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HERGÜN NEŞROLUNUR 

BOYOK BİR TİCARETHANE İFLAS ETTİ 
lzmirdeki Masonlar 
Endişeye Başladılar 

Masonlara Hücum Eden Mahmut 
EsatBey Ansızın Ankaraya Gitti 
İzmir, 16 (Huıuıl) - Ma· 

aonluk ve Masonlar hakkındı 
bura gazetelerinde tiddetH 
yazılar yazan eıki Adliye Ve
kili Mahmut Esat Bey Aıı
karaya hareket etmiıtir. Fa
kat .sabık Adliye Vekilini• 
biç limit edilmedik bir a
manda anıızın hOkOmet mer
kezine gitmeıi buradaki 
Masonlar tarafmdan hayret ve 
ehemmiyetle kartılanmıştır. Bu 
IDtinasebetle gerk Maıonlar, 
gerekse halk arasında bir ri· 
vayet çıkmıştır. Bu ıayiaya 
fÖre Mahmut Eıat Beyin bu
radan vakitsiz ayrılatı bir da
•et neticesinde vaki olmuttur. 

Yine bu riuayet cllmluin-
den olarak bDkQmet merke- A•ı.a•ad•• d .. et ecllldljl .aylaaee 
&inde Masonluk hakkındaki 11••-luk Alayhtan 

IOD ne9riyat takip ve tetkik M•lım•I •sol •• 
edilmektedir ye Mahmut Esat Esat Bey kendi llakkındaki 
Beyin seyahati neticesinde de ileri allrülen bir iddaya da, 
bilk6metin Muonluk hakkın- d d 
dakl noktai nazarı anlatılmıf ıazetemize a-ön er iği fU 
olacaktır. telgrafla cevap vermektedir: 

Haber aldığıma göre, Ma· " Maıonluta ılrmlye hiçbir 
aoa locuı aoa vaziyet üze- 1erde, hiçbir ıüa talip elmadımo 
riae hir içtima yapmak q Cumhuriyet 1raaetHhaln n-.rl1ab 
bazı kararlar Yermek mec- dofru defildb. MHonlufu lf-
buriyetini hiuetmiftir. rendltfm pdeaberi TGrk Milleti 

M. Esat Beyin Cevabı tçia çok tebllke11, çok urar1a 
buldum. Bundan dolayı müca• 

Zengin Bir 
Müessese 
İflas Etti 

Açık Bir Milyon Liradır, 

. Bir Antikacı Da Mahke

meye~ Verildi 

Haber aldığımıza fÖre feb
rimiz piyasasında aenelerden· 
beri çok mühim bir mevki 
tutan bir ticarethane lfllı et• 
mittir. Bu ticarethane, renlı 
mikyaıta kumaı ticareti ya
pan Kendros müessesesidir. 

MUesaese son zamanlarda 
çok aıkııık bir vaziyete dllt
milf, aJacaklarını tahsil ede
mediği gibi borçlarını da öde
yememittir. Bunun Uzerine 
..Jacaklalar tarafından mtleue
aenin ifliaı istenilmiı Ye Bi
nncı Ticaret Mahlc:emeai de 
ifllı kararı vermittir. 

T cabit edilen açık bir mil
yon liradır. Mnessese mahke
me tarafından mOhOrlettiril
miıtir. Bundan baıka Beyot· 
lunda antikacıhk yapan bir 
ticarethane hakkında da ifl&ı 
talep edilmiftlr. Bu mOeaaeae
nin de bukaJara yanm mil
yon lira borcu vardır. 

HenDz bir karar verilmemlt
tir. Diğer taraftan Mahmut dele ediyorum. " 

--~;;..,..-----==--=--------------;.,,,.,.------....... -----------------------------
Bir Milyon 
Liralık 
Yeni Bir Dava 
Hüseyin Cahit 8. Sov
yetlerden Bu Kadar Para 

istiyor 
Haber aldığımıza 16re eski 

(Tanin) gazetesi baımuharrirl 
Hüseyin Cabit Bey bir ticaret 
lfinden dolayı Rm Harici 
Ticaret mllmessilliği aleyhine 
bir milyon liralık bir zarar ve 
ziyan davası açmışbr. Cahit 
Beyin iddiasına göre, Ruslarla 
kendi arasında bir nakliyat 
mukavelesi vardır. Fakat 
Ruslar bu mukaveleye riayet 

Ege Vapuru Pazartesi 
Sabahı Geliyor 

Başvekil Venedikte İtalya Maliye 
. Nazırile Bir Mülakat Yaptı 

etmemişlerdir. MukaYele mu
cibince buradan Ruıyaya gi
decek mallların Hüaeyin Cahit 
Bey tarafından nakledilmesi 

l&zııngelirken Ruslar mukave- Başwldl ve lraricige Vekili Peıt. 11t koşıı$rı sa/ıasını 
lıyi unutarak e•yaları kendi ,1, • 

Y te1 lış t1digorlt1r 
•aaıtaıarile tqımışlardır. Bqvekil ismet Paşa ve Ha- ı Dnn Peıteden ayrı'an Başvekil 

Cahlt Bey de bu sebeple 
ti il riciye Vekili.le gazeteciler .he- v~ Haric. iye Vekili, b. ugtln 

C.ret mahkemesine m ra· h d ı • -ı o b eld ( yeti ıeyabatıne ta ılı e ı en vg e zerı uraya g ı er. 
Ctat etmiftir. b 

(Eıe) vapuru, pazartesi sa ahı istasyonda ltalyao Akdeniz l'r ---A-Jt d lıtanbul limanına gelecektir. filoıu kumandanı, Venedik 
amvay ID a Başvekili mera~im ve teza· valiıi, diğer İtalyan hük6met 

1\.. bBratla karşılamak için bir erklnı, Roma sefiri Saat. llçük Bir Çocuguv n d H · · M N n O program hazırlan ığ'ını yaz- arıcıye üstefara uma 
Ç Parmagı"' Kesildi h ı ı Rifat Beyler ve gazeteciler 

mıttık. Programı 31 r ıyan tarafından karşılandılar. Öğle 
dt~atınan Ahmedin idaresin· komisyon yarın akşam bir yemeği hep birlikte (Ege) va· 'rtb 7 4 numarala tramvay defa daha toplanarak ıon purunda yenildi. 
)tdi laı Aksaraydan geçerken baınrlıkları yapacaktır. Başvekil öğleden sonra Ve-

\ft Yll§lannda Y orgi isminde Ven edikten Hareket J nedik müzelerini gezdi. ve 

--"~~ __ Pço.;:.c1ı11uLllll!ğaD'S---ç .... a~r.:~~ş~~-cu~i-u_n~--Vene 15 ( Husuıl) _ Eie vapur11 alqam altı bu· 

jYunan Murahhasları Ve Gazeteci 
Meslekdaşlarımız Dün Geldiler 

Dost memlt!kel murahhas fi~ ıaz11tecl/11,.i An/cara 11aparana11 ıiloerksi,,tl• ... 
Balkan Konferansına iştirak merasimin~ iıtirak etmitlerdir. ı Bilhassa AkrapoU. ı~tel 

edecek Yunan murahhaslarile Ankara vapuru ıaat b91te TaJarir MOdnrtl M. Kalid~ 
Yunanlı gazeteci meılekdq- Sar~y.bumu aç.aklanna ı•lmif T&kçeyi bir lstaal,ullu kadar 
larımız dün akşam Ankara ve ıkı vapur •.raaında dDdftk mllkemmel bilmekte ve ~ 

· h · · 1 çalınmak suretıle ilk ıelAmlar vapunle şe rımıze ge mitler, . . . . nutmaktachr. 
kendilerine samimt bir istik- teab edılmışbr. Bir muharrimiz vapurda 

. Sonra murahhaılarla gaze- y hb h _!_. bal merasımi yapılmıştır. An- t .1 . k t al onan mora aı eyeti reu1 
kara vapuru henüz kara ıu- ecı erb ftr e d ••.Pt~rkubnal .1_~nl· M. PapanHtasyodu lhtiaula· 

. ... • • mıf, u sıra a ıs ı a cıU"' e . • b 
larımıza gırdıgı vakıt Yunan misafirler blriblrJerinl tao1ft&r• rını nca etmıt ve ıu ceva l 
Gazeteciler Heyeti Reisi M. mıtlardır. almııtır : 
Kraniyataki latanbul Matbuat Dan Yunan murahhaaJar.n- .. _ l.tanbula ilk defa gell-
Cemiyetine teJıizle fU telgrafı dan yalnız 00 sekiz zat 1rel· yorum. Fakat dalıa uuktaa 
çekmiftir: mittir. Bunlar araııada Yunan bu g~zel tehrin çekici manzarul 

.. GDzel ıehrinbo yaklqır- Heyeti Reisi M. Papanaatasyo, bem meatettl. Hele ıu fUl'UP 
ken size samimi ıellmla11mızı Umumi Kitip M. Papado- altında l.tanhulun •• srtızel 
r6ndeririz." puloı, sabık naıarlardan M. manzaraıı var. Ttırk matbua• 

Murahhulan Ye mealekdat· Bakkalbaıı, M. Milona, tanın fÖaterdltf 1amlml teza• 
larımıu iatikbaJ edecekn olan Kadmlar Cemiyeti Reiai Ma- bOrlere blUOn kalbimle tqek· 
heyet, alqama dotru Şirketi dam Tanopulo ye direr zevat knr ederim." 
Hayrlyenin bir vapurile Sa· vardır. Misafirler Yapurdaa çıktık• 
raybumuna hareket etmiı, Dun gelen razeteci mea- tan ıonra lıtanbulpalu ye 
orada Ankara Yapuru- lekdatlarımıı da on tekiı ki- Tokatliyan otellerinde kenefi. 
nku bek~emiştir. Şehrimizde· şidir ve ~kmoı,. .K.atime.ri, leri için tahıis olunu dairelere 
i btıtün Türkçe, Rumca, Elefteron V ıma, Ehnıkı, Proıya, t b .

11 1 
...atemi n .. ı 

ıazetelerin mlimessillerile Mat- Akrapolis, lmera Elefteros o omo ı er e •" •~er-
huat Cemiyeti Reisi Hakkı Antropoı ismindeki a-aıetele- dir. 
Tank, Balkan Konfcrama re mensup mödör ve muhar- Matbuat Ce•iyeti ruetecl 
T6rk Heyeti Reiıi Hasan, Ru.ı rlrlerdir. miaafirlerimid izaz için ... 
ten Etref, Meb'ua Rina, Mtt- Yunanlı meslekdaılarumz- faual bir program huırl.-
derriı Mithat Beylerle beledk dan birçoğu Türkçe konuş- mlfhr. Bug4n tatbikına reci-
ye ve villyet erkim istikbal maktadırlar. lecektir. 

Yeni Muhripler 
Dün ltalyadan Memle
ketimize Hareket Ettiler 

Spagia, 14 ( A. A.) - Ko- t 
catepe ve Adatepe Türk 
torpido muhripleri buradan 
Çanakkale ye mOteYecciboo 
hareket etmiılerdir. Bu ge-
miler İımet Pap Hz. ni hlmil 
Eie vapurunu Ttırkiye aııla
noda karşılıyacaklard1t. 

çukta lıtani.ıula hareket etti. 

Macar Gazeteleri 
Peıte, 15 (A. A.)- Tekmil 

pzeteler Türk misafirlerinin 
burada ikametlerinden tafıi

lltla bahse.tmektedirler. 

Bir MUIAkat 
Venedik, 15 (Hususi) 

Buraya gelen ltalya Maliye 
Nazıra Kont Volpi Başvekil 
ismet Paşa ile bir müddet 
ıörtıımüıtUr. 

Gazetecilik Mektebi Açılınca ... 

Ahmet Rasim Bey Üiladımız mek ebe nasıl başlıyaca ? 



2 Şayia SON POSTA Teplnlenel ı' 

Sesi] ,_ __ D_A __ B~l-L~l--B_A_B __ l _B_L_l_B ___ .. , 
------

~alkın Günün Tarihi 

Hükfımet T erko- İJ l d' 
su Satın Alıyor • e e ıge 

Terkoaun hilkim•t tara- Jhtikar/a 
fından utınalınmuı hak- U E' J k 
kındakl kararın Ali taadlka narp UeCe 
iktiran ettitini dlhı yaz
mıthk. Bu auretle ( Son 
Poata ) dava ve mücadele
ainde bir daha muzaffer 
oldu. Halkla yaptığımıı: 
tem,alar da davamızdaki 
hakkımuu teyit ediyor : 

Sami B. (Sultaaabmet Akbıyık 27) 

- Terkoı yanm uırbk ya· 
lacı ve yıkıcı aaltanabndan 
sonra nihayet devrilip gidi-
yor. latanbul halkına geçmit 
olsun, (Son Posta)ya da gözü
ntlz aydın derim. Gazeteniz 
bu beli ile yakından allka
dar olmuıtu. Tabii lıtanbul
lularla beraber ıiz de ıevin
diniz. .. 

Hilmi 8. (Baya&ıt ISrilcGler kapıaı192) 
- Hllkdmet terkoau almı

ya karar verirken aklıma fU 
mesele geldi: lıtanbul Hal
kıma bu dileiine de " Son 
Poıta " terceman olmuıtu. Bu 
kararla "Son Poıta" bir dava 
daha kazanmıı oldu. 

* Sllleyman B. ( Bayaut Veı:necllar 
caddul 22) 

- Elli ıenedenberi terko.
tan canı yanmamıt hiçbir 1.
tanbullu tasavvur edilemez. 
Gazeteniz bu şirket aleyhine 
yazı yazdıkça ideta hıncımı 
alıyor gibi "Oh, oh1 ne güzel 
yazıyor" derdim. Bu karardan 
aonra evveli " Son Posta" yı 
aonra da latanbulluları tebrik 
etmek lizımdır. .. 

Necati Bey ( KUçllkayaaofya Meb
•etpqa r7) 

- Terkoı son gtınlerde 
ı&z boyacıbğına çıkmııtı. 
Y anm aıırdanberl aklı yeni 
bqma ıelmit te: "tesiıat yap-
bracaiım, lıtanbula bol ıu 
Yereceğim" bilmem ne yapa
ca;ım diyordu. Biz onun tatlı 
vaitlerini yarım asır dinledik. 
Hiikdmet bu karannda isabet 
etmiftir. Sizin de bu itte 
bilyiik himmetiniz oldu. 

* All B. (Alemdar mahallul 1) 

- Ben memleketimizde 
muhalif gazetelerin buluıimuı 
taraftanyım. itte terkoı hak
kındaki yeni karar benim bu 
kanaatimi bir defa daha a:ığ
lamlaştırdı. Çtınki bu karar 
muhalif bir gazetenin tenkit
lerinden sonra alınmştır. 

* Klatl Bey ( Ortık8y Fınn aokak 51) 

- Terk osun alınma karan 
.. Son Poıta" nın bir muzaffe
riyeti demektir. Çünki ga
zeteniz çıkbğı gtındenberf 
bu belilı tirkete çattı ve 
bilttln fenalıkların, zararlarını 
uy~, dö~tn. ~alkı •• hUku
metı ten'Ylr etti. 

Bunun İçin de Şehirde 
Birkaç Tane Eşya De

posu Açacak 

lıtanbul beledJyui hayat 
pabalılığile mOcadele etmiye 
karar vermiıtir. Bu makaatla 
6nümllzdeki Hne bntçuine 
bir miktar tahsisst koymayi 
dtiıünmektedir. 

