
.. 

TI:LEFONı 
MO.DORLOK- 20203 
NÜSHASJ HER YERDE 5 Kr. 

13 Teşrinievel 1931 SALI No. 438 

.. 

• 
iDARE: ısrANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF soKAGı HERGON NEŞROLUNUR 

FiRARİLER MEMLEKETE GELEMİYECEKLE 
Bjr Milyon Uralık Mühim Bir Da va Açıldı 

Hüseyin Cahit Ve lsmail Müştak 
Beylerden Kazanç Hissesi isteniyor 

bir zat ve birde Devlet De
miryollan idaresidir. 

His..11i11 C•lıit B•g 

Haber aldıjımıza göre latan
bul Adliye81 llOD zamanlarda 
çok mühim bir hukuki meaele 
Ue k~dqmıthr. HldJıe, bir 
ticaret ihtillfıdar Vtl Birinci 
Ticaret Mahkemesine intikal 
etmittir. Mahkemude mevki 
alanlar da •ki ( Tanin ) a-ue
teai Bqmuhaniri HUıeyill 
Cahit, yine (Tanin) r.ulaar-
rirlerinden lımail Mlıt•k a.,. 
lerle Refet Bey iaminJe cf.i'er 

M ... lenia elUI ıudur: 
Ha..yia Cahit ve lamail! 

Mftıtak Beyler ıiyaıet ve 
ıazeteclHk llemladen çekil
dikten 110nra ticaret hayatına 
ablmıılar, bir ıirket kurarak 
lmmO.yonculuk etmiye başla
mıtlar ve aralarına da Refet 
B. isminde diğer bir zati or
tak olarak alm19lardır. Epey 
bir müddet deYam eden bu 
ticari faaliyet neticeıinde 
tirket y6z binlerce lira kazanç 
temin etmiftir. Fakat ıoo za· 
manlarda ortaklar arasında 
bazı ilıtillflar çıktığı için, fİr· 
ketin faaliyetine sekte arız 
olmuftur. 

Bu ihtilAflarda lamail Mllt" 
tak Beyle Hüseyin Cah;t Bey 
bir tarafta kalmıı, &çüncil 
ortak Refet Bey de bu iki 
ortağın karşısında mevki al
mıfbr. lhtilifm yabıtırılm .. 
için yapılan doat ve alabap 
tav .. utlan ela ıemere Yerme
•İf ve billlda dala• ılddetll 
bir tekil almıı ve nihayet 
ubıtaya kadar akaetmiıtir. 

J smail Miiştalc Beg 

Refet Beyin ıerek zabıta 
ve gerekse adliyede ileri silr
d6ğll iddia çok dikkatf! ıa-

yandır. Bu zat, şirketin yllz 
binlerce lira kazandığı iddia-

l&Ddadır ve kendisi için de 
( bir milyon ) lira &zerinden 
katan, hiaaai istemektedir. 

Refet Bey Birlnd Ticarat 
Mahkemeılne bu tekilde ltir 

( De•ama 3 bel Nyfa4a I 

Hariciye Vekili H Gazetedler K"&PU (El'•)nh' ba, e.,nldl, Hariciye Vekili ve Guetecller Tlry .. t• 
köıeılacle (IO' k8f•d• arkadaflmıs Selim Ral'ıpB.dlr.) 1o1-da CEl'•)Dla stvertealade 

Galatasaray 
Fener bahçe 
Bir Senedenberi Bek
lenen Maç Cuma 

Günü Yapılacak 
Bu cuma Şild maçlarının 

düğümll kopacak, bir ıene· 
denberi beklenen Galatasaray· 
F enerbahçe karıılaşması niha· 
~et cuma günil yapılacaktır. 
Bu maçın yapılacağı hakkında 
birkaç gilndilr dedikodular 
oluyordu.Dfin iki kllibiln uyu~ 
lllaaU. bu dedikodulann sonu 
felnıif oluyor. Maçan ~ok 
~Y~canlı olacağını söylemıye 

bıı hacet yoktur. 

Maliye Vekilini Ziyaret 
Ankara, ı 3 ( Husus! ) -

t::ka Kom~rçiyale "llüdti~~ 
'-.- aya geldı, Maliye Vekılı 

afuıdaıı kabul edildi. 

ismet Paşa Yarın 
Peşteden Ayrılacak 

Halk Fırkası Başvekil İçin Bir 
İstikbal Programı Hazırlıyor .• 

Pette, 13 ( Hususi ) - Baı
vekil lımet Pf. burada ziyaret 
ve gezintilerine halkın kardet 
tozahuratı arasında devam 

etmektedir. 
Baıvekil ve Hariciye Vekili 

arın akpm buradan Vene
yd''" hareket edecekler, orada 
ıge · b' l"kt gazeteciler beyetıle ır ı • 

( Ege ) ye binerek perte~be 
ınnn doğru lıtanbula rıde-
ceklerdir. 

İsmet Pt· dilo sabah mllze-
. dtaer bazı yerleri 

len ve • K al 
ı. -· nı· ley• doiru ır 

gezmaıı .. 

naibi tarafandan kaltul edll
miıtir. 

Bir saat kadar busuıl bir 
mUllkattan ıonra Naip tara
fından verilen öğle ziyafetin
de Tevfik Rüttll Beyle 
birlikte hazır bulunmaıtur • 
Ziyafete Macar bOk6met 
erkAnı, TOrk sefiri Behiç Bey 
ve eski lktısat Vekili Rahmi 
Beyde davetli idiler. 

Gece de Ba,vekil Kont 
Karolyi bir ziyafet vermiftir. 

Bllttln Macar gazeteleri bu 
ıiyaret miinasebetile Tllrk -

Mübadillere 
Seyahat 
Müsaadesi 

Bu Mesele için 
Şimdilik Üç Esu 
Düıünülmektedir 
Ankara, 13 (HUIUll) - _ 

Rum muhacirlerİllhl ftllyetl 
mevcut maahedelerle de
lifmez bir ıurette t..blt 
ye balledllmif olclula lçlD 
bunlann Tlrldyeye a•detle 
yerleımelerf meıele.ı mey. 
zuubahı delildir. E..... 
Sqvekil ismet Pqanın 
Atinada Matbuat mllmee
ıillerine verdiği beyanatta 
da bu noktaya gayet sarih 
olarak ipret edllmiftir. 
Fakat herhangi bir İf ada· 
mı ve ıeyyah gibi memle-
ketimizi ziyaret etmelerine 
de ml\manaat etmek tabii 
dnınnnlemez.Bu ıebepledir ki 
bunlardan Tllrkiyeyi ziyaret 
etmek iıtiyecekler için lld 
b6kümet bir tekli bula
C'aktır. 

Ttırldyey• gelip bina •• 
ana sahibi olmaya tefebbla 
etmemek prtile bunlardan 
uma uman kalmak iatiye
calder için Veldller Heye
tinden, daha u kalacaklara 
Haridye V eklletinden, bir 
hafta, on .-OnlDte mlnba
huar ıeyahatler için de 
KOD110loıbaneden mllaade 
verilmesi cıuı, timdilik 
bir tasavvur olarak derpİf 
ediliyor. Nihal ıekil lımet 
Pqanın avdetinde teabit 
olunacaktır. 

Çeşme 
Sahilindeki 
Kanlı Vak'a 
Yunan Hükumeti HA
dise Failini Mahkeme

ye Sevketti 
Atina, 13 (Hususi muhabi

rimizden) - Çqme sahille
rinde bir Tllrk kaçakça mo
tarOaBn kaptanını 6ld8ren Ye 
Ali lam indeki tayf asını da be
raberine alıp Yunaniatana 
flttlren Yunan ROıumat mo
tlrDnlln mOrettebatı Yunan 
la&ktlmetince mahkemeye ve
rilmiftir. Bunun sebebi bldi-
aenin Tllrk kara ıularında 
vukua ıetirilmiı olmuıdır. 
Aynca Mösy& Veııizeloa mak
tullin aileaine mllnaıip tazmi· 
nat verilecejini bildirmittir. 

Macar dostluğu hakkında ha
raretli makaleler neıretm\k
tedirler. 

Fırkanm Hazırhkları 
lamet Paşanın şehrimize 

avdetinde büyllk tezahllratla 
ka11ılanmaıı için Halk Fırkası 
İstanbul merkeıi hazırlıklara 
bqlamlfbr. 

ilk Mektep Kitapla 
Çok Pahalı Sahlıyor 
Bu Yüzden Çocuk Babalann 
Zaran 50 Bin Liradan F azladı 

Bir lcütiipluıM camelcinının ille melctttp lcitapluı 
Bu sene yeniden basılıp ta 

clenlere bqlandığı za~an aa• 
blıia çakanlan ilk mektep 
kitaplannın ıeçen seneki 
fiatlerden daha pahala olduju 
aoktuından tiklyetler bqla
mıtbr. Bu tikAyeU yapanlar 
l'eçen ıeneki fiatlerle bu se
neki fiatler araıandaki farkın 
çok mllthiı bir yekün tuttu
tunu, hattı bunun (elli bin) 
liraya kadar baliğ olduğunu 
lll'llrla ı6ylemektedirler. Bu 
hususta yaptığımız tahkikat 
neticesinde ıu malümatı elde 
ettik: 

hk mektep kitapları ge
çen seneye kadar büyük 
harflerle dizilmittir. Mil
him bir kısmı tekrar bası-

lan bu kitaplar bu Mil 

kDçtık harflerle dwldiji i 
dir ki geçen senekilerden 
laa u 1ayfalı olmuttur. H 
buki bu kitaplara fiat tak 
eden komiıyon bu ıene ı•ç 
seneki fiatleri aynen ip 
ettiği için kltapcalar klflt 
matbaa murafandan m • 
miktarda taaarruf etmİf)er 
Bu Yaziyet karııaında bu H8 

yeniden buılan ilk mekt 
kitaplannan geçen aeneldl 
den bir miktar ucu• aa 
muı li,ıımgelmektedir. Yı 

karda söylediğimiz fibl k 
misyon eski fiatleri ipka • • 
için aradaki fark kital'W"l&arılll 

( Devamı 6 ana 1a:yfafla J 

lktı~'tldi Buhranın Bir Tecsllisi Daha I 

• 

- Peki OD senedir beni aörmediğiuiz halde birdenbire 
nual tanıdınız ? 

- Paltonuzdan. 
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Halkın Sesi 

Yeni Bütçede 
Tasarruf .. 

Hayatın kısmen ucudadıtı 
dG,üncesile (932) bütçesinde 
on milyon lira kadar taaar
ruf yapılacağı haber veril
mektedir. Bu Alühim nokta 
hakkındaki mütaleaları ya
sıyoruz: 

Kimli B. Erenköy latuyon caddesi 53 

- ( 932 ) bütçesinde ( lO ) 
nilyon liralık bir tasarruf 
~pdacağını gazetede okudum. 
eklletin yaptırdığı tetkika 

,iSre hayat kısmen ucuzlamış-
ır. Bittabi bu tasarruf me
nurlarm maaşından da kesi
ceklir. Bunu da doğru bulu

um. Bugün en kazançlı 

umre memurlarımızdır. Sakın 
>undan memurların maaşına 

z koyduğum zannedilmesin. 
"'ünkü bu, bir hakikattir. 

... 
Emin 8. " Be~lktaş Akaretler 17 •• 

- Gelecek senenin bUtçe
ıinde yapılacak ( 1 O) mil yon-
uk tasarrufun umuınt mas
aflardan kısılmak suretlle 
apllacağı yazılıyor. Sebep 
alarak hayatın ucuzladığı, 

ııaramızın iştira kıymeti art
ığı söyleniyor. Ben bunu ka-
tul etmiyorum bayat ucuzla
Dlf değildir. Halkta para 
almadığından lstihlik kudreti 
ızalmıştır. Yani halk ihtiyacı 
danı alamadığı için müstab-
Uin elinde mal kalıyor, ıa
amayınca da ucuz veriyor. 
liaal olarak ta buğday ıöa
erilebilir, 

• 
Hafı• Sallhattin 8. Dibekli canıl 

Jlrak ' 
- Hayat ucuzlamıştır. Bu, 

m.t'I. MeselA bugün Kayseride, 
Conyada ( 40 ) lira alan bir 
aemur sıkıntı çekmeden ya-
ayabilir. Nisbi bir pahalılık 
..tnaz lstanbulda var. Bu da 
Selediyenin kAfi kontrol teş-
0llb olmadığındandır. Benee 
ilrkiyede başta meb'uslarımız 

a Yalilerimiz olmak üzere 
ızaml maq 250 liraya indi
Umelidir. Bu hayat ucuzlu
,ında bir memurun 400 - 500 
lr• alması doğru değildir. 
tlç&k memurlanmızm maaş-
pma dokunulmamalıdır. 

• 
Salim Bey "Çemberllt•t Çe9me eo-

ak s" 
- (932) blltçesinde yapıla

ak tuarrufu çok doğru bu
ll'Um. Çünki bütün dUnyayı 
tençesine alan müthiş bir 
tahran vardır. Umumi ve 
stiklll harbinden çıkan, çok 
ayıflıyan Türkiyenin bu buh
ıuıd:ın uzak kalması müm· 
!in değildir. Binaenaleyh 
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!vasıl Bir •• !Yapılan Karan .. 
Eserdir? CU Nasıl Odenecek ?\Bir Şikayet Ari~egr~;rd;.:u:~:y~:~i ~::.~ 

hakaret davaaına ait muhakeme 

Müddeiumumilik, Da
rülbedayi Müdürünün 
Sözlerini Tekzip Ediyor 

Darülbe dayide temsil edi
len ( Mum ıöndU ) piyesinin 
müstehcen olduğu ve yasak 
edilmesi lAzım geldiği hak
kında bazı yazılar yazıldı. 
Darülbedayi mtidUrtı ise bu 
yazılara karşı şunu söyledi: 

" Piyesler temsilden evvel 
Müddeiumumilikçe tetkik edi
lir. Şuhalde müstehcen iddiası 
doğru değildir.,, 

Bu sözler üzerine Milddeiu
mumilik baımuavini Hikmet 
Bey bize ıunlan .ısylemiftir: 

" - Biz matbu eserleri tet
kik ederiz. ( Mum .ısndtı ) pi-
vesi basılmamıı bir eserdir. 

