere karşı 
koyabileceği kanaatinde oldu
ğunu ıöylemiı ve cihan buh-

ı ·ı · lı llu geni lcara~lar w -rıll•r /ıalclcıntla lıiilcüme-
ngı ız a , tk"lc d' 
tin dafJarlara gapışlırılan kararlarını te ı e ıg:1t 

Japonya 
Donanma 
Gönderiyor 

Amerikada 

İflaslar 
Pitsburg (Amerika) - Pen

silvanyanın dört Bankası gi
şelerini kapamıştır. Bu eyalet 
dahilinde kapanan Bankaların 
adedi, bu suretle onu buluyor. 

ltalyada Kömür Resmi Arttı 
Roma- ltalyada kömllr reımi 

arttırılmıf, (500) kiloda 4liret
lik bir fazla zam yapdmııtır. 
Yunan Bankası Ve Iskonto 

Atina - Yunan Bankası 
Iskonto fiatini de yOzdc d~ 

n kuzdan on ikiye çıkarmııtır. 

lerinden bir.şey vermesi, biri
birlerine aşk ve muhabbetten 
doğan yeni bir şeyler yaratma
larile milmkUndilr. 

Onun içindir ki yeni ailede 
birinci ıart iki tarafın biribi
rini sevmesi ve anlamasıdır. 

ikinci ı:ırt iki tarafın biri
birine sadakatidir. Birinin 
yolunu ıaşırması, ailenin yı
kılması için kafidir. Eski aile
lerde yalnız kadından sadakat 
beklenirdi. Yeni ailede, erk-
ekte kadın kadar sadık olmak 
mecburiyetindedir. 

Fakat aile, daha ziyade 
kadının kurdujıı Ye yqattığı 
m&euesedir. Kadın daha 
hassubr, daha incedir. Aile 
hayatının inceliklerine erkek-
ten daha çok vAkıftır. Er-

Yeni Rolü 
kek aaırlardanberi bayaba 
ıert tarafında kaldığı, hayat 
milcadelesinde nasırlandıfl 
için, kadın hadar hassas ve 
hiı meselelerinde anlaylflı 
deiildir. Bu işlerde kadıa 
ona relıberlik edecek, onu 
evine baihyacaktır. 

Aile geçimsizliklerinde en 
bUytık rol kadına düşer. Ka• 
dın evin nlzımı aıf atile, erke
ği yola getirmiye, onu aile 
hayatına uundırmıya mecbur
dur. Bilhassa yeni evli kadın
lann bu vazifeleri çok mil· 
himdir. 

Erkek te aile kurmıya te
ıebbils etmeden evvel, qk ve 
hia iılerinde bir hazırlık dev· 
reai geçirmeli, kadının bu 
ihtiyacını iyi anlamalıdır. Ka
dın, he11eyden ziyade aevil
miye miihtaçtır. Onun bu ih
tiyacıma cevap vermesini bil
miyen erkek, meı'ut bir yuva 
kuramaz. 

Salon karanlıktı. Perdede 
heyecanlı bir aşk filmi göste
riliyordu. Genç delikanlı ka
ranlıkta ilerledi ve kenar 
koltuklardan birine oturdu. 
Bir ilci saniye sonra sol tara
fından bir kadın kolu boynu
na sarıldı. Bir kadm başı 
omzuna düştü ve genç hafifçe 
sarıldlğını hissetti. Tatlı bir 
heyecan geçirdi. 

Fakat birden ~Steki omzuna 
bir iki darbe vuruldu. Ve bir 
erkek sesi, 

- Affedersiniz, yeri m e 
oturmuşsunuz, dedi. 

Hanımte.qze aene evvel lstanbul tehrini kasıp 
kavuran kimdi ? 

Cevap: Terkos denen insafsız 
bir au tlrketl idi efendim. 

Şu kadar söyliyeylm ki bu 
tlrket batka bir Avrupa tehrinde 
olaeydı çoktan yol ~erillr:fl. 

ranınıo acil ve tesanftt esasına 

mllıtenit bir faaliyet sarfını 
icap ettirdiğini kaydetmiıtir. 

M. BrOning, hukuk mliaavab 
eıasm• miistenit bir teıriki 

Londra - Tokyodan Sun
day Dispatch gazetesine bil- . 
diriliyor: Kabine Vang - Tu ' 
nehri ile Çin sahillerinin muh
telif noktalarına harp gemileri 
g6ndermek hususunu tetkik 
eylemiştir. Şangbay, Nankio 
ve Hankeonun vaziyetleri bO
yOk endişeler tevlit eylemek
tedir. Halihazırda Hankeouda 
bulunmakta olan filo kuman
danının talebi üzerine Hirato 
kruvaz6ril mezkur limana 
gönderilmiştir. 

• 
ispanyada 

Nevgork 
Borsasında 
• 
iş Az 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
1 arını Aynen Yazıyoruz . 

Aziz Neı•t 

Cevaplarımız 
Ankarada Nevzat Beye: 
Gönderdij'lnlz yazılar yevmi 

bir gazeteden ziyade mecmua
larda yer bulacak nevidendir. 
Bu Hbeple maaleaef arzunuzu 
la'af edemiyeceğiz. Bizi mazur 
•arün6z efendim. 

• 
Karilerimizden S. N. Beye; 
Efendim, göndermiş o]duğu· 

rtuz mektubu aynen yaımayı 

dotru bulmadık. Bununla bera
ber meseleyi alakadarlar nezdinde 
\ahkilc ederek viaıl olunan netl-
1 kaydedececeğiz • 

t -.;;::; 

mesainin nekadar zaruri ol
duğunu itaret etmiıtir. 

Parla - Başvekil M. Llval 
Ue M. Briand Berline hareket 

ederlerken halk taraf.dan şid
detle alkışlanmışlardır. Nazır-

ların resimlerini almak için 
o derece tehacüm gösteril

miştir ki ıimdiye kadar bu 
derece fotoğrafçı kesafeti gö
rillmemittir. 

Nazırlar hadisesiz 
Berline varmışlardır. 

olarak 

Fransız ve Alman matbuatı, 

Sel 
Madrit - Endülüs Te ha• 

valisinde son derece tiddetli 
bir fırtına hllküm ıilrmektedir. 
Sağnak halinde yağan yağ· 
murlardan sokaklardaki ıular 
dört metreyi bulmuştur. 

Maliye Nazır1mn istifası 
Maliye Nazın Andalecio 

Priyeto istifa etmiştir. 

bu temasların, iki milleti an
laştırma yolundaki ehemmiye
tinden bahsediyorloar. 

- Benim miydi? 
TEFRİKA NUMARASI 34 

BiR ELMASIN HiKAYESi 
- Senindi ve senin par-

mağında takılı idi. 
- Vallahi tanımadım, söy

lemesen tanımazdım da, Çün• 

-
-::=:=:=:=:=::=::=:: Y A Z f\ N: * * ki dikkat etmemiştim. 

: Mustafa Sultan dik dik üzlik vardı. Bunlardan biri 
Guı hatun geiniş bir nefes 

'1dı. LAkin fitnekirhğı da el· 

dtn bırakmadı, matlup olan 
1'ttı'c • t · · · eyı esrı ıçın : 

- iyi amma bana şimdiden 
'Gı ver, hem de and içip söz 

•tr. Beni yüz fisUi bırakmı· 
)'caksı değil mi ? 
._Ye birdenbire ıehzadenln 

1 elini tuttu : 

'Bana bir nişan bırak. 
' Nasıl niıan ? 

yıehı'rli halka, diğeri de mahut kadının yüzüne baktı: 
- Bu salt elmas değil, 

elmaspare idi. Gill hatunbu'n ıihirli bir aynadır. Ona bak-
k d zehirli halkayı ır ? 

ma ıa ı, tıkça neler görUrllm, neler 
k de kendi elile onun eti· - Beni de meraka saldın 
n:re yerleştirmek ve mak~ul Şehzadem. Kuru bir taı par-
K Yusuftao tehıadeye ın- çasmda ne gürUnür ki ? 

oca d kıymetli elmaaı da Şehzade slikôt etti. Başını 
tikal e en ı k 

. I aktı. Veliaht kadım~ salladı, bir.şeyler söy eme 
gerı 8 m ki olan ıu talebı lıter gibi oldu. Sustu. 
teklifsizce va ki _ Allah kuru iftiradan ıak-. . arma anna 
üzerine gözler•?,1 ü~ k•itti: laıın. Yusufla cilveleıtiğimi 

· d. yllzun e ., k ö 1 d'? çevır ı ve . d dl- aaııa im ı y e ı 

Nevyork - Devlet Banka
sında, ecnebiler hesabına 
mevcut ihtiyat altın yekOnu 
( 263,365,000) doları bulmuş
t~r. Bu miktar şimdiye kadar 
hıç görülmemiıtir. Nevyork 
esham borsasında it azdır. 
Bangerler, satıcıdan ziyade 
alıcı bulunduğunu ıöylilyorlar. 