Şimdiki tasavvurlara göre, 
Belediye lktısat Mlldürlüğiine 
yeni bir ıube illve edilecek, 
bu daire ıehrin muhtelif yer
lerinde depolar tesiı edecek 
Ye un, buğday, k6milr ve a-
ire gibi zaruri ihtiyaçlardan 
bulunan maddaleri bulundura-
caktır. 

Bu eıyanm fiatleri yilkseldi-
ii zaman Belediyenin bu şu
besi derhal harekete ıelecek, 
piyasaya ucuz mal çıkaracak 
Ye bu ıuretle fiatlerl tabii ıe-
viyeye indirecektir. 

Ucuzluk için iyi bir tedbir 
olan dlltllncenin tatbik edil
meıi çok iyi olur. Fakat 
tatbikata ne zaman geçile
ceği henüz belli değildir. 

Aşı İstihsali 
Buradan Komşu Memle

ketlere aşı Gönderilecek 

Ankarada yapılan ( Merkez 
bıfzı111bha ) mllesseıenln mn
bim kıaımlan bitmit •e qı 
istihsali faaliyetine geçilmittir. 
Mlle11eıenin blltnn tqkilltı 
son ıistem olarak hazırlanmıt
br. Bu faaliyet dolayıaile ıeh
rimizde Bakteriyolojihanenin 
Serum ve Atı ıubelerf de bu 
hafta içinde Ankaraya nakle
dilecektir. Etyalarm amballj
ları hazırlanmıya bqlanmııtar. 
Burada yalnız Tahlillt ıubeal 
kalacaktır. Ankaradaki yeni 
mUeueıe blltlln ıarl hutalık
lann aıılarını en yeni usulle
re g6re bazırlıyacak, memle
ket ihtiyacını temin ettikten 
sonra komıu Asya deYletleri
ne ihracat yapacakbr • 

latanbul Bakteriyolojlhaneai 
Ankaraya nakledilirken blltlln 
tesiaabm burada bırakacak, 
villyetin emrine ıeçecek olan 
milesseıe yine faaliyete devam 
edecektir. Bu mlle11eıede ıe
rum ve aşıdan bqka kan 
balgam tablillerile ıularda 
mikrop tabarrileri yapa-
caktır. 

1 Kaçakçılık Vak' aları · 
Tahkik Ediliyor 

]Şirketler 
Yerli Mal 
Kullanacak 

M
.. . . Milli Tasarruf Cemiyeti 
ustamel Elbıse Kaçakçılığiyle Meşgul Olanların K T tb•kı 1 · 
Ç k K H k E .ki . A anunun a ı çın o urnazca are et tti erı nlaşıldı, Uw 
Gümrük İdaresi Hepsini Yakalamak istiyor graşıyor 

Sirkeci nhtımında yakalandığını evvelki glln yazdığımız 

44 balye müstamel elbise parçaları hakkındaki tahkikata ınm
rük idares devam ediyor. Balyeler tamamen açılmış, hepsinin 
muhteviyatı tetkik edilmiş ve kullanılmış elbise parçası olduğu 
görülmüştür. 

Kat'i ihtimaller 
Bunlardan alınacak gümrllk 

farkı aynca tesbit edilip sa
hiplerinden tahsil olunacaktır. 
Bu kaçakçılık haberini verir-
ken balyelerin, Samsun gtim
rllğünden geçirildiğini yaz· 
mışbk. Bu isim yanlış yazıl· 
mıştır. Eşya Mersim giimrü· 
ğtlnden geçirilmittir. Gnmrük 
idaresi, müstamel elbise ak-
samı olduğu aşikir olan 
bu eşyalardan paçavralarda 
olduğu gibi kilo bqına ( 60 ) 
para gömrilk resmi alan Mer
sin g6!1lrilğU hakkına tahkikat 
yaptırmaktadır.Bu mllnuebetle 
bugünlerde Mersine bir de gllm
rllk müfettişi gönderilecektir. 

Diğer tarafan latanbul güm· 
rllitı bu itin buradaki kahra· 
manlarını da tam manasile mey
dana çıkarmak için esash 
tetkikata girişmiştir. 

Şimdiki ihtimaller, bu au· 
retle paçavra kaçakçılığının . 
çok geoit ıekilde yapılmak 
latenildiği ve kıamen de muvaf
fak olunduğu merkezindedir. 

İhracat 
Tacirler Avrupadan 
Sipanş Alıyorlar 

ihracat Ofisinin tacirlerimi
zin Bari Sergisine iştiraklerini 
temin ederek mallarımızı Av
rupaya tanıtması memleketi
miz için büyftk faydalar temin 
etmittir. Geçenlerde bazı ec· 
nebi firmalar lsergide gördük· 
leri lncirlerimizden mubayaatta 
bulunmak için mllracaat et· 
mitlerdi. Diln de Bari Sergisi 
Komite Reiai M. Loraccodan 
Ofise bir mektup gelmiştir. 
Bu mektupta, birçok ltalya 
flrmalarlle Çekolavakyadakl 
bazı firmaların memleketimiz
den mühim miktarda nznm, 
incir ve fındık mubayaa et
mek için mUracaatte bulun
dukları ve müstacelen teklif
ler yapılması rica edilmektedir. 

\• Tedbir Alındı 
Fakat bu hilenin bundan 

sonra yapılması için bazı 
tedbirler alınmıştır. 

Bu münasebetle mfiracaat 
ettiğimiz lstanbul Gümrükleri 
Baş müdilril Seyfi Bey bize 
fU izahatı vermiştir: 

- Müstamel elbise aksamı
nın bundan ıonra memleketi· 
mize hiçbir taraftan sokulma
sına imkln yoktur. Bu adamlar, 
geçen sene evveJA bu işi lı
tanbuldan yapmak istemişler, 
hatta tecrllbe maksadile bir 
kaç balye elbiseyi lstanbula 
getirmişler ve gümrükten ge-
çinnğe yeltenmitlerdi. Fakat 
burada muvaffak olamayınca 
balyeleri Beruta aktarma et
mişlerdir. Görülüyor ki sonra 
her nasılsa Mersinden geçirme
ğe muvaffak olmuşlardır. Bun-

:fidan sonra bu fırsatı da ellerine 
geçiremiyeceklerdir." · 

(} 
Bu meseleden ayn olarak 

l 

diln bir de ılllh kaçakçılığlD· 
dan bahıetmiıtik. Gnmrtık 
idareıi bu hususta da tahkika
bm ilerletmektedir. 

Kavunculuk 
Memlekete Çok Kir 
Getireceği Anlaşıldı 

Bu sene ilk defa Avrupaya 
yapılmıya batlanılan kavun 
ihracının çok iyi neticeler 
verdiği, devam edildiği tak
dirde çok kir bıracaği an
laşılmıştır. Dün ihracat ofisine 
bu hususta gelen bir mek
tupta şu cllmle vardır: "Bu
raya (101) sandık kavun gel
miş, derhal beher sandık 
15-85 frank arasında ıatıl
mıfbr. 

Kavunlann ıeldiğini haber 
alan manavlar hemen Meyva 
Haline hilcum etmişler, fakat 
kavunlann satıldığını g6r
müılerdir. Mühim bir parti 
alan bir Ermeni bakkal ka
vunların beherini bizim pa-

Milli Tasarruf Cemiyeti la
tan bul Şubesi cemiyet azaları 
için bazı kararlar almııtır. Bu 
karara göre cemiyete menıup 
olanlar muayyen müesseseler
den ucuz eşya ve saire teda
rik edebileceklerdir. ilk ve 
orta mektep talebeleri cemı
yete fahri aza olarak kabul 
edilmişlerdir. 

Bunlara karneler verilecek, 
bu karnelerle talebeler sinama
lara ucuz girecekler, kAğıt ka
lem ve saireyi ehven fiatla 
alabileceklerdir. Diğer taraftan 
Teıvikı Sanayi Kanununda bir 
maddeye göre resmi müesse
seler yllzde on pahalı da olsa 
yerli mala kullanacaklardır. 

Cemiyet, resmi mllesseıele-
rin mutlaka yerli mal kullanma• 
lan için esaılı teşebbüslerde 
bulunmuftur. Bu yüzden ecne
bi malı almak istiyen bazı 
mllesseselerin şartnameleri yer-
li malına tebdil edilmiştir. 

Belediye Hazır 
Terkosu Derhal Satın 

Almak istiyor 
Vali Muh: d jin Bey dnn ya

nına Belediye Fen Müdürü 
Ziya Beyi alarak Ankaraya 
gitmiıtir. Orada T erkos Şir
ketinin Belediyeye devredil
mesi iıile uğraşacağı zannedi- 1 
liyor. Belediye Terk osu almı- l 
ya timdi hazırdır. Hatta bu 
iş için hemen harekete geç
mek iizere bir milyon lira 
kadar bir de para ayırmıştır. 

Derslere Başlanıyor 
Darülfünun Fakültelerinde 

yarın yeni ıene tedrisabna 
başlanacaktır. 

ramızla 100 - 120 kuruşa sat
mıştır. 

Bizim aldığımız malumata 
nazaran Pariste kavun pi
yasası bir hafta ıonra çok 
yllkselecektir. Kavunlarımızın 
istikbali iyidir. Fakat daha 
iyi neticeler istihsal edebil
mek için tacirler bu iıte 
mllşterek bir cephe alma
lıdırlar. 

Verdiğimiz Ha· 
her Doğrudur 

Refet Bay iaminde bir zat 
tarafından eski ortakları buluna• 
Hil•eyin Cahlt ve lamall Müıtak 
Beyler aleyhine (1,200,000)JiradaD 
kaıı:anç hlHeal davuı açıldıl't 
doayelerln Birinci Ticaret Mah• 
kemealnde oldufunu yazmı9bk. 
Ayrıca İ•mail Müıtak Beyin pg. 
lise de izahat nrditinl ve büvl• 
yetiniu poliate tHbitine JQzulD 
garüld6tün6 ilin etmittik. Fakat 
bir ~azete bi&im bu haberimlzdell 
bahsederken bunun dotru olma• 
dıtını yazdı. Fada izaha lüzulD 
ııl>rmilyoruı. Y azdıtırnız haber 
doğrudur ve hiçbir yanht tarafı 
yoktur. Belki bu mesele etrafında 
biraz daha tafsilit vermek müm• 
kün olabilirdi. 

Tetkik etmekaizin yazı yazan~ 
lara bizden şimdilik bu kadar. 

Para Borsasmda 
lnııiliz liraaı için henüz. istik• 

rar ke•pettJ denilemez.e de •Oll 
a-ünlerde pek büyük temevvüçler 
arzetmemektedir. Evvelki akşam 
Borsada 817 kuruıta kapanall 
lngiliz lirası diln 816,16 kuruşta 
açılmıştır. Aktama kadar bil 
adetle 817 arasında inip çıkmıt• 
tır. Diter paraların vaziyeti de 
ıudur: Dolar 47,59 çent, liret 9.29 
mark 2,06, frane 12,06. 

Para Çaldı, Tutuldu 
Sabıkalı albndit Sevket Çar• 

tıkapıda mütekait l::min Beyin 
40 lirasını çalarak kaçmakta iken 
yakalan mıttır. 

Dayak Yemiş 
Akaarayda oturan Fatma 

Bedriye Hanım karakola mü· 
racaat ederek ıof ör Y aşaı 
Efendiden dayak yediğini, eı· 
yalanmn da bu adam tarafın• 

dan çabndığını sUylemiştir. 

Yerli Mallarm Teşhiri 
Milli lktısat ve tasarruf ce

miyeti bu sene Liypzig ser· 
giıine iftirak edecektir. Serg 
de yerli mamulib ve iptidai 
maddeler teşhir edilecektir. 

Maarif Vekili 
Maarif Vekili Esat Bey, bir 

hafta kadar kalmak üzere 
yarın Ankaradan şehrimize g~ 
lecektir. 

MUnakaşah Bir Konferans 
Halk Fırkası umumi katibi 

Recep Bey bugünkil trenle 
Ankarndan şehrimize gelmif· 
tir. Recep Bey öğleden sonra 
Darülfünun konferans salo-
nunda fırka proğramına dair 
münakaşalı bir konferaus 
verecektir. 

Kimya Mühendisi 
Yetiştirilecek 

Darülfünun Divam Fen Fa· 
ktiltesinde bu sene mühendia 
kimyagerlik şubesinin açılma· 
sına karar vermiştir. Şubenin 

tahsil müddeti 4 sene olacak 
ve talebe olarak ancak lise 
mezunları alınacaktır. 

1 Son Posta' nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Her Evden Eğlentiler 

a o 

1 : Y e>lcu - 1 h san B~y, bak bu evden 1 2 z Yolcu - Bak bu evde de Al çalı.yor, 1 3 r Yolcu - Her evde gramofoa, 
ga~ofon aeai ıeliyor, damediyorlar. ıeybek oynuyorlar- ndyo Tar, herkesin keyfi yerbıde. 

IU, 1 4 : Haaaa Bey - Herkeafn keyfi yerinde olaaydıt 
keylflenmek için bayle wramofoalara, ıazlat•ı 
radyolara ıarılırlar mıydı ? Hep can ııkınbımdaD ! 
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Topraga 
Dönmeyi 
Tavsiye Ediyorlar 

İngiliz Başvekili Mak Dona' d 
son buhrandan kurtulma ~, 
lııgilterenin tediye muvazene .. 
sini düzeltmek için bir çare 
buluyor : Toprağa avdet. 

İngiltere, ziraatio aleyhine 
aanayle ehemmiyet vermft. 
yaşamak için başka milletle
rin yardımma muhtaç kalmıı
br. Vaktile milstemlekelerinl 
besliyen İngiltere, timdi gı
dasının yüzde seksenini dışar
dan getiriyor. Binaenaleyh 
toprağa danmek ve harice 
muhtaç olmamak lazımdır. 

Amerikan Rober Kollej 
Ziraat Şubesi Şefi Şilkrtı 
Hüseyin Bey bir ziraat mtlte-o 
hassısıdır. O da, buglln dünya 
buhranının sebebini, ıfraatin 
aleyhine olarak sanayün inki
şafında buluyor. Buhranın 
sanayici memleketleri iıtill 
ettiği halde Holanda, Dani· 
nıarka ve İsveç gibi çiftçi 
memleketlere dokunmadığını 

da misal olarak zikrediyor, Ve: 
•• Beşeriyet şimdiye kadar 

toprağı ve çiftçiyi ihmal etti• 
ğinin cezasını çekiyor. Bugtln• 
kü ıstırap, toprağm ve çiftçi
nin bir intikamıdır. Toprata 
dönmek lazımdır.,, Diyor. 

Halbuki umumt harpten 
•onra bUtün dünya aanayie 
olduğu kadar ziraate de fazla 
ehemmiyet verdi. 

ltalya köylerden harice mu· 
hacereti menetmekle kalmıya· 
rak vaktile Amerikaya hicret 
eden vatandaşlarını geri ge .. 
tirterck köylere dağıttı. Köy 
bankaları, köy kooperatifleri 
ihdas etti ve zirai istihsali, 
umumi harpten evvelki dere-
cenin fevkine çıkardı. 

Lehistan, Yugoslavya, Çe-
koslovakya, Macaristan ayni 
siya.seti takip etti ve ziraate 
her vakitten ziyade ehemmi
yet verdi. Bu memleketlerde 
ziraate sanayiin tazyikı son 
aenelerde yapıldı. 