Biz bugibi eaer!eri sahnede tet
kik ederiz. Dartılbedayi mtl
dllrünUn sözleri doiru değil
dir. Eseri sahnede tetkik 
edeceğiz." 

50 inci YlldönUmU 
lstanbul Ticaret Odası· el

linci teais yıldönilmftnil idrak 
etmek üzeredir. Bu mllnue
betle 14 klnunusanlde biiynk 
merasim yapılacaktır. 

Rehinciler 
Tescil Edil mi yenlerin 
KapablmasınaBaşlandı 

Rehin üzerine ikraz mua
melesi yapanlar hakkindaki 

kanun 20 eylül 1931 den iti
baren mer'iyet mevkine gir
diğinden vilayet şimdiye ka-

dar Ticaret Müdüriyetine 
müracaat edip müsaade istih

sal etmiyen müesseselerin 
kapatılması hakkında polise 
emir vermiıtir. 

Vali Muavini Fazlı Bey bu 
münasebetle bir muharriri
mize şunlan a6ylemiıtir. 

" - Müsaade istihsal et
miyen müesseselerin derhel 
kabatılması hakkında Polis 
Müdüriyetine emir Yerdik.,, 

ayağımızı 

uzatmak 
yorganımıza göre 
llzımdır. Ynksek 

memur maaşından ve bihassa 
Hariciye bütçesinde tasarruf 
yapılmalıdır. Esasen hayat ta 
kısmen ucuzlamıştır. 

Şimdilik Tahmin Edilen Borç Bir Milyon 
Liradır; Bu Paranın Ödenmesi için 
Bazı Binaların Satılması Düşünülüyor 

lstanbııl eski Türle Ocalı binası 
Eski T'!k ocaklarana ait kes aza olarak girebilecektir. 

muamelelenn tetkik ve he- Binada ıehrimizde bulunan 
sal?lann ~sfiyesine. d~~a!D muhtelif talebe teşekküllerine 
edilmektedır. Bu tasfıye ıtının birer oda tahsis edilecektir. 
bi~. müddel daha devam ede- Verilen malumata göre Darül-
cegı anlqılmaktadır. fnnun Fakülteleri Talebe ce-

Haber aldığımıza göre ilk miyetleri için de burada birer 
tetkikleri~ m~lga T~k ot'ik- da ayrılacaktır. 
lannın bır milyon lıra kadar Ayrıca burada ecnebi lisanı 
borcu olduğu tahmin edil- tQdrisatı için teşkilit yapılacak 
mektedir. Bu mühim borcu ve ( Ev ) e aza olanlara lisan 
6demek için bazı şekiller ta- 6ğretilecektir. Lisan kurslarina 
savvur edilmektedir. devam edenlerden ayrıca pa-

Bu sebeple ocak binaların- ra abnmamuı muvafık g6rlll-
dan bazılarının satılarak be- müştllr. Şimdilik (Ev) de Faran-
dellerinin borcun ödenmesine a zca ve İngilizce dersleri ve· 
tahsis edilmesi de muhtemel rilecektir. 
görülmektedir. İstanbul Ocak Bunlardan başka bina sa-
binasının satılması muvafık ıbıunda her hafta musiki 
görülmemiştir. Burasının (Halk konserltri ve konferanslar 
evi) yapılmak istenildiğini verilecektir. 
evvelce yazmıştık. (Halk evi) ne aza olanlar 

kendi aralannda bir idare 
Öğrendiğimize göre (Halk heyeti seçecekler ve bUtün 

evi) teşkilatı tamamlanmak işleri bu idare heyeti tedvir 
üzeredir ve on beş güne kadar edecektir. ( Ev)e bir de müdür 
da kilşat resmi yapılacaktır. tayin edilmesi düşünlllmek-

(Halk evi) ne arzu eden her- tedir. 

Ev Taşlama Meselesi 
Heybeliadada oturan Güm

rlik muayene memurlarından 
Avni Beyin oğlu Şinasi Ef.nin 
komşusu Madam lzmaronun 
evini taşlarken yakalandığını 
yazmıştık. Madam İzmaro evin 
kimin tarafından taşlandığım 
söylememektedir. Şinasi Ef. 
ise isticvabını müteakıp ıerbes 
bırakılmıştır. 

Kaçakçılık Tahkikatı 
Avrupadan şehrimize mü

him miktarda kaçak çakmak 

ve çakmaktaşı getiren iki 

Musevi kardeş hakkındaki 

tahkikat intaç edilmek Uzere

dir. Bunlardan alınması lazım 

gelen para cezası mühim bir 

yekün tutmaktadır. 

Bir Seyyar Satıcı Kü
çük Bir Kıza Hastalık 

Kaptırmış 

Dün polise şayanı dikkat 
bir müracaat yapılmıştır. Şi-

kayetin tekli tudur: Kasım
paşada oturan Hafize isminde 

bir Hanımın ( 11 ) yaşındaki 
kızı Nuriyeyi seyyar satıcı 

Ali isminde biri istemiş ve 
u Kızını bana ver. Şimdilik 
evimin işlerine baksın, bUyil-

di\ğü ıaman da nikah eder, 
evlenirim.,, demiş. Hafize Ha
nım buna muvafakat ederek 
kızcağızı Aliye göndermiştir. 

Fakat Nuri ye bir hafta kadar 
evvel kendisinde bir tuhaflık, 

daha doğrusu bir hastalık 
his etmit ve doğruca annesine 

giderek söylemiştir. Annesi de 
kızile beraber polise milraca

al etmiş ve kızının muayene
sini istemiıtir. 

Muayene neticesinde yavru
cağın fena hastalık aldığı tes-

bit olunmuş ve hastahaneye 
gönderilmiştir. Ali de Adliye
ye verilmiştir. 

Karışık Yağlar 
Ticaret Odası Mücade

leye Karar Verdi 

Yapılan birçok tetkik .. 
tahliller neticesinde şehrimiz 

biyasasındaki sade yağlann 
hepsinin mahlüt olduğu anla
şılmıştır. Fakat belediye ta· 
rafından yapılan takip ve di
ğer teşebbüslerle bunun önü
ne geçmek mümkün olama
mıştır. 

Haber aldığımıza göre bu 
mesele ile son günlerde Ti
caret Odas•3da alakadar ol
mıya başlamış ve karışık yağ 

satışının önüne geçmiye 
kat'i surette karar vermiştir. 
Ticaret odası bu kararının 

tatbiknıda ilk adım olmak 
üzere tetkikata başlamıştır. 

M. Rivas 
Muhtelit Mübadele komis

yonu bitaraf azasından M. 
Rivas dün iki ay izinle m~m
leketlne gitmiştir. 

zabıtlarını neırettijinden dolayı 
Müddeiumumilikçe Milliyet gaze-
tcat Neşriyat müdürO Etem izzet 
Bey aleyhine bir dava açılmıfh. 

Dün ikinci Ceza mahkemesinde 
bu davaya devam edilmiştir. 

Mahkeme Etem izzet Beyi 
( 10) lira para cezasına mahkum 

etmit ve bu ecza tecil olunma• 
mıştır. 

Muhtelit Mahkemelerde 
Lozan muahedesi mucibince 

teşkil olunan muhtelit hakem 
mahkemeleri muahadenin mer'i-

yet mevkiine girdiği tarihten 
itibaren iki sene zarfında bütiln 

davaları halledecekti. Fakat tah
minden çok fazla açılan davalar 

ıeneler geçtiti halde intaç edi
lemedi. Şimdi itlerin gelecek 

nisan nihayetine kadar tamamla
nacağı yazılmaktadır. Fakat bazı 

alakadarlar bu müddeti de a.ı 

bulmakta ve relecek kışa kadar 

mahkemelerin faaliyette buluna

cağını bildirmektedirler. 

GUmrUk Resmi 
Ticaret Odasına gelen ma

lumata nazaran lngiltere hU
kiimeti tütün ithalatından al
dığı Gümrük resmini arttır

mıştır. Hu habt"r tülüncülel'i
mizi alikadar etmiştir. 

Haliç Şirketinde 
Haliç Şirketi kışlık seyrü

sefer grafiklerini hazırlıyarak 
belediyeye vermişti. Dün da
imi encümen bu grafikleri 
tasdik ederek firkete g6oder-
miştir. 

Polis Yardım Sandığı 
Polis Taavün Sandığı 1 iare 

Heyeti iki glin evve! top-

lanmış ve polislerin kışlık 
mahrukat tedariki meselesini 

görüşmüş bazı muavenet ka
rarları vermiştir. 

Kenan Bey 
Bir buçuk ay mezuniyet 

alan Milddeiumumi Kenan 
Beyin izni bitmiştir. Cumar-

tesi günfinden itibaren vazi· 
fesine başhyacaktır. 

Ekmek Fiatı 
Belediye lktııat Miidilrlil

ğü.de toplanan narh komsi
yonu dün ekmek ve fıran :ala 
fiatlannı ipka etmiştir. Bu 
hafta da ekmek 7 ve francala 
(11) kuruşa satılacaktır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Aşı 1 

1: Yolcu - Ha~an Bey ... Elindeki fiteler 1 2:Hasan Bey - Bu tişelerdeki auyu haofi 
Mir? Ne sabyor sun? hataya qalarsan lyl olur. Halis çeıme suyu 

3: Yolcu - Aman Hasan Bey, insan çeş
me suyu ile hastalıktan kurtulur mu hiç ? 

4: Haean Bey- Ne bileyim? Önüne 8'elen, verem•• 
ıuna buna iyi 8'•1ir diye atı aatıyor. Bu suyun 

hiç detllae saran dokunmaz 1 



Hergün 
Türk - Yunan 
Dostluğunun 
1'ı1anası 

Selim Ragıp 
9 - 10 - 931 

Tfryeateden t HUk ~ ti 
Yunan Millet ve ume 

ile büyilk dostluk itilafına 
yapmıya geleıı heyet arasında 
bir gazeteci olarak yola çık· 
tığım zaman ke~d_imce veril
miş kararım şu ıdı: 

Karşı tarafın resmi hiçbir 
rUknil ile resmi birşey konuş
mamak, bütün neticeleri halk 
ile temastan ve müşahedele
rimden çıkarmak. 

Yunanistan ziyareti mUna
sebetile 0 Son Posta " ya yaz
dığım yazılarda hu kararıma 
tamamen sadık kaldım. Yunan 
devlet ricalile okadar sıkı bir 
münasebet ve temas mevcut· 
tu ki her an, her mevzu hakkın
da hunlardan birinin miltalea· 
smı almak ve yollamak mUm· 
knndü. Hatta Başvekil Müsyü 
Venizelosun bile. Fakat 
resmi söz, nihayet resmi 
bir kıyafete girmiş etiketli 
bir insan gibidir. Az, çok 
merasimlidir. Maksat ve ma-

• B·z· Nasll 
™""'' "'*'*-~ı ,--------........ 

örürler • Sözün Kısası 
""-~_.,.-"',.,,.... ...... ............-- '""-'~...,.., 

·on Postanin Resımli lVJa_"C.a ... ~e::i 

Kendimizi başkalarının gözile görebilmiş olsaydık, gözümüze inanmıyacaktık. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

K O N .G R E 
Ticaret Odaları Ayın 
27 sinde Toplanacak 

Hitler Diyor Ki: 
"Rahat Yaşamak 
Muahedenamesini 

İçin Versay 
Yırtacağız ... ,, 

iRLANDADA 
Gizli Bir isyan Hareketi 

Keşfedildi 

Münderecatımızzn çok
luğundan dercedileme~ 
miştir. -

Bir Milyon Liralık 
Bir Dava Açıldı 

( Baştarafı l lncl aayfaa) 

dava lAyihaıı vermiş ve layiha 
Hüseyin Cahit Beyle İsmail 
Müştak Beye tebliğ edilmiştir. 
Fakat bunlar henUz cevap 
verememiılerdir. 

Davacı mevkiinde bulunan 
bu zat iddiasını ispat için 
piyasadan ( 15) tacirin ismini 
ıahit olarak mahkemeye bil· 
dirmiştir. Bu zat bu davadan 
~at.ka ayrıca fU üç esası da 
derı silrmektedir: 

1 - Şiketin blltiln defter
leri üzerinde kanunun kabul 
etmediği tekilde yanlışlıklar 
yapılmıştır. 

2 - Mukavele mucibince 
şirketin vereceği senet vo 

nasını satırların arasından ' 
okumak icap eder. Halbuki 
halkın hali, sözü, ihtisasım 

Ankara, 13 (Husust) - Bu
rada ayın 1 sinde toplacak 
olan Ticaret Odaları Umumi 
Kongresi aym t7 sine tehir 
edilmişti. Fakat Avrupada 
bulunan lktısat Vekiti Mustafa 
Şeref Beyin o güne kadar 
Ankaraya avdet edemiyeceği 
anlaşıldığmnan kongre tekrar 
27 teşrinievvele talik edilmiş· 
tir. Bu kongreye ecnebi mem· 
leketle:-deki Ticaret mümes· 
sillerimizin de lttirakl takarrllr 
etmiştir. 

Berlin, 13 (Husuıl) - Pazar gilnll Milliyetperverlerin (Had 
Harzburg) şehrinde yaptıkları nilmayişt~. Müf~it Milliyetper
verler Reisi (Hitler) şiddetli bir nutuk soylemıı ve demiştir 
ki ı " Versay muahedesi parçalanmadıkça dünya rahat yüzU 
göremiyecek, tehlikeden kurtulamıyacaktır.,, 

Londra, 12 ( A. A. ) 
Daily Herald Dublinden ıs· 
tihbar ediyor: 

bonolarda ortaklardan ikisinin 
imzası bulunmak lazım gelir0 

ken Cahit B. bu şarta riayet 
etmemiş ve yalnız kendi ım· 
zasım kullanmıştır. 

beyan etmesi, daha pek çok 
manidardır. 

Kaldı ki Türk· Yunan dost-
luğunda asıl mühim olan 
nokta, iki tarafın birihirine 
" Dostuz " kelimesini tekrar 
etmesi değil, bunu hakikaten 
de böyle düşünmesidir ve 
bunda da cidden samimi ol
masıdır. 