--.... ...... .........__ ... . . .......... ......__. ___ 
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lmuk 10.14 4.13 

ğına sen takmadın mı? 
- Sana bir kale kazandır

mak için taktım! 

Şehzade dalgın dalgın ba· 
tını salladı: 

- Yüzüğü taktın, herifi 
yaktın, sonra da beni berbat 
edip bıraktın. 

Gül Hatun, hem bahsi değiş
tirmek, hem maksada ermek 
için ıuh bir tabiye yaptı. 

- Parmağında bir halka 
daha var, onda kimi görü
yorsun? 

Mustafa Sultan dudaklarını 
büktü. 

- Onu halam kızı 
yarın çıkanp atacağım. 

- Gilnaha girerain, 
g&nlOnll kıraram. 

takb, 

kızın 

( e .. tarafı 1 inci sayfada) 
bırakalım. Mathuaat hürriyeti de
nilen mefhum haddi z:atinde 
niçindir, ve niçin beteri yetin uzun 
ve tariht milnaka,alarına, bütGn 
müterakki, mütekimil milletlerin 
birçk feylesofları, ilimleri, milte-
fekkirlerlJarafından b6y6k mü
nakatalara sebep olmu,tı•r. 

Bunlar inaanların blrlbirlerıle 
botufması,f biribirlerlne küfür 
etmesi, her türlfi nezahetin 
hududunu atması için değildi. 
Biliki• birfbirine en yabıancı, bi
ribirine en uzak ılbi görünen 
ilim, fikir, felsefe gibi mefhum• 
ların ayni medeniyet puta1ının 
içinde kavrularak bundan bir 
irfan, insanlık ve yüksek bir 
mefl tlre halitası çıkarm•k için
dir. Öyle değilıe Haunın kıya-

- Neden? 
-Ayçiçek Hanım b ... halkayı 

boşuna takmamıştır ya, elbette 
birıeyler anlatmak istemiıtlr. 

- Ne gibi? 
- Kencç bir kızdır, belki 

sana gönül vermiştir. 
- Gönül dediğin a.u olsa 

bu kadar kolay akmaz. 
Gül Hatun, ustaca kaşlarını 

çattı, dargınlaşh. 

- Ya senin gönlün bana 
nasıl aktı? 

- Ben başka, sen baıka, 
balam kızı yine başka. 

- Gönül, göpüldür. Kadın 
da kadındır. Ya beni sev
diğin yalan, ya Ayçiçek Ha
nımın seni sevdiği doğrul 

- Anladım GUI, anladım. 
Halam kızını kıakanıvonun. 

feti Ahmedin botuna gitmediti 
için, filanın mevkii iktidarda 
bulunması filin adamın •inirlne 
dokunduğu için biribirimizi bo-
tacak hek bunun için yazı yaz
mıya lüzum yoktur. Ellerimize 
birer sopa alırız, biribirimize 
giritirl:ı. 

Halbuki hOrriyetl matbuattan 
maksut ol•n tey, biitün bunlara 
mahal vermeden hakikatin kar-
tısında hakikatin bütün aamimiye
tile bunu teşrih etmektir. 

Efendiler; biz memleketimizin 
bfttün bu inkıliplarından sonra 
onun mütefekkir bir heyeti içti
maiye haline gelmesini istiyoruz. 
Fakat bu hürriye!i ba . ı boş bir 
behimiyet manası:lda anlamak 
cahilce, gafilce birşcy olur ( Al
kıtlar ) • 

(Devamı var) 

Fakat haksızsın. O, baba ya• 
digirı diye bu halkayı bana 
taktı. istersen şimdi atayım. 

Hayır, atma, ayıp olur. 
Öyle ise gi!I, somurtma. 
Güldürdc gü!eyim. 
Gıdıklıyaytm mı, ne 

yapayım? 

- Şu halkayı ben takar
sam balan kızının izi parma
ğından silinir, benim de içim 
rahatlaşır. 

lştihasının C~fkunlaşmaSJ 
nisbetinde sinirleri zayifleıen 
Şehzade, demir kafes içinden 
çeşit çefit yemler temaşa 

eden bir aç kurt hUsranile 
içini çekti : 

- Tak, dedi, tak. Beni de 
bırak, çtınkO fenalaşıyorum. 

(Arkan YU) ; Şu yilzllklerden blrisıl • 
\Jat.ı•-·- --L -1!- .J _ !l_J 

- Tanıdın, değil mı - e - Bu yilzllifl onun parma• 
L .. ..n.A~ aenindU~~~~-1~~~~~~~~~~~~.:...--------------------~__;:..._ ______ ~....:..,_~~~------.....L~~~~~~~~~~~ .......... m::ı: 
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Çiçerin 
Tamamen 

YAZAN: 

Görüşmemiz 

Neticesiz Kaldı 
M. KAZIM 

Yoldaşla 

-109-
M. (Çiçerin) 

in dairesi ö
nünde ( Tat· 
kent )te tanıştı
ğım bir zata 
rasgeldim. 

- Ne arıyor 
ıunuz ? dedi. 

Maksadı mt 

söyledim: Ta· 
va.uutunu rica 
ettim: 

- Hay hay, 
cevabını ver • 
di. Geliniz, be
nim odam şu

radadır. Biraz 

oturunuz. Ben 
fidip sorayım. 

Bu zat gitti. 
Çiçerini gör

dü, istediğimi 
söyledi ve beş Bir Uzbek, 
dakika sonra geri gelerek: 

- Maalesef bugiln vakti 
yoktur. Yarm saat altıda gel· 
menizi rica ediyor, dedi. .. 

Ertesi gfin söylenilen saatte 
giderek ayni zat vasıtasile 

haber gönderdim : 
- Buyursunlar, cevabı geldi. 
Çiçerin masasının arkasında 

oturuyordu. Ben içeriye gir
diğim zaman ayağa kalkarak 
yanıbaşında bir koltuğa otur
mamı rica etti. 

( Çiçerin ) in uil bir aileye 
mensup olduğunu işitmiştim. 

Kendi kendime : 

- Naaıl olur da bu asil 
adam Sovyet hllktlmetinin 
harici siyasetini temsil eder, 
diye dftşünilyor ve sualimin ce
Yabım yine kendim bularak: 

- Anlaşılan hakikaten ide
alist olmalı, diyordum. 

Çiçerin çok f asib bir F ran• 
111ca konuşuyordu. Bana : 

- Kaç senedenberi seya· 
iaatte bulunduğumu, Aayada 
Deler gördüğümil ve şimdi 

ahvalin ne merkezde bulun
duğunu sordu. 

- Asya halkı istismar edil
mekten bıkmışbr, kurtulmak 
arzusundadır ve blltün Umidi 
Sovyet Rusyanm rehaklr reh
berlerindedir, cevabını ver· 
dim. 

(Çiçerin) bu cevap ile iktifa 
etmedi. 

- Asya halkınm prensip 
itibarile Bolşevik akidelerini 
nasıl telikki ettiğini anlamak 
istedi. 

Kızgın çöllerde aç ve sefil 
inliyen zavallı insan kütlele
rini görür gibi oldum : 

- Asya halkı aç ve çıp
laktır, dedim. Bu koca ıkli
min hiçbir noktasında Avru
pada gördüğünUz servete ve 
refaha ve saadete tesadüf 
edemezsiniz. Bugün bu hal
kın en iptidai ihtiyacı hakka 
ve adle müstenit bir demokrat 
idaresi olmalıdır zannederim. 

Bahis Türkiyeye intikal etti: 
- Memleketimizin en bü

yük tehri İstanbuldur. Burada 
ise benim bildiğime göre 

çadırının bezini dokugor 
bellibaşlı iki fabrika vardır, 
komunist akidelerinin bizde 
tatbik edildiğini farzedelim. 
Bu takdirde memleketin mu· 
kadderabnı sadece bu iki 
fabrikada çalışan amelenin 
eline mi teslim edeceğiz? 

Bizde köylüyü istismar eden 
zalim çiftlik sahipleri yoktur. 
Bilakis bizde ge11iş toprak
lara malik olanlar bu toprak
Jarı işletmek ıçın ameleyi 
kendilerine ortak yaparlar, on· 
lara el emeklerine mukabil 
mahsulün yanSJnı verirler. 
K6ylU ziyanlı değil, klrlı 
çıkar. 