Rusya, köyleri kollektivize 
etti. Zirai istihsali, umumi 
harpten evvelki dereceye ça
kardı. 

Kanada, Amerika, A vua
tralya ve Cenubi Amerikada 
%İraatin inkişafı ise inkAr glJ
tnrmez bir hakikattir. 

Zaten ziraate verilen bu 
fazla ehemmiyetin neticesi ne 
oldu ? Zirai istihsal, fstihlAk 
kabiliyetinin fevkine çıktı. 
İptidai maddelerin ve hubu· 

batın fiatları dü~tü. Buhranın 
tiddetlenmesinin sebeplerin
den biri de bu oldu. 

Demek ki, bugünkil cihan 
buhranı, yalnız ziraatin ih-

3rıalinden doğmuş bir Ş"Y 
değildir. Ve ziraate dönmekle 
bunun önüne geçmek te milm

lcün olmıyacaktır. 
Bugün ziraat ve sanayi 

biribirine bağlı ve '.hib!rinia 
llıUtemmimi iki iktııııat şube .. 
~idi~. Bir cepheli göru.,lerden, 
l llgi.in şaşırmış bir halde bu .. 

1Unan eski lktısatçılurm fikfr .. 
t~tini kopya ,.tmel\ ten içtin2p 

tnelidir. 

Ak ir 
~ . r adaşımlz Selim Raaıp 
'Yın • 

ç1ı_ e•Yelıi günkü nfiıhamııda 
lll:~n 

1 - BilyGklerin yananda .Sı •Byl•••· ı 2 - Ona dokunma • • Sokata çıkma••• J 3 - B6yle büyütillen çocuk, hayata 
Bağırma, koıma, atlamaL. Yere oturma!.. abldıjt zaman b8yle olur: (Korkak, ürkek, 

irade.iz, mafltlp bir adam reaml.) 

BUGÜNÜN, TELGRAF HABERLERİ 

TENKiT .. 
lzmir Belediye Reisi 

Bunu istemiyor 
lzmir, 16 ( Huıuıl )- lzmir 

Belediyesi bundan bir müddet 
evvel it Bankasından iki mil
yon Ura kadar borç almıtb. 
F alcat gazeteler, bu paranın 
ihtiyaca uygun tekilde sarfe
dilmediği yolunda devamlı 
neffİyat yapmışlar, belediyeyi 
şiddetle tenkit etmişlerdi. Bu 
neıriyat son günlere kadar 
bile devam etmişti. Fakat 
Belediye Reisi Sezai Bey dDn 
Viliyete bir rapor glSndermİf, 
bunda bu iki milyon liranın 
yerinde sarfedildiğini, bu iti
barla bazı gazetelerin Belediye 
aleyhindeki neşriyatına mlni 
olmasım bildirmiştir. 

iki Kahve Kapataldı 
Şebzadebaıında birer ku

marhane ıeklinl aldıktan an
laşılan Halk ve Yıldız kiraatha

neleri zabıtaca ıeddedilmtıtir. 

Barut İrtişası ---
Davaya Başlamak 
Mümkün Olamadı 

Ankara, 15 - irtifa me
selesi hakkındadki dava ev· 
rakı Ankara milıtantikli
ğindedir. Haklarında celpna
me kC3ilenlerden ve Basat 
lar:lau birinin Parlste hasta 
old.ığuna dair rapor göndrme
alnden dolayı mtı.tantiklik va
zifesini ikmal eyliyememiftir. 
Rapor bbbı adliye verilerek bu 
hastalığın davete icabete mini 
teşkil edip etmediği aorula
caktır. Vaziyetin tekemmOI 
ettiği ve muhakemenin ya
kında başhyacağı hakkında 
gazetelerde çıkan haberler 
nabemevsimdir. 

Kabahatli Bir Doktor 
lzmir, 16 (Hususi} - Bir 

hastaya sıtma qısı yaparken 
malfıliy"'tine sf'bebiyet veren 
~~rnuvada Doktor Donotoviç 
İstint:.-k Hakimliği kararile 
Asliye Cez" Mahkemeıioe 
veriimiştir. ---MahkOm Edilenler 

Bundan bir müddet evvel 
Bayram sokağmda Beykoz 
Klübil Kaptanı Şefik Beyi 
öldilrmekle maznun olanların 

hakemeleri ikmal edilmiştir. 
mu ' ·ı C Maznunlardan Neş et ı e ve· 

al yedişer buçuk sene agu 

h
m kavgaya ittirak eden 

apse, d'V 

Çiftçiler Ziraat Ban
kasından Para istiyor 
Borç, Sıkıntısının 
İçin Başka Çare 

Hafifletilmesi 
Bulunamıyor 

Adana, (Hususi muhabirimizden) - Burada Çiftçiler BirliA'f 
çok mühim bir içtima aktederek Ankarada yapılacak Ziraat 
Bankası umumi heyet lçtimaına Oç murahhas daha gönder
miye karar verdi ve murabhularını intihap etti. içtimada 
konuşulanlar bura gazetelerinden mahrem tutulmuı olmakla 
beraber sureti hususiyede haber aldığıma g6re murahhaslar 
bilhassa bütün borçlarm Ziraat Bankası tarafında kabulO ile 
buna mukabil çıftçilerin bntiln emval ve emlAkini mezkQr 
Bankaya teminat olarak ipotek etmesi ve cüz'I bir faizle 
borçların taksitli uzun vadelere rapb esasları Uzerindo tek
liflerde bulunacaklardır. 

Ziraat Bankasınca kabul edileceği ümit olunan bu noktal 
nuann diğer baukalarca da ıayanı kabul görilleceği ınphesizdir. 

Bağdatta 
Kıral Gelirken 20 Kişi 

Tevkif Edildi 

Bağdat, ( Hususi ) - Kıra! 
F eysabn Bağdada geleceğı 

giln bükiimet burada (20) ldfl 
tevkif etmiştir. Bunlar ara· 
ıında ( Elehailvatanl ) ve ( El· 
belat ) a-azetelerinin bqmu· 
harrirleri de vardır. Hllkilmet 
bunlar1D niçin tevkif edildik• 
lerini saylememittir. Bu ~e•ki· 
fat mfinaaebatile muhalif fır· 
ka liderleri Kırala mazbatalar 
vererek bu hareketi protesto 

Saltflıaddln 

JÇuval Yapılacak 
Aydın Civarında Bir 

Fabrika Açılıyor 

İzmir, 16 (Huıuıl) - Kll
çBk Mendftrea mıntakuıoda bir 
çuyaJ fabrikasının açılmaıma 
karar verilmiıtir. Fabrika 
Ôdemlfte açılacaktır. Aydm 
havzasının kenevirleri de tren-
ı0e ve diğer vesaitle kolayhkla 
demiıe ıevkedilebilecektlr. 

Fabrikanın bir an evvel faa
liyete geçmesi için hcbsat 
VekAletince teıebbiiste bulu
nulmaktadır. 

etmişlerdir_. __ Bır Memur Mahkemede 
TUIUn lstihsalAtl İzmir, 16 (Huıusi) - Suiis-

1%mir, (Hususi) - Ege timalden maznun Muhasebei 
mıntakasının 931 - 932 ttıttlD Hususiye Tabsildan Ali Tevfik 
rekoltesi 18 milyon kilo tah- Ef lüzumu muhakeme kararile 
IDİD edilmektedir. Asliye Cezaya verilmiştir. 

===-=-=-=-....=~=-=-------------
• 
ister, • 

inanma! 
• • 

ister inan 
Mektep kitapçılarının 

bu sene bazı kitaplar Uze· 
rinde fiat oyunu yaptık· 
ları anlaşıhvo:. 

Biz;m tetkikahmıza ve 
bize verilen malumata na" 
z.ııran, mektep kitaplarına 
geçen sene konulan fiat" 
lar 16 punto üzerinden 
hesap edildiği halde, bu 
sene kitaplar 12 punto ile 
dizilmiş ve bu suretle 
formaları aıalmıf. Fakat 
fiatlar ııyni kalmış, bu 

fi at farkı arada yUz bf n 
liraya yakin bir fark hu· 
sule getirmiş. 

Mütemadiyen ziyan et
tiklerinden bahseden ve 
bunu söyJedikleri halde 
yine yüzde elli tenı:ilit 
yapan mektep kitapçıları 
bu ziyanlarını zavallı fa
kir talebenin sırtından 
çıkarmağa çalışırlarsa, ar
tık o kitapçıların, mektep 
kitapçılğını bir istismar 
vasıtası ittihaz etmedikle-
ri hakkındaki iddialarına, 

ÇIN ITTiHADI 
Şimali Ve Cenubi Çin 
Hükumetleri Birleşiyor 

Şanghay, ( A.A. ) - Sabık 
teırif meclliıl reiıi olup Şang
hay Şek tarafından nezaret 
albnda bulundurulması Kanton 
hizbinin haılıca ıikAyetlerinin 
birinJ teıkll eden Huhaınin 
tamamile serbest bırakılmıştır. 

Mumaileyh Şanghaya gide· 
cektir. Orada kendisini Kan· 
ton murahhasları beklemek
tedir. 

Kendilerinden acilen vapura 
binmelerini rica etmiştir. 

Huhamin ile Çankayşek 
uzun uzadiye görüşmUşlerd.ir. 
Bundan dahili ihtilAfların der
hal halli ümidi doğmuştur. 

Nankln ve Kanton mü
meuiJled arasmdaki kon· 
fer ansın saat 20, I O da Şang· 
haytek huzuru ile toplanması 
muhtemeldir. 

Garip Dava 
Kan Koca Biribirlerini 

itham Ediyorlar 

lzmir , ( Hususi ) - Burada 
Şanlı aokağ'ında oturan Ab
dullah isminde bir adam hak
kında bir dava ikame edilmiş· 
tir. Davanın sebebi çok şa
yanı dikkattir. Evveli Ab-
dullah Elendi, Mnddeiumu
miliğe müracaat ederek kan
sı Fatma Hanım bak km da şu 
şikayette bulunmuştur . 

" - Ben askerde idim. Ka
"rım iki evlat dünyaya gelir· 
mit, fakat boğarak öldümıüı
tflr. Zevcem evlat katilidir. ,, 
Müddeiumumılik bu idd~a 

hakkında tahkikat yapmııJ, 
fakat Fatma Hammm yal-
nız bir evlat dünyaya 
getirdiği, bunun da el an 
sağ olan Mürıilr İ3mİ~· 
deki çocuk olduğunu te$;bit 
etmiştir. Bunun üzerine F at
ma Hanım kocası aleyhine 
derhal bir dava açmıştır. Bu 
esrarengiz mahkemeye ya· 
kında başlanacaktır. 

Memleketten Firar Etmiş 
İzmirde şüpheli bir Ermeni 

tutulduğunu, tahkikat netice-
si~de hudut harici~e çıkarıl
dıgmı yazmıştık. Öğrendiği-
mize göre bu adam Ü9ldidarlı 
Mihran isminde bir firaridir. 

Memurlar için 
(~p . otekt11bunda mıohalif 
... lık~rlnf) ~aıet•ı'. nin fı•t yan· 
t..Q., ·t (Eıtiya) •eklinde olmu,. 

••hlb ederiı. 

Kiz:ım, Sali httin ve ıger 

l 
Cemal de 25 şer ııUn hapse L 

1 aıahklım ediJmiitİr. ----------------·------' 

istet' /narı ister inanma/ 

Kat'i zaruret hisıl olma ' k
ça memurlar arasında l~
beddülat yapılmaması daire
lere tebli,ğ' edilmiştir. 

·~· 

Sözün Kısası 
Bir De 
Şiir Dampingi 
Var! 

P.S. -
Farkında mısınız 1 Ortalıkt!l 

bir ~iir bolluğu var. Çoğu 
üçer ~eter formayı geçemi· 
yen bırçok manzum kitaplar 
ilstünde yepyeni imzalar göril· 
yoruz. Yalnız fÜr değil, Şair• 
de çoğaldı • Fakat meıhurlar 
ausuyorlar. Onlara bu sessiı 
konaerde feflik edende Yahya 
Kemal. 

Dünküler neden susuyorlar 
•• bugünküler neden çok 
söylüyorlar? Ciddi bir hükilıv 
vermekte acele etmiyelim dt 
meseleyi hafif tarafından ölo
çtıye vuralım ve tartalım. Za· 
ten bugün her meselevJ ölç
mek için hepimizin elinde ay
ni endaze var: İkbsadi buh· 
ran. Ve kaba bir muhakeme 
ile diyelim ki, tokluk, şairi 
susturuyor; açlık, söyletiyor. 
Yahya Kemal ve arkadaşlan. 
1UStular, çUnkll hnzım devres 
geçiriyorlar; daha sonrakiler 
de çok söylüyorlar, çünkO 
tatmin edilmemiş arzulan 
var. Bukaba muhakemeden ha· 
ait, bir san' at tarifi çıkarmak 
ta milmkündilr: San'at tatmin 
edilmemiş isteklerin ve dilek
lerin ifadesidir; bir kere tatmin 
edileck olursa, şair ve sanat· 
kir, susar. 

Fakat yine, kaba bir muha• 
keme ile, gelin de şu ikisiniD 
ortasını bula.hm. Bir san' at kar, 
ne susacak kadar tok, 
rahat, kanıksamış, ne de ge
vezelik edecek kadar aç, 
rahatsız ve imrenişli olma· 
hdır, değil mi? ihtiyaçlarla 
tatmin çarelerinin düşüp kalk
masından, inip çıkmasından, 
biribirlerile kovalamaca oy• 
namalanndan doğan bir san'at 
ne göbeği patlıyacak kadar 
şişmiı ve sui hazma uğra
mıştır, ne de karnı içeri ç~ 
kecek kadar sıskalaşmış ve 
kansızlığa mahkum olmuştur. 

Bu şiir dampinginin anüne 
geçmek lazımdır. Bunun iktı• 
sadi çareltrini düşllnmiye 
mecbur olanlar düşünsilnler ı 
f~kat ben sık sık, bol bol 
şur yazan genç meslektaşla· 
nma bir fıkra nakletmek 
isterim: 

Şair Sotokl (Sophocle), bir 
!°~cliste, üç mısra yazmak 
ıçın tam üç giln uğrqbğını 
söyler ; orada bulunan genç 
şairlerden biri ahlır: 

- Ben üç gftnde, Uç yOz 
mısra yazarım, der. 

- Fakat sizin yazdı klan mı 
da ancak üç gün yaşar ~e
vabını alır. 

Yeni Bir Lik 
Fener, Galatasaray ve Be· 

şiktaş klüpleri kendi araların· 
da ayn bir lik yapmışlar, 
?era ve Kurtuluı klüplcrinl 
de almışlardır. 

Bunlarm bu ayrılık için ile· 
ri sti~dükle!i sebep stadyom• 
d.a •. hısselenne az para düşme
&lGlr. 

15 Sene hapis Cezası 
Abdi isminde bir baba 

evdeki orlu HiisnUye Şehza .. 
deba~tııda Osman isminde 
bJr z&lı öldllrtmilşlü. 

Yapılan muhakeme netice
sinde Hilsnü on beş sene altı 
ay, üvey babası Abdi de yedi 
serıe alta ay ağır hapse mah· 
kum edilmi~tir. 

ikisi Os Yaratandı 
Agop ve Hasan isminde 

iki ki~i ciün Üsküdarda kavga 
Qtınişıer. 