Millet]erin dostluğu, dünkO 
gibi hisse istinat eder birşey 
değildir. Meufaatleri biribirine 
en uygun olan kütJelerdir ki 
bugün en çok dost olabilme
leri mümkün olanlardır. Buna 
tabiallerin az, çok benzeyişini 
de il~ve ederseniz böyle bir 
dostluğun tabakkuk etmemesi 
mümkün olmaz. 

İşte bugün Türkiye ile Yu
nanistan böyle bir vaziyette
dirler. Bu vaziyeti anlıyan 
İsmet Paşa ile M. Venizelos, 

tlaha çok evvel, bu menfaat ve 
his mfişareketini maddi bir 
eser haline getirmeyi düşün
müş, fakat nihayet, fırsat ve 
imkan şimdi müsait olabil
miştir. 

Atina ve Pireyi gezerken 
göze çarpan umumi manzara 
şudur: 

Memleketin mimarisinde 
Türkiyeyi andıran bir yakın-
lık vardır. Halkının adellerin
de, münasebetlerinde de Türk 
Adetlerini canlandıran büyük 
bir benzeyiş görürsünüz. 

Buna iktısadi ve siyasi 
menfaatlerdeki birliği de il4-
ve ederseniz bu iki miJleti 
biribirinden ayırmadaki mana
sızlığı derhal anlayabilirsiniz. 

İsmet Pş. nın görüşündeki 
isabet, iki milletin bu müşterek 
ve temas noktalarını Yunanis
tanı gezip görmeden evvel 
keşfedip anlam asındadır. 

I~leri her gün bir parça ka
nşan Avrupa karşısmda. böy!~ 
bir anlaşmanın. . ver~bılecegı 
feyizli neticelerı şımdıden say
nıak hem lüzumsuz, hem b.ır 
iddia olur. Zaman, iki milletın 
hareketindeki isabeti çok geç
nıeden gösterecektir. . . ,. 

Çünki her harici ıtı}afın 
Yap1cı bütçeye bir mıktar 
Zam demek olduğunu unut· 
rnamak lazımdır. 

Fmdık Ticareti 
l I<aradenizden gelen haber· 
ere göre fındık sahşları ha· 
t~retlenmiş, Hamburg ve TriL steye fındık sevkine baş· 
Cn'!lıştır. Rusların bu sene 
... '11ırden vasi mikyasta pala· 
"ut z yt' " " ift'k "-t 1 e ınyagı, yapagı, t ı 
ıu;n al_?lası piyasamızdaki 

rtlnlugu gidermiştir. 

Nevyork, Berlio, Marsilya 
ve Brüksel Ticaret Mümeesil
lerimiz bundan haberdar edil
miş ve ayın 27 sinde Anka· 
rada hazır bulunmalan bil· 
dirilmiştir. ----

Mübadelede ... 
ihtilaflı işlerden Birisi 

Halledildi 
Muhtelit mübadele komis .. 

yonundaki Türk ve Yunan 
murahhasları arasında birkaç 
ihtilaflı mesele çıkmış~ bunla
rın haJli için bitaraf azanın 

hakemliğine müracaat edil
mişti. Bu ihtilaflardan biri 
olan Parga müslümanlannın 
mübadeleye tabi olup olma-
dıkları meselesi Türk tezine 
uygun o1arak halledilmiş, yaoi 
bunların aslen Arnavut olmaları 
hasebile mübadeleden istis
naları kararlaştırılmıştır. 

Suikast Tahkitcall 
Suikast tahkikatına devam 

edilmektedir. Mevkuf bulunan 
Agop Apikyamn hudut hari-
cine çıkarılıp çıkanlmıyacağı 
hakkında henüz kat'ı karar 
verilmiş değildir. 

Gayrimilbadil Bonoları 
Gayrimübadiller cemiyeti, 

bonoların Borsaya kabulü için 
Maliye Vekaletine müracaatte 
bulunmuştu. Ankaradan bil-
dirildiğine göre Vekalet bu 
talebi muvafık bulmamıştır. 

Balkan Konferansmda 
Balkan konferansmda en 

esash olarak ıu meseleler 
örüşülecektir: 

g Bulgar • Yunan ve Bulgar -
Romanya akalliyet ihtilifları, 
Bulgar-Sırp akalliyet, arazı .ve 
Makedonya ihtilafları, Sırbıs-

d kalan Arnavutların 
hn a 1 . tleri ve bir de Sırp a-
vazı ye . h 

denizlerde ticari hır ma • 
rrn "di reç temini meıelesı r. 

Hitler işaretini "Bolşeviklere hücum,, şeklinde teıbit 

ı 
etmiştir. Siyasi mabafilde temin edildiğine göre Her Brllningin 
yeni teşkil ettiği kabine en tehlikeli dakikalarım yaşamakta
dır. Kabinenin sukutu takdirinde iktidar mevkiinin milliyet
perverler eline düşeceği kanaati umumidir. Fakat milliyetper• 
verlerin,kabineyi devirmenin zamanı gelip gelmediği noktasında 
henüz kat't bir hüküm vermedikleri anlaşılmaktadır. 

Fransız Gazeteleri Endişe Ediyor 
Paris, 12 ( A. A. ) - Bug\\nkO gazeteler Had • Harzbourg 

nftmayişini çok bilyük dikkat ,, ve alAka ile takip etmektedir. 
Bu gazeteler HitJer, müfrit milliyetçiler ve (Çelik miğfer 

teşkilAb erkim harp heyetlerinin Brllning kabinesi ve 
sulh muahedesi aleyhinde bir Roalisyon vllcuda getirmlı 
olduklarım az çok endişe ile beyan etmekte ve böyle bir 
miUiyetçilik feveranının Fransa tarafından zihinlerde snknn 
hasıl etmiye matuf gayretleri tehlikeye düşürmesinden 
korkmaktadırlar. 

(Bu h1dfseye alt tafallltı 5 lnel ••yfamı.sda okuyunus. ) 

Tütüncüler lnhisarın 
Faaliyetini Bekliyor 
lzmir, 12 ( H. M. ) - Bu ıene Akhisarda tütün satııı 

maalesef beslenen Umide tevafuk etmedi. Fiat ilk günlerde 
iyi giderken dün düştü. Fazla olarak ta çıkan müşterinin 
adedi matlup dereceyi bulmadı. Binnetice rençber mal alacak 
taciri ayağına kadar giderek aramak mecburiyetinde kaldı. 

Bu vaziyiyet tabiimidir, değilmidir, alolAdo bir arz Ye 

talep kaidesinin tezahürü. şeklinde addolunabilr mi, olunmaz 
mı? Bu svallere kat'i şekılde cevap vermek milşküldUr. Fa
kat bazılarının iddia]arına göre fiata düşürmek için bllyUk 
tacirler arasında bir anlaşma yapılmıı olması ihtimali batıra 
gelebililir. Eğger bu ihti~al doğru. ~e rençberi kurtaracak 
olan yegAne müessese lnhısar İdare.sı~ır. ~ akat • maalesef inhi
sar İdaresi benıiz bareket.e gelmemıştı~. Eger bıraz daha ge
cikecek olursa müdahalesı fayda vermıyecektir. 

Akhisar tütüncüleri Ik.~ısat . VekAletine bir rapor gönde
rerek bu şerait altında t~tü~cülilkten vazgeçmuk mecbu-
riyetinde kalacaklarına blldırmek arzusundadırlar. Akhi-
sarda olduğu gibi ( Tire ) de . vaziyet aynidir. =-

• 
ister, 

• 
inanma! 

• • 
ister inan 

fstanbulda bir balıkçı· tiyoruz. Fakat bu tetkik 
lık müessesesi vardır. seyahatlerinden timdiye 
Buraya yüksek maaşla kadar ne netice alınmış· 
e~nebi bir de mütehassıs tır? Bunu kimse bilmiyor. 
getirilmiş, iki seneden· Şimdiye kadar aradan 
beri bir çok da para iki sene geçtiği halde 
sarfedilmiştir. biç birşey yapılmamasına 

Bu müessesede çalışan ve getirilen mütehassısın 
mütehassısın ne yaptığım da zaten mukavelesinin 
bilmiyoruz. Yalnız arada bitmek üzere olduğuna 
sırada tetkikat yakmak göre, artık, bu milessese
lizere Marmaraya veya nin bundan böyle de bir 
Karadenize çıktığını işi- şey yapabileceğine, 

ister inan ister inanma/ 

Birkaç aydanberi müfritler, 
birçok esleba tedarik etmiye 
muvaffak olmuşlardır. Memur
lar, yakında bir isyan zuhu
rundan ve bu isyanın 1922 is
yanından daha "vahim olma
smdan korkmaktadırlar. Mü
sellA.h muhafızlar, meb 'uslan 
himaye ve mUdafaa etmekte
dir. Klare ve Kerbi kontluk
larma takviye kıtaatı gönde
rilmiştir. 

Ticaret Mukavelesi 
İtalya ile ticaret mukavelesi 

müzakeresine başlanmıştır. 
Müzakereyi Roma Sefiri Siiat 
Beyle ltalya Hariciye nazın 
M. Grandi idare etmektedir. 

Bulgar Buhranı 
M. Malinof İktidar 
Mevkiinden Çekildi 

Sofya, 12 (Hususi) - Baş-
vekil MaJinof istifa etmiş ve 
istifası Kıral tarafmdan kabul 
edilmittir. Yeni kabineyi teş

kile Dahiliye nazırı Moucha
nof memur edilmiştir. 

Eski Borçlar 
Eski Osmanlı borçlan için 

geçenlerde HamilJer mümes
silerile müzakereye başlan· 
mış, fakat sonu getirileme
mişti. Ankarad:ın bildirildi
ğine göre müzakereye ya· 
kında tekrar başlanması muh
temeldir. 

Piyango Bahtiyarrar1 
Tayyare piyangosunun (JOO) 

bin liralık bllyUk ikrami
yesini kazanan numaranın 
nısıf parçası İzmirde Kar
şıyakada Mimar Kemalet
tin Beyin kerimesi Nermin 
H. da, onda bir parçası Ba-
latta seyyar satıcı Matmazel 
Anjelde, yine onda bir par-
çası Pangaltı Maliye Tahsil 
şubesi memurlarından Şeref 
Beydedir. ----

75 Alman Alimi 
D?~ şehrimize Şiiler aka

demısıne mensup (75) Alman 
alimi gelmiştir. Bunlar ara
sında ( 15 ) kadın profesör 
vardır. Profesörler Darülfünun 
namına karşılanmışlardır. 

Açıktaki Belediye Memurları 
Şfırayi devletçe verilen bir 

karar mucibince memuriyetle
rinin lfiğvi dolayısile açıkta 
kalan belediye memurl~rımı 
da tazminat veriiecktir. 

3 - Hüseyin Cahit B. son 
zamanlarda kumilsyon ücreti 
olarak elektirik Şirketinden 
(20) bin, İş Bankasından da 
(15) bin lira almış, fakat bu 
paraları kaybettiğini ileri 
sürmüştür. 

Haber aldığımıza göre 
bu üç iddiadan sonra hi· 
diseye zabıta da karışmış ve 
Galata poliı merkezi İsmail 
Müştak Beyi çağırarak istic· 
vap etmiş, sonra hüviyet ve 
ikamegahını tesbite lüzum 
görmüştür. 

Son bir iddiaya göre de 
şirketin Devlet Demiryollan 
idaresinden de ( 100) bin lira 
kadar bir alacağı vardu·. Bu 
işte Devlet· Demiryolları ida
resi! bir ihti!Af çıkm1ş ve 
nihayet bu da mahkemeye 
intikal etmiştir. 

Koleraya Karşı 
Ankaradan bildirildiğine 

göre Basrada zuhur eden 
kolera Em muare istika· 
metinde iterilemektedir. Ve-
killer Heyeti hastalığın 
memleketimize sirayet et· 
memesi için Irak hududunun 
hastalığın devamı müddetince 
kapatılmasına karar vermiştir. 

Vilayete Bir ihbar 
Şark Musiki Cemiyetind• 

bir suiistimal olduğu Viliyetf 
ihbnr edilmiştir. 

Masonluk .. 
Mahmut Esat B. Yazı· 
larına Devam Ediyor 

İzmir, 12 (Hususi) - Mah· 
mut Esat Bey Masonluk aley
hinde yeni bir makale yaıdı. 
Diyor ki: " 

11 Masonlar telişa düştüler. 
Buna müteessifim. Bir giia 
Türk milleti ağliyacağına var
sın Masonluk üzülsün. Müca• 
dele devam edecektir. Korku
muz yoktur. 

Masonluk miJliyet ve din 
farkı gözetmeksizin Türkleri, 
Rumları, Ermenileri, Yahudi· 
leri, ingilizleri kardeş yapmak 
istiyen mutaassıp bir meslektir. 
Masonluk siyonist Yahudilerin 
elinde bir soygunculuk vasıtası 
olmuştur. Masonluk ağına 
düşmiiş TUrk gençleri ciğe• 
rimizden koparılmıı sevgili· 
!erdir. Pren<ı: .. 1,..rin dilşm 
n.yıı:. Yoksa şı.. • ı:,ların değil.. 
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., Memleket Haberleri 1 

Zonguldak 
Limanında 
Faaliyet 

Zonguldak, (Husuıl) - Li
manımızın Ağustos ayı zar
fındaki faaliyeti fU ıuretle 
tesbit edilmiştir: 

Bu ay 2arfında limana 204 
Türk vapuru, bir Fransız, 8 

1 
ltalyan, 23 Yunan, 2 Fele
menk, 1 Mısır, 1 Yugoslavya 
vapuru girip çıkmışbr. Bu 

vapurlann ton miktarının mec
muu (140,549) dur. Limandan 
Türkiyenin muhtelif kısımla-

rına nakledilen hamule mik

tarı 33,360 tondur. Ecuebi 
memleketlere hamule nakle
dilmemittir. 

Türk vapurlan 4795 ton, 
ecnebi vapurları da l l ,604 

ihrakiye almışlardır. Bu ra
kamlara nazaran Zonguldak 

1 
limanı faaliyeti geçen ıenelere 
nisbetle bu sene daha fazladır. 

Mersinde Sığır Vebası 
Mersin, ( Hususi )- Burada 

ıığır vebası çıktığı için oebir 
kordon altına alındı. Çift 

ı tırnaklı hayvanların şehre girip 
ı çıkması menedildi. 