Bir defa bize de bacaların
dan duman saçan ve içinde 
yüz binlerce amele çalııan 

fabrikalar yapılsın, fakir va
tandaşlann karnı doysun, bur
juvalar yetişsin, komünistli
ğin tatbik edilmesi IAzım ge
lip gelmiyeceğini o zaman 
dilşilnürüz. Fakat siz de tas
dik edersiniz ki bu, asırlara 
mütevakkıftır. • 

Çiçerin bir iki dakika dU
tündütken sonra ıordu: 

- Sizde fakir köylil yok 
mudur? 

Anlıyordum ki komünist Rus
yadan komünist olmıyanlara 
bayır gelmiyecekti ve bu şe· 
rait içinde Rusyada dolq
makta fayda yoktu. 

Çiçerinden: 

- Almanyaya geçmek ıçın 

bir çare olup olmadığını 
sordum. 

- Hayır, dedi. Almanya 
ile Rusya şimdi hemhudut 
değildir. Arada bize zıt bir 

çok hükumetler teşekkül et
miştir. Size yol vermezler. 
Vakıa hava tariki açıktır. 

Fakat bu zamanlarda tayya-

rede tehlikeden iri değildir. 
Arzu ederseniz TUrkistana 

dönünüz, yol açılıncaya ka· 
dar, orada kalmız. 

Mösyö \ Çiçerin) e pek kıy· 
metli vaktinden yarım saatini 
bana hasretmek hitfunda bu
lunduğu için teşekkür ederek 
dışarıya çıktım. 

(Mabadı yarını 

SON POSTA 

Yuna~lılarla Dostluğu- -·c-S~i_..E~,w-A_L_A_R ___ . 

muzu istemi yen Var Mı? te'.11-~ .... 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Ben, Ttırkiyeden Yunanista• 
na gelen mnbadil ve ırkdaş
larımın menfaati ile bu tasfiye 
19ını kabilitelif bulmadım • 
Maamafih bu s&zlerimle meY
cut itillflan değittirmek lnzu
muna kani olduğum anlqıl· 
maaın. Bu, bir emri vakıdir • 
T ebdillerine imkln yoktur. 

kilip Avrupaya gittiği zaman 
bir temerküz kabinesi yapıldı. 
O kabinede ben Dahiliye na
zın idim. 

Esaıen Tnrk • Yunan mti
nuebab behemehal dostane 
olmak llzımdı. ÇnnkO dört 
buçuk asır beraber yqıyan 

bu iki millet biribirini çok iyi 
anlamıtbr. 

Bu Çarşamba Akşamı 

ELHAMRA'da 
Sinemanın en büyük san'atkin 

Er~IL JANNINGS'i 
Dilber ve sehhar OLGA TCHEKOWA ile t" 'llsil ettii.! 

İLAHLARIN SE VGiLiSI 
filmindeki kuvvetli, muazzam ve mlieessir 

rolünde alkışlayacaksmız. 

Bu şaheser : EMİL JAN lNGS'in evvelki filmleri fevkinde 
yüksektir. 

Benim bu tasfiye şekline 
vaktile yaptığım itiraz, iki 
milletin mllnasebetini bozacak 
mahiyette değildir. Ben, bu 
işte M. Venizelosun acele 
ettiğini, bu acele yüzOnden 
mübadiIIerin şahsi menfaatleri 
dlltünülemiyerek büyük zarar
lara uğradığım söyledim ve 

M. Venizelosun bu hareketini 
takbih ettim. Yoksa Türk -
Yunan mOnasebabnın iyileş
mesi aleyhinde kat'iyyen bu
lunmadım. Esasen bu itilAfın 
temelini kuran biziz. 

GECE SEVDALAR ı ... Fırkam bir gün iktidar 
mevkiine gelae Tnrk - Yunan 1 
mnnasebabmn bu şeklile bile =------------------------J~ 
kanaat etmiyerek daha sıkı- Kadıköy 1 Radyo 
latmasına çalışırım. SUreyyapaşa Tiyatrosunda _ 

Bundan aonra iktidar mev· MÜNİR NURETTİN B 
kiine gelecek her hangi bir • U Akşam Nele 
fırkanın bu itillflan bozma- KONSER 1 Din)iyeceksiniz 
sına imk!n yoktur. ,, 1 Teşrinievvel Perşembe günü 

Müsyn Çaldaris, "Balkan Lsilıiill~ akşam tam 9 l /2 da n!:Iİ! 
birJiği,, hakkında da: 

- Türk - Yunan milletleri Tiyatro Ve Sinemalar \ 
yaptıkları anlaşma ile Balkan 
birliği fikrine önayak olmuş 
ve kuvvet vermişlerdir. Bu 

M. Venizelos siyasetten çe- fikir yürümektedir. ,, 

Komisyonun izahı İngilizin Sukutu 
( Baş tarafı 1 inci sayfada] .( Baştarafı 1 in d sayfada) 

ikinci şekle göre de müşteri 
nuı. Metnini aynen neşrettiği- Bankadan Paris Borsası üze-
niz karar herhangi bir kim- rinden lsterling alabilecektir. 
seye beodinizde tasvir ettiği- Satmak istiyenler de Paris 
niz şekilde ( Hazine zararına fiatlerine göre muamele ya-
fazla para kazanmak için ) pacaklardır. 
fırsat verecek mahiyette ol- Dün bir gazete Hükumetin 
madığından tarife komisyonu istirling buhranı yüzünden 
kararının böyle bir ticarete (30) bin lira kadar zarar gör-
y~l 1 a~tığı .h halkkmdaki iddia ' düğünii vazı yordu. Borsa Ko
şoy8~ kavzı ko unur,~ k" 

1
. .ı.~ miseri Adil Bey, bu haberi 

ır ere arar ır ı ve:, t k . · H-kA · k"h Jb" k t J(b e zıp etmış, u umetın en 
o nel e ıseh akksamdındın yırBı ufak bir zararı olmadığını 

parça arı,, a m a ır . u - l • t • 
karara müsteniden yazdığınız soyBemdış ır.b k 1 

"b" u •• t l ıb· 1 · un an aş a, evvelce n-
gı ı mus ame e ıse erııt T r ü · d b · 
yaka ve kofüuını zararsız bir gı ılz ırası ~e,rı~ enb anlce 

k"ld "ktü t k h b" ma satan tacır erm, u a a-
şke 1 e so rberle 

1 
her 

1
• dır '' caklarmı altın karşılıklı fster-

ısmını ayrı aya ar a ın e r .. . d . k i 
getirmek" ve bu karardan fıntg l?zerı.nl en. mtı,hy"ol sda yekn 
· t •f d t k l s er ıng ı e mı a sı e ece -
ıs ı a e e me as a mevzt~ 1 · İh t Of" · d ı 
b l Y k k erı raca ısın en soru -
alıso amaz. a a ve J Of M"d" ·· b h t 

elbisenin tam birer parçası muş, ıs u uru, '! ub~us a 
ld w h ld k l . r henüz takarrür etmış ırıey 

ok""hugu alb" e arl ar ur ı ve olmadığım söylemiştir. 
o ne e ıse a csamının yır-

bk parçaları hakkındadır. Bu 
itibarla biklye ettiğiniz her 
hangi bir resim kaçakç.ıiığına 

bu kararın sebebiyet verebilme 
si mantıkan u:ümkün değildir. 

Kaldı ki komisyon karannın 
istinat ettiği nümuneler böyle 
yaka ve kol gibi bir elbise· 
nin herhangi bir kısmı değil 
bu gibi kısımlardan yırtılmış 
kirli ve köhne bir takım par
çalardır ki bunlar ancak pa· 
çavra ismini alabilirler. Bun
ları bir araya getirip elbise 
yapmıya imkAn yoktur ve buna 
rağmen yapılacak böyle bir 

teşebbüs hiç te iktısadi değildir. 
Esasen komisyon kendisine 

verilen oümuneye göre karar 
verdiğinden, kararları o nu
muneye tevfik etmiyen mallar 
için tatbik edilmez. F ar11 
muhal olarak böyle bir hare
ket sadır olsa bunu komisyo· 
na atfetmek mümkün değil
dir. (Tarife komisyonu acaba 
paçavra için ayrı bir karar 
ittihaz etmiye neden !Uzum 
görmüştür) diye soruyorsunuz. 

Tarife komisyonu itbalAt
çıların yazı ile soracakları 
suallere, verecekleri nümune
lere göre, kanun dairesinde 
cevap vermek vazifesile mü
kelleftir. Verilen paçavraların 
tarifenin hangi maddesine 
tatbik edileceği komisyondan 
sorulmuş ve komisyon da ka
nun dairesinde kararını ver· 
miştir. Karar verirken asıl 
olan memleketimizde paçavra 
mevcut olup olmadığını dü
şünmek değil ithalatçının su· 
aline eldeki tarifeye göre 
cevap hazırlamaktır. 

