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iDARE: /ST ANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGI HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halk. 1Gaildlr: Halk bununla garib 
SON POSTA Halkıa· k.tatıcfuı Hallıı: bHunla ltltb · 
S O N PO S TA Hallun d 111 d 1 rı Hallı bununla ıa ı~r. 

ONFERANS BU SABAH TOPLANDI 
iki Doktor Hakkında 

Takibat Yapılıyor 
Bir Genç Kız, Esrarengiz Bir 

Şekilde Öldürülmüştür 
fatanbul Mlddel um11miliji 

•on derece dikkate ahnıaıya 
değen bir mliracaat kartıa111· 
da. bulunmaktadır. Vak'a tu· 
dıır: 

Resmini ııördüiünUs Melek 
ia1nindeki H. bir diıçinin ya• 

nında çalııyor111uf. Bu mesai 
IUUddetl llç sene kadar de-

•aın etmiştir. Son zamanda 
Melek H. bir haıtaney• yatı· 
tılrnıştar. Bu baıtane, Aynalı· 
Çe,ınede, Jeremya sıhlıat evi· 
dir. Melek Haoamın teda.·l 
edilmesi için Şirlnyan Ef. na· 
lbında bir doktorun da yar-
dımı temin edilmiıtir. Melek 
Hanım, bir gece yarııı has· 
taneden vefat etmiı, gömülmeıi 

1"'1 çafınlan c:loktor da kalp 
aekteıinclen 61d&ğllne dair 
bir rap•r vermiftir. 

Fakat kardefinin alüm hl
diae•iaden ltaherdar olmuı 
herine aileıl ceıedin Morga 
nakledilme11inl iıtemlıtir . 

·Yapılan muayene, genç kı
zın Sıkıt neticeıi vefat ettiği
ni, v8cudunun ağır surette 
zedelendiğini ıöıtermiştlr. Ge
rek &itim raporunun hakiki 
öllm aebebini bildirmemesi 
nuoktaaından cesedi muayene 
eden doktur hakkında, a-erek 
ı•a~ kızı tedavi eden •• hl· 
dfsede alAkadar olması man· 
tıkan tabii bulunan doktor 
Şirinyan Efendi hakkında ta
kibat başlamıştır. 

lrişir Menzili Maksu -
duna Aheste Giden ... 

Son Fırtınanın Ankazı Ka~ 
Senede Temizlenecek ? 

Mat1no: leşlerini çıkarmak i~l11 d11lfıçl111' ç«lışırlıen 

Birkaç gece e•vel çakan ha let vardır ki o da çlkan-
fırtana İstanbul için bir afet lwsa eald intizam a vdet ede· 
ald cektir. u. Birçok yerlerde ııra, 

Fakat bu işi yapan Seyri~efa-
~l~a ağa'ilıır dewf.ldl. Denbde indir. Halbuki uıl it limana 

ırçok kazalar oldu. Haydar· nit olmak gerektir. Acaba o 
l>a,a. daıakırnnınm içine iltica ne yapıyor ? 
'den mavnaların yirmi doku· ----
ttı battı. O ıuretle ki bu hatta Vali Ankaraya Gidiyor 
1•liyen vapurların seferleri hir· 
~lç glhı yapılamadı. Şimdi de 

~aPur, rıhtımın kenar kısmına 
j.anaıarak seferler temin edi· 
1Yor. Aradan tam üç gün 

Vail Muhittin Beyin yarın 
Ankaraya gideceği haber ve· 

rilmektedir. ---
ilk Çiftçi H. 

l~çtiği halde yirmi dokuı 
lkıavna leıinden topu topu Bursa lisesinden mezun bir 
't\cıık bir tanen çıkanlabil· H. çiftçi olmak üzere Yüksek 
ltı i •• ı S f I . k. . 'b" Zı"raat mektebia• kaydolun· 

l • r. , c er erın es ısı gı ı 

hpı l i~ ıı • . . b" d t .a .. ,.ııoul ı ~ıo ır tane a· mut ur. 

itfaiyenin dünkü gangında son /aallg•ti 

LcingaF aciasıSebeplerindenBiriDe 
• 
ltf aiyeye Geç Haber Verilmesidir 

17 ev ve bir ihtiyar inaa· 
nın yanmasile neticelenen 
LA11ga yangını faciasını dllıı 
kaydettik. Bugiin aldıtımız 
mitemmim malumat şudurı 

LAnianın Atmaca sokağın· 
da 9 numaralı ev Madam Ro
zaya aittir. Bu kadın seksen 
b.. yaıındadır. Hıriato ismin· 
de de kltlrllm bir day11ı var
cltr. Evia alt kat odalarından 
birinde oturur. Kimse yardım 
etmezse yerinden kalkamu. 

Yarım 
Milgonlulc 
• 
iflas 

Evvelki gece, Madam Roza 
dayısının yemegını vermit, 
odadaki mangalın üzerini ~rt· 
mDı, kapıyı çekmit •e yatDllf• 
b!'. Fakat gece aaat liçe doiru 
uyandığı zaman evin altkatıo· 
dan alevlerin yükseldiğini 

ğörmüıtür. 