Neticede 1-~ant.ı. tabanca 
çekmicı, Agory b b•çaJ-ına sa
r•.!""~ ş ve binb:rlerini yarala .. 
mışlardır. 



4 Sayfa 

Klara Bovun 
Başladığı 
Maceralar 

Manevi bir bayalpener ol
dujunu nereden bilecektim. 
Fakat api zamanda reldlma 
fiddetle tutgun olclatu :t 
muhakkaktı. 1 m te•eaİD 

. bar kızlanmn yıldw enell 
Mitcbel ile izcliyaa, psetel .. 
rin ilk aalılfelerinl dolduraa 
hudutsuz makalelere ıebep 
olmuştu. 

Her ne olursa olaan, Ma-
den ı&rdllğD iltiıkalln ferda-
11nda damarlannı kelltlibal ft 
kanını fototrafımm lzerbae 
akıttıtını ifltmittim. Bereket 
Yenin 11hhl •niyeti fena ~ 
maktan çok uzakb. Maamaflh 
bu hldlae birçok dedlkocla
lann meydan almuma ıebep 
oldu. Beni, bu gence bdlqç 
Yadi 7apm1f olmakla itham 
ettiler. 

Flominı doatça midaba-
lede bulundu. (Robert S.
•eı) in biul bayatta • ldl
çllk bir meYkii bile olma~ 
nı 16yledi ve billkll benim 
kendiıile izdi•aç etmek tlıon 
olduğumu ilin etti. Fakat 
bu rfyayetin çıkmUİDI mtltea
kıp te Gilbert Roland fırbna 
fibi evime ıeldi: 

- Bu genci · duelloya da-
Yet edecejim, boy llçlfeca
jiz, diye batınyordu. Bin 
mllfkllllt ile kendiDI teeldn 
ettim. Yalnız bu blcli1e de 
birlikte yap•lf oldutum• 
ıüzel rDy_anm tızerinde teeir 
bıraktı. Maamafib o 11ralarda 
batka bir rllya 16rmiye um
zet bulunuyormutum. 

Sahne yazıı bana (Talak ço-
cuklan) iamini taııyaoak olan 
filmin ıenaryoeunu •erdik
ten sonra beni bu filmi bir
likte oynıyacaiJrmz erkej'e 
takdim etti. Bu erketfn adıl 
Gary Cooper idi. .. 

San Antonyada iken Gary 
gözüme iliımemitti. Temlil 
t!snasmda da karanlıkta kal
mıştı. Şayanı hayret bir çekin
ıenliği · vardı. V akıl bana 
karşı beslediği alakayı kat'iy-
yen saklamıyordu Fakat buna 
rağmen çok korkak duru-
yordu. Vakıl bu hareket 
tarzında tezat Yardır, diye 
bilirsiniz, amma hakiket b6y
leydi. 

Gary uzun müddet bana 
ınkatta baktı, dudaklarında 
IÖylenecek birkaç kelimenin 
dolqbğını hiuediyordum. Kı· 
zardıiını 16rüyordum. Fakat 
buna rarmen ıeıini çıkarmı-
yordu. 

Bu hareketini naııl terke
debildi, bilmem. Bunda belki 
karşılıklı oynadığımız rollerin 
tesiri vaı dır, diyecejim. 

Filhakika bu filimde bana 
qkından bahsedecekti, beni 
kollarının arasına alacaktı, 
kucaklıyac'lkb. Bu rolD yapar
ken okadar büyük bir atq 
ıösterdi ki hayret ettim Ye 

bunda 61min teferruabna ria· 
yet arzuaundan bqka bir sebep 
araşbrmıya mecbur kaldım. 

Bu vaziyet karşısında bende 
evveli bir hayret uyandı, son
ra ona kartı bir incizap bq
ladı. Artık 1erbestçe konu
ıuyorduk. 

Gary beni alb aydanberl 
mecnunanel bir aşk ile sevdi
tini itiraf etti. T amşmak içİ!l 
çıkan fır .. tı tea'it ettijini 
MSyledi. 

Gary açık kalpli, 
.adu, ulllvricenapb. 

e..Ieclltt ....... 

doğru ı 
iftiralı 

SINE·MA 

Holivutta Son Posta 
( Son Po.ta ) yı elinde Hirip çemo HoliYUt yddm ( Ru 

Marley) dlr. Fakat (Ren Marley) ita S- Pomfl okudaim 
zaaneıbaeyiniL Ttırlr9e bU..,c:ll tDphedz okuyacaktı. Bu mD
na1ebede fUDU da sayliyelfm ld (Ren Marley) Metro- GoldYinin 
yeni dotan yıldızlanndandır. Şimdiye kadar iki iç ftHm çe
virmft, birden bire parlamlfbr • 

Kltll"tl Bov Çin11111• 
ettim. Bunu çekinmeden a6y· J 
lüyorum. Atkımız devam ede
bilirdi, mes'ut bir netice ve
rebilirdi. Fakat Gary ( Holly
Yoot ) ta yalnız dej'ildi. Aileıl 
ile birlikte yqıyordu. Babaaı 
hAkimdi ve evinde bllytık bir 
ciddiyet hayatı yaşabyordu. 
Gary beni ziyarete gelditl 
zaman hep: 

- Nereye gidecekıin sua
line maruz kalıyordu. Bir akşam 
yine bana gelmİftİ, telefon 
çaldı, anneai onu anyordu: 

- Geç kaldin, hemen ıel, 
diyordu ve Gary de bu 
emre riayet ediyordu. Acı 
ıaatler yaıadım: Fakat daha 
çocuklaktaa itibaren hayatta 

DtuU6z• /llmintl• 
iltiklllin lfıkı idim, ne paha-
11na oluna oI.un bunu feda 
edemlyecektim. 

Ve Garye bir çocuk ha
yab yqatbnlmumın manumı 
ltir tOrlO anliyamıyord11m. Bi· 
naenaleyb bir ziyareti yanm 
bırakarak eve dönmelere aft
llyordum. Ayni zamanda da 
bu takiplerde ailenin muhte
mel bir izdiYacı tasvip etmi
yeceji hissini g8r0yordum. 

Netice de bu müdahaleler 
l>enl akmıya ltqladı. l.yan 
ettim. Fakat Gary sojıık kan-
blıimı bozmuyordu. Nihayet 
karakter farkını mllftereken 
kabul etmek mecburiyetinde 
kaldık. 

Yeni Yapılan 
Filmler 

Tanmmıt Iİnema artistle
rinden M. Rene Henil ile 
Andıe Berlhomin Franaaam 
muaf ltlr ıtudyolllDCla yeni 
birer ftlim çeYlnnektedlrler. 

Bbtnc:t.inin filmi (Nikel Ye 
Nlkolan D&1Dma) ismini tafl
maktaclır. Bu filmin yıldım 
Aıs. Leadır. 

bdncbüa çerircütl film İM 
Kokairol lamlndeclir. Yıldm 
Mark Derleyclfr. 

Bahri muhit 
.)ak dl Baranelli yalanda, 

uzun mDddettenberl clltln
mekte olduju bir filmi çeYir
..ı,. bqhyacaktır. Bu filmin 
ada lahnmublttlr. Filmin kah
ramuı atletti ihtimal Ju 
Mira olacak. 

Atlantik 
Glorya ıinemuı ba hafta 

vek culp bir filme bqlamak
tadır. l11nl ( Atlantik ) dlr. 
a..&aca mhaeuillerl ( Mabim 
Dejarden ) , (Alla Fild ) dir. 
Son meftimde yapılan FraMıı 
ftllmlerbıba en mlkemmelldlr. 

JOnu Bana 
• 

Şarkı ile 
Söyle ... 

( Al Jelaoa ) lstanhule ge
liyor. Bu ıtızel seıli wkek 

buraya reçe• ıe•e ele ıelmif, 
blH yanık ıarkılar dinletmifti. 

( Al Jolaon ) un yeni filmi-. 
ilin laml ( Onu bana tarkı 
ile llylel) dir. Majik alaemuı 
yakında bu filmi alnema me
raklılanaa 16aterecektir. Re-

ıimcle ltu filmden hazia bir 
aalıaeyi ıftrllyorsunuL 

Anita Paj: Korsan 

Anita Paj korsan roliintlcı 

Sevimli (Anita Paj HoliYUtta durmadan, dinlenmen filim 
çeviriyor. Fakat Anita, her filiminde yeni bir harika, yeal bir 
cazibe yarabyor. 

Şirin Anita timdi Metro - Goldvin hesabma yeni bir filim 
daha çevirmiştir. ismi (Korsan Kız) dır. Resim Anitanm bu 

yeni filimdeki cazip bir P"""1dur 

Hariçte Neler O/ug 

Almangada 
Buhran 
Şiddetlendi 

Almanyada Iİyul v 
tfddete dojru aidiyor. 
parltmentoaa din en 
caab celaelerinl lef 
Kalline ile · milliyetpe 
aruand1tld anlqamamulık 
lmanyada mDthlf denecek 
YUlyete dojunDUfm. M 
lerbı bqaada l>ulunan ve 
ahecleleri tanımak iıte 
bllllda parçalamak için 
pmu Hitler, kabineye 
mek lltlyor. 

Alman mecliılain 10n 
maında çok tiddetli 
16yle11111lftir. Meclisteki • 
lerden Oberfohren ltir 
llylemif, .. i cenah tar 
dan alkıtlanmıtbr. Bu 
Kabine Reiıi M. Bnrnnngi 
kın bluiyabm bilmem 
itham etmiıtir. 

Bu ut 16zlerini f6yle 
tirmittir: 

" Biz Ver .. y Muahede • 
Hindenburgun İlmi harp 
rimleri meyanında bulun 
m&ddetçe Fransız Nazırl 
Alman Devlet Reiai t 
dan kabul edilmeme! 
tercih ederdik." 

ispanya Buhranı 
ispanya Bqvekilinin 

ettijini din yazmııbk. 
kabineyi M. Azana 
edecektir. Fakat buhran 
halledilememiıtfr. 

Diler taraftan lıpan 
papaz aleytarlıtı şidde 
mittir. Papazlannı ders o 
malan menedilmiftir. 

Bu arada M. Zamo 
Taziyeti de çok aarsılın 
Mevkimi kaybedeceği z 
luouyor. 

Fransa Para Vermiy 
Frauız Hnkfimeti, gü 

meselelerinde himayecilik 
Hti takip eden hllkfime 
yardım edemiyeceğini r 
olarak ilin etmittir. 

ltalya Parası 
M. Masolinl İtalyan par 

kıymetini muhafaza etmek 
ıon ıayretinil IBJ'fedec 
" buna muvaffak ola 
llylemlftlr. 

Akvam Cemiyetinde 
Akvam Cemiyeti Çin • 

pon muelesile bil& m 
olmaktadır. Heniz bir ne 
ye varamamıfbr. Cemiyet 
lfte Amerikanın da yard 
kabule karar vermiftir. f 
Nevyorktan ıelen bir tel 
ta Çin Ye Japon · Hllkiim 
bu ibtillfi hal için kendi 
lannda giriıtikleri mllzak 
mutabık kalamamıılardır. 

lngilterede Kim Kazam 
Londra, 14 (A. A.)-' 

.. hah, " Üç köşeli " in 
dairelerinde Mubafazaktl 
Uberaller arasında ç.ekitil 
33 namzetlik vardır. Milll 
lliin zlfı sebeplerinden 
olan bu vaziyetin şid 
tahfif için ıarf edilmekte 
mesai devam etmektedir· 
ziyetin böyle olmasında 
dilmit olan misaklara 
bulunan hükümete t 
fırkalar rlle1asının sun'u 
yoktur. Bundan başka 
yetle açık ve dUrUıt h • 
etmiyen mahalli ko .... 
mea'uldtlr. 
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Beş Millet Arasında Niçin SonunCuyuz? 
Y egine Zaferimiz .. 1 1 

ı Bayrak Yarışında Kazanırken Mağ-

' ;. 

Sırıkla gilksek atlama birincisi Karaganb birinciliği alırken 

Atina olimpiyadına gldil11ceği 
•akit bizim için muvaffakıyet ih· 
timalinin pek zayıf olduğunu tah· 
rnin etmiştik. Seyahatin tehiri ve- ı 
yahut galibiyet ihtimali faz:la olan 
nıüsbakalara iftirakimiz ıurctinde T 
programın tadilini de tavsiye \ 
etmiştik. Kimaeyi dinlemeden 
yola çıkan) atletizm kafileai, dün 
tehrimize avdet etti. Ne İH olan
lar olduğu için artık bu vadide 
münakaşa yürütmeyi ır.ait adde
diyoruz:. 

Yalnız olimpiyat mOaabaka· 
larının tarzı cereyanmı karileri• 
rnize bütiln tafailittle bildiren 
Atinadaki huıuai muhabirimizin 
yazdığl iki mektubu neşretmekle 
iktifa edece~izı 

Son iki GUn 
Birinci mektup: 
Saat üç buçukta muazzam 

ıtadyomun sağ tarafı dolmak 

Uzere, sahada iki yUz metre 

için hazırlık yapılıyor. Seçme

lerde bizim Mehmet Ali ka
zandığı için bu mUsabakanın 
finaline dahil olacak; Yunan

lı rakibi de Atinalıların göz 
bebeği olan Mandikas Yunan· 

lıdan başka Yugoslav Skoh ve 
Romen Kişner de var. Mehmet 
Ali seçmelerde Türkiye reko· 
runu kırdığı için hu koşuda 
Umidimiz fazla. Maamafih yine 
korkuluyor. Çiinki Yunanlı 
da pek acar bir şeye benziyor. 

Tabanca patladı. Yunanlı 

ileri geçti. Mehmet Ali ara

daki farkı yavaş yavaş kapa
yarak Yugoslav ve Romanya

lıyı geçti. Şiridin tam yaki· 
ninde yanm metre farkla Yu· 
nanlıya mağlup oldu. 

Bu suretle çok ümitlendiği-

mız bu koşu da ikinci ola· 

bildik. 
Uzun atlama; 
Bu müsabakaya bizden Tevfik 

lttirak ediyordu. Yunanlılar bu
nu da aldılar. Bilhaua bu müsa
bakada Balkan mllletlerlle ara• 
mı:ı:da kapatılamayacak kadar 

Koşucu Semih yüz metreye 
başlarken 

büyük bir fafk vardı. Nitekim 
Yunanh Papanikolau 14,7 lle bi
rinciliği, 13,61 ile ikincilik Yu
~oalavlarda, üçüncülük Roman• 
yahlardı:;, biziınkl ancak 12,89 ile 
ıonunca oJuyor. 

5,000 metreye, Mehmerin haa· 
talığı henüz iyileştiği için gire
medi. Bu koşuyu da Yunanhlar 
kaı.andılar. 