Tasvir ettiğiniz şekilde ha
zine aleyhinde bir resim ka
çakçılığına fırsat verecek ma-

Resminizi Bize 
Gönderiniz 

* .. Size Tabiatinizi l 
Söyliyelim... ı 

33 Halide hanım: 'I 
(Fotoğrafının dercini l•temiyor) 
Sokulur, çabuk ahbap ve 

lAiibali olur ve bili sebep 
gücenir ve soğukluk gösterir. 
Fazla kıskançtır. Kızdığı za
man çok hırçın ve yaygaracı 
olur, şımarıklıklar yapar. 

_,,_ ........ _ , ........ , __ .. .... ......... "", __ ,,"""' ,~_ .... _ 
hiyette olmadığı aşikar olan 
tarife komisyonunun kanuna 
uygun kararı etrafındaki neş
riyatmızın cevabı olan bu 
mektubumuzun matbuat kanu· 
nuaunun 48 inci maddesindeki 
tarifat dairesinde neşri müte
mennadır Efendim. 

Tarife komlıyanu namına 
M. Nuri 

Son Posta - Biz tarife 
komisyonunu ittiham etme
miştik. Yalnız bu kararın 
değil, fakat hemen her ka
rarın kaçamak noktalarını 
bulup ondan, millet zararına 
ve ancak kendi menfaatine 
istifade etmek istiyen cür'et
kArlara her yerde tesadüf 
olunuyor, demiştik. 

Kaldı ki tarife komisyonu 
yalnız kendisine gösterilen 
nnmuneye ve tarife kanununa 
göre hüküm vermekle işinin 
bittiğini zannetmemelidir. Ko
misyon karar verirken kaçak
çılık kanununun ruhunu da 
nazarı dikkate almak mecbu
riyetindedir. Eğer verilen ka
rarlar kaçakçılığa müsait olur
sa o ı:aman hazine ve millet 
zarar eder. 

\ LK ı\ZA - Vahşiler geliyor 
ALEM DAR - Cennet yolu 
ARIISTİK - Yalnız Sen 
A S R l - Ölüm makinesi 
1 .ı< L : t - Vo'ga, V~l ·a 
ELHı\MRA - HükUm g cul 
F.T U VA L - Rlyo Rita 
Ff.H - Muhtellf • ~ ,..,ııııır 
GLORYA - Ce phed e bir ~ece 
Kı~;\1 L B. - Radyo esrarı 
MAJIK - Dilenciler Kıralı 
M.l:'.LKF. - Fr:ıklı Adam 
O PERA - Caip fene r 
~ IK - A!Jk Valai 

Uaküdar Hlllc - Bahar neşideleri 
Taks".ıı bahçeal - V. ry~ı., 
Çifllkparkı - Sas 

<•z kulesi parkı - Oarüttall n 
m -

BICKI ve DiKiŞ 
Mektebi: Altıncı sene 

Maarif Vekaleti celilesinin 
müsaadesini haiz B çki ve Dikiş 
muallimesi KLiO MAVROMATI 
en son Fransız ve basit bir uıu• 
le tevfikan tedriı etmektedir. 
Ameli dikiş bilenler bir mah 
zarfında ve bilmiyenler üç mah 
zarfında hendese ile tayyör ve 
tuvalet imalini Öğrenebilirler. 

Mektepçe veril~n diplomalar 
Maarif Vekaletinden kabul ve 
tudik olunur. Deraler tetriniev
vel iptidaıında ba,lıyacaktır. 
Taliplerin Bcyoğlunda Faikpaşa 
caddcıinde Bolu apart:ruanınan 
ikinci katında 3 numaralı daireye 
her gilu 9 - 12 ve 1 - S e kadar 
müracaat etmeleri. 

İstanbul icra Riyasetinden : 
Balatta Tahta minare cadde-

sinde Çıkrıkçı sokağında 1 
numaralı hanede sakin iken 
elyevm ikametgahı meçhul 
bulunan Müyesser Hanıma 

Mehmet Yusuf Efendinin 
Müyesser H. zimmetinde ala· 
cağı olan altı yü7. kırk liranın 
ma masarif tahsili zımnında 
Dördüncü İcra Meınurluğun:t 
vukubulan müracaati üzerine 
tebliğ edilen ödeme emrine 
karşı tarafınızdan vaki itirazın 
ref'ini talebilc alacaklı Yusuf 
Ef. tarafından merciye mesbuk 
müracaate binaen yevm mü
rafaada ispatı vUcut edilmesi 
hakkında tastir olunan dave
tiye varakası ziyrine mübaşiri 
tarafından yazılan şerhte ika
metgahınızın meçhiiJ bulundu
ğu muharrer olmasına binaen 
yevm mürfaa olarak tayin 
olunan 22 - 10 - 931 tarihine 
müsadif perşenbe saat on bu-
çukta İstanbul icra Riyaseti 
itiraz merciinde hazır bulun· 
manız lAzım gelece~ ve hazır 
bulunmadığınız takdirde ademi 
huzurunuz ile müı afaa icra 
ve tetkikat ifa olunacağı ma-
lumunuz olmak Uzere keyfiyet 
ilan olunur. 

lıtanbul 7 inci icra Memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmeıi mu· 
karer aynalı dolap ayna ve ayaklı 
eaki ıiatem ılnger dikit maki
nesi 3-10-931 günü saat 14 iJe 15 
arasında Sandal bedeateninde 
satılacağından talip olanların ma• 
hallinde memura müracaatlerl illn 
ol uza ur. 

( 29 Eylül Pazartesi ) 
Ostrava 253 metre, 11 kilo.-ı 

19 : Drahomira beı perdel 
terajedi 

21 : Keman ıolo konıer 
Heiselberg 276 m etre, 75 kilo.-
20 : Beethof en den kon•• 
21,10 : Gece konaeri 
Mühlaker 360 metre, 75 kiloft' 
19,4S : Viyana h alk konseri 
21 Frankforttan nakle! 

konıer 

22,lS : Dünya buhranı hakki' 
da konferanı 

Bükreş 394 metre, 16 kilov•t 
20,20 : Gramofon 
21 : Hafif muıiki 
21,30 Konferanı 

Belgrad 429 metre, 21S kiloff 
11,30 : Franıızca derai 
20 : Milli Romen hanlal' 
Roma 44i metre, 75 kilovat 
19,40 : Dünya haberleri 
20, 10 : Gramofon 
21 Büyük konser 
Viyana 516 metre, 20 kilo\' 
20 Verdi opera 
21,15 : Gece kor. ~eri 

Peşte SSO metre, 23 kilovat 
19 : Gramofon konıeri 
20,lS : Cihan ıiyueti bakk9' 

da bir konferan1 
20,40 : Opera orke.truı tJ. 

fından konser 
Varşova 1411 metre, 158 kilofl. 
20,30 : Gramofonda Toıka of'. 

rası 

Konigsviisterhavıen 1633 me 
7S kilovat 

20 Berlin danı havalart 
21,20 : Munihten naklen b 

musiki 

Spor Merakhlarına 
F enerbahçe Spor KIO~ 

Umumi Katipliğinden: Ka~ 
köyündeki klüp jimnasJ. 
salonunda, memlekete bini'! 
ce genç yetiıtirmit olan rıl-
allim Mazhar ve Faik Beyli 
idaresinde bir dershane a~ 
mıJtır. 

Gerek klüpler mensubu 
gerek hiçbir klübe me 
olmıyan genç kızlar ve erki' 
)er muayyen şeraitle talelı' 
olabilirler. Bu şeraiti öğrel 
mek istiyenler cuma, pazar 
salı günleri saat 13 ten 16 
kadar klüpte Faik Beye tJJt 
racaat edebilirler. 

SON POSTft 
Yevmi, Slyut, Havadiı ve Halk gaı•1 

-idare: Lıtanbul Nuruoımanlt• 
Şeref ıokağı 35 - 37 -

Telefon latanbul - 202()3 
Poıta kutuıu : lıtanbul • 741 1~ Tel~raf ı lstanbul SON pOS 

ABONE FiA Ti ~ 
1 

TÜRKiYE - ~ 
1400 Kr. 1 Sene 2700 1"' 
750 " 6 Ay 1400 " 

S 
800 ,, 

400 " .. 500 ,, 
ıso .. ı .. 

Gelen evrak geri verflrll~ 
fllnlardan rnH'ullyet alınllll tıtl'' 

Adreı deflttirilmeal (20) ııurıat 
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28 Eyl61 

Abdülhamit, Sarayda Bu
lunduğu Abdülizize Ait T ahh 

Da Derhal Kaldır.ttı 
NAKLEDEN: zıv A ŞAKİR 96 

(Her hakkı malıfuzdar) 

Abdüllıamidin ikamet ettiii esnad• &glerbegi •aragının alt icat pl8nı 
( O saman yapılan bir krolddlr ] 

2S t.,n.ıe..ı m 
s.,ıerberl ..,..,. ..... 