Hububat Piyasası 
lzmir, l 1 (A.A.) - Bugün 

32 kuruştan 58 kuruta kadar 
558 çuval Uzüm ve l 1 kuruş
tan 30 kuruşa kadar 37 l 4 
çuval incir satılmış, tızümün 

, az olmasına mukabil aatı~ bil-
hassa öğleden sonra hararetli 

ı olmuş ve 2 • 3 kuruş kadar 
: bir tezayüt hissedilmiştir. Ge-
1 rek üzüm ve gerekse incir 

aalışı geçen haf taya nazaran 
ı iyi ıtatılmıştır. 

" Orta Anadolu ,, 
Konya, (Hususi)- Yakında 

telırimizde " Orta Anadolu ., 

ı iıminde bir gazete çıkacaktır. 
: Bu gazete kendi ismj altında 

kurulan matbaada basılacak

tır. Matbaa İçin son sistem 
ltir makine getirtilmiştir. Ga-

•ete mahallt ihtiyacı tatmin 
ı edecek şekilde olacaktır. 

Japon Dampingi 
Antep (Hususi)- Şehrimiz-

• deki ipekli mensucat sanayii 
Japon dampingi yüzünden 
çok zarar etmiye başlamıştır. 

1 
Pamuklular bu damping re

kabetinin daha fazla tesiri 
altındadır. 

Zimmetine Para Geçirenler 
Balıkesir - Sındırgı muha

aebei husuıiye memuru Şefik, 
katibi Hasan, tahsildarlardan 

Ziver, Süreyya ve Abdullah 

Efen diler zimmetine para ge

çirmek cürmünden dolayı 
işten el çektirilmişlerdir. 

Balıkesirde Spor 
Balıkesirde Cuma gilnil de

Yam eden futbol kupa müaa
bakalarında idman Gücü bi
rinci takımı Kolordu İdman 
Birliği birinci takımını yendi. 

ikinci takımı da Kolorduya 
yenildi. 

İdman GUcil kupa maçları
nın birinci devresinde 14 pu

Tan, Kolordu idman BirliiJ 
IH 10 puvan kuanmııtır. 

HANIMTEYZE 
S~yıflamak 

İçin 
Ne Yapmalı? 

Artistlerin Takip Ettiği 
Bazı Usuller 

Dünyanın meşhur güzel ka
dınları ile gllzel artistleri, 
bilhassa ıinema yıldızları, 1iş
manlamamak, vücutlarının te
nasüp ve ahengini muhafaza 
edebilmek için muhtelif usul
ler takip ederler. Bunlardan 
bazılannı, karilerimizi mem
nun eder Umidile, naklediyo-
ruz. .. 

Jnaclair•'in rısalii: 

Ben tİşmanlamamak için en 
iyi çareyi, miltemadt faaliyet
te buldum. Evimin itini ken
dim i~rUrnm. Ne bulursam 
ve ne istersem onu yerim. 
Fakat daima if tihamı ıakla
rım. Umumiyetle yemetlm 
tudur: 

Kahvaltı: İki fincan çay; 
bir parça ekmek, bir kayna· 
mıt yumurta. 

Öğle yemeği: lkt llç pata
tes, biraz ıebze, blru da 
tatlı. 

Akşam yemeği: Biıkllvlt, 
peynir ve kahve. Çalıımadığım 
zamanlar derhal ıişmanlamıya 
başlarım. Onun için hlc boı 
durmam, .. 

Billi Doveln asalü 
Şişmanlamıya baıladığımı 

hisseder etmez ıu usuln takip 
ederim: 

Kahvaltı; Bir bardak ııcak 

su, portakal, yağ ekmek. 
Ôğe yemeği: Portakal, bir 

kaynamış yumurta ( Ekmek 
yok ) bir bardak çay. 

içki yok. .. 
Bir Frarısız güzelinin U$ulü 

Bir iki sene evvel yediğim 
yemeğin yağa lnkılAp ettiğini 
farkettim. Derhal idmanlara 
başladım. EY içinde mtltema
diyen meşgul oldum. Dışanda 
uzun yilrüyllşler yaptım. Fakat 
baktım ki bu idmanlar adele
lerimi kuvvetlendirmekten, et
lerimi ıortleıtirmekten bqka 
netice vermiyor. Perhize baı
ladım, çok faydasını gördüm. 
Hergün yediğim aşaiı yukan 
tunlardan ibarettir : 
Kahvaltı: Çay, yağ ve reçelle 

bir dilim ekmek. 
Öğle yemeği : Balık, yahaut 

kaynamıt yumurta Ye yahut 
omlet, bir dilim ekmek Ye 
kahve. 

İkindilik : Çay, reçel ye 
yağla bir dilim ekmek. 
Akşam yimeği : Sebzeli et, 

meyvalı tatlı, peynir ve piıktıvi. 
Görüyorsunuz ki hemen de 

herşeyi yiyorum, yalnız u 
yiyorum. 

Konyada Buğday Ucuzluğu 
Konya, ( Husuat ) - Şeh

rimizde buğday fiatlerl Kiln-
den gllne dUtmektedfr. Bir 
ay kadar ev~el okkası 4 bu
çuk kuruşa satılan buğdaylar 
ıimdi 3 - 3,5 kuruıa kadar 
düşmUştllr. Fakat bu paradan 
(1) kuruşunun kira ücreti ol
duğunu da onutmamak ll
aımdır. 

1' GÜNDOZ ELBİSELERİNDE 
ı · CEKET 1 Cildinizi 

_J 

Bu sene caketler pek revaçtadır. Hatta çaylara giderken 

bu caketleri giymek moda h1ıindedir. Size bir iki nümune 

veriyoruz. lstanbulun ıonbaharı uzundur. Herhalde bu caket

lerden birini yapbrınız. 

Patronumuzun Modeli 

Bu hafta karilerimize bir 
palto patronu veriyoruz. Pal-

tonun modeli buraya derce
dilmiıtir. Patronun ne ıuretle 

kullanılacağı da, burada mU

tef errik resimlerle ıösteril
miştir. 

Palto için renkli bir kumaş 
ıeçmenizi ve kumatın rengini 
cildinize uydurmamzı tavıiye 

ederiz. 
Bu palto patronunu almak 

için evvelki güne kadar çıkan 

on beş kuponun getirilmesi 
veya posta ile idarehanemize 

gönderilmesi mercudur. Taşra 

karilcrimiz 6 kuruşluk posta 

11cretlni pul olarak ırander
melidirler. 

!Nasıl Güzelleş
tirebilirsiniz I 

Her sabah bu siltunda gös
tereceğimiz idmanları tatbik 
edecek olursanız, çehrenizin 
ve vücudunuzun güzelliğini 

temin edebilirsiniz. 
l - Cilde nasıl masaj yap

malı ? - Cilde masaj yap
mak için, cildi evveli benzin 
veya ispirto ile temizlemeli. 
Badehu krem sürerek yumu
şatmalı. Parmaları dudakların 
kenarından yanakların yukarı-
sına doğru ıilratle hareket 
ettirerek uğuşturmalıdır. iki 
elin orta parmaklarile idmam 
idare etmelidir. 

2 - Evveli dimdik duru
nuz. Ellerinizi başınızın üze-
rinden kavutturduktan ıonra 
lğilerek kollarınızı bacakla-
rınızın arasından çıkarınız. 
Tekrar kalkıp ellerinizi batı· 
nızın llzerinde birleıtiriniz. 
Bu hareketi on defa tekrar 
ediniz. 

1 Ne Yemek Yapsam? 1 

Makarnalı Tavuk 
Tavuğu parçalayıp ıuda 

haılayınız. İyice piıtikten 
ıonra parçaları sudan çıka-

noız. Tavuk suyunun bir mik
tarını ayırıp diğer kısmı ile 
makarnaları haşlayınız. Tavuk· 
ları yağda kızartıp domatesli 
pişiriniz. Badehu tepsiyi yağ
layıp makarnanın oııfını tep
ıiye ·döşeyiniz. Üzerine kızgın 
yağ haıladıktan aonra tavuk 
parçalarile salçasile beraber 
lizerine d8şeyiniz. Makarna· 
nın diğer kısmını da ilzerine 
döşedikten sonra üzerine tek-
rar yağ ve rendelenmiş kaşar 
peyniri döktinUz. Ayrıca bir 
kapta iki kaşık unu yağda 
kavurup yüz dirhem sütle 
koyu bir terbiye pitiriniz, 
içerisine üç tane çalkanmış 
yumurta karıştırınız. Bu koyu 
terbiyeli makarnanın ilstilne 
dökün Uz. Fırında kızardıktan 
sonra çıkarınız. 

adınlığa 
Dair 
Fıkralar 

Neronun Annesi 
Bir falcı, meşhur Neron 

doğduğu vakit, annesine 
dedi ki: 

- Oğlunuz hilkUmdar 
olacak, Saltanat silrecek, 
fakat sizi öldürtecek. 

Neronun annesi şu ce
vabı verdi: 

Saltanat sürsün de 
zarar yok. 

Ana Sevgisi 
Bir kadın, bütün serveti

ni iki kızı araaında taksim 
etmiş, kendide bir köye çe
kilmiı, küçük bir varıdatla 
yaşıyordu. Arada bir kız· 
larına misafir gidiyordu. 

Bir gün, kızının yanından 
dftnen anneye sordular: 

- Nasırl Kızının yanında 
eyi günler geçirdinmi? sana 
eyi baktımı? 

- Çok eyi baktı: Kızı 
imişim gibi. 

Ne Şartla? 
Bir Anneye sordular: 
- Dünyaya erkek olarak 

gelmek ister miydin? 
- İıt"rdim. Fakat çocu

ğumun lalası olmak şartile. 

[ Sanat Hareketleri ] 

At inada 
Türk Musiki 
Heyeti 

Kıymetli san'atkiirımız tam· 
huri Refik B. ve zevcesi Fa
hire hanımın refakatinde 
Atinaya giden konser heyeti
nin orada büyük bir muvaf
fakiyet kazandığını sevinçle 
öğrendik. Türkiye ses kırah
çası Hüdadat Şakir ve f stan
bul konservatuvarı ut mualli
mi Cennet Hanımlarla, İstan· 
bul konservatuvar ( Şan ) 
muallimi Kemal ve muganni 
Vamik Beylerin de iştirak 
ettikleri bu heyet, evvelce 
Yunanistana giden bazı mu
ıiki gruplarının bıraktıkları 
fena tesirleri izaleye muvaf
fak olmuştur. 

Atinada verilen konserde 

Tamburi Refik be.q 
klasik ve yeni eserler, halk 
tnrküleri, tamburi Refik Beyin 
ıarkıları ve besteleri çalınmış· 
tır. Konserin her kısmı şid· 
detli ve sürekli alkışlarla 
karşılanmış, hele Refik Beyin 
bestelediği " Nekriz semaisi,, 
nin dördüncü hanesi ki zey· 
bek havasıdır, çalındıktan 
sonra samiinin bir kısmı, ga
ı:ete muharrirleri ve Yunan 
konservatuvarı muallimleri, 
san'atkirları tebrik için sah· 
neye koşmuşlar ve eserin no
tasını almışlardır. 

Bütün san' atkirlar ayrı ayrı 
beğenilmiş, alkışlanmıı ve 
konserin tekrar edilmesi rica 
olunmuştur. Konser heyetimize 
ziyafetler verilmektedir. San-
atkarlarımız Mösyö Venizelos 
tarafından kabul edilecekler· 
dir. Kendilerini hararetle teb· 
rik ederiz. 

Mille. Papadakis 
Şerefine Beş Yüz Kişililt 

Ziyafet Veriliyor 

Evvelki gün şehrimize ge
len Yunan Tiyatro heyeti bu
rada iki ay kadar kalacak 
ve bu müddet zarfında F ran· 
sız tiyatrosunda otuz temsil 
verecektir. 

Fransız tiyatrosu müdüriye· 
ti yarın akşam Papadakis 
şerefine Garden Barda be~ 
yüz kişilik bir çay ziyafotı 
verecektir. 

Glorya Sineması l'Jda 
Glorya Sineması bundan 

ıonra her haf ta cumartesi ak
şamları muhteşem gaJa mUsıı

mereleri vermeği kararlaştır
mıttır. Nitekim geçen haf ta 
( Sarı odanın esrarı ) filmi mil" 
nasebetile verilen gala mtaa .. 
mereai çok parlak olmuşh•· 
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Gördüklerimiz Almanyada Muazzam Bir Nümayişi İnhisar Varidah Arb 
Bir Vapur ücreti F 111 •• Ed ·ıd• 

!'::!:·ya~·:~ !~fer~~: ':!1~!!~~.1~ ~- ransaya nucum 1 1 yor Mu, Eksiliyor Mu • 
931 tarih vel k için Safradan berleri ve yeni gelen Avrupa 
Trabsona redml • Samıun acent~ h 
S.mıuna gel m.. k vakti kal· gazeteleri, insanı ayrete sev· 

d btlet keıtırme kedecek, aklına durgunluk 
ıln en ı ı blletıhı: vapura bin- verecek haberler, hidiaeler, madıt• ç n 1 dıtın• da ki-
dim ve bil•~";..0 maVapurda ke- fikirler ve mütalealarla dolu· 
tip bey• 18

.:::. •:İdım. Biletlerin dur. Şimdiki halde dllnyayı 
;1:~~ ~:v:_kabet oldu~u için lSS iki büyük hAdise i9gal et· 
kuru• oldutunu ~trendım. Vapur mektedir. 
hareket etti. Biletler toplamıya Bunun birisi lngilteredeki 
bqladı. Bizden adam batına 425 intahap mücadelesi, diğeri de 
kuruı blJet paruı aldılar. Halbu- Almanyadaki ıon siyasi _bu?· 
ki birçok Seyrilefain acentelerine randır. Gerçi M. Brilnnın~ 
ıordum. Samıundan Trabzon• yeni bir kabine teşkil etı;ne~~: 
tam bilet 325 kuruş olduğunu le buhranın önUne geçıldııı 

ılSlediler. Vapurun kitibinln bizden zannedilebilir. Fakat dnn ge· 
425 kurut ne lçln aldığım lutfen ce aldığımız telgraflardan, 
l'azetenizle •ormanızı rica eylerim Almanyanın yeni haditelere 
efendim. gebe olduğunu anlıyo~z. . 