400 metre milsabakah yarışın 

TEFRİKA NUMARASI 13 ======== 
YABIŞ 

Milyoner H•c• Sinanm ne pa· 
ta.sile, ne evladlle alikaları ol· 
.. ııyan, Vali Paşanın kazancından 
da bir pulluk İ•tifadeleri bulun• 
~'Yan Bo•na gönülüleri Hacı 
Sınana da Valiye de lanet okuya 
Ok ' li uya takibe çıktıkları gün hattat 

ıı.san Hazretleri dahi Potgorl· 
f edo çadır kurmutlardı. O muh
t eşenı otağ ve önünde dalralanan 
.,_\lğl•r, takip müfrezeılnin bir 
h;tice elde edememeıi halinde 
tt:f a~ Valinin hareket• geçece• 

A. •ika tfham ediyordu. 

YAZAN:* * 
almıttı. Bu aebeple dereden de
reye, tepeden tepeye çekilerek 
ardına düşen başıbozuklarla eğ· 
l niyordu. iki hafta kadar bu 
de~ ıenli kaçış ve gafilane kova
Ja;ış devam etti. Paşa korkuaile 

k. ayı yakalamak kayguaına 
d~ş;'n biçare aaraylilar; ekşiıu
d Yenihandan, Akhiaardan, 

an, ~ )ağından ter dokerek, 
Köpruyay H 1 ek geçtiler' e vana 
taban teper ld'l r Bir gün 
vadisine kadar ge ı e • lftllğ. 

A 1 ,., oğulları ç ıne 
ıonra t ıadısa Oradan Keliı aan· 
varacaklar ı. V 

h dOdu başlıyordu ve ene-

birinci ve ikinciliğini de Yu· 
nanlılar temin ettiler. Radyo 
ahizeleri o koca mermer stad· 
yomda mütemadi Yunan at
letlerinin muvaffakıyetlerini 

il4n ediyor. Sabahtanberi 
birinci oh'irak hep onların 
isminiJ işitiyoruz. Şeytanın 
ayağını kırıp kendimize bir 
birincilik temin edemedik. 

Son ba.yrak Koşusa: 

Bugünün programımn son 
numaralarmdan bizim ittirak 

ettiğimiz bir koşuda bu 
800X400X200X 100 bayrak 
yanşı idi. Bizden Mehmet fAli 
iki yüz metre yarışında çok 
yorgun düştüğü için bayrak 
takımımıza giremedi. Semih 
te girmediğinden takım Ziya, 
Rasim, Hakkı ve Bahadan 

teşkil olundu. Bunda da Yu
nanlılar birinci, Yugoslavlar 

ikinci, Romenler üçUncU, biz 
de dBrdüncli olduk. 

Stadyom yavaş yavaı bota• 
lırken radyo ahizeleri iştirak 
eden milletlerin derece ve 
puvanlarını şöyle ilan ediyordu. 

b. . l 
83 puvan ile Yunanlılar ırınc' 

1 'k' • 42 ile 55 ile Yugoslav ar ı ıncı, 

R ı l ·· ·· .. 16 aayı ile omanya ı ar uçuncu, 
1 Bulgarlar dördüncü geliyor ar. 

Biz ancak 13 ıayı alabildiğiıniı· 
den aonuncu kalmıştık. 
-·"··········1••············'"'"''''':t .. 
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ı eşkiyanın maksadı, Venedikliye 
mi iltica etmekti? Eğer Voyvoda 
Abdurrahman, böyle bir halt 
ederse it büyüyecekti, Hacı Sinan 
oğlunu kurtarmak için büyük 
bir muharebeye girişmek lazım 
l'elkcekti. 

Şimdi aarayhlar, küfür aavu• 
ruyorlardı. çoluklarını, çocukla· 
rını yüzüstü bırakıp böyle feuah 
fersah dolaşmak, canlarına tak 
etmitti. Ellerinden gelse ge.rl 
dönecekler, bu uzun uhınetın 
acıaını çıkarmak için Hattat Ha· 
aan Paşanln aaçını, aakalını tel 
tel yolacaklardı. Fakat eli bot 
döndükleri takdirde top H tü· 
fek ateılle kartılaoacaklarını bi!• 
dikleri için emelleri, uyıf bır 
dua ilbi ancak dlllerinln ucunda 
yafaya bfllyordu. 

GönOllüler, artık Atlıağ• 
ofulları çiftlltlne yaklatınıtlardı. 

-~ Ynl a-ün çete reiıi HacJ Sl-etti .. ı_ __ ' ._ __ ,,__ eağı u kınlaşıyordu. Acaba 
~ı • Y-•~~~~~~~~-

lfı~iyet Acısını Daha Çok Duyduk 
ikinci mektup : 
Caddelerde akın akın 2'elen f 

halk atadyom tribünlerini doldu· r 

ruyor. Yine muauam atadyom 
birinci 2'ünde olduğu 2'1bl mer
merlerin beyazlığı kapanacak 
derecede •eyirci ile karardı. 

Ortada büyQk bir masanın O.ı• 
tilnde birçok vazo ve heykel 
di:r:ilmff. Bunlar, 1931 aeneai Bal
kan şampiyonlarına verilecek 
hediyeler. Bugün de müıabakalar 
açılır açılmaz Yunanlı atletlerin 
muvaffakiyetlerini radyo ahizele
rinden dinlemiye başladık. Ahi-
zeler Yunanlı Kramiıln bata 
ieçtigini, biraz aonra da diğer 

bir Yunanlının, Sorraaın başı 
aldığını ve Yunanlılar önde va-
ziyette atadyoma doğru yaklat• 
tıklarım haber vermlye batladı· 

)ar. Bu kotu kırk iki kOaur ki
lometrelik maraton yarışı olduğu 
için ltadyomun dışında yapılıyor. 
Son merhale atadyomun içinde 
bitiyor. Ahalinin çılgın alkışları 
ara:;ında Sarroı mavi pantalonu 
ayağında ahaliyi aelimlıyarak 
maraton koşusunu birinci olarak 
bitirdi. 

Sırıkla atlamada da Yunanlı
lar kazandılar. 

Dörytilz metre düz koşunun 
ıeçmeleri başladı. Seçmelerde 

Ziya dördüncü oldu. Diğer 
dört yllz metre ıeçmiye giren 
Rasim yarı yolda kesilerek 
Yugoslavlara birinciliği kap-

tardı. 
1 t O metre manialı kotu da 

L , 

Maratonda kazanan Yunaull 
koşucu 

faza edemiyerek koşuyu kay
bediyorlar, 

Cirit atma mO.aabaka11nda 
Yugoıla MHno bfrlncillti 51,64 
!Ok bir abtla temin ediyor. Bu 
milaabakada Yunanla Ronldı 
ikinci oluyor. 110 metre m01a
bakab yaratın finalinde Sedat ta 
nr. Fakat yine naıiblmlı en 

Üç adım atlamada derece kazananlar, aoldan •ıra tle ı Papanlkola (Yunan) 
birinci, ikinci Yul'o•lu, GçUncll Yunan, dördUncll Romanyalı. 

da yine Yunanlı Montekos •onuncu olmak.. bu yarıtta da 
birinciliği aldı. ikinci iiçüncU Yunanlı Mantikaa birinci, Yu-
Yu l 1 R ' 1 b' goslav ikinci, Bulgar Oçüncil 

gos av ar ve omanya ı, ız oluyorlar. 
hu müsabakada da döndün· 400 metre yarışı: Bu yarış-
cüyüz. ta Yunanlılar kaybettiler. Bi-

1500 metrede de Yunanh dayetto Yunanlılar başta idi. 
Georgacopoulos birinci, Bul- Fakat sonraları gerilediler. 
garlar ve Romanyalılar ilk Birinci ve ikinciliği Yugoslav-
turlardaki hakimiyeti muha- Jar, üçüncüliiğü de Bulgarlar 

Orada başbaşa verip bir karar ı 
ittihaz edeceklerdi. Ya AJlaha 
tevekkül edip Sarayboanaya 
dönmek, yahut "Allahın toprağı 

geniştir., diyip gözlerinin alabil
diği yerlere dağılmak istiyorlardı. 
Dedelerinden kalma yurtları 

eözlerlnde tütüyordu. Çolukları· 
nm, çocuklarının ittiyakı yQrek
lerinde yanıyordu. Lakin zalimi 
valinin korkunç hayali, yurt aş
kını da, yuva muhabbetini de 
kendllerlne unutturuyordu. B6yle 
aefil ve ze1il kırlarda dolatmak
tan ve ~yle lnaaflız bir vezirin 
cnriı1t çekmektenae batka bir 
diyara göçmeyi tercih ediyorlar· 
dı. Herhalde met'um bir sera
ba benseyen haydutlara yetiıe· 
mlyeceklerine kanaat retirmı,ıer• 
dl. 

lıt• bu elemli uziyette ller· 

Uyerek çiftlik binalarının başla

dığı noktaya adım attıkları ande 
kartılarına aeklz, on atlı çıktı. 

Bunların en önünde bulunan 
lkiıi, çiftlik aahlpleriydi. ihtimal 
ki kendilerini karşılamak, çift
likte yer göıtermek üzere oraya 
welmişlerdl. Fa kat yine <indo 
bulunup yüzünü bir 9alla örtmüş 
olan üçüncü atlı kimdi ve niçin 
bByle tesettür ediyordu? 

Saraylılar, dura ki ıyarak kar
tılayıcılarınl aöze ba,lamalarını 
beklerken o tal peçeli afivarl, 
JÜıtiindekl örtilyü açtı: 

- Merhaba hemşehriler, de· 
di, bot geldinl:ı:I 

Şimdi bet yfiı: Bo•nalı, mü•
terek bir aevinç içinde çalkanı-
JOr, bir ağızdan hay kırıyordu: 

- Muatafa, Sinan oğlu Mua
tafa1 

Sayfa 9 _. 
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Kadın Ve Kalp 
işleri 

Karileriınin Suaı. 
lerine Cevaplarım 

Bir genç kız yazıyor: 
.. 21 yaşında bir genç kızım. 

Dostlarım güzel olduj'umıa 
aöylüyorlar. Bir iki ecnebi 
liaam bilirim. Birçok taliple
rim zuhur etti, istemedim. 
Birçok ıençler tarafından 
takip edildiğimi hiasediyorum.. 
Fakat bunlara ehemmiyet ver
miyorum. Derken, hayat önü
me bir it adamı çıkardı. F •• 
kat talie bak ki bu adam 
evli. Herkesi istihfaf ile gören 
gönlüm, nedense bu adama 
yapııb kaldı. Adam da bana 
karıı llkayt değil, belki de 
benim yUzUmdea yuvasını bo
••cak. Bunu istemiyorum ve 
m?ztarip oluyorum. Unutmak 
iıtiyorum. Bana yol gösterir 
miıiniz? ,, 

Yolunuzu değiştiriniz kızım. 
Bu adama nerelerde ra1t ge· 
llyorsanız oralardan uzakla· 
ıınıı. O adamın görUımek 
veya bir yerde bulunmak için 
kuracağı plAnlara diiırneyiniz. 
Evli bir adam bir genç kıza 
vefalı bir arkadaş olamaz. 
Hem evini yıkar, hem seni 
muztarip eder. 

Eğer görüşyorsanız, ilk gö
rUıüşte fikrinizi açıkça söy· 
le>:i~z ve uzaklaşmasını ihtar 
edinız. Bu küçlicUk macara 
bu suretle tehlikesizce niha
yet bulmuş olur. 

* Bir genç kız ioruyor: 
"Çok gülüyorum. Amma 

olur olmaz şeye gülüyorum. 
Arkadaşlarım alay ediyorlar. 
Gtllmiye naıd mAni olayım?,, 
Ağlamıya ve somurtmıya 

alışmış insanlar gülmiye ta

hammül edemezlerse şaşmayı
nıı:. Siz gülmiye bakınız. 

Hammfe.11ze 

aldılar. 

Uzun atlama müsabakası: 
Bu müsabakada Yuaoslavlar 
birinci, ikinci ve uÇuncülük 
Yunanlılarda kalıyor. 

Yegane Birinciliğimiz 
100X4 Bayrak yarışı; 
Türklerin bayrak takımını 

Hakkı, Enver, Semih ve Mt:hmet 
Ali letkU ediyorlardı. Tabanca 
patladı. Hakkı ok gibi fırladı. 
Bayrak olden ele geçe geçe son 
yüz metreyi koşan Mehmet Aliye 
dört metre kadar lehimize bir 
farkla geçti. Mehmet Ali bu far· 
kı bfra:ı: daha açarak Türk takı
mının birinciliğini temin etmlt 
oldu. Yarış Yunan ve bizim ta· 
kım arasında çok heyecanlı oldu. 

Bu yarıfta Yunanlılar ikinci 
kaldılar. 

Sırıkla atlamayı da Yunanlı• 
(arın kazandıklarını haber aldık
tan aonra atadyomu terkettik. 

Stadyomdan ayrılırken bayrak 
yarışı~ı kazandığımız zamanki 
•evfocm hdla dt!vam ettiğini hi.s
aederek diğer müaabakalnrda 
kazanamadığı mızın a cıunı daha 
çok duymuı oldum. 

Sait Teofik 
., 

Evet. Pata korkuaile eşkıya 
takibine çıkan, günlerden beri 
dere, tepe dolaşan Bosnalı gö
nüllüler, milyoner Hacı Sinaeddi· 
nin geııç oğlu Mustafa ile karıl 
karşıya bulunuyorlardı. Bu; bir 
ıerabın tutulması, rilzgirın ya
kalanması gibi blrfeydi ve gi). 
nOlJerl, nef'eli bir hayret içinde 
barbar bafırhyordu. 

Eşkiya kendilerine Bosna 
eyaletinin bir yıJlık iradı kadar 
menfaat temin etmit olan kıy• 
metli eairi, ULUn günler 
yanlarında tatıdıktan sonra 
eetirip Ağa oğullarına tealiın 
etmiılerdi. 

Genç Muatafa dün 
kızgın hemşerllerine 
aürprb; yapmak için 
rine çıkmıştı. 

yorgun vcı 

tatlı bir 
istikballe• 

'·Arkaaı var) 
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Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : Server Bedi 

Aklımdan Geçmiyenler Başıma Bir Kadının Arkasından 
Geliyor Ve Hayret Ediyordum 

--·---------------------------------------lllml--9!1!",... SİNEMALAR 
--1---------------------------------=-==---a::a:ıı---=.iu-" 

SiNEMANIN 
Bu haftaki prognmı çok ZENGİN ve çok mühimdir. 

2 BÜYÜK FiLMİ: 

- CiNSi LATiF pek eğlenceli bir komedi, SIDNEY 
CHAPLIN ve BETTY BALFOUR larafmdan 

' .. ı __ _ YAZAN: M. KAZIM 
F arzedelim ki siz, yirmi 

yaşında, çok güzel bir erkek
siniz. Kendiniz gibi genç ve 
güzel bir kızla evlenebilirsi
niz. Eşinize tesadüf etmeyi 
bekliyorsunuz. Tam bu sırada, 
kulağmıza geliyor ki, ihtiyar 
ve zena-in bir kadın sizinle 
evlenmek arzusundadır. Meseli 
Ferhunde Hanım diyelim. Bu 
kadın çok zengin. Dehşet. 

Faraza, tutalım, ayda on hin 
lira getirir bir iradı var. Çok 
zengin, fakat çok ihtiyar. 
Yine tutahm, yetmiş yaşında. 
Ne dersiniz? Evlenmiye razı 
olurmusunuz? Hiç değilse 
biraz dilşiinür milsünfiz? 

buldum. Bırakınız bana "çılgın,, 
desinler. Ehemmiyeti yok. 
Ben yalnız kalbimin sesini 
tanırım. Dedikodulardan mü
teessir olmıyacak kadar ihti· 
yarım. Bana teşekkür etmeyi• 
ni:ı. Yalnız, hürmette kusur 
etmezseniz benim için klfi ve 
en büyük milklfat. ÇünkO 
benim kimsem yok. Ôlnmiim
den sonra bana bir damla 
göz yaşı da vadederseniz, 
şimdiden ben ıize borçlu 
olurum. Temiz bir kalblnlz 
olduğunu biliyorum. 