Etrahma bakıyorum ve iki 
hakikatin tebelltır ettiğini an
lıyorum. Birincisi; (ittihatçılık) 
ile ( ltilifçılık ) ın milsademesi. 
lkincisi de, Abdülhamidin 
biltiln ümitlerinin sukutu ... 

Bunlann her ikisi de Kız· 
kulem açıklannda bqladi. 
Memduh Pata ile maiyeti va• 
pura geldikleri zaman, Rasim 
Bey ile arkadaşlarına pek. so
ğuk muamele etmişlerdi. ~a
raya geldiğimiz zaman ~&~, 
yeni bir tertibat ve teşkıla~ 
bulduk. Vakıa ortada yenı 
bir ( Sermuhafız ) yoktu. 
Bu vazife yine Rasim Be· 
yin uhdesinde idi. Fakat 
ıarayda hazır bulduğumuz 
yeni muhafız zabitan hemen 
kAmilen (İtilafçı) lardan mil· 
rekkepti. Bunlar, Rasim Beye 
karşı zahiri bir itaati uke
riye güstermekle bera~er bil· 
tiln bal ve hareketlerıle ara· 
larıoda bir yabancılık olduğunu 
ihsas ediyorlardı. Bu soğuk 
muamele, yalnız Rasim Beye 
değil; Mahmut, ~alih, Vasıf 
Beylere de şamildı. 

Saraya ayak basar basm~ 
Rasim Beyin eline bir ( talı
ınatname verilmişti. Tam (dok
aan madde ) den mürekkep 
olan bu talimatname, ( lstan· 
bul muhafızlığı ) tarafın~a~ 
tertip olunmuştu. (7 . t~şnnı· 
evet 328] tarihinden ıtibaren 
lller'i olacağı tasrih olunan b~ 
talimatname gösteriyordu ı 
Abdülha.mide karşı bundan 
ıonra tatbik olunacak mua· 
nıele, büsbütün başkadır. 
Ayni zamanda talimatname, 
Rasim Beyin hukuk ve ıali· 
hiyetini de tahdit ediyordu. 
En ağır, en milşkül ve en 
ltıea'uliyetli bir vazifei tari· 
hiyeyi denıhde eden ve ıene
l~rce bu vazifeyi tam bir iı· 
~~l~ ve içtihat ile ifa eyliyr.n 
'~Un Bey, şimdi mUşkfil bir 
~ltiyette kalmıştı. 
"1 ~elelim Abdülhamide .• Hiç 
.._ lılıeye biç birıey biuettir-

'lllelde beraber, kalbi ( nl· 

tanat llmitleri ) ile dolu bir 
halde lstanbula gelmişti. Hal
buki onun bu il midi iJk defa 
olarak Kızkulesi açıklannda 
birdenbire sarsıldı. Çünkn 
( hükiımet ) ve ( hanedanı sal
tanat ) ın güzide simalarından 
mürekkep bir (istikbal heyeti) 
bekliyen Abdülhamit, Mem· 
duh Pap gibi irapta ma• 
halli olmıyan bir adamla kar
tılaşıp ta onun sevki idarsine 
Ubi olur olmaz, bu kayıtsız· 
lığa karşı şaşaladı. Ve sonra 
birçok israrma rağmen Bey· 
lerbeyi sarayında ikamete icbar 
edilmesi, ona bütün akıbet 
ve mukadderab tamamen an
lattı.' O esnada, Abdülhamidin 
kalbinde büyük bir nedamet 
hasıl olduğuna çok eminim.,. 

Henüz (Lorley) yatında bu
lunmakla beraber, artık Ab
dillhamit için yapılacak birşey 
kalmamışb. Çtinki al ey· 
hinde en küçük bir dediko
dudan bile son derece ihti
raz eden Abdülhamit, Yat· 
tan çıkmadan geri dönmek 
ve Çanakkale boğazını zorla 
geçerek Avrupaya gitmek 

, cür' etini gösteremezdi. Bili
yordu ki; (Aynaroz) açıkla
rında pek kolay yapılabilecek 
olan bu harekete burada te- r 
şebbtis etmek, büyiik bir ıkan· 

dal ile neticelenecekti. Halbuki 
Abdülhamidin manen hissettiği 
azamet, böyle bir skandalı 
kabul etmiye tamamen mini 
idi. Buna binaen başını iğdi 
ve mukadderabn her tnrlü 
diyesine tabi olarak bfiyük 
bir tevekkülle Beylerbeyi sara-

yına girdi. 
Abdillhamit, Beylerbeyi sa· 

a 0 büyük ve muhteşem 
rayın , d . • 
(S IAmlık kapısı) n an garmış· 
. e Her tarafı gezdi, dolaştı. 
;~kat saraya bir türlil ısma· 

B
.. le olmakla beraber 

nıadı. oy 
dairesinde uzun uzun 

harem .. 1 e hesaplarla ka· 
düşündu. dlannı bizzat tayin 
dınların o a ti tam bir em· 
etti. Bu s.uretı :ıdı. Bu esnada 
niyet terüba bir bAdiseyi de 
cereyan ed .. ~n Abdtılhamlt, 
kaydedecegım. 

ıelAmlık kısmındaki muazzam 
( Arabesk salon ) u gezerken . 
gözilne muhtetem bir koltuk 
ilişti. Bunu görür görme~ 
birdenbire tüyleri lirperdl. 
Hemen arkasındakilere döndü; 

- Çabuk, bunu buradan 
kaldırınız. Kimsenin girip çık· 
madığı bir köşeye koyunuz. 
Sakın bunun iherine kimse 
oturmaaan. .. 

Emrini Yerdi. Ozerine hafif 
bir toz tabakası çökmüı olan 
bu koltuk kaldırıldı. SelAmı.d( 
salonunun çapraz merdivenle
rinin arkasına saklandı. Me· 

ğer bu kol~uk, ( S~lt!ln 
Aziz ) e ait bır (Taht) ımış. 
Sultan Aziz, saltanat za
manında Uç ay kadar bu 
sarayda oturarak ( Meclisi 
hassı vükela ) yı ( Arabesk 
salon) da ve huzurunda içtima 
ettirdiği vakit bu ( Taht ) 
üzerinde otururmuş. Sultan 
Hamit, bu tahtı görür görmez 
niçin şaşaladı ve df>rhal niçi!1 
kaldırttı? Acaba Amcasına aıt 
şahane bir hatırayı görmek 
istemediğinden mi, yoksa bun· 
da bir şeamet hissettiğinden 
mi ? Tabii bunu kestirmek 
mümkün değildir. Fakat baoa 
kalırsa, Abdülhamit muhitinde 
ve bilhassa meydanda dur8;8 
bu tahtın, günün birinde bır 
dedikoduya sebep olacağından 
korktu., Bu ehemmiyetsiz şey 
bile onun evhamına dokundu. 

( Arkası var ) ----
ÜSKÜDAR 

Hale sinemasında 
BAHAR NEŞiDELERi 

mümessili: 
Lora Laplnat 

ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 4 
Gaıı:etemtıtde on bet gUnrle bir 
nrnıekte oldufumwı Patron• 
bedava almak latlyoraanır, bıa 
kuponu kulp Ak.laya111• " 15 
kupo."\ toplayınıL Patronlanmar 
dan pek memnun olacakaınıL 

Patronlar D9f1'edlldlld11rı rllr 
deu IUbarea latanbul kartl.arlııılı 
bir hafta, taıra karileri mlıı oa 
,un içinde kuponlanna gZlnd_. 
melidirler. Bu mllddet geçtlkt .. 
9oara kupoalar kabul edil• ... 

Sayfa 7 

.İLAN~LA 
Kiralık e'tinla daireni&, 1 Satılık et:ramz nr mıdır? ~ Doktora, dişçiye tcnlye 

odanız YU mıdır ? Satılık qya anyor mu.unuz? 1 lhtl a 
7 Kiralık ev, daJre, ocla it mi latl7onwnıs ? ve .. reye Y cını 

anyor auwauıt ? ltçl mi lattyonwıus ? var mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruşla bu işi ynpauilir::;iniz. 
(16) kelimelik bir ilan kafidii. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zührevi n dablli ha.tahklar. 