İlk işi, kocasile beraber ao
kağa fırlayıp feryat etmek 
olmuştur. Kadının feryadım 
duyan buı komşular tabanca 
atarak etrafı haberdar etmiye 

Fırtınanın 

Bandırmada 

Yaptıkları 

tqebbllı ediyor. Fakat itfai
yeye haber vermek kimHn1n 
aklına gelmiyor. Bereket ver· 
ıfn Bayuıt kulesi yangını gö-
rilyor. Fatih itfaiye grupuna 
haber veriyor ve bu suretle 
pup harekete a-eçeliyor. Bu 
civarda tek bir terkoı muslu
ğu vardır. Bunda da pek u 
ıuya tesadllf ediliyor. Bostan 
kuyuları ve denizden alman 
ıulula faaliyete geçebiliyor . 

( Denmı 7 inci ıayfada J 

motör de ıuaı..m, kepek, mııır, 

arpa dolu olduğu halde kaya· 

lann üzerinde parçalanmışbr . 

Ka.ıaya utrıyan remilerin 
mürettebatı kısmen uryan bir 

halde yüzerek kurtulmuılardır. 
lnıanca zayaat yoktur. Zarar 

mlktan (70 • 80) bin lira tah

min ediliyor. 
Kamil 

Hararetli 
Mflnakaşalar 
)Olugo_r_ 

l 
EkalliyetlerMeselesiKon· 
feransın Mukaddera-

1 E~;n:~~:~:k~~;:~: 
tarafından Balkan Birliği mu
rahhasları ferefine Dartllfü· 
nunda bir çay ziyafeti verilmiş 
ve nutuklar teati olunmuştur. 

Bu aabah konferans mu· 
rahhasları heyeti umumiye ha
linde toplanmışlar, bilhassa 
ekalliyet meselesi üzerinde 
müzakerede bulunmuşlardır. 

Bu mesele etrafında çok 
huaretli mUnakaşalar ya-
pılmakta ve konferansın 
mukadderab bu busu ta 
alınacak hal kararına bağlı 
olduğu söylenmektedir. Yunan 
Baımurahhası M. Papanastas· 
yo ekalliyet meselesinin Bal
kan misakından ayrılmasını, 
bunun mlisait bir Eamanda 
müzakere olunmasına ileri 
sürmilıttır. 

Bu teklif kabul edildiği 
takdirde Balkan misakının 
tal1%İm ve akti mümkün ola
bileceği kanaati umumi· 
dir. IEkaliyet meselesinde 
en %İyede ileri giden Yu
goslavya, Arnavutluk kıı· 

men de Bulgar murahhasla· 
rıdır. 

( Dllnkll içtimalarda ahnan kara,.la r 
ve !.&har edilen temennilere alt tafıillt 
2 inci Hyf amu:dadtr. ) 

Millet r.ıeclisi Encümenlerinde 
Ankara, 23 (Hususi) - Ay· 

başmda toplanacak olan mec· 
liste encümenler intihabata 
yapılacaktır. Encümenlerde 
bazı değişiklikler olacağı 
bumeyanda Bütçe Encümeni 
reisi Hasan Fehmi Beyin teb
dil edileceğini söylenmektedir. 

Şehrimiıdeld bankalardan 
bir kısmı Beyotlunun meşhur 
mllceYherat9111 Hayam ticar~t
~aneıinln yarım milyon l~a 
ıle ifllsını talep etmişlerdır. 
Davaya dün bqlanmış, fakat 
baıı sebeplerden dolayı a0:k 
mUzdeld paıutesine ta 
edllmittir. 

Bandırma ( Huıuıl ) - 22 

gecesi akıamdan çisemiye 
başlayan yağmur, gece yanıma 
doğru pek ziyade ıiddetlen

miş, kuvvetli bir sağanakla 

karıtık bir bora başlamııbr. 

Bu rüzgAr, az aonra yaldız 

denilen poyraza çevirmİf, de
nizde demirli bulunan iki orta 

Manto Mevsiminde 

Amerika-111-ar-m-Hediyesi 
Amerlkacla stttçUlUk taha_il 

eden Hurşit Bey iıminde bır 
zat buraya d6nerken "TDrkle· 
rla Amerikalı arkadqları ce
miyeti,, tarafandaa Gazi Hı. 
ne hediye edilen inek ve bo
iaları da beraber getirmiştir. 
Bunlar trenle Ankaraya gön· 
derilmiıtir. 

salapuryas~ ile bir balıkçı pi· 

yadeıi kayaların U:ıerine dBt· 
mliılerdir. Bunlardan biri bot, 

diğerleri dolu idi. Her ikiıi de 

parçalanmışlardır. 