Trabzon Bo:ıtepeal Zir 12 No. yeni BrUnning kabınesınin 
Bilal teşekktiliinden sonra ve dil!1· 

Son Poıta: Kariimlzln arzuıu• 
nu yerine getiriyoruz. Bakalım 
Seyriıef ain ldare1inden ne cevap 
alacaju? 

Kabahatli Kimdir? 
Şehir imarından bah.edllirken 

Jeni yapılan blnal.tra da tiddetl• 
taarruı olunmaktadır. Şehre bir 
plAn yapılmadıy1a bunda bina 
Japtıranların kabahati nedir? 
Sermaye 1ahlpleri plln yapılın-
caya kadar beklemelidir mi de
mek iıtlyorlu ? Plinı yapmak 
Belediyeye alt bir ittir. Bunu 
tatbik etmek te yine belediyenin 
vaılfe1ldir. Bina .ahiplerl 10,aata 
batlamadan en·el belediyeden 
mnsaade aldıklarloa ıröre kaba
hat herhalde kendilerinin de-
tfldir. 

M. Recai 

Cevapl!rımız 

LCUebura-azda Kbım Beyeı 
Ticaret mektebi ilç luaımdır. 

Birinci ameli kıımına ırlrmek için 
fıkmektep tahadetnamesl lbım· 

dır. Yükıek k111m için Orta~ek· 
tep mezunu, Ali k111m lçın de 
U.e mezunu olmak lbımdır. 
Diter ve1ikalar da atı .,.. ııbhat 
kağıtlarile, hü•nühal ilmühaberi 
ve 1alredlr. Sıhhat mektebine 
ıirmek için lıkmektep ıahadet• 
ııame1l kifldlr. 

... 
Karllerlmi:ıden Z. B. Beyeı 
Y azınm çok gflsel bulduk. 

Fakat bu nevi yazılar daha slyade 
edebiyat mecmualarmda yer al-
dıtı için maaleHf neşri mOmkün 
olamadı efenim. 

* 
Bok::iör Adil Beye; 
Bu iki nahiyenin mevkileri 

h üz tamamen tesbit edilmemit
ti:~ Kat'i bir karar verildiği sa
man ıasetemizde yazacağız. 

den itibaren Almanyada mı!· 
liyetperverler muazzam bır 
harekete geçmişlerdir. Şimdi
ki Alman kabinesine muhalif 
bir cephe alan bütnn milli· 
yetperver teşekkiiller ( Bad 
Harzburg ) ıehrinde misli gö
rülmemiş bir içtima tertip 
etmişlerdir. (Hitler) in taraf· 
tarları, Çelik Miğferliler ve 
bUtUn diğer nasyonalister bu 
ıehirde toplanmışlar ve müş
terek bir misak kabul etmek 
için müzakereye girişmişler• 
dir. Bu haberi getiren tel
grafta flSyle bir cümle de 
vardır ı 

" Bad-Harz:bourg, bir ordu 
karargAhı değildir. Orası, 
dUımana kartı kat'i hücumu 
tertip edecek olan 3 ordunun 
erkim harbiye reislerinin 
buluşup uzlaşacakları mahal
dir.,, 

M. Laval'in Amerika ıeya· 
hatine telmih ederek Fransız 
başvakilinin Fransa altını ile 
Amerikan altınını birleıtirmek 
ve Franaanın tahdidi teslihat 
sahasındaki metalibi hakkın
da Amerikayı ikna eylemek 
isitediğini iddia etmektedir. 

Bu içtimalarda maruf milli
yetperver liderlerinden Hu· 
genberg ateıin bir nutuk 
ıöylemiş ve Fransa aiyasetine 
ıiddetle hücum etmiştir. Li
der, Franıız Başvekili Alman 
Devlet Bankasının ıabık mü
dürü M. (Saht) ta bir nutk 
ıöyliyerek kendinden ıonra 
gelen müdürlerin hatalarını 
ıaymış bunları şiddeti~ ~enk~t 
ettikten sonra demıştır kı: 
14 Almanya kendi ken~isi.ne 
yardım etmiye karar verıldık
ten sonra ecnebilerden müza· 
heret göremiyecektir. Milletin 
iktasadiyabnı ıalah etmek bir 
zeka meselesi değil bir seci
ye işidir ki en ziyade noksan 
olan fey de budur.,, 

Milliyetperver liderlerden 
M. Frik iıe ıunları söylemiştin 

"Biz parllmentoya M. BrUnningi 

TEFRiKA NUMARASI 10 ======== 
y AB 1 Ş 

Yanın· Yalnız mahut havuzun 
h 'k gölge var. da birkaç müte arrı .

11 Yavaı yavaş kımıldıyan, eğı bp 
kalkan, haşhaşa gelip ayrı.~an d:. 
rölgeler arzın ilk tekevvun 
. ' • b- .. k fillerin, 

vırlerindekı uyu 
nıamutların fi.tünde dolaşan 
lninimini böcekler gibi birşey. 

Muhitin 1akin azameti arasında 
•ncak böyle bir intiba uyandırı· 
)'orlar. 

Herkes ve hatta hasfırm ye 
hnsahır uyurken ayakta bulun~n 
bu gölgeler birer hayalet değıJ. 
eli. Haıodah Piri Halife ile hatat 
liaıan, Sarı Veli kapıağaların· 
~. , f 

n Toraman, Kıl•ız Gazan er 

YAZAN:* * 

Kilp Mu.a, Çengel Hmrdar. Se1-
lerinde, zulmetleri incitmeden, 
ycpazelemek istiyen bir rüzglr 
hafifliği; ayaklarında, a-ünahkAr 
adımlarln 1e11lıliği var! 

Hepıl, Piri Halifenin etrafın
da toplanmıtlardı .,.. onu dinli-

yorlardı: 
_ Vakit tamamdır. Harka da· 
. d Altunyola geçeceğiz, ora• 

lresın en · · .11r• 

f• bulup tçerı gırece6ıı. 
dan urce b 

b thanedeki 11rda1lar, u ge· 
Şer e l helvalara; terbetlere 

da,,ıb an 
ce 6 • • ilaçlar karışbrmış· 
uyuku verıkcı bu dakikada yarı 
1 d r Her es, . 
ar ı : . Ef ndilerin dalresıne 

<;lü gıbıdlr. e k d' dahi 
kadar önümüze bir e ı 

fn 'iter• Batvekill Mister Mak Donalt ~u hafta um~ml. intihabat 
a b~:ruya karar vermeden enel, ken~ı intihap daıre11ni sl~aret 

!t!iş. Mitli Hükumete geçme1i milna1ebeble amele fırkaamdan ~hra
cına karar veren fırka meclisiJe konuşmuı ve ırerek azlmetinde, 
gerek avdetinde alkıılanmıfh· Fakat buna rağmen amele fır~H! 
tart kararında iarar etti. Miıter Ma~ Donald burada kendı.ıi!'ı 
misafir eden Doktor Grıınd Ue refikaaının ve huıud ka.l.:ıınm 

yanında gör!ilmekt~e~~d~ir.:..· ------------------

Çin - ] apon 
• 
ihtilafı ve 
Amerika 

Waşhington 12 ( A.A.) 
Hariciye nazırı M. Stimson, 
Sir Eric Drumand'a bir tel
graf çekerek Mançurl ihtilafı
nın halli için bUtUn kuvvet ve 
nufuzunu istimal etmesini t~ 
lep etmiştir. Amerika bnk~fid 
meti, her türlO milzaherette 
bulunacağına cemiyeti akvamı 
temin etmekle bereber Cemi· 
yete müzaheret için müstaki
len hareket etmek veyah?t 
Kellog misakı ahkimını tatbık 
ettirmek hakkını muhafaza 
etmektedir. 

Cuma gllnO gönderilmiş 
deniliyor ki: olan telgrafta 

Cemiyeti akvam mUtalealaranı 
düstur şeklinde ifade ve ce· 
miyetin ihti)Afın halli hu!usu_n: 
daki nUfuz ve hikimıyetı?ı 
teslim etmeyi taahhüt ey~em!ş 
olduklarını evvele~ bıldırmıı 
olan Çin ve Japonya için bir 
battı hareket tayin eylemek-
tedir. ......... " .................. .., ........ ~· .... ..._ 

devirmek için gireceğiz.,, . 
Bu arada söz alan Hıtler 

Bolteviklik aleyhinde .bulun
muş ve kabineye ııddetle 
hilcum etmiıtir. 

çıkmak ihtimali yok. Yalnız el 
çabuklutu rerek. Çengel Hızır, 
nöbetçi kalacak, kOçük bir hara· 
ket garüne baykuf ötütlle bize 
haber Yerecek. Hattat Ha1an, 
Mehmet Sultanı; Sar1 Veli, Mu· 
rat Çelebiyi; Toraman, Baya:ııdı; 

K- Mu1a Kıllız, Süleymanı; up 
Kasımla İbral 'mi boğacak. Ben, 
hi11eme Oımanı alıyorum. 

Yedi Şehzadeyi 6Idürmlye 
niyetlenen bu alta saraylı, koğu
ıun Oıtilndekl b1rka dairesine 
dotru yilrildlller. Tara11ut için 
akal iltlkamette harekete geçen 
Çengel Hazırdan bef, on metre 
ayrıldalar. Önde Piri Halife yü
rGyordu 'Ye alh kifl bir .tu~a 
kateri teşkil ediyordu. Daırenın 

1anına geldikleri ve Çengel H · 
rırla aralarındaki meufe, biraz 
daha renitledlğl ıırada Piri Ha-
life birden bire reri dlSndü ve 
durdu. Diğerleri de ona uyarak 

• 
işçiden Sonra 
Memurların 
Nümayişi 

Lodra, 11 (A.A.) - Me
murlar maaşlarının indirilme· 
ıini protesto maksadile 20,000 
memur Taymia rıhtımlan Oze
rinde toplanarak bir kilomet· 
re uzunluğunda bir ııra teıkU 
etmiılerdir. Memurlar mOtea· 

kıben Hayd parka giderek 

orada bir mitina akteyle
mişlcrdir. 

Sokaklar kalabalıktan sim 

siyah kesilmiş idi. Her gru
pun başında bir bayrak vardı. 

Ellerinde birtakım bando
rollar ve Uzerlerinde 10 se-

neden az bir zaman xar

fındl'l maaşlan 23 defa tenzil 
edilmiş olduğunu habrlatan 

ve kendilerine yqamalarına 
medar olacak maaılar tahsf s 

edilmesini talep eden yazılı 
levhalar vardı. 

Bunlardan sonra Londranın 
biltiln posta memurları geli-

yor, onları da telgrafçılar, 
telefoncular, muhtelif nezaret 

durdukları vakit turna dizisi 
bozulmuştu ve cinayet yolcuları 
top haline gelmltlerdi. Fakat bu 
top:lulukta tuhaf bir tekil vardı, 
her hHodalı bir kapıağHının 
Janına düfmilttil. Me1eli Piri 
Halifenin sağında Toraman, ıo· 
lunda Kılaız bulunuyordu. Kılsı
ıın aoluna Hattat Huan 'Ye onun 
ıoluna Küp Musa tesadüf etmiş
ti, Muaanıo ıolunda Sarı Veli 
duruyordu. 

Bu tahaf çevrelenmenln tetek
külünil müteakıp Piri Halife ya· 
ntça ökıürdil, kendilerinden bir 
bayii uzaklaşmıı olan Çengel 
Hızırın uzanıp kınlan endamına 

dotru 1erl bir nazar attıktan 
ıonra bir daha ökıilrdil: 

- Arkadatlar, dedi, hançer 
yok, bıçak yok. Yalnıs el var. 
Anladınız, detil mi? 

Toraman, yüzünQ •ktlterek 
cevap verdi: 

- Ne yersiz ağüt, ne lüzum
auz emir. Elimizi kana bulaştır
mıyacağımızı lçlmlıde bllmiyen 
•ar mı? 

Son Ayların Sahşları 100 Bin 
Oldu Lira Kadar 

Memlekette bu ıeneki tll· 
ttın istihsalAtı ile dahil Ye 
hariçteki cıgara satışları ve 
Tütün İnhisaar İdaresinin bu 
ıeneki varidatı hakkında tütün 
inihsarı Umum Müdürü Behçet 
Beyle görüştük. Behçet Bey 
bize tunları söyledi : 

- Yeni sene mahıulJeri 
geçen seneye nazaran biraz 
fazladır, fakat daha nefistir. 
lzmirde tütün satın almıya 
bqladık. 

Avrupa rejileri lkbsadl 
buhrandan mnteessirdir. Biz 
de mllteessiriz. Haziran, Tem· 
muz, Ağustos, eylül aylarına 
mahsus olmak üzere Maliyeye 
g6ııdermiye mecbur olduğu
muz taksitleri tamam olarak 

Noksan 
tediye ettik. Y aloıı: bu ayl 
zarfında varidabmız (1 
bin lira noksan. Umumt neti 
ancak sene nihayetinde b 
olacaktır. 

Yaprak tütnnlln gilm 
resmi mamule nisbeten ond 
bir derecesinde ekıik old 
ğundan harice yaprak tll 
gönderiyoruz. 

Suriye ve lsviçrede Tllr 
tUtUnii işlemek Uzere l 
fabrika faaliyete geçmlt& 
Türk tUtünO işlemek Uz 
Irakla, Şimali ve Cenub 
Amerika ile mukavele yap 
Şimdi Felemenk, Belçik 
lsveç ve Mısırlıt mtitakcrede 
KöylünUn elindeki mabsulil b 
rice sevketmiye çalışıyoruz. 

iki Polis Memuruna 
Mükifat Verildi 

Suikut meselesini meydana çıkaran Ye bu meselenin mllc
rfmletini meydana çıkaran poliı beıinci ıube memurlarınd 
Nazmi ye Nuri Efendilerin nakdi mtıklfatla taltif edilmelerine 
karar verildiğini yazmııtık. Bu mUnasebetle Poliı Müdiriye
tinde bir merasim yapılmıf Ye Vali Muhiddin 8. tarafından 
btitlin diğer polis memurlarının muvacehesinde mükAfatlan 
kendilerine verilmiştir. Resimde bu merasimi aynen görl-
yorıunuz. 

memurları ve komünist fırka
nın i>ir heyeti takip ediyordu. 