Hane: BeyoA-lu. Tarlabatı cadde1l 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeaL No. 164. --9 

DIŞ TABiPLERi 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyesi için metbur Halepli 
ıade doktor Talip Beye bet fÜD 
enelden baber verilmemi. Sirkeci 
Nemliı:ade hanı. Telefon ıstan

bal 1486 -10 

KOLONYACILAR 

SATILIK BOSTAN - Koca
muatafapaşada Celil Beyin Yeni
çeşme bostanı, 12 d()nüm arazi, 
efçarı müımire, ve bir aileyi 
geçindirir ikişer od h iki haneyi 
havi bir bostan 1atıhktır. Gör
mek için yerinde, pazarlık için 
Lileli apartımanları kartıaında 
kahveci Ali Ef. vasıtaslle Celil 
Beye müracaat. -2 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR n MEMURE iSTiYO

RUZ -- itinin, vaz:ifeoi:ıe halel 
l'elmiyecektir. AYDA 90 LiRA 
kaz:anabiliraini:ı, bize mektupla 
sorunuz, içine 6 kurutluk pul 
koyunuz. latanbul poatanuinde 

400 
-3 

DAKTiLO ARANIYOR 
Büyük bir mÜeHesei maliye 

için Türkçe .,. ba,ka bir ecnebi 
lisana qina Türk bir daktilo 
hanım aranıyor. Taliplerin ter
cümeiballarile latanbul Posta 
kutusu 733 1- T adresine m6ra
caatları. -1 

MÜTENEVVi 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 
güve yeniti elbiıeler emsaline 
faik ıurette bellisiz örülür. Bc
yotlu 1.tiklil caddeai Pasaj Az· 
navur No. 13 - 6 

PARA KAZANDIRIYORUZ -
İstanbulda, taşra vilayetlerde, 
kazalarda, nahiyelerde erkek itÇİ 
istiyoruz, bize mektupla sorunuz. 
içine 6 kuruşluk pul koyunuz. 
Okuma yar;ma bilenler murac• 
caktır. latanbul poıta kutuıu 

548 -3 

ZA Y1 VESiKA - Kılınç Ali 
pafa askerlik tubealaden aldıtım 
terhis vesikamı uyi ettiiimden 
yenisini çıkarttıracaA-ımdaa hlk• 
mO olmadıfı ilan olunur. 

319 tevellütlil kara Muatafa 
otlu R~lf Sinop -1 

SiZE YARDIM EDECE~Z -
Dava 1 için mahkemeye, avakata 
müracaatten eni mOtkllibaıa1 

mektupla fU adreae bildlrinla. 
lıtanbul posta kotusu 400 -5 

1 s 
' 

ARIYORUM 
ELEKTRfJC VE MEKANiK 

MÜHENDiSiYiM - MüHit bir it 
arıyorum. Son Poıta vasıtaaile 
mühendis GlSrgiyef. -1 

Hava Kartallarımızı Tanıyalım 
r Battarafı l Jad aylada J 

Benim ricamı kabul etti ve 
giisterileıı bUyllk bir itimat 
neticesi Karadenize kadar 
uzayan bir uçuş yaptık. .. 

Rorbah tayyarelerinin Ye
filköyde kurulup tecrübeleri
nin yapılması ve teslim ahn· 
maları işi altı ay kadar de· 
vam etti. Tayyarelerin birer 
birer İzmire nakledilerek za· 
bitanla talim uçuşlan yapıl· 
ması da iki ay sllrdü. Bu 
işler bittiği zaman Rorbah 
fabrikasından fabrikanın tec· 
rübe pilotluğunu kabul et· 
mekliğim için bir teklif aldım 
ve kabul ettim. 927 senesi 
haziranında da Ber!ine müte
veccihen yola çıktım. 

O tarihlerde hava müsteşan 
Muzaffer Pş. ile Alman hava 
nazırı da Kopenhağa gelmiş· 
lerdi. Ben Alman Deniz Mü· 
dürlüğünün sipariş ettiği (1300) 
beygir kuvvetindeki on üç 
kişilik tayyarenin tecrübelerini 
yapıyordum. Alman nazarı ile 
bir uçuş yaptık. Ayni zamanda 
bir Amerika uçuşu için hazır
lanan (1600) beygir kuvvetin· 
deki çift motörlü bir tayyare 
kuruluyordu. Bu tayyare ile 
eski ve malul Alman tayya· 
recilerinden Her Brandenberk 
uçacaktı. \iman Deniz Tayyare 
Müdürlüğünün sipariş ettiği tay· 
yare biter bitmez Baltık de
nizinin garbinde Travemünde 
kasabasında teslim alma tec· 
rübelerine başladık. Şartname 
mucibince tayyarenin denize 
inmeden altı saatlik bir uçuş 
yapması lazımdı. Tam hamule 
ile, motörcü ve komisyon aza
lan da dahil olduğu halde 
on üç kişi ile havalandık. 
Kiel limanına kadar gittik. 

Baltık denizile Şimal deni
zıni biribirine bağlıyan kanal 
nzerinden geçerek Hamburga 
yollandık. Kanal üzerinde, 
biribirini kovalıyan zarif k&p
rUleri görünce bUtftn haylaz· 
hk lıialerim ialyana ieldi. 

Yanımda fabrikanın Aerodi· 
namik Müdür M. Tank ta 
Yardı. Kolunu dürterek köprü
nün altından geçmek istediği
mi anlattım. Bu zat ta eski 
bir harp tayyarecisi idi . 

Derhal bqını salladı ve 
" olmaz ,, dedi. Fakat ben 
omuzlarımı silktim ve gazı 
keserek köprülerden birine 
doğru süzüldüm. Tayyarede
kiler motöre bir Arıza oldu· 
ğu zannına düşmüşler. Mctör· 
cü içeride tertibat almış. Fa
kat motör sesinin muntazam 
yükselmesi anlaşılınca benim 
hususi bir hareket yapmak 
istediğim anlaşılmış. Bu şerait 
altında göpriiye yaklaşhm. 

Orta kavsin tam ortasından 
gaza basarak öbür tarafa 
geçtik. Yanımdaki arkadaş 
eski bir tayyareci olmasma 
rağmen pek ziyade heyecana 
düş'llüştü. Bu geçiş ile bera· 
her o da mevkiini yolcu salo· 
nuna nakletti. 

Dönüşte, ayni hareketi tek· 
rarlamak istedim, fakat köp
rülerden hiç birinin gözleri 
boş değildi. 

Avdette hadiseyi mllessese 
müdürü Mösyö Rorbaha tele· 
fonla bildirmişler. Çok mem· 
nun olmuş ve o gece, bu 
muvaffakiyet radyo ile Hin 
edildi. Ayrıca fabrika müdürü 
bu hareketin tekrarını rica etti. 
Bir gün kararlaştırıldı. Üçü 
Amerikan olmak üzere on 
sekil filim kumpanyası da 
bu tecrübeyi filme alacaklardı. 
F ebrika, tecrlibeden bir gün 
evvel de yevmi gazetelerde 
ilin ettirmişti. Tam tecrübe 
gtinil, Bahriye Müdilrli Ami
ral Laas, bu tecrUbenin ya· 
pılamıyacağını bildirdi. Çünkü 
tayyare henüz teslim alınma
mışb. Fakat Alman bP.hriyesi 
tamamen parasını vermişti. 
Bundan dolayıdır ki bir kaza 
olurıa mali mes'uliyet fabri
kaya alt olmıyacaktJ. 

Bu itiru herine çaresiz 

bu tecrObcdcn vazgeçildi. 
Bu hidiae, diğer bir vazi

yetin doğmasına sebep oldu. 
Rorbah tayyare fabrikasında 
tecrübe pilotluğunu bir TOrk 
yapıyordu. Bu, bir milli me
sele olmu,tu ve bu da gayet 
tabii idi. Almanyada binlerce 
pilot vardı. Niçin bir Alman 
fabrikasında Alman pilotlar 
çalışmasan da bir ecnebi ça• 
lışsm ?O zaman federasyona dae 
hil değildik.Rekor uçuşları ya• 
pabilmek için de Alman pilot 
vesikası almak Jbımdı. Sıhhi 
muayenem yapıldı ve ( C ) 
sınıfına mahsus bir vesika 
verildi. Bu, iki ve daha ziyade 
motörlü tayyarelerde çahıan 
pilotlara verilir ki bundan 
yüksek vesika yoktur. 

Bu vesikanın nuaıarua 
(2015) =di. Demek ki 19-l-9'ı8 
cf c Almanyaula ( C ) smıfma 
dahil ve faal bu kad~r pilot 
vardı. Maamafih bu köprO 
altından geçiş hAdi,esi devam 
ediyordu. Birçok makam!ar, 

milli noktai nnardan fabrika neı 
dinde teşebbüste bulunduıar. 
Ecnebi pilot kul1nmlmasnıan 
sebebini sordl!lar. Ben de ba 
hidiseler üzerine ıatifamı vel"6 
dim, fakkat kabul edilmt-di. 