2-FAKIR MİLYONER 
RICHARD TALMADGE •e CGNSTANCE HOWARD 
tarafınoon temsil edilen tuhaf sergUzeştleri musavver bir 

filmdir. İlAveten: ZENGiN VARYETE NUMARALAIU « -127-
Kazım Kara Bekir Paşa: 

birkaç gün sonra (Kars) a 
avdet etti. Kar:ırgihına gide· 
rek kendisini gördüm ve ha· 
na verilen memuriyet esna
sında ifa ettiğim hizmetleri 
muhtasaran arzettim. Bu hiz
metler arasında Hindistan 
hududunda Uç buçuk sene 
müddetle iki İngiliz livasını 
ggal etmiş olmak ta vardı. 

Paşa hen anlatırken dudak 
bnknyorclu. Neticede: 

- Koca orduların çarpış

tığı dariilharekitlarda bu ışın 
ne ehemmiyeti olabılır? de
mesin mi? 

Bu cevap karşısında duy
duğum hayreti biç unutamam. 
Demek ki altı sene parasız 
pulsuz, arkadaısız ve bu kadar 
müşkllllit ve tehlike içinde 
yaptığım hiımet bir hiçten 
mi ibaret idi. 

Jt 
Misafirhaneye mUteessir bir 

vaziyette döndüm. Paşa şifa· 
hi izahatımı dinledikten sonra 
bir de tahriri rapor istemiıti. 
Bu teessüre rağmen raporumu 
hazırlamıya koyuldum. Yaptı
ğım hizmetler( anlabyor ve 
iıahahmm sonunda da bazi 
Türkmen aJlretlcrinin Tl\rkiyo
ye gelmek hususunda izhar 
ettikleri arzuyu kaydediyor· 
dum. Bu münasebetle: 

- İngilizlerin Klirtleri tah
rik etmekte olmalanna ve bu 
itibarla ergiç bir Kürt iıyam 
ile kar~Jlaşmanın ihtimal dahi
linde görünmesine binaen Er
menilerden boş kalan nokta· 
•ara bu Türkmen Aşiretlerini 
lskAn etmenin doğru g6riln
düğünli zannettiğimi söylüyor
dum. Kazım Kara Bekir Pata 
raporumu okurken karşısında 
idim. Bu noktaya gelince paşa 
bana: 

- Siz Ruslarla aramızı boz
mak mı istiyorsunuz? 

Dedi. 
Ben şark ell,.rmde dolaııı • 

ken büyllk devletlerin ıark 
siyaRetlerini biraz 'lnlal!'lıya 
başladığımı zannediyordum. 
Bu anlayış neticesinde de 
menfaatlerimiz birleştiA'l nok· 
talarda Ruslara yardım etmek
ten geri kalmamıştım. Fakat 
maalesef Efgar.lılara olduğ1: 
gibi Ruslara da açık ve t~miı 
bir siyaset takip ettiğimi an
latamamıştım. .. 

Paşanın huzurundan gllzltu im 
kararmış ve beyı.im yeiile 
dumanlanmış bir halde çık. ı--ı. 
Çok geçmeden bu teeısUrümO 
arttıracak bir hAdiıe çıktı: 

Türkistanda iken temi: ve 
maruf bir ailenin kızı ile e•· 
lenmiştim. Memlekete gelirken 
refikam hitt.: bi yanımdaydı. 

Esasen pek müvesvi~ blı 
karekt rcle y:uahlmıı olan 
Paşa, refikamıo R :ryalr oldu· 
ğunu ırörUnce kbıbl!lr, b~I· 
ki da ftuıyaya hU~atçıla.ı u· 

mamnda ırönderilmiş olduğu· 
mu dllşllnerek şüpheye dllftü 
ve beni mühtedi bir Ermeni 
olan Hidayet İsminde biri 
tarafından tarassut altına al· 
dırdı. Ben Türktllm, fula 
olarak zabittim. Nasıl olur da 
bir mühtedi tarafından taraı· 
aut altına alınabilirdim. Bu 
muameleyi bir tlirltl hazme
demedim. 

• 
Arbk benhn için yapılacak 

~ey bu Şark cephesinde kal· 
mıyarak Garp cephesine git· 
mek ve orada çarpışan ordu .. 
ya iltihak etmekti. Fakat 
bunu nasıl yapabilirdim. Dfi.. 
şUndtlm. Aklıma Cemal Pa• 
11anın Gazi Hazretlerine hita
ben yazdığı mektup ieldi. 
Derhal Gazi Hazretlerine 
bir telgraf çekerek ı 

- Şifahi maruzatta bulun· 
mak llzere Ankaraya gel
mekliğime müsaade buyur· 
malarını rica ettim. Bir hafta 
sonra gelen cevapta ı 

- Seyahatim esbabının te
min •e teshili için Klıım Ka
ra Bekir Paşa Hazretlerine 
yazıldığı Hitfen bildiriliyordu. 

(Mabadı yarın) 

VEFAT 
•Lloyt Trieallno., v•por koma. 

panyaınnın milfettitl umumi .,.. 
Şarkı Karip mümeHili umumiai 
Komandatore Domenlko Braua
JoJU Ef. k11a bu haatalıktan .an· 
ra, bu sabah JrtlbaH darabeka 
eylem ittir. 

Elemdide zevcHI Madam Na
taıa, hemılresi Maria Badin, J•• 
A"enleri mühendi• Leon Badin 'H 

Gulia Damlnl 'H HYceli Lulcl 
Damini bu baberllfeJiketl akraba 
eviddalaranın piti lttlllın. i .. J 
ederler. 

Merasimi rubaniJ• cumuteal 
iDDil saat 10 da S.7otluada 
.. Salnt - Antoloe ,. ldll .. ıhade 
icra edildikten aonra, cenaze Fe
rlk~yündeld kabri•tanda defnolu· 
nacaktır. 

ltbu tlabatı da nt tel&lııld et· 
melerl ve berayı taı:lyet :dyaret 
icraaı zahmetini ihtiyar buyur•H· 
Jan rica olunur. .. 

.. Uoyd Trtutlno,. :;cyrlsefaln 
ılrketl, otu• Hneden faıtla bir 
mUddettenberl şirketin neftn~ 

hidemRtı berıüı!deai ubkat ••· 
mit olan ve hlla ~andiılndea 

büyOk himmetler beltlenen l\'tı~et
tltl umumf 

Komandatore DomJnico Braı .. 
zıtfelll Efendinin bu aabah vukuu 
vefatlle duçar oldutu ınyıı.ı elimi 
derin bir teeuilrle arzı ihbar eyler. 

1ıtanbul 1S Tetrlnlnvel 1931 .. 
Lloyd Trleıtlno vapur kum· 

panyaaının lıtanbul ıeraceatahfı 
memurları, pek muhterem Ye mu• 
aneı amirleri milfettlılumumi 

Komandatore Domenlco Braı· 
.1afeHi Efendinin bu sabah !rtib aU 1 
rlarıbeka eylemlı olduA-unu kar.na· 
ı: bQınO tecuilrl• arıec!erler. 

letanbu• 15 Tetrlnlnnl 19Sl 

itfaiye t,ıerl 
lıtanbuJ Belediyeli lUaiye 

teıkUltmı tevsi vı yenJ dbııı· 
lJ1rla teçblı için yeniden arı>
ıör, L'flOtJpomp Ye dij'er itfa· 
ly~ a'üt ve i"de•atr all'ilıye 
l~ıJrar ve,.m1'tlr. 

G L O R Y A 

ODANIN 
filminin .on temsilleri. 

Bugun ART 1ST1 K sinemasmda 
GABY MORLA Y ve CHARLES VANEL 

tarafından temsil edilen 

SEVİLLE DANSÖZÜ 
Fransızca sözlü ve şarkılı filmini görünüz. 

lıte, yirmi yaşında, çok 
güzel bir genç olan Haldun, 
b6yle çok zengin ve çok ih· 
tiyar bir kadının teklifi kar
şısında kaldı ve biraz değil, 

adamakıllı dllşttnmiye başladı. 

Böyle, hiç ilmit edilmiyecek 
bir konferans karşısında, Hal- • 
dunun nekadar şaşaladığım 
bir göz önüne getiriniz. Yal
nız hayret etmekle kalmadı, 

son derece müteessir oldu, 
hatlA kadınm eteklerine ka· 
panmak, ona biiyiik bir hür
met ve muhabbet eseri gös
terme'<: istedi. 

-GLORYA,.. Bugün 

OPERA sinemasmda 
İstiklAl mücadelesinden bir 

safhayı musavver Nihayet razı oldu. 
Ferhunde Hanımın Bebek· 

teki bllyilk yalısına çekildiler. 
Zengin ve yqh kadm, ya· 

lıda, Halduna ayn bir daire 
wöaterdi ve dedi ki ı 

- Yavrum, size yavrum 
diye bitap etmeme izin veriniz, 
çllnktl bugUne bugl\n zevcim· 
ıiniz amma torunum yerinde 
olduğunuzu unutmıyorum. Ya•· 
rum, ıakın üzülmeyiniz, kork· 
mayınız. Ben sizinle gençler 
gibi aeviımek için evlenme
dim. İşte sizin daireniz bura· 
ııdır; benimki de öte tarafta· 
dır; ıi.s burada yatacaksınız, 

bon de kendi odamda. Ben 
size iylik yapmak için evlen· 
dim. ÇnnkO meziyet sahibi 
bir genç olduğunuzu görüyor
dum. Sizi lzıeti nefsinizi en 
az kıracak bir şekilde himaye 
etmek çaresini evlenmekte 

Suriyede 

Ferhunde Hanım, Haldunu 
kollarından tutarak kaldırdı: 

- Böyle· fevkalade şeylere 
lüzilm yok, yavrum, dedi, 
dostça yaşıyalım. Geri tarafı 
tamamile fazladır. 

Ve F erbunde Hanım, söy· 
lediği bütün sözlerin doğru 
!PJduğunu, Haldune, ispat etti. 
Haldun da bu bayata uymıya 
fıecbur oldu. 

Böylece, tam bir ahenk 
içindey yedi sene yaşadılar. 
Kadın öldü ve müthiş ser

vetini Halduna bırakb. Fakat, 
,. memleketin en zengin adam
j)anndan biri olmak bile, bu 
kadını kaybetmek yüztinden 
kendini çok bedbaht bulan 
Haldunu tesel1i edemedi ve 
asil genç, Ferhunde Hanımın 

arkasından ağladı, ağladı, çok 
ağladı. 

Para Meselesi 

ltalyaya Karşı Boyko· Vaziyette Henüz Değiş-
taj Yapılıyor miş Bir Cihet Yoktur 

Berut, (Hususi) - Suriye ve 
LUbnanda müthiş bir İtalyan 
aleyhtarlığı cereyanı ve boy· 
kot hareketi başlamıştır. Bu 
boykot cereyam yalnız ltalyan 
mallarma karşı değil, İtalyan 
edebiyat v" lisanına karşı da 
kcndiaini göstermektedir. Bu· 
rada yer yer içtimalar ya· 
pıl~ış, konferanslar verilmit 
ve ltalyao mekteplerinde oku· 
yan çocuklann babasından ço· 
cuklarını mekteplerden almaları 
için imzalar toplanmıştır. Hn
kümetteo de İtalyan maJlann
dan ağır resim alınması tek
lif ediJmiıtir. Bu aleyhtarhğa 
sebep ltalyanm Trabulusgarp· 
ts yaptığı bazı hareketlerdir . 

Belediye Tasarruf Yapıyor 
Vergilerde yapılan tenzilAt 

Belediye btıtçeıinde eksikliğe 
ıebep olmuştu. Belediye, bu 
eluikliği kapatmak için bu 
ıen• mektep inşaatıodaa bir 
kıımmı ııelecek seneye bırak
ilUlı mUnbal memurluklara da 
kimıeyi tayin etmemiye karar 
H!'miftf r, 

İngiliz lirasının sukutundan 
sonra ticari taahhütlerin Ö· 

denmesi meselesi ihtilaflı bir 
şekil almıştı. Bu ihtilaf henüz 
kat'i bir hal şekli bulmadı
ğı için tacirlerimiz müşkül 
mevkide kalmışlardır. 

Haber aldığımıza göre ih-
racat ofisi bu mesele ile 
ehemmiyetli surette meşgul 
olmaktadır. Bu hususta Fran· 
sa ticaret müşavirleri bir 
karar vermişlerdir. Fak at bu 
kararın memleketimizde tat-
bikına imkAn görülemedili 
için mesele bir müddet daha 
muallik duracak deme!<fir. 

Kuru Meyva ticareti 
Bir F ransı:ı tkorethanesi ih

racat ofisine müracaat ederek 
memleketimiıdeki tanmmıı 
tüccarlarla mUna'3ebet peyda 
etmek istediğini bildirmiştir. 

Bu firma, kuru meyva ve bil
hasaa incir, lizUm, kuru kayısı, 
erik gibi meyvalarm Paris'te 
kumüsyonculufıunu yapmak ve 
yahut doğrudan doğruya alıc1 
olmak istemektedir. 

Yarın akşam 
Saat 9,45 te 

BÜYÜK GALA 
olarak 

MOTHIS BiR TEMASA 
' ' 

Sözlü sinema , . . 
san atının en 
kuvvetli eseri 

E. A. DUPONT'un şaheseri 

Maxime ~ 
Desjardin L 

Marcel 

Vibert 

o~o 
T 

Alice 

Field 
i 
K 

Le on 

Beli er es 

filmini 
takdim ediyor. 

Bir transatlantik vapurunda 
hiss1 ve müessir bir dram .. . 
Cümudiye.... Müsademe ... . 

Kaza .... 

r İspanyol şarkı ve danslanm 
seviyorsanız diinyanın en 

meşhur dansözü 

ROZITA MORENO ile 
Rio de Janeiro milli tiyat

rosuna mensup 
ROBERTO REY•i 

Şen İsnanlar 
( GeM Heurcux ) 

Tamamen lııpanyı>lca bUyOlı opere
tinde alkıtlamağa haıırlanmız. 

Yakanda ELHAMRA'da 

Tiyatro Ve Sinemalar 1 
AL.KAZAR - M.auell 

ALEMDAR - Yanık kaJple.r 

ARTiSTİK - Sevil Dan.asa 

A S R 1 - Fakır mllyoau 

EKLER - Mllton 

El..HAMRA - Parlall KahYect 

ETU V AL - Caa: kıralı 

FERAH - Altına hl\cum 

GLORY A - Sa.rı odanın earan 

KEMAL B. - Mukaddcıa dal 

1 

Varşova Kalesi 
sesli ve şarkılı filmini mut

laka görünüz. Mümessilleri: 

Victor Varconi 
Bugün saat 11 de matine 

Umumt duhuliye .25 kurWJ. 

Radgo j 
t 6 Te,rinievel Cuma 
İstanbul - [ 1200 metre 

5 kilovat ] 18 gramofon 19,30 
alaturka saz, 20,30 gramofon, 
21 alaturka konser, 22 orkestra. 

Heilsberg - [ 276 metre, 
75 kilovat ] 12,2.5 ( Ellen Vat• 
teyne ) taganni ediyor, 20 
Amerikadan Trans rrusyon, 
20,15 halk operaları. 