Nilmayişçiler, bu nutuklarla 

alikadar olmuşlarsa da heye· 
can aliiml göstermemişlerdir. 

Süvari ve piyade polis efradı 
hiçbir tarafta intizam ve sil

kütunun haleldar olmasına 

nezaret ediyordu. 

Piri Halife, kıpırdamadı: 
- Kümeste tavuk kesmiye 

rftmiyoruz, yedi Şehzade boğa

eağız. Ne yapacağımızı, nasıl 

davranacaj'ımızı ekıikıh: konut· 
mahyıL 

Yine Toraman mukabele etti: 
- Ne yapılacağını biliyoruz, 

boşuna vakit geçirmiyelim. 
- Memedeki çocu~un bile 

boğulmaıı gOçtür. Bilmem amma, 
içime kurt düıtu, adeta i,killen
dlm. Hepiniz peçenlze göveniyor 
musunuz? Sonunda bir biçimıis· 
ilk olmasın. 

Toraman, dayamadı: 
- içine kurt düştn diye bu 

bellh yerde bid sınamaya mı 
çekecekıln. Koluna gövenmlyen 
bu ite girişmez. Allahmı sever-
1en ıuı ta yürü! 

Piri Halifenin •Hl tuhaflaşb, 
mGıtehzl bir eda aldı: 

- Eh, dedi, yedi tehzadeyl 
botmak ban değil. Sınamaya da 

TAKVİM 

Gb ıı • l 3T f.evel • 93 l Hııır Hl 

Arabl 
50 Cemulyelev.SSO 
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Öi'lc 6.26 12.o:ı 
lkindı 9.34 15.08 
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30 • Eylül • ısa -v:ı?cıt·r.ıaııt- vantl 

Akt :ı m 12.- 17,M 
Yat•ı , 1.30 19,85 
1muk 10.ss 4-30 

değer, düşünmiye de 1 
Ve sözünü hitirlr bitirmez bir 

balyemez topu gibi gürledi. 
- Alabre çocuklar, ya hayl 
Bir saniye, belki bir •aliM 

lcinde Toraman, Kılsız Gazanfer,. 
Küp Musn yere yuvarlanmışlardı. 
Hasodahların maharetli ellerindel 
parhyan keskin hançerler, ba 
ani •ukutun ubeblnl gösteriyor 
ve çırpına çırpına can vermekte 
olan üç kapuaj'Hının acıkla bar
hareleri, kızlarağa11 MustafanıP 
büyük kuvvetine 1ankl Jin 
neşideleri ıırahyordu. (1) 

Biraz •onra Çengel Hııır da 
yakalanarak 6ldUrGlmüşUl ve Piri 
Hallfe, Akanın huzurunda m..ııvaf 
fakiyetlerinl mUjdeliyordu : 

(1) "Toraman Haaan nam apl 
•f uı asi olup tehudclerl p rdabt 
kutın ettikte Sari Veli Pırl Hallft 
Hattat Haıan 1ttlf le edip ol ha' 
kaUetmekl•,, Nalr.ı 3 • S:'lOS 

' Arka- .,,, ) 
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Cemal Paşa Yapmak İstediği 
Şeyleri Bana Gizlice Anlatmıştı. 

ZAYIFLIK 
Meşhur Volter, hayatının 

1 
Ve Madlene izin verilme• 

YAZAN: M. KAZIM sonlarına doğru, vücutça pek 
.J zayıftı. Çok sevdiği bir kartal 

yavrusu vardı. Bir gün, bu 
kartal yavrusu. iki horozla 
kavga etti ve ağır surette 
yaralandı. 

sini istedi • 
İyi kalpli kadın, itaat eder 

gibi yapb, fakat hizmetçiyi 
kovmadı, şatonun bir köşesinde 
gizledi ve Volterin gözüne 
görünmeden yaşamasına em• 
retti. 

-124-
Buhara şehrini gezdikten 

onra yangından ve felaketten 
önenlere mahsus bir his ile 
enımıze döndük ve tekrar 

ola koyulduk. 
Cemal Paşa ne yapmak 
tediğini bana mahrem olarak 
nlatmışh. Fakat tasavvurunu 
atbik etmek için kullanacağı 

>lanın tef errüatını bilmiyor· 
um. Bu dakiaka için malum 

•lan yalnız bir nokta vardı: 
~ganistana gidiyorduk. Ora• 
a sergüzeşte atılacağımız 

bmtakayı teshit edecektik. 
Filhakika tren (Merve ) yl 

teçti, Efgan hududuna tevec· 
:üh etti. Hudut üzerinde 
ciin Koşka noktası üzerinde 
lurdu. 
1 .. 
l Bu sayahat esnasında Ef
tan kıraliçesinin dayıs1 Edip 
~fendi hiç te rahatsız değildi, 
rizli bir üzüntü ile muazzep 
•lduğu hissediliyodu. Koşka 
rarır varmaz derhal vagondan 
4di: 
! - Efganistana hen sizden 
tvvel gideyim, istikbaliniz 

1
çin hazırlık yapayım, dedi 
ıe hemen yolu tuttu. 

Bizde bir gün sonra trenden 
'nerek atlara bindik ve olduk
~a büyük bir kafile haUnde 
Efgan toprağına girdik. Seya-
aat iki gün sürdü. Hedefimiz 
f Herat ) b. Şehrin haricinde 
i>ek iyi tanıdığım ( Bağışahi ) 
oevkiinde tevakkuf ettik. 
~urada oturacak, planlarımızı 
turada yapacaktık. 

' * i Muvasalatımızın ikinci gunu 
f'.emal Paşnyı Hcrat valisi ka
ilim dostumuz ( Mehmet Ser-
rer han ) a takdim ettim. 

t Fakat ben teşebbüsün iyi 
l;ir neticeye varmıyac~ğın:ı 
amin olduğum için vatamma 
dönmek arzusunda musırdım. 

:emal Paşaya bir defa 
laha müracaat ederek bana 
,zin verme.>ini rica ettim. Pa-

c ' 
ıa yine razı olmadı: 

J - Bir müddet daha sab-
9et, dedi. 
F Çaresiz sabrettim. F~kat 
kok sürmeden Efgan Hariciye 
aaezaretinden Cemal Paşaya b e
zim hal<lcımda bir mektup 
reldi. Bu mektupta: 

- " Kazım Beyin siyasi 
ıecrü'.lclcrinden istifade edi1-
kııesi ve Rusya ile Efgan ara
~nda mevcut siyasi rabıtaların 
ı:akviyesine çalışması için Tür-
~istanda kalmasının daha mil-

ç . l - 1 ·d· D . ıasıp o acagı yazı ı ı ı. e· 
I' 
'bek ki Efganlılar da memle-
r:etlerinde kalmaklığımı pek 
ıtemiyorlardı. 

v Cemal Paşa bu mektubu 
bllınca beni yanında alıkoy

rPaktan vazgeçti : 
B - Peki, dedi, vatana dön, 
ıı>rada çalış, gaye hep birdir. 

V :ıtanda milletin mukadde
Y-atını Gazi deruhte etmişti, 
ızaktan uzağa kulağımıza ge· 

n~n haberlere nazaran çelik 
y;adesi ile yüriltllyordu. Ce
la .al Paıa bunu dilşUoerek: 

Eakl Efgan Krallçealnln day111 Şaml ı 
Edip Efendinin muharririml.zo verdiği 

bir resmi 

- Sana bir mektup vere
yim, vatana döner dönmez 
Mustafa Kemal Paşaya tak
dim edersin, dedi, Mektup 
açıktı, okudum, size de oku-
tayım: 

Her at 
l Teşrlnlenel 920 

Kardeşim Mustafa Kemal 
Paşa, 

Mck! ubumu sıze takdim 
eden Yüzbaşı Kazım Beydir. 
Ha.rbi umumi esnasında Ka
rargahı Umumi tarafından 
memuren Efganistana gönde
rilmişti. Burada yaptığı işle
nn tafsilatını kendisinden 
ahrsın•z. Kendisini Bağ

dat valiliğim zamanında 
görmuşcum . Namuslu bir 
gençtir. Bukere beraherime 
alarak Efganistana götürmek 
istedim. Ve filhakika, buraya 
kadar da getirdim. Lakin ha
reminin hastalanması ve gali
ba b:raz da Efg<mlılarla ara· 

• 
sının açık olması hasebile se-
yahatine de \•am edemiyeceğini 

ve memleketine avdet etmPk 
emelinde olduğlmu bildirdi. 

Efganlılarla bir taraftan, 
Ruslarla da diğer taraftan 
arasının açık olduğunu ddail 
ile ben de istid lal eHiğim için 
ricasım kabul ettim ve mem
lekete gönderdim. Himayeni
ze 1ayik ve Bağde't veya Şam 
taraflarına murahhas gön· 
dermek istediğiniz halde 
oralarda iş görebilecek 
bir gençtir . . Maahaza 
tarzı istihmdamını zatı ali
leri henden ala takdir bu
yurursunuz. Sureti mahsusada 
gözlerinizi öperim kardeşim 

AHMET CEMAL 
Hadiseler beni va tana dö

ner dönmez çarkları arasına 
aldı. Muharebe vardı. Cepheye 
koştum ve mektubu takdim 
etmiye fırsat bulamadım. Kıy· 
mettar bir hatıra olarak sakla· 
dım. Klişesi ilk günlerde (Son 
Posta)yada geçen bu hatıra 
eJAn yanımdadır. 

(Mabadı yarın; 

Volterin Madlen isminde 
bir himetçisi de vardı ki her 
sabah onun karşısına gelirdi. 

O can sıkıcı hadiseden 
sonra Volter'in hizmetçiye ilk 
suali şu olurdu : 

- Hayvancağız nasıl ? 
Ve her vakit şu cevabı 

alırdı: 

- lyicedir, efendim, iyice. 
Bir gün Macllen, gülerek 

geldi: 
- Efendim, dedi, arttk 

hayvan hasta değil. 
Volter sevinçle bağırdı: 
- İyi oldu mu ? Oh, alA, 

ne saadet! 
- Hayır Efendim, öldü. 
- Öldü mü ? Hayvanım 

öldü mü? Siz de bu haberi 
bana gülerek veriyorsunuz ha? 

- Fakat efe.1dim, o kadar 
zayıftı ki ölmesi hakkmda da
ha hayırlı oldu. 

- Zayıftı ne demek ? B~n 
de ıayıftm. Ben de mi öleyim? 
Siz şişmans 1 mz; ancak şiş· 
manların yaşamıya hakları 

olduğunu mu sanıyorsunuz ? 
Çıkımz buradan, çıkıkız. 

Volterin yeğeni Madam 
Denis, amcasınm haykırışım 

duyarak içeri girdi ve hadi
senin sebebini scrdu. Volter 
anlattı. Üstüste, hep mırıl
danıyordu: 

Zaytf ! Zayıf ! Benim de mi 
ölmem lazım? 

Ancak iki ay sonra, Volter, 
yiğenine hizmetçiyi ıordu ve 
ne halde olduğunu öğrenmek 
istedi. 

Madam Deniı ıu cevabı 
verdi: 

- Ah, zavallı çok fena bir 
halde. Cenevreye gitmış, yer 
bulamamış. Sizin koğduğunu· 
zu öğrenince hiç kimse onu 
yamnı:ı almıyormuş. 

- Kabahat kendisinde. Za
yıflığı yüzünden öldilğü için 
hayvanıma niçin gülüyordu? 
Fakat açlıktan da ölmemelidir. 
onu yine yanımıza alalım ama 

benim karşıma hiç çıkmasın, 
eıni? 

- Peki, amca. 
Bunun üzerine Madlen ııiı· 

lendiği yerden çıktı ve eiioden 
geldiği kadar efendisin~ gö~ 
rümnerniye çalıştı. 

Fakat bir gün, Volter sof-
radan kalkmca, tesadüfen 

izmetçile karşı karşıya geldi. 
Hizmetçi şaşıra1, kızardı, 

~özlerini önüne iğdi ve bir 
iki mazeret kelmesi kekele
mek istedi. 

Volter, hazin bir tebessOm-
le dedi ki: 

- Madlen, artık o mesele
den bahsetmiyetim, Fakat hiç 
olmazsa şunu unutmayınız ki 
her zayıfı öldürmek icap 
etmez. 

ilk Mektep Kitap- İspanyada T ari
laı-ı Çok Pahalı kat Aleyhtarlığı 
_J_ Baı;taraf1 1 inci saytadaj 

kazancına ilave olunmuş de· 
mektir. 

Diğer taraftan, 
rilcliğine göre 

haber ve
bu kitap-

lardan bazılarının, basıl

madan evvel Fiat komis-

yonuna verilen beyannamele
rinde gösterilen forma adet· 

lerile basıldıktan sonraki for
ma adetleri arasında da fark

lar vardır. Bu suretle bazı 

beyannamelerde forma adedi-

nin fazla gösterildiği anlaşıl
maktadır. Bütün bunlardan 

başka bir dernek meselesi 
vardır: 

Bazı kitapçılar renkli kitap· 
lar için daha fazla fiat takdir 

edilmesini istemişler ve talep
leri kabul olunmuştur. Hal· 

buki bunlardan bir kısmınm 
renkle hiç alakasi yoktur. 

Mesela yalnız kabında idi 
bir renk bulunan bir kitap 

ta renkli diye iki miıtli fiatle 
satılmaktadır. 

Talebe velile rini çok yakın· 
dan alakadar eden bu mühim 

mesele ile Maarif Vekaletinin 
süratle alakadar olacağım ve 

kararını derhal vereceğini 
tahmin ediyoruz. 

Madrit, 11 (A.A) - Birkaç 
gündenberi bazı unsurlar, pa-

yıtaht sokaklarında birtakım 
propagandaılar yapmaktalar 

ve halkı kliise ile hüku-
metin tefriki ve dini 

tarikatlerin feshi lebinde nü
mayiş icrasına davet etmekte-

dirler. Gizli olarak birtakım 
beyannameler yapıştırılmış, 

risaleler tevzi olunmuştur. 