Tayyare Cemiyeti Reisi 
Muhiddin Nami Beyde o <ıra· 
larda Almanyaya gelmişti ve 
bu geliş sırasında Amerika 
uçuşu için yapılan tayyarele· 
rin tadilitı da bitmiıti. Fakı1t 
bu sefere elveritli olmadıklan 
neticesi anlatıldı ve satıl.ğ.a 
çıkanldılar. Hatta bir ar:ı bizim 
hilkumete de teklif o1unJalar. 

Bu vuifeın 3016/930 tari· 
hine kadar devam etti. Fakat 
fabrikanm mali v, ı:ycti • her 
yerde ff(;r:.ilen buhran neti
cesi • bozulmıya başlamıştı. 
Ben de memleketime d5:ıclüm. 
işte muh(as0.r bir f:urette ge
çen tayyarcilik hayatım L 11-

duı. Bundan aonra'Clll in 
Allah bilir. 
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~(ansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, Ademi iktidar, Damar hastalıklarına mutlaka Hasan Kuvvet Şurubu 

.. HAVA GAZI 

DOLMABAHÇE KOK KÖMÜRÜ
1 

( BEYOGLU HAVA GAZI F ABRiKASI) -
Merkezi teshinat ve bilcümle ev işleri için 

GAZHANE KOK 
en elverişli . ve en mUkemmel kok 

KÖMÜRÜDÜR 
MÜ.STEHLIKLERE DOGRUDAN DOGRUYA SATIŞ YAPILIR. 

DOLMABAHÇE GAZHANESi 1 
BEYO~LU ŞUBESiNDE iSTiKLAL CADDESi No. 1 O Tel: e. o. 8981899 

GAYET UCUZ BfR NAKLiYE TARiFESi iLE VE SIRKET MEMURU 
' REF AKATINDE EVLERE TESLiM OLUNUR. 

SİKLET VE CİNSİ TAMAMEN GARANTİ EDİLİR 

A 
Kız 
ve 

Erkek iSTiKLAL LiSESi Leyi! 
ve 

Nehari 
ilk, Orta ve Lise kııımlannı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydine devam olunmaktadır. Heı gün müracaat olunabilir. 
lıtiyenlere tarifname gönderilir. Telefon 22534 İstanbul 

Kız ve 
Erkek 

ISTANBUL VILA YETi 

AMELi HAYAT Lisan ve Ticaret 
mektepleri 

Yeni ders senesinde qatadaki tekilde ve mGdavimlerlni hayata daha kunetli bir lbtl
aaala atmak üzere liHn ve ticaret proırramlarını tevıian tedri1ata batlıyacakbr. Mektepler lkl devre 
olup birinci devreleri üçer ıenedir. Bu devreye ilk mektep muunlarile o derecede tahıil görenler kabul 
edilir. ikinci devr• iki aenedtr. Orta mektep mezunları -Yeya birinci lhtiaaa ticaret mektepleri 
mezunlara kabul edilir. ikinci devre muhtelittir. 

Kayit için cumarteıl, pazartesi, perşembe günleri ıaa.t ondan on altıya kadar müracaat 
edilir. Eıki talebenin kayitlerini ıs eylül tarihine kadar yenilemHi llzımdır. 

VERESiYE 
VAPURLAR l •••K•ı•z-•C•aliiğ•a•lo•t•lu-•D•011y•un•u•U•m•u•m•i•ye•k•a•r•'•"•'n•d•a•T•.•L•.-22•7•3•1._Er•k•e•k--C•a•t•al•o•t•lu•T•. •L.•2•36•3•0•••ıl 

75 kuruş ile 

ve Skoç Paltolar Haki ve 
~------~--------~---

Krem Trençkotlar İngiliz Kauçuk Muşambalar 

ve Spor Kostümler Pod ~ Peı Mantolar- Spor Tayörler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları Kadın erkek örme Kazaklar 
Spesiyal Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 

Kadm için ısmarlama Manto ve Tayörler Meşhur 

makastar M: Kar)o tarafındRn imal olunur. 

lstanbul Eminönü Köprübaşı No. 15-16 KARAKAŞ Elbise 
) mağazasına bu ilanı kesip mUracaat ediniz. 

iktısat Vekaleti Maadin 
işleri Umum Müdürlüğü 

Taş Ocakları 
Mahsus 

Müzayedesine 
Kaimedir 

Kara vilayetinin Komasor (Aleksandrof) civarındaki sünger 
tqı ocağı berveçhi ati şerait ile müzayedeye vazolunmuştur. 

Birinci madde: Müddeti ihale 25 sene olacaktır. 
İkinci madde: Taşocakları nizamnamesınm on yedinci 

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

Üçüncü madde: Ocaktan çıkarılıp halen mevcut taş 
hükümete ait olup bilahare hükümetle mültezim arasında 
tesbit edilecek fiata mültezime devredilecektir. 

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

Beşinci madde: Resmi nisbi ve mukarrerin yüzde altısı 
nisbetinde teçhizatı askeriye tertibi tediye edilecektir. 

Altıncı madde: Taş ocakları nizamnamesile olbapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkamına ve kavanini haliye ve 
müstakbelei devlete iltiba ct miye mecbur olacaktır. 

Yedinci madde: Bir senelik taahhüdü ve peylerin ka
bulünü teminen mültezim hükumet nezdine Milli bankalardan 
alınacak 2000 lirnlık teminat mektubu bulundurulacak tarihi 
ihaleden itibaren bir mab zarfında mukavelenameyi imza ve 
ocağı tesellüm etmiyen talibin emanet akçeıi irat 
kaydolunacaktır. 

Sekizinci madde: 1,bu müzayadeden dolayı 931 seneıi 
tefrinisani onuncu salı güııü saat 12 ye kadar pey kabul 
olunarak ihalesi muvafık görüldüğü halde 1 ay müddetle 
talika çıkarılarak yüzde 5 ten aşağı olmamak ıartile zam 
kabul olunacak ve talik milddetinin hitamında lhalei kat'iyeai 
icra kıhnacaktı. 

ı t ı e A e e 
AT NAYI ZYARET EDNİZ Leyli vvec eNrekheakr1zr~1.,.r1r.,-AP LTCJIJ'f'LE'RJAonrta,a '~e' 

İamet Paşa Huretlerinin Ati- Kız 1 ~ .11...ı .L.J J.A:J.6..!J.. ~ 
naya tarihi ziyaretleri münasebe- · kısımlan 
tile 4ereflerine tertip edilecek 
istikbal merasiminde ve bütün 
Balkan milletlerinin iştlrakile 

Stadyumda icra edilecek OLIM
PIY AD oyunlarım ıeyretmek ar
zu edenler için 1 teşrinievvel 

per4embe günü .aat 10 da Ga
lata rıhtımından hareket edecek 
olan Loyd Triestinonun muhte-
fem 

HELUAN vapurile 
yemek ve vize maaarifleri, azi
met, avdet dahil olmak ve birin
ci mevki 80 lira, ikinci 60, ikin
ci ekonomik 40, ve üçüncü ye
meksiz 22 lira ücretle bir Hya
hat tertip olunmuştur. 

Fazla malumat için GaJatada 
Rıhtım caddesinde No. 27-29 N. 
A. KONSTANTİNiDIS vapur 
acentalığına puarteai öğleye ka
dar müracRatleri rica olunur. 
Tel. B. O. 3126 

SE YRI SEF AIN 
Mtrk tz ııccntaaı: Galatad.ı Köprü 

başı B, 2362. Şube A. Sirkeci Mü· 
hürdar zade han 2. 274) 

PİRE - ISKENDERİYE P. 
( İZMIR ) 29 Eylül Sah 

1 O da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 
~-- ---------

AYVALIK SÜR'AT P. 
(MERSİN) 29 Eylül salı 

17 de Sirkeci rıhtımından. 

29 Eyliil Salı Trabzon 
postası yapılmıyacakbr. 

B A R T 1 N .h~~:t P O S T A S 1 
Bartın Vapuru 
E;fn1 Pazartesi günil saat 

19 da Sirkeci rıhtımından hare
keti~, Ereğli, Zonguldak, Bartın, 

Amasra, Kurucafile, Cide iskele
lerine azimet ve ayni tarikle lı
tanbuJ'a avdet edecektir. 

1 inci, 2 inci, 3üncü ıınıf kama
ralarla güverte yolculanna mah
auı mahfuz mahalleri vardır. 

Müracaat mahalli : Emin6nü 
Sebze Sokak No. 8 

Telefon: 23609 ve 23388 

-11r FIRSA Ti..._ .. 
KAÇIRMAYINIZ 

AY VADE İLE 

8 Elbiselerinizi, 
Ayakkaplarmızı, 

Tuhafiyenizi, 
Mobilyanızı 

ve sair istediğinizi mağaza-
lardan alabilirsiniz. 