Mühlaker - [ 360 metre, 
75 kilovat ] 19,45 0skar Vayl
din 75 inci senesi nıünasebe
tilc bir m üsahabe, 19,55 şen 

havalar, 21 Karlsroheden na· 
kil. 

Bükreş - ( 390 metre, 36 
kilovat] 20 Radyo Darülfünu· 
nu 20,40 gramofon, 21 klav· 
ye, 21,45 dini ve haJk §ıır
k1 lan. 

Roma - ! 441 mel.re 75 
kilovat 1 20,10 gramofon, 20,30 
ınüsahabe, 21 Eva operas ı. 

Viya11a - I 517 metre, 20 
kilova'] 19 Mari Vigman, 19,:30 
yeni şarkılar, 22,40 gün ha· 
berleri, 21,55 dans havaları . 

Peşte - I 550 metre 23 
kilovat l 19,15 konseı·, 20,10 
halk sarkıları, 23 cazbanL 

Vartova - ( 1411 metre, 
158 kilovat l 19,35 gramofon, 
20 müsahabe, 21,15 Şopeıı, 

23 dans havaları. 

ı1'AjfK - Sosa bllyük 

MELEK - Parlıll Kahved 
MiLLi - Busenin kıymcıtl 

OPFRA - V nrıova Kalell 
$IK - itham cıdlyorwn 
l.lık\'ld • r HAie - Atk reıml ı•çidl 
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Beylerbeyi Sarayında Yangın 
Çıkh, Kadınefendinin Odasın-

dan ~!~N~!~!KIR F11ıkırıyordu 
(H•r Acril:ı •dfu"•r) 

l22 KlnunMDI ita 

Hup, tekru bqladı. 
Vaziyetin Yahametinden do· 

layı kalplerde acı bir teeı• 
ltlr mevcut olmakla beraber, 
eskisine na:ıaran hiç olma:ııaa 
zayıf bir ümit var ••• Mahmut 
Şevket Patanın, idareyi ele 
alması, derin karanlıklar için· 
de, uzakta parlıyan müphem 
bir lfığa benziyor. 

Abdülhamit, harbin deva
nundaki zarurete kail olduğu 

için, harbin tekrar baılamuı• 
na biç hayret etmiyor. Ve: 

- Yeni idare, büyl'ık bir 
taf er kaı:anamua bile, biç 
olm•zıa kaybedilenlerden bazı 
ıeyleri kurtarabilir. 

Diyor .• Mütemadiyen (Buha
rli terif) okuyur. Namazlarda 
uıun uzun dua ediyor. 

H Mart 529 

BUtun imdat kuvvetlerinden 
nıahrum olmasına rağmen 
aylardanberi kendini müdafaa 
eden (Y anya) kalesinin ıukut 
ettiğini geçen gün haber 
alınıı ve pek müteessir olmuş
tuk. Nihayet bugUo de kahra
man (Edirne) kalesinin düşman 
eline geçtiiinl gazeteler yazı
yor. Bu fellket haberi, hepi
mizi kahretti. 

Asırlardan beri Rumeli de 
hllk ~mran olan TDrklüğUn, 
son yıldızı da söndU, demek
tir. Hepimiz, derin bir matem 

içindeyiz .. 
17 Mart 129 

Odamda, mektup yazmakla 
meşguldüm. Birden bire Ab
dülhamidin yatak odasmın 
bulunduğu koridordan kalfa· 
larm çığhklanm duydum. 
Hemen kalktım. Kapıyı açhm. 
Nuri ağs, mabeyn ıalonuna 
doğru koşuyordu. Ben de 
arkasından koştum. 

Harem kapusunun 6nünde
ki bUyilk mermer sahanlığa 
vilıl olduğum zaman, bütün 
kadınlar, koridorun methalin
de toplanmış, haykırıyorlardı. 
lık feryadı işittiğim zaman, 
birdenbire aklıma gelen başka 
ley olmuştu. Koridorun met· 
halinde, kadmlarm arasmda 
Ahdülhamidi görDr görmez, 
aklıma gelen ıeyden b:ııka 
bir hadisenin vukubulduğunu 
lnladım. 

AbdUlbamldin odasına biti
tlk olan Naciye Kadın Efendi· 
ıthı odasmdan oldukça kesif 
hir duman çıkıyordu. Bilhassa 
hu dumanı gOrdOkten sonra, 
artık hiç telAş etmedim. Ya· 
kaş yavaş, bende aralarına so· 

uldum. o r%aman Nuri ağanın 
Ql ldukça mllhim bir kahraman .. 
ı" ıına şahit oldum. 

da Naciye Kadın Efendinin o· 
, ~ı, duınan içinde idi. Bilyilk ve 
ç~r ipek perdelerden alevler 
bııkYorj ve bir yılan dili gibi 
~,, Ole btıktıle yOkıelerek , 
~,,'nın albn yaldııla nakıtla-

)4llıyordu. Nuri Ağa, por-

B•glerbegl saro.gında iiçiincü /ıegkel 
AbdUIAıı:hı bunu da binlere• liraya aatın almıotı 

delere a!llldı, çekti, kopardı. 
Bir taraftan bunları, ayakla
nle çiğneye çiğneye ıöndür
miye çalışıyor, diğer taraftanda 

- Su getirin.. Su .. 
Diye haykmyordu. 
Bütlln böyle fevkalide za

manlarda olduğu gibi vak'anın 
bidayetinde telit gösteren 
Abdnlbarnit te artık ıoğukkan
hlığmı ele almış, o da kızlara 
ıu getirmesini tavsiye ediyor
du. 

Yangın, bUyük bir ıekil al
nıadan, bilhassa Nuri Ağanın 
himmet ve gayretile ıöndUrül· 
dil. 

Fakat AbdUlhamidin bUyUk 
bir heyecan geçirdiği halinden 
belli idi. Derhal tahkikata 
başladı. Mesele anlaşıldı. So-
bayı fazla yakmıılar. Borular 
fena halde kızmış • Yakında 
olan perdelerin ipek 1&çakla
rını da kızdırmış, perdeler 
birdenbire ateş almış. Ve 
birdenbire alev bUtUn perdele· 
n sarmış. 

Bereket versin, Nuri Ağa 
tam vaktinde yetişti. Eğer 
alevler eşyaya da sirayet et· 

Yol Yapılacak 

Fakat Silindir ihtiyacı 

Fazladır 

Anadolunun her tarafında 
ıoıe faaliyeti başladığı için 
Nafıa Vekaletinin elinde silin
dir kalmamıştır. Vekillet Av· 
rupaya yeniden ( 50 ) ıilindir 
ısmarlıyacaktır. 

Yeni yapılan Bandırma -
BaHkesir şosesi için lhımge
]en silindirleri Vekllet diğer 
vilAyetlerden tedarike karar 
"ermiştir. latanbuldan da (4) 
ıillndir gönderilmesi dün Na-

f BaşmUhendiıliğine bildl
r~;miıtir. Fakat İstanbulda (24) 

ıilindir bulunduğu ye b~nla
rın blle bugUnkU faabyete 

klfi ıelmediği ıöylenmek-
tedlr, 

seydi herhalde mes' elenin 
ıekli değişecekti. 

Abdülhamit, kalfaları fena 
halde haşladı. 

Kaza oldu, demezler .. Sara
yı kaaten yaktı diye bizi ıll
rUm sürUm süründürürler •• 

Diyordu. 

Harem dairesi, derinde ol· 
duğu için , bu gllrültu, dışa
rıdan duyulmamıştı. Nuri Ağa, 
yangına aöodOrdilkten •onra, 
•ellmhk tarafındaki nöbet 
odasına koştu. Nöbetçi zabiti· 
ne maliimat verdi. 

Nübetçi zabiti geldi. Vazi
yeti gördü. Bu esnada Abdnl· 
hamit, her ihtimale karşı Ha· 
remde kovalarla su bulundu-
rulmasını telep etti. 

Büylik bir facia ıeklini al· 
ması çok muhtemel olan bu 

kazadan böyle zararsızca kurtul· 
doğu için Abdülhamit derhal 
bir kurban kesilmesini emretti. 
Yllı otuz sekiz kuruta bir 
kurban ahndı ve kesildi. 

N · Hepimize geçmiJ e ııe •• 
olaun ... 

(Arkau ur) 

Boks Maçı 

Ay Başında Teşvik 

Müsabakası Yapılacak 

30-10-931 cuma gUnU Be
tiktaı kH.\hU sahasında saat 

15 te mıntaka boks teşvik 
müsabakaları icra edilecektir. 

Mıntakmızda buhınan amatör 
boksörlerin bu mlisabakalara 

iştirak etmek üzere 28-10-931 

çarşamba günü akşamına 

kadar lıtanbul Merkez Rıh· 
bm han 9 numarada mınta• 

ka heyetine tahriren mUraca· 

atle kayıt olmaları ve mllsa· 
baka günü tarblmak üzere 

ıa t 12 ye kadar Beşiktat 
klllbünde hazır buluomalari 

tebliğ olunur. 

Geçen Haftaki 
Bilmecemizi Doğ
ru Halledenler 

(Dünka nüıbadan Duam) 

Birer Kitap Kazananlar 
Galata1ara1 llıHI Turhan Sırn, Bur· 

1& G111fpa1a cadd11f N. 2·16, Adana 
l.tlklll mektebi 7uı•da tl N. h•ecle 
M. Şeftir, Ankara Oacebecl N. 119 
Rıdna, Çorlu aıkert hutanuJ opera• 
toru Behcet B. oflu Erdofu, Yosrat 
Gazlpqa mektebi Jale aa.aı, Kale
.us Necmi Doian, ErenkCSy\lııde Boatan• 
a c.dde1lade N. 56 Macide Galip, 
Cataloilu Hamam ıolııak N. 6 lla· 
elde, Beykoz Kankd.,. catldeal 
'8 numarada Bedretttn Klmll, 
Ôd••lt Adaflde nahlreıl ilk Dlektep
teo 14 Fuat, Adana Pollı Ml1d\1tllfU 
Aclıt Kw• Şaldr a., YHıtaaUe Turu, 
Adan•, Orta mektep talebealnden 164 
Fovıl, Adana Useıl 308 Ziya BUJut , 
Kon7a Allettin clnrında Yıld11 ote11 
brş111nda 725 No. evde Saim Re,at, 
Aydın SultanhiHr muhtelif ilk mllktep 
9 No. MOkerrem, Mani1a Helvacı ude 
Ali Bey mahtumu Ennr Kaya, 
Nllıımbey mahalleainde Koca ıokak 

No. 8 Aydın Meb'uıu Retlt Galip Beyin 
kerimesi Leyll Re,ıt, Ankara lıtaayon 
muhabere memuru nezdinde Atiye, 
Ankara Erkek llHıl talebeainden 443 
No. MUmta:ı:, Ankara llaeıl 172 Nedim, 
Adliye Veklleti lıtatlıtlk n Netriyal 
MUdOrU Klztm Bey va11taılle Şllkran, 
BeyaDt;Camcıall mahalleıl Emine HUınü , 
Ankara lnceau klSprllıll kar,ıaında l (J : 
No. lı hanede Hikmet Şükran, Boadaj;l 
bQkdmet doktoru km Nehir, Ankara 
Erkek Llıeal 137 ŞGlall, Çlaede avukat 
Mehmet Sadık Bey turonu Saadet Ha· 
nım v• Beyler. 

Birer Muhtıra Defteri 
Kazananlar 

Uı;unköprit Muradiye mahalle•l tt 
bakkal, Adana Me•tansade Maballeıt 
179 Doian, Erkek Llıe1I '96 Nlyu:I, 
fımir Hallmağa çar4m No. 78 AH Hi1-
1eyin, Tayyare Cemiyeti maha1lbl ojlu 
Naınl, tı:mlr Karııyakada Belediye ıo
kağında 27 No. da Nedime, Edirne 
Erkek Muallim mektebi talebulnden 
ıs No. lı, KHımpafada Usunyolda S7 
No. da Helvacı Murat Efendi kın Zehra, 
'Ntıant•fı, GUneo apartımanında lıunet, 
Edirne erkek llıe1I talebeıindt-a 14 
Sabahaddin, Pendik l•ta17on oacldeaha· 
de ınektep W 'flllnda Muıtafa 8. nıu
tulle Yanya mUbadUlerlndea O•man 
otlu Bayram, Eyllp Nltancı mUnHvl 

caddeal 1 no. Seyfi, Ankara Gul Ukmek• 
tep 347 Nimet, Adana Sıt~ mllcad.ı. 
Jıf, Avni, Samıun Baidat caddeıJnde •2 no. KAslm,1 Adana orta •elıtep 115 

,Cemli, Ankara Otayatmaı apartımanın• 
'da Ali Rıza B. nesdJnd• Huluııl, Anka• 
ra Bozkurt mahalleal orta aokak 5 
S.rmet, Beyoğlu 19 uneu ilk mekt.p 
betlncl ıımf 2S4 Nevzat, Feyzfye mek• 
tebl dördllncü aınıf 38S Nihal, Ş1fll 
Niıantaı Hacımanıur 60 no. Samiye Ziya 
Beyler ve Hanımlar. 

Birer Kart Kazananlar 
Beyotlu Rumellhan Reıan, lıtaıı• 

bul luz orta mektebi 147 Halide, ı.. 
tanbul kız orta mektebi SiS Mellhat, 
Y enlbahçede HaHce Mehmet, An.kara 
Ökailzce mahallea~ N. 49 hanede K•· 
mal oğlu Sedat, Corlu Tapu 111emuru 
mahtumu Muıtafa, Çorlu Maliye dal· 
re•lnde mllatahdem M. Reıat, Uıunk8p
ru telgTaf memu"' Azla Beyin kardql 

Kadir, lıtanbul SOlncl llkmektep 58 Sedat, 
YenlklSy 55 üncU mektep muallhnlerln• 
den Sabahaddin Bey biraderi, Alpullu 
ıeker fabrikaaında Uıunköprfilillll lbra
hlm Fevı:I, Robert Kollej Süreyya Do· 
ian, Ankara Tela-raf kaleminde 
Behçet Bey mahdumu HalGk, Balar
kl>y Ukmektep be,lncl llDlf talebe• 
ılnden 187 Nihat, Beyazıt, 6 ınc1 kıs 
mektep 287 Noı lu Handan Fenl1 

Ankara Erkek llıHI blrlncl ı.ınıftan 
44 Muammer, Heroke ilk mektep tale
beal Ali Galip, GISıttepe Ömerpa,a 
eokak No. S9 Şllkrlye, fzmlr Akhlaarı 
Mehmet Ali Bey kerimesi Muradiye, 
UıunklSprO Bakkal Sabri Ber .. 11ta11le 
Ahmet, Karııyaka, Zafer ıokağında 
kahveci Hanefi o: ahtumu Mahmut, 
lzmir Karııyaka Şetaret ıokak No. 5 
Adana Seyhan lık mektebi talebe1ln· 
dan 448 Sehyan, Gelenbevl Orta mek
tebi 251 Muıtafa, Çamlıca Kı:ı: Orta 
mektebinde 105 Saniye. Blnblrdlrek 
No. 5 Mehmet Seyfettin, Erkek MualUm 
mektebi tatbikat k11mı 72 Hayri, Erkek 
MuaUlın Mektebi 5 QacU aınıftan Samim, 
Tavukçu ıokağl mektebınden 67 Ta· 
cUnnlaa, E'l'enk8y Kıs Hıeılnden Leman 
Hanım ye 8eylH. 