Bunlarda ezcümle şu sözler 
vardır: "Bizi dini cemiyetler
den kurtarmak hususunda 
meb'uslara yardım ediniz!,, 
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SİNEMALAR 
--.-----------------------------------------------

(ÇAR) ın em· 
rile yüzlerce 

mahpus 
SIBİRYA'ya 
nefi edilmiştir. 
Bu feci sahne 
VARŞOVA 

KALESi 
sesli ve şarkılı filminde görünecektir. 

Pek yakında OPERA' da Milmessili: VfCTOR VARCONY 

Beyoğlu üçüncil aulb hukuk 
baklmliğindenı Abdülb.lz Bey 
Melahat, Fatma Nadire ve Mahl
şe Hanımlarla Ali Himmet Bey 
vuairenln tayıan tahtı tasarruf· 
larında bulunan Fındıklıda Molla 
Çelebi mahallesinde atik Aya.· 
paşa cedit Mollabayırı sokağında 
atik 19 ve cedit 27 Ue 30 No. h 
bir tarafı Sarayarkaaı sokağı, 

bir tarafı Namık Paşa veresesi 
elyevm Muammer Bey hane ve 

sokağı ve bir tarafı Bahçıvan 

-- ŞIK sinemada 
Mevsimin en büyük filmi 
olan ve L1LİAN HARVEY 

ve HENRY GARAT 
tarafmdan temsil edilen 

Cennet Yolu 
filmlnhı Franaı%ca kopyeal muYaf· 

faklyetle devam ediyor. 

bahçeai ve bir tarafı Mollabayırı 1 Radyo 
çıkmazı ve Fedayi çıkmazı iken -------------' 
elyevm küşat edilen yenl tarikle ı 13 Teşrinievel Sah 
mahdut olup aabık.ım 4093 metro 
murabbaı 78 santimetre murab- f İstanbul - [ 1200 metre 
baı iken belediyece usulen yola 5 kilovat ] 18 gramofon 19,30 
giden kıaımdao mütebaki ve safi alaturka saz, 20,30 gramofon, 
3703 metre murabbaı SS santi- 21 alaturka konser, 22 orkestra. 
metre murabbaı arsa izaleyi şu-
yuu zımnında satılığa çıkarılmış· Ostrava - [ 263 metre 11 
tır ve metresine 10 lira üzerin- kilovat 1 19; bir buçnk asır· 
den hiasedar talip olmu,sa da danberi nıüsamaha fikirleri 
kıymeti muhammenesini tecavüz hakkında bir konferans, 12,20 
etmerııe•l haaebile ikinci .ıırltrma cazbant, 21 Smetana salonun-
ile satılmasına karar verilmiştir. dan naklen konser. 
işbu arsanın Sarayarkası sokağı Heilsberg _ l 276 metre, 
tarafındaki 160 metre murabbaı 
72 santimetre murabbaı manalH 75 kilovat ] 20.10 Klavye kon-
yukarda zikredilen yola gitmiş seri, Hamhurgtan naklen Man· 
kısım meyanmda dahil i11e de nin de tünn. 

henüz yola gitme muamefesi Miihlaker l 360 metre. 
haklnndaki mera.im belediyece 75 kilovat J 19,45 Frankfort-
icra edilmemiştir yani 160 küsur tan naklen Vağner konseri, 
ınetre murabbaımn 3703 metre 21 komedi, 21,45 Frankforttan 
murabbaı 58 santimetre murab- naklen salon konseri. 
ba1ndan hariçtir. 

1 - Arsanın kıymeti muham· Bükreş - [ 394 metre, 16 
mene.ııi 62960 lira 86 kuruştur. kilovat ] 20,40 gramofon, 21 
Şu hesapla beher metre murab- radayo orkestrası, 21,30 Mişel 
haına 17 lira kıymet takdir edil- Jora, 21,15 konferans, 22,15 
rniştir. radyo orkestrası. 

2 - Şartname herkesin g<>re- Roma _ [ 441 metre 75 
bileceği vaziyette sahş memuru 
nezdindeki 931-172 numaralı kilovat 1 20,10 gramofon, 20,30 
dosyededir. gün haberleri, 20,35 İngilizce 

3-Tapuca müseccel ve gayri ders, 21 akşam konser, 22,55 
müıeccel hak 1ahipleri tarihi son haberler. 
ilandan itibaren mlizayeueai gü- Viyana - [ 517 metre, 20 
nüne kadar mahkemeye müra- kilovat J 19,30 hava raporu, 
caatla haklarını teııbit ettirme- program, gün haberi, 19,40 
teri lazımdır akıi takdirde gayri salon orkestrası, 20,45 hafta 
müseccel hak sahipleri bedeli mikrofon dedikodusu, 22,35 
müzayedenin paylaşmasından bariç 
tutulacaktır. gece konseri. 

4 - Müzayedeye iştirak ede- Peşle - [ 550 melre 23 
bilmek için yüzde 1.so pey akçe i kilovat ] 19 Fransızca ders, 
vermek lazımdır. 19,30 operadan naklen Faust, 

5 - Gayri menkulü mezkur sonra cazbant. 
yirmi gün zarfında yani 3 teirini- Varşvva - [ 1411 metre, 
vani 931 salı günü ıaat 15 te 158 kilovat ] 21,:!.5 halk kon-
Beyoğlu ııulb mahkemeııi baş 
kitabet odasında arttırması icra seri , 21,30 iki k]a\ ye, 22,15 
olunacak ve en fazla b edel veren konforans, 23 · 24 konferans. 
:zatın üzerinde bırakılacaktır. Königsvüsterhavsen- [ 1635 

6 - Üstünde bırak1lan zat metre 75 kilovat l 19 İngilizc.e 
bedeli müzayedeyi beş gün zarfın- Jers, 19,30 Hamburgtan nak-
da verıniye mecburdur aksi tak- len Org konseri, 20,15 kon· 
dirde muamele fesh ve farkı 
fiat ile zarar ziyan andan tazmin ser, 21,10 Mannin de tünn, 
ettirilecektir. Talip olanların mü- 22,30 Hamburgtan nak1en 
racaatları ilin olunur. operet ve revü. 

o::.iug SAUTRAL 
Her akşam zenı:"İn vııryete n11m11ralan 

The Orijinal John HARP.ISON SEVJLLA GIRLS 
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DUO Mhtl WALI REAL IAZZ 
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ıs t.ırlnleYYel •peqemlte pnl 
akfamuaclaa ltllaar• Wr .. fta 

mi1cldetle ımterllecektir. 

•Kadıkly SOREYY A Slnemaı,, 

AŞK RESMi GEÇiDi 

· Babıili Hadisesinin Abdül
hamide Pek Çok Şeyler ilham 

Morl• Şönllyenln ıaheeert 
flatlarda zammlyat yoktur. 

latanbul d6rdtındl icra m ... 
murluiundan: Oaman Efendi
nin Halit Ef. zimmetindeki 
alacağınm temini illlifam zm. 
amda mabcn bulunan F atibte 
Kirmutl mahallesialn çarıam• 
ba caddesinde kayden 11-l 1 
mükerrer halen 10 1111marab 
hane otuz ıUn mllddetle 
ibalei evveliye mllzayedeaine 

EttiNt~DEN1v~ş~şıiırı1ordu ••• 
(Her lı.aklcı malı/azdrır ) 

Kendisi kimıesiz bir çocuktu. 
Ben, onu evveli (Sultani) mek
tebine verdim. Sonra, asker 
yapmak istiyerek (Harbiye) ye 
naklettirdim. Zabit çıktıktan 
sonra da A.lınanyaya gön
derdim. Nazik, (Centilmen) 
bir erklnı harp olarak Al-
manyadan aYdet etti. Hali 
ye terbiyesi çok boıuma 

giderdi. Lisan bildiğ için 
mabeyn müşiri Şakir Paıa
nm maiyetine yerleştirdim. 

işleri derhal kavradı. BilA-

hare Şakir Paşanın •efa-
bndan ıonra mabeyinde 
onun bırakbğı işlere 
bakardı. Kendisini çok yakın
dan tanıdığım için ıöylOyo
rum ; biltiln bu işlerde mu
vaffak olan Abdullah Paşa, 
hiçbir zaman bir ordu ku
mandanlığı edemez. Çnokn 
kumanda işleri, masa zabitli
ğine benzemez... Hele Mısırlı 
Aziz Paıa.. Bu zat, avcılıktan 
bqka hiç birşey bilmez. Aa
kerlikle hiçbir mftnasebeti 
yoktur. Böyle bir zat nasıl 
olur da Kolordu Kumandan-

btma tayin olunur... Ya o, 
T absin Paşa.. Onun ne o&. 
duğunu bana sormalı.. T e
Yekkeli ben onu ( Halep ) e 
aürmemiştim. Bu adam, tam 
manasile bir fesat kumkuma· 
ııdır. Menfaati ıçın, değil 

(Selinik) i, dünyayı bile sa-
tar... Onu adi bir neferlikten 
ben adam etmişken, bana 
bile yapmadığını bırakmadı. 

• Ben Selinlğe gittiğim ı.aman, 

en bUyük düşmanlarım bile, 
büyük bir ulüvviicenap g&te
rerek benimle her meseleyi 
unuttukları halde, o bana 
yine meydan okudu. Ben o-

l 
rada iken oraya kumandan 
olarak gönderenlere teessüf 

1 ederim. Sel~nikte . bir gün 
k6şke gelmış, benı görmek 
istemiş. Allah razı olsun, mu
hahz zabitlerden ... Buna mani 
olmuşlar .. Kimbilir beni görüp te 
ae 1apacaktı? Belki de ağır 
bir hakarette bulunacaktı.. 

Abdülhamit, ayağa kalktı. 
Sesi, helecanlanmışb. Mftte
Yekkil, bir vaziyet alarak derin 
derin içini çekbkten sonra, 
ıüköt etti. 

(Arkası a•r) 

Eskrim Müsabakalan 
Eakrlm Federaayonundaa: 
Eskrimin lnkifafı için bir 

deneye mahsus olmak 08ere 
atideki kararlar ittihaz edilerek 
bir tefvik müsabakası tertip edil
miştir. 1· federe ve gayri federe 
her spor teıekkülü lttlrak ede
bilir. 2- Lisan• aranmıyacaktır. 
3 - Oç müsabıkla bir takım tet
kll edilebilir. 4 • Müsabaka" 
dahli olacak takımlar lkiter defa 
çarpıtacaklardır. Birinci gelene 
federuyonca bir kupa hediye 
edilecektir. 5 - Müsabakalar iyi 
laavada atadyomda, fena havada 
Betiktaf klübO salonunda ola· 
cakbr. Bu ıerait dahilinde kılıç 
takım müsabakalarına ittlrak 
edecek teşekkilllcrin Federasyona 
müracaatları teblit olunur. 

Yeni Neşriyat 

ARTiST - -1 ftncO sayı11 

yazılar ve resilerle 

yazolunarak dokuz yth elli 
lira bedelle talibi uhdesinde 

olup bu kerre yllzde beş zam
mile ye on beş gün mllddetle 

ihalei kat'iyye müzayedesine 
vazolunmuştur. İlanına konmuş· 
tur. Sokaktan sekiz ayak mer
mer merdi venle çıkılır zen mini 

çini ve etrafı demir parnıak
hkh mahalden kapı ile içeriye 
ıirildikte kısmen çini kısmen 
ahşap bir aralıkta biri yüklü 
ve dolaplı iki oda ve bir 

abdesane sofadan başap mer• 
divenle çıkılır yine bir oda 
yardır. Sofadan ahşap mer
divenle bodrum katma inil-

dikte zemini kumızı çini dö
teli bir aralık iki kömürluk 
ye odunluk Ye bir abdesane 
ye zemini çini döşeli ve mal
tız ocaklı bir mutbah ve llç 

giSmOIO ktlp mezkür ma
halden kapı ile bahçeye 

çıkıLr küçlik bir bahçe var
dır. Hanenin altında ıokaktan 

kapısı mevcut mukaddema 

dnkkln iken elyevm oda ha-
, linde kullanılan bir mahal 
vardır bw natamam apt_.. 
hane vardır. 

Hududu: Bir tarafı lbrahim 
Ata hanesi bir tarafı Leman 
Hanım arsası ve bir tarafı 
Kizım Beyin hane ve bahçesi 
cepheıi tarik ile mahduttur. 
Meuhası 100 arşın olup ha
ne 153 arşın 13 parmak mn

tebakisi bahçedir. Heyeti mu
bammenesi bin beş yüz lira

dır. Talip olanların kıymeti 

muhammeneıinin ylizde onu 
nisbetinde pey akçe.ini mn.-

tabsiben 927-9978 dosya nu-
maraıile saat 14 ten 16 ya 
kadar 26-10-931 tarihinde iha
lei evveliyesinden sonra mü
zayedesi icra kılınacağı ve 
fazla malumat dosyasından 

ita edileceği bizzat veya bil
Yekele müracaat olunması 

ilan olunur. 

Er!k İSTİKLAL LİSESİ~~ 
ilk, Orta ye Lise kwmlanm muhtevidir. Bütün aımflan mevcuttur. 

Kız ve 
Erkek 

Talebe kaydine devam olunmaktadır. 
Her gOn mnr caat olunabilir. 

tarifname t6nderilir. T elefoa 225.14 lstanbul - Şelızadebap 

ISTANBUL ViLAYETi 

AMELi HAYAT 
L

e k J • iki deYredir. Birinci dene 3 •enedlr. ilk 
Ticaret ve ısan me tep en mektep mez?~ıar.ı Teya o niabette tahsil Şf~

lki · devre iki 1enedir. Orta mektep mezunlan nya bırıncı lbtlaa1 Ticaret mektepleri 
renler alınır. ncı mezunlan kabul edilir. Tedriaata batlanmııtır. ---------· 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
- Ali Rıza beg: Dikkatli ve ' 
- ihtiyatlı<br. Ça-

buk parlamaı, 
ataklık Ye abl-
ıanlık p.ter
mez, ıoiuk 
kanlılıta Ye 
dda liyade 
anla .. ıya mD
temayildir. in .. 
dında ıebat 
lder. Menfa

faatlerini ihmal etmez. . .. 
S. S. N. /ıanım: 

(fetotr.ı- derdld .... etmiyor) 
Şen ve takacidır. Silratle 

müteheyyiç ve mfiteesir olur. 
Mal kıymeti bilm~z, bir parça 
dağnık ve savruktur. Hnrri
yetini takyit edici usul ve 
meruimden hoşlanmaz. Pa
rayı israfla sarfa mlitema
yildir. lyilip Ye c6mertliil 
ıeyer. ... 