TESHiLAT 
MENTE:> KASAVI 

İ stanbul Bahçekapı, Orozdi-Bak 
karşısında Celal B. Han No 33 

Tel. 2.3946 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt .,.. sObrevf baatalıklar teda
•lhaneıL Karak3y bilyOk mahal• 
leblel 1anıada S4 

Milesaiıi : N E B 1 Z A O E H A M O l 
Reımt derı proramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi llsaa tedrlsah, ecnebi mekteplerine kat'lyyen llb11a 

bırakmıyacak bir ntlikemmellyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en r\lzlde muallim ve mllrebbUerlnd
mürekkeptir. Ana ve baba, yavrularım lNKlLAP LiSELERiNE her huıuıta tam bir emniyet ve hHmu kalple teallm 

edebilirler. Mufa11al lzahname vereceiiniz adrese gönderilir. Mektep Nuruoaıaanlyededlr. Telefon: 20019 

İstanbul Adliye Levazım Me
murluğundan: 

lstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üsküdar ha· 
pishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastahaneleri et, 
süt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan tartnameyi 
görmek istiyenler her gün Levaum idaresine ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif 
pazar glinil Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları ilan olunur. (2803) 

Park Oteli 91\ 
Ayazpaşa .. Telefon: Beyoğlu 4920 - 4929 

{}, Teşrini~v~.el "ROSELANO Restoran-Dansing büyük 
Cuma gunu n salonu açılıyor. 

Empire de Paris Tiyatrosunun 
SEVlLLA GlRLS ve JOLIE ve JAKIE DUO Methur 

revUsü lttlrak edecektir. Musiki ; jfMMY FYKES Siyah Caz Amerikan 
Sofralarınızı temin edinb. 

Cuma ve Pazar günleri saat 17,30 da matine dansant 

eftnHA ve Ticaretha-19 3 2 senesi ticari Agenda 
H H nelere mahsus defterleri çıkmıştır. 
Fi. 100, 125, 150, 200 Kuruş. Bilumum kırtasiye 

mağaza1armda araymız. 

Deposu: Ankara caddesi No. 109 Afitap Mağazası 
MEHMET SADIK 

Karaciğer~ Mide, Barsak,,. Taş Kum hastahklarma. 

TUZLA iÇMELERi 
15 Teşrinievvele kadar sabahları saat 6,25 8,40 11 ,40 ta 
Köprüden Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri 

membalara kadar giderler. 

fatanbul D8rdüncllncü icra Memur· 
lujundan : All Hilmi Beyin Halil Ef. 
ıiınmetlndekl alacaiının temini latlfa11 
zımnında mahcuz bulunan EyUpte Tak· 
kecl mahallesinde Alacaçeıme aoka
ğında atik 9 cedit 2 No. ıemln katı 

klrglr fevkanlıl ah91p maa bahçe ha· 
nenin dörtte bir hlaaul 30 ırOn mUd
detle lhalel nvellye mUzayede1lne va
zolunarak SSO liraya talibi uhdesinde 
olup bu kerra yUı:de bet zamla ve on 
beş glln mUddetle ihale! kat'lye mU· 
rayedulne vazolunmuttur. Hududu bir 
tarafı Alacaçe9me uddul dtfer tarafı 
Kıyaa sokağı arka11 Bedriye Hanım 

dlJer tarafı Abdurrahman Ef. arularlle 
mahduttur. Meaaha11 alettahmln 170 
uşın murabbaı araziden takriben l:t9 
artını hane •• 46 artın arkaıında 
klrglr duY&rlı mahfuz bahçedir. 

Alacabakkal aralıjı ıokaJından dılrt 
ayak taı merdivenden çifte kanatlı 

cedit 2 numaralı kapıdan ırlrldlkte H• 

mini çinko kaplı ve bodruma kapağı 

bulunan bir pabuçluk anı müteakıp 

semini ahşap bir ıofa Uaerinde mermer 
aynah ve pllklı bir musluk kartılıklı iki 

oda, bir heli ve bahçeye metha ll bulunaa 
matbehın zemini çimento ve sılht uıu 
iki kOp bir dolap olup bahçede Uç 
adet mey va aiacı ve · aokata methali 
•ardır helHont ahıap merdhrenle Uat 
kaJa çıldldıkta merdlwea bafl camr 

klnh olup anı müteakıp bir sofa 
tbt!rinde aalonumıu bir oda ı,bu 

odadan ıreçlldlkçe lttlaallnde bir 
ıandık oda11 vardır mebhuı ıofanın 

bahçe cihetinde ufak bir korldt>r Uz:e· 
rinde bir oda ve bir apte1hane mezkOr 
cameklnın temadi etmesinden dolayı 

dlfer kapıdan keza ahtap merdivenle 
Ust kata çıkıldıkta betik örtUIU bUyük
çe tavan arasından ibarettir. 

Alacaçctm• uddealnde kain cedıt 

ıı numarall tek kanatlı kapıdan ırltil· 

dikte ufalı. bir aralığın ıol tarafında 

oda olmafa mUıalt fakat semini toprak 
ta•an tahtalara ır•Jrı m•vcut bir mahal 
olÜp bir hell ve bir yllk vardır aokaia 
iki ufak pençere1I mevcuttur rneıtkOr 

aralıktan ahşap merdivenle çıluldıkta 

ıol tarafta bir oda olup ı,bu oda blll
da beyan olunmuttur. Me:akQr hane 
derununda borçlu Halil efendi maa afle 
aaklndlr. 

Zemin katı karglr fe,·kanlal ahıap 
bir kıımında yUk ve dolap vardır. 

Kıymeti muhammlnealnln tamamı 2500 
liradı r. Satılan clörtte bir hl11eye laabet 
eden yUzde on nlıbetinda pey akçele
rlnl mUatahılben ve 927·10314 numaralı 

doıya ile 15 - 10 - 931 tarihinde bizzat 
veya bllveklle taliplerin mllracaatları 

ve aaat ıs tea 16 ya kadar latanbul 
DlbdlncD icra memurlufuH mUracaat 
olunmaaı illa •lanur. 

Fatih icra Memurluğundanı 
Fatma Zehra ve Hüsam ettin 
B. ile Fahrettin Beyin şayian 
muta.sarraf olduklan T opka
pı' da Beyazıtağa mahallesinde 
Hamam odalan sokağında 
atik 12 ve cedit 14 No. lu 
5 oda, bir sofa ve mutfak ve 
bir taşlık ve bir hail ve eşcan 
müımireyi havi maa bahçe bir 
oap ahşap hanenin izalei ıu
yuu zımnında furuhtu takarrür 
ettiğinden ve 5 - 1 l • 93 l 
tarihine müsadif perşembe 
günU saat l 6 da birinci arttır
ması icra kılınacağından talip 
olanların kıymeti muhammi· 
nesi olan 850 liranın yilzde 
10 nisbetinde pey akçesini ve 
930 - 844 No lu mnstahsiben 
Fatih İcrasına müraccaat ey· 
lemeleri illn olunur. 

Istanbul 4 üncü icra Me
mur~uğundan: Tamamma (800) 
lira kıymet takdir edilen 
Eyüpte Defterdar Karasüley· 
man çelebi mahallesinin Çık
mazcami sokağında atik 3 
cedit 5 numaralı hanenin nı· 
sıf hissesi bu kere açık 
arttırmıya vazedilmiş olup 
6-10-931 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 
24- 19-931 tarihine müsadif 
cumartesi gUnU saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul 4 ün
cü icra dairesinde açık art-
tn:ma suretile satılacaktır. 

Arttırma ikincidir. Birinci 
artbrmasında 150 liraya ta
lip çıkmış olup bu kere en 
çok arttıranm üıtUnde bıra· 
kılacaktır. Arttırmıya iştirak 
için yilzde yedi teminat ak
çesi alımr. 

Hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyan ipotekli &lacak
lılarla diğer allkadaranın ve 
irtifak hakkı ıahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialan• 
m ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile bildirmeleri llzım

dır. Aksi halde hakları ta· 
pu sicillerile sabit olmıyan· 
lar satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar. AlAka· 
darların icra ve İflas Kano· 
nunun l 19 uncu maddeti 
hllkmllne göre tevfiki hare· 
ket etmeleri ve daha fail• 
malumat almak iıtiyenleri0 
930 - 307 dosya numarasile 
memuriyetimize mllracaatlerl 

ilan olunur. 
-----~-~-~--~--:".'.":":----

M A TBAAI EBUZZIYA __,,. 

Sahlpleırlı Ali Ekrem, Seli• ::::: 
Nqrfyat llldlrllı Seli• 