Çocuk Bakıcllıgı Mektebine 
Talebe Alınıyor 

Türkiye Himayei Etfal Cemi .. 
yetinin Ankarada Keçiörendeki 
çocuk bakıcılık mektebine teşrl• 
nisani ortuına kadar talebe ka
yit ve kabulüne devam oluna· 
caktır. 

Mektebe ilk tahıilini bltirmit 
on ıeklz ve daha yukarı yaıta 
ye ııhhati yerinde hanım ku .. ıar 

Sayfa 7 
µ 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
K irgako ":fendi ı Çalıt-

kandır. Ken• 
dini 11'fdlrlr, 
intlıama rla• 
yet eder. Gir
gin .,. atalr 

deıildtr. An· 
lqmata ml
temaylldl .. 
Hafiflik ve fi• 
marıldık yap
nıaL 

* Pauvol Efendi: MOteva• 
ııdır. Raha• 
tana fasla du,. 
kOnlUk 1röa
termeL Bir lt 
Uıerinde ıo-

bat •• do
'fam göıterlr. 
Me1'uliyet ve 
tenkitten eıı· 

diıe eder. lı· 
•.._~-.,...:...~~ ..... ~ raftan mllç-

teaiptir. 

* .Anlc11rada Alımel 6eı ı 

Atdraıa " 
rtrrind.lr. 1.
:ıetl neflı me
aalllnde hana• 
ıiyet aiSft•rlr. 
Men faat le rlnl 
ihmal ttme._ 
töhret Te &
halden han .. 
der. Kısdıtı 

~~g~.!::j ıama• tok 

sözlü olur. .. 
Ali Hı/ı:ı Nf ı Clddlda., 

llilbalWp ml
umaha •tm•s. 
•far lıonuıur. 
SvbMt ~e ıo
kul1ran değil· 

cllr. Daha d· 
yada çekin· 

IA..liiı.ı~~•rı rendir. Men· 

Ya.•JI heg: 

faatlerinl ve 

ııhhatini i1raf 
otmeL 

"Eotoj'rafımn dercini lıte•lyor,, 

Şıklığı ve dekadanlığı ıe
ver, methedilmeıini ister, ken
dini gösterici nllmayiıklr ha
reketlere rağbet eder. Gamll 
ve kederli hAdiaelere mlida
hale etmes. 

« 
A. F. 6eg: Mntevaı:ı ve 

samimidir. Kız· 
dığı zaman 
inatçı ve hır· 

çın olur. Ba
taetten hoılan
ma.z, aceleyi 
tercih eder. 
Kadın mevzu
larını 1 h m a l 
etmeı. Rüfe-

kasile ıakalaşır. 

_ Üskiidarda Le Andro• 
Efendi: 

Fotoğrafını%, tlmdiye kadar 
tahlil edilmemiş ise ııra bek
lemektedir. Maahaza yakın 
bir zamanda dercedilmediği 
takdirde bir diğerini gönder
meniz lizımdır. 

alınmaktadır. 

laşe ve ibateden maada ayda 
on lira da ücret verilmektedir. 1 

Şeraiti bab: olanların ( Ankarada l 
Himayel Etfal umumi Merkezine) 
milracaatları liumdır. 

Has•n Hakkı heg: Zeki 
ve hasaastır. _"7 ___ """"',_,. Tehlike ve za-

rarar verml
yecek mllna· 
kaşalara giri· 
tir ve mika
delede bulu· 
nur. Hiı ve 

heyecan meY· 
mlarmın cazi· 
',esine karfl 

sah Tardır. Sa ... ır ve taham .. 
maltı kuvvetli değildir. lılerint 
acele karııbrır. .. 

• 

lir 

~ Salt b~g. 
Hassastır. Ça
buk müteessir 

ve miinkeair 
olur. Zevahire 
uyaalbk gös
terir. Kadın 

mesailinde kıa 
kançbr. Ko
nuımaktan aı· 
kıl mas. 

Naci beg: 
Zekidir. Çok 
konutur, mi· 

&ahtan hoıla

nır. Haksızlık· 
tan ıllra tle 
mUıteki olur. 
Hllrriyetini faz• 
la ıe'fer, ka· 
naatklr değil· 
dJr. 

Stıl41aattin beg: Herşeye 

ehemmiyet 
vermez, men
f a a t l erinden 

ıaımaz. Bir~e
yi anlamadan 
yapmaz, dik· 
kat ve tetki-

ka tlbi tutar. 
Mücadele ve 
münakaşadan 

çekinmez. 

l hacı Abdülkadir t1/t1ndiı 
[Fotofrafmın dercini l•temlyor) 

Aiır başh ve aileperverdir. 
Hoppahktan , lliUbalilikten 
hoşlanmaz, şarlatanlığa ve nll· 
mayişkAr hareketlere rağbet 
etmez, kendi sözüniln icra 
edilmesini arzu eder. l.raftan 
mliçteniptir. Dini temayülle· 
rini muhafaza etmesini bilir. 

+ 
G. A lıanım: 
(Fotoir•fının dercini lllemlyor) 

Samimi ve uysaldır. Sıkıntı-
ya gelemez, cömertliğe men· 
faatlerinden ba,kalarım istifa· 
de ettirmiye mütemayildir. 
Minnete, tahakküme tahammül 
edemez, heyecan veren esra
rengiz hAdiseleri zevkle takip 
eder. .. 

Sabire hanım: 
(Fotoğrafmın dercini (ıtemlyor) 

Olgun bir ev kadınıdır. As· 
rl kızlardan hiç hazzetmez, 
onları daima tenkide mlltema· 
yildir. Ev idaresinde kendini 
pek beğenir, onun pişirdiğini, 
kesip biçtiğini herkes yapa· 
maz. Medihten çok hoşlanır. 

Yeni Neşriyat 

Foto 
Foto Süreyyanın 5 inci nlls· 

hası muhtelif tablolar ve ya· 
ularla intişar etmiştir. 

Artist 
Beşinci sayısı birçok resim 

yazı ve karikatürlerle lntisar 
etmiıtir. 
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[. v ~1JRLAR J 
SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postaıı 

Sakarya 

18T~:~::vel PAZAR 
glintl akıamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rayarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hani' altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
;.p0::!~ Pazartesi 
günU akşamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hopa)ya azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
2~;:::, Çarşamba 
günll akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lığına müracaat. Tel. 21515 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğuudan: Blr borçtan dolayı mah· 
cu:ı: ve parava çevrilmesi mukar· 
rer yazıhane eşyaaı 22 • 10 - 931 
tarihine milıadif perıembe günü 
saat ondan on bire kadar Sirke· 
elde Köprillü hanında 29 numara 
önünde açık arttlrma ıuretile 
satılacağından talip olanların 
mezkur üün ve aaatte mahalJlnde 
ha:ı:ı:- bulunacak memuruna mü
racaatları illn ol un ur. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hutalıklar teda
vibaneal. Karak6y büyük mahal· 
lebici yanında 34 

Patoog, Bakteriyoiog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SER1RIY ATI 
MUALL İMLERiN DEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: TeJofon lıtanbul »13 
lkametg!hı: ,. ,. 2236 

fstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çeVl'ilecek Fransız 
marka büyük bir masa ile Ame· 
rikan ıistembir yaııhane 18-10-
931 tarihinde saat 12, 13 de İs
tanbul eski Baamaciyyn han No. 
8 dairede ikinci arttırması yapıl
mak suretlJe kat'i ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin 931-2586 
numara ilo müracaatluı ilAo 

---- -- ~-
- -- ----- , -
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EMEL HANIM Efendinin ve yem okuduğu 
• 

KARAMANIN UFAK TEFEKTiR TASLARI 

CoJumbİa pliMarmd• 

100 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
lıtanbulda Çakmakçılar, SandalyacıJarda Ku,tilyO fabrlkHı 

yOZile tilte 12, yilzHe yorian 15, yağlıboya yasbk 5 liraya, 
kuttOyOnün klloıu 100 kuruftan hatlar. KuıtilyO kumaıların 
her rengi •ardır. Ucuz ıatdır. Ter. ıat. 23027 

ve 
- Dansing SADTIAL DA 

Her aktam 1cngln yuyete 

John Harrison 
oumsralan The 

Sevilla 
Orijinal 

Gır Is 
Balet Reril • Me9hu.r Kllıl1' danıö:ıil 

DARI DARINKA 
DUO MiMi - W ALERY A REAL JAZZ 
Herırlln Saat 18 den lUbaren dınıh matine 

SOFÖR irRTiHARI 
SORFÖ REHBERİ 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitaplan çıktı 
Tevzi merkezleri : 

Taksim, Cumhuriyet meydam 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali HUsnUtabiat 
matbaası 

YILBAŞI GECESi 
1.000.000 Liralık 
Muur.am bir .. neti alze kazandıracak yerine kapı 

UGUR GİŞESİ 
uniltma71nıs. l.taqbuJ, Cafalojfond a UtuT 

Umer Rıfkı 1 Telefon 2034 2 

BÜYÜK 

Adamlar Serisi 
ilim, fen, san'at aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak· 

mış olan cihanın büyük ve meşhur simalann ve bunların 
bıraktıkları eserleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini 
izah eden bu seri küçük kitapçıklar halinde her hafta 
muntazaman neşrolunmaktadır. 

. Şimdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 
1 - Markonl, 2 - Lort Bayron, 3 - Madam KOrl, 4 - BG· 

yük Frederik, S - Lort Nortkllf, 6 - Makynel, 1 - Robeapi• 
yer, 8 - Dantoo, 9 - Frayt, 10 - Ziya G8k Alp, 11 - Sok· 
rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuıulf, 14 - Krlıtof Kolomp, IS -
Ziya Pa,a, 16 - Oıkar Vayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tolıtoy, 20 - Ahmet Mitat, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her cüzün fiati 7,5 kuruştur. 
Naşiri: lstanbulda Kanaat Kütüpanesi 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

1 EMLAK VE EYTAM BANKAS~~LA&] 

l 
~MLAK VE EYTAM B~NKASI 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN: 

Kiralık 
Mevki ve Ne•'I icarı Senevi•l 

L. 
69 Oıküdarda Küçllk çamlıca 13-17 No. tarla 200 
86 Çırpıcı 104 dönüm tarla 600 

87-17-18 " 48 ,, " 240 
87-19 ,, 24 " tt 216 
87-27 " 24 ,, " 200 
87-28 " 8 " ,, 64 
165 Galata11aray Avrupa pasajı kahveciliği 150 
252- t Beykoz Tokat çiftliği müştemilatından köprU bahçe l J O 
252-3 ,, ,, ,, ,, bostan 241 
252-4 ,, ,, ,, ,, çayır bahçe 90 

Balada yazılı emlak ve arazi bilmlizayede birer sene mlid-
detle kiraya verileceğinden taliplerin 26-I0-931 pazartesi günü 
saat on altıya kadar tubemize mllracaatleri. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet 

1 ikramiye 
1 ,, 
1 " 1 

" 1 " 1 
" 1 " 1 " 1 
" 

Lira 

1,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100 Mnkifat 
100 " 100 ,, 
100 

" 

( 1,000 ) 
( 1,000 ) 
( 1,000 ) 
( 1,000 ) 
( 10,000) 
( 8,000 ) 
( 5,000 ) 
( 3,000 ) 
( 2,000 ) 
( 1,000 ) 

100,000 
100,000 ; 
100,000 
100,000 

5 ikramiye 
5 " 6 

" ıs· ,, 
30 ,, 

200 ,, 
5,000 Amorti ( 100 ) 

5,700 Adet 

TÜRKLER 
Kolaylıklll 

50,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 

500,000 

3,340,000L 

iÇiN 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarll Veklletiaia 1 • ' • 951 Tarih Ve 7SS Numarah Kararile 

Mekteplerimiz• Kabili Olunl.Ollftur. 

M.Oell lfleıfı 

HERMAN SANDER TAHSiN AB Dl 
Almanca Ye edebl~at lıı:mlr ll1eal Ahallllca 

muallimi muallimi 

1 inci Kısmı 40 Kr. Ayni Metodun: 
~ inci Kısmı 50 " 1 Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı 70 ,, Muallimlere Anahtar 160 ,, 

Bu aaahtar mua1Umllil11l lıpat edenlere poıta paraamı ıtiAdermek tartile meccaneıı 

Satıldığı yer: latanbulda Hüsnütabiat matbaası. 

Sultanhamamında Yerli Mallar 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali bütUn işle~ Birinci NOTER 
rini deruhde eder . 

Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 
konturatları tanzim eder. 

İstanbul 8 inci icra memur
luğundan: Bir deynin temiıli 
için mahcuz olup paraya çev· 
rilmesi mukarrar Bakır tepti 
ve müteaddit tencere v• 
sandalya ve saire 20/ 10/931 
Salı günü saat 12 den itibareıı 
Bayazıt meydamnda çeşme it• 
tisalinde Atçı İbrahim Efeır 
dinin dUkkAnında açık arttırm• 
ıuretile satılacağından taliple
rin yevmi saati mezkUrd• 
mahallinde hazır bulunacak 
memuruna mt1racaatleri iliJI 
olunur. 

Sandalya Tahtalan 
Dejö Giyermati ( Deszö 

Gyarmathy ) İstanbul Kuru 

kahveci Han No. 21 

İstanbul Müddeiumumiiiği11· 
den: Adliye mübaşiriiğine ta· 
yin için müracaatte bulunul' 
evrakı milsbilelerini ibraz et• 
mi~ olanların imtihanlarınıJJ 
icrası zımnında 191101931 güoil 
saat onbirde Adliye Encüme· 
nine müracaatları. 

BAHRISEFİT 
FE LEME N K B A tH< AS ! 

lST ANBUL ŞUBESİ 
İdare rnerkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş ııermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatadı Kınakt5y palasta Telefonı 
Beyoğlu 3711 ~5 lıtanbul tlll fUbeıi: 
"Merkez Po•taneml lttt.allnde Alla· 

!emel han, Telefon: l.t. sn 
Bilumurn banka muamelatı 

Emniyet Kasalart icarı 

SELANİK BANKASI 
T~ılı tarlht: 1~ 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi ı İSTANBUL 
TÜRKIYE'deki Şubeleri ı 

GALATA, İSTANBUL, İZMİR 
SAMSUN, ADANA, MERSİN 
YUNANISTAN'dakl Şubeleri: 

SELAN1K, ATINA, KAVALA 
PlRE 

Bilftmum banka mua.melıitı. 
Kredi mektupları. H.er cin• 
nakit berine hesap küşadı. 

Huıuat kualar icarı. 

SON POSTA 
Yevmt, Slyaıt, Havadis ve Halk l'u•t••' 

idare ı lıtanltul Nııruoımaıaly• 
Şeref ıokaJı SS • 37 

Telefon lıtanbul • 20'.103 

Po.ta kutuıu ı lıtanb111 • 741 

Telaraf ı lıtanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TÔRKİYE ECNE_!I 

- 1400 K.r. 
7SO ,, 
.00 ,, 
150 .. 

t Seıt• 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 I{r. 

1400 ,, 
800 ,, 
300 .. 

Gelen evrak geri verilme:&. 

lıllnlardaq mes'uliyet alınınat• 
Adrf'ı deği.,tlrilmcııl ('21)l kurn,tıır. 

MATB~At EBUZZiY ~ 

Sahipleri: Ali Ekrem, Seliın Raf:~ 
.. Ne,rlyat MUdllrClı Sellm Ra1 