Fahire hanım: Zekidir. in-
tizam kuyuda
tma llkayt 
kalmaz, ev it-
lerile meıgal 
olmaktan D
yade harid 
Yezaifte mu
Yaffak olmak 

iıter. Ark .. 
daşlanm ru
gele intihap 

etmea ve uysallık g&ltermez. 

Remzi 

eğlenceyi 

mal 
Kadın 

mlarile 

1932 
Ta:yyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 " 400,000 
1 " 200,000 
1 " 150,000 
1 " 100,000 
1 " 40,000 
1 " 30,000 
1 " 20,000 
1 

" 
15,000 

100 MllkAfat ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 
100 

" 
( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 ,, ~ 8,000 l 40,000 
6 

" 
5,000 30,000 

15 " ( 3,0001 45,000 
60 " 

( 2,000 120,000 
200 " ~ 1,000 200,000 

5,000 Amorti 100 500.000 
5,700 Adet 3,340,000 

100,000 Lira kazanan 8821 aumarah biletin iki 
parçam latanbulda, birer parçası Bursa, İzmit, İzmir, 
Ayancıkta aat~lm~t ve bir parçua latanbuldan aabluu
yarak iade edilmif ve l1ç parçaıı aablmamııtır 

40,000 Lira kazanan 22790 numarah blletin iki 
~çaıı latuıbulda bir parçaaa fzmirde ve beşte birlik 
bD' parçuı Bunada aablmış birer parç.. Eskişehir 
" Onyede aablamıyarak iade edilmif ve 3 parçua 
aablmamışbr. 

15,000 Ura kazanan 36631 numaralı biletin iki 
p_arçaıı lıtanhulda, birer parçası Ankara, İzmir, Çimi, 
T arsusta aatılmıt ve 4 parçası a.'blmamlfbr 

10,000 Ura ka~anan 43829. numa_ralı • biletin Oç 
parçası lstanb~da bırer parçası Şıle, Tekirdağ, Tarsusta 
aablmıt Ye bır parçuı f zmirden aattlamıyarak iade 
edilmit ve 3 parçuı sahlmamıştır. 



B U G E C E Şehzadebaşı 
SİNEMA-TİYATRO 

HiLAL . 
sınema ve tiyatrosunda BU GECE 

- VARYETE - İNCE SAZ - KONSER 
Columbla .plak~a~ı HAFIZ 
gazelhanı şebırı BURHAN BEY ince saz heyeti KONSER bu saı heyetine lzmir'de Ses MEDl.HA 

tarafından büyük KıraliçeJiğinl kazanan muganniye SÜZAN HANIM 
dahi iştirak edecektir. D UM B U L L U 

Türkiye'nin s evimli komlA-l ISMAIL Ef. Hey~~ra:~nd:~iyeıt p Aç Av R A c 1 M o R TM ER fkvoı;:~~~e AN AST AŞ BALE HEYETi 
•I tarafından yeni 

1 
varyeteleri. ŞÖHRET ŞiAR Ş A M R A M.. M A T ı L D ve z A R 1 F E Hanamlar tarafı?dan yeni s ı· N E M A D A 

r şanteler ve yenı ıololar. 

VAKTi ıe11i ve ııözUl vo şarkılı DUHULİYE 25 KURUŞTUR. 
fevkalade ve muhteşem film. 

f HEÇÇf tiH 

VAPURLAR 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
ı1 Selamet - Türk - Ayvalıktan 
~ Klf'langıç - " - lzmitten 

. · Gülnihal • ,, - Bandırma-
ı• 
' ,dan 
ı Bursa 
r 1,Gemlikten 

,, • Mudanya 

; Gastein - ltalyan - Odesa 
Köstenceden 

~.; Bugün Gidecek Vapurlar 
ç l lzmir - Türk - lzmir - Pire 
: >akenderiyeye 
c ; Mersin • Tllrk - Ayvalığa 
~ j Gül nihai - ,, - Bandırmaya 
1 Asya - ., Mudanya 

1G ı·w s em ıge 
f taJya - ltalyan - Cenovaya 

lı ~ Gastein - ltııı.lyan - Triyeateye 
E 

l 

l I· 
k : 

ı , 

E· 
r ı 

l 
lı , 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
1 

!.: ı~;:::: Çarşamba 
r 
l 1 günü akşamı Sirkeciden 

' hareketle { Zonguldak, ine
r ı bolu, Samsun, Ordu, Gire
n 1 sun, Trabzon, Sürmene ve 
D:· Rizeye ) gidecektir. 
a.:• Fazla tafsilit için Sirkeci, 
; 

11 Yelkenci hanındaki acenta-
• 0 lığına müracaat. Tel. 21515 .................... 
rl :, Abana sulh hukuk hikimli-
r · ğinden: Toza karyesinden Kot
u pıan namı diğer Osman oğlu 
· ·Mustafa Ef. ile karyei 

•
0 meıkfıreden Kotman namı di-
1) ğer Osman oğlu Mehmet bin 
ıy ! Hacı Hasan ile on dört refik 
ki ~ıve şeriki meyanelerinde mü-
111 tehaddis taksim ve izalei şüyu 
af":davasmdan dolayı mnddea

:aleyhlerden Kotman namı di
~er Osman oğlu HUseyin 

'mahtumu Mehmet ve Hasan 
jmahtumu Ahmet ve Hasan 
mahtumu Mehmetle Abanadan 
Koca Ahmet oğlu Zihniden 

1 1rnaadasına tabligatı kanuf'İye 
icra edilip bu dört şr.hsm ika-
'metgahı meçhul bulu~duğu da .. 

• vetiye zirinde miibaşir tahtl
ı ~esinden anlaşılmıf olmakla 

LI . ı3-1 l -93 l salı günü saat ti re 
. ,muallak muhakemede ya biz· 

1zat veyahut ta bir vekil gön
dererek ısbatı vllcut etmeleri 
aksi surette haklarında gı
yaben muhakeme icra edi-
1leceği ilan olunur. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANK AS 1 

IST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesı: 

25,000,000 l<L. 

Toptan 

Galata 

Erkekler için 
lngiliz 

Muşambalar! 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Liradan 
2 ltJbaren 

MUflon ile gabardin22 1 / 

PardasUlar 2 ' ' 

·ı rençkotlar 131 
/ 

ı '' 
~ngiliz Diçiml 18 / 

KostUmlet · ' 2 '' 

Cihanşümul marka 

IDARDELBER& 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

lktısat V ekiletinden: 
Ankara' da telsiz telgraf civarında İnia edilmekte bulunan 

Ziraat ve Baytari enstitlilerinin (61235) lira bedeli keşifli Ma
sa, Dolap. Sandalya ve sair cesisatı tedriıiyesinin imali kapalı 
zarf uıulll ile 21 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 

Projeleri ve diğer evrakt fenniyeai Vekllet muhasebesine veri
lecek 15 lira mukabihndtı mahalli inşaattaki fen heyetinden 
verilecektir . 

Münakasaya iıtirak edecek talipler ilin edilen bedeli keşfin 
% 7,5 tu niıbetinda usulüne tevfikan yaıılmıt Banka teminat 
mektubunu ve yahut merkez muhasebeciliğin• aynı miktarda 
yatırılan paranın makbuzunu komiıyona tevdi edeceklerdir. 
Nakit teminat kabul edilmiyecektir . 

Taliplerin ehliyeti fenniye vesikalan ve yukarıda yazılı şe
kilde teminatlarile birlikte 22 Tetrinievvel 931 terihine mOıa .. 
dif perşembe gt1nü saat 15 te Ziraat Müsteıarlığı kıımında 
mUteıekkil inıaat komisyonuna mllracaatları ilin olunur. (2831) 

-Dr.HORHORUNic:m-
Cllt n emrut d.hrevt1e tedavlhaaeıl Her ıtln ıabahtaa akşama kadar 

İbi~!l!l!l!!DSEEIE:· Takllm Zambak ıokak No. 4ı : 

Tediye edilmiş ı>ermaye~i: İstanbul Mahkemei aıliye da ııyaben cereyan eden 
muhakeme neticesinde boşan
mıya dair ıadır olan 21 Ha
ziran 93 t tarihli hllkmll havi 
Ulmın bir ntııbaıı mahkeme 
divanhanesine talik edilmlı 
olduğundan tarihi llAndan 
itibaren bir ay zarfında tlA.mı 
mezkftre itiraz edilmeditf 
takdirde muamclei kanuniye 
ifa edileceği illn olunur. 

5,000,000 F L. 6 ıncı hukuk daireıindeu ı 
1 ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. Şerife Hanımın kocaıı Tahta· 

kalede Uzunrar•ı batanda 
Galatada Karak8y ptluta Teı.foa: k .- Y 

Beyoğlu :11ı-s latanbıu elli tııluıaJ: Me t~ sokağında Hacı Mah• 
mut Ef. haneılnde sakin ve 

•'Merkez. Poatanea' lttJHilnri. Alla• 
ıeıncı ha.- "~lefonı '•t 169 halen ikametg!hı meçhul Mua• 

Bilumum barıka ·n: .... melat; tafa Ağa meyanelerinde mn
tekevvin boşanma davasında 

Emniyet Kasalar' lcarl mUddeaaleybin lkametglhıntD 
B:.E ... _l!~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~meçhuliyetine binaen hakkın-

Perakende Satış 

Karaköy 

Hammlar için 
Deri taklidi, mlltenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 1 / Liradan 

Muşambaiar 1 mbaren 

Muflon ile gabardin21 ı / 
PardesUler 2 '' 

ipekli 211 / 
Muşaibbaıar 2 '' 

Çocuklar için 
lngiliz 41/2 Muşambaları '' Trençkotlar 81!2 

'' YUnlU 81

/2 " Paltolar 

Erkeklere mahsus par

paltolar, kos-

ve muşamba-

larla Hanımefendilere 

mahsus ipekli mantolar 

ve muşambaların mün

tahap çeşitleri 

Satılık ElektrikMotörü 
Şirketi Hayriyenin Hasköy fabrikasında bulunan 220 volt~ 

luk 20, 5, 2, l beygir kuvvetlerinde biraz müstamel dört adet 
mütemadi cereyanlı elektrik motörii ile altı adet rejistans 
kapalı mektup suretile sablacağından talip olanların te4ini-
evvelin 17 inci cumartesi gününe kadar şirket idaresine mü
racaat eylemeleri. 

ittahsızlık 
f aide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Eskişehir Viliyetinden 
Eıkişeblr-Çifteler tarlkinin 17 + 000 - 22 +OOO inci kilo

metreleri arasında yapılacak olan yedi adet göz ve menfezlerin 
1nşaıı4-10-931 tarihinden24-J0-931 cumartesi günli ıaat on beşe 
kadar 7 41,90 lira bedeli ketifle aleni olarak münakasaya vaıedil
mittlr .Milnakuaya iıtirak edeceklerin bedeli keşif olan miktarın 

%7.6 ğu niıbetinde teminat akçesi veya bank mektubu verme
leri ve lnıaatın deV'.lm ı mllddetince nezareti fenniyesini kabul 
edecek bir fen memuru veya ehliyeti Başmühendislikçe kabul 
cdilmit bir usta taahbtltnameıini ibraz eylemeleri lizımdır. 
Proje, evrakı keıfiye ve ıaireyi görmek ve fazla malumat almak 
iıtiyenlerin Nafıa BaımObendiıliiine müracaatları filo olunur. 

BEŞİKTAŞ 

DİKİŞ YURDU 
Biçki dlkif, naktf ve boya ile 
reıim ve tezyinat 8ğretilir. 

Ka ıt a ıktır. Akaretler 62 

tmKI ftGZUI Uf ISTllAnATln TttılKl 91Lftl% 

AEG 
!tttnrh Cıh1z•1Pt1e ıııaohf ı•. 

latanbul Asliye Mahkemeıl 
Birinci Hukuk Daireılnden : 

fatanbulda Mahmutpaşada Ke
feli hanında hacı Ebubekir ıade 
Muıtafa Nuri Bey tarafından Is
tan bul birin el Vakıf hanında dör
düncü katta 47 - 49 numarada H. 
R. Vahabof biraderler aleyhine 
ikame olunan davadan dolayı 

mQddeaaleyh namına gönderilen 
davetiyenin mumaileyh ikamet
~ahını tebdil eyled ~ği ve ikamet
g-Ahı hazırasının meçhul bulun
duğu davetiye zahrına verilen 
meşrubattan anlatıldığından H. 
U. M. K. nun 141, 142, 143 ve 
144 üncü maddelerine tevfikan 
müddealeyh bakında ilinen teb· 
llgat icraıına ve bu baptaki tah
klkabn 3-11-931 tarihine milsadif 
ıah günil saat 14. te talikine ka
rar verildiğinden tayin olunan 
mezkQr günde mahkemeye gel
mediği veya mu1addak bir vekil 
g<Sndermediti takdirde gıyabında 
tahkikata devam olunacatı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

..... Dr. ALI V AHiT 

YILDIZ 

Çocuk Unu 
hasmt kolaydır. Çocukta hnlmzlallk 
vana a-lderlr. Kemik hutahğına 
mA.nl olur ve çok bealer. ÇfinkO 
kabili hazim hale konıuu~tur. Ve 
hububatın kabuklarındaki madenj 
maddeler ve vitamin hullsa haline 
kenarak una llive edilml~tlr. 

Deposu Hasan Ecza Depo=:udur. 

ZA YI: 929 senesinde " 35 ,, 

inci ilkmektepten aldığım şa

hadetuameyi 1ayi ettim. Yeni

sini alacağımdc}n eskisinin 

htıkmtl yoktur. " 251 ,, Fethi 

MATBAAI EBUZZİY A 
---==-=-~===--=====~~~ 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selin Rııı:> 

Neırlyat MlidOrQ. Selim .J..azıı 