, 

Bu sırada ( 150) tonluk bir 

" Son Posta ,, Büyüyor ! --

Aylardanberl hazırlandık. " Son Poıta ,, yakmda, karıı· 
nı.ıa yeni cazip dolgun ye olgun bir şekil ve mllndericat 
ile ~ıka;aktar. 'Almanyadan yeni gelen bir makinede, 
lüzumu halinde 8 - 12 - 16 - 20 • 24 - 32 aayafa olarak 
intiıar edebilec~ği gibi, yine lüzumu halinde, iki 
veya birkaç renkli de olacakbr. Bu satırları yazma· 
ktan maksadımız, yeni ıeldimis hakkında malumat 
vermekten ziyade, " Son Poıta,, nıa teklmülüne yegine 
aalk olan muhterem karilerlmize tllkranlarımızı bildirmektir. 

Terzi - Ah, Hanımefendi, 

aana.ı size okadar yakışır ki ... 
Hanım - Evveli kocamın derisini yı.izey&m de Mo •• r ~ ··· 



2 a SON POSTA 

LI AB L 

a ış yo ·hracat · Balkanlarda . Pasaport- Mezarlıkların 

Günün 

Posa 
Azalıy 

t 
? 
• 

BalKnn Konfer Ml mün ıc .. 
bet ile Arnavutluk murahhuı 
T-ırkiyenin, B !kanlarda n 
z y de ıdmıp çekmit oldu~ u 
halde, yine sulh için bllt iin 
kudretile çalıştığını ıöyl • 
mişti. Hakikatin bu ce ild 
açıkça ifadeıi karşıaında 
halkın hiı ve mütalealarını 

şöyle teshit ettik : 

Oft inde ~ S h . Varidatı 
Faaliyet . suz eya at Edılecek Ne Olacak? 
lkhsat Vekileti Bu lda-l Dünkü İçtimalarda Bazı Kararlar Verildi Ve 

Dünkü Ankara telgraf! 
Posta ve Telgraf vıırid.ahnda 
azalma müıahede edildiğini y• 
mıtlardı. Halbuki İstanbul Po 
ve Telgraf Başmüdüriyetl v rid 
bu sene geçen seney nnzatJ 
yüzde 15 artmı4tır. Bu azalmaıı• 

diğer vilayetler varidatında 
duğu zannedilmektedir. 

rW met B. (Ahırkapı, KUçUkayatofya 
mahal.es i 23) 

- Balkan Konferansının 
açılma merasiminde Arna\•ut-
luk murahhasınm söylediği 
soz!er, Türkiye sulhperverli
ği i bir Balkanlı ağzile bir 
defa daha teyit ettiği içln 
çok m h 'mdir. Murnhhas ey 
bundan en ıiyade ısbrap payı 
Turkiy~ye düştüğü hnlde yine 
buralarda ıulhu temine canla, 
b şl~ çalışıyor di)"Or. Bu ıöz.
ler (intakıhak) a güzel bir 
misn dir. Murahhası takdir v 
tebrik etmek lazımchr. 

AH Ri?a Bey ( Sirkeci Meserret oteli) 

- forabas Bev Balkanlarda 
es iden en büyük ıstırabi hı.. 
zim çe tiğimizi, böyte olduğ•• 

lde yine bu ihtilafları ~lif~ 
ve a t'i sulhü tem.in~ ça\.tŞ ı:
ğmıııı söyliyor, bu bir hak i- , 
mıslıktar. 

* Oııman Nuri 8. (Sh-kecl Aydoa otel 
Ged. ;Ji kiiçük ıabit) 

- Türklerin Balkan ist .. eb" 
b rihe mal edilm~ en büY,ük 
fe aket ve. facia!ardandır. &l ... 
1 nların her avuç toprağınclıı 
l afi Türkün alutılmtş temiı 
kJnınm kokusu vardır. 

Fakat bugün Türkiyeniıı 
bu topraklarda gözü olmadığı 
gibi buralarda ebedi bir sul-
h n teessüsünü de an:u eder. 
Hizirn bu candan a.:zutıtuıı· 
anlıyan Arnavutluk murah· 
hasına teşekkür etmek lA
ır:..n.dır. 

lf-
Hüserln Boy (Ali Tlcue.t aektehl 

aıt . :arından ) 

- Arnavut murahhasmın 
s''zlerinden Balkanlarda daimt 
bir sulh arzusu açıktan açığa 
anlaşılıyor. Murabbaı Hey 
bizım de sulhperverliğimizi 
kabul ediyor. Bu ruh bütün 
murahhaslarda az çok kendini 
gö .. teriyor. O halde Balkan
larda umumi bir anlaşma ve 
uzun bir ıulh ümit etmek 
doğru olur. Bu ımlhün esasları 
TUrkiyede duğduğu i in biır:.im 
iftihar etmemiz lizımdır. 

• 
Namdar Bey ( Takahn SınaervUet 

Dumara 101) 

Balkanlar Yemen gibi eski 
Türkiy.min mezarı olmuştur. 
BugUn bizim içio Yemen ne 
iso Balkanlarda odur. Fakat 
b'z buralarda ıufüt~n başka 
bir şey arzu etmeyiz. Kendi 
hudutlarJmız dahilinde yUksel
meğe çalışacağız. 

renin Geni letilmesi Birçok Temenni İzhar Edildi. Ayrıca Kanunların 
Fikrindedir Tevhidi Meselesi De Görüşüldü 

Haber alclığımııa göre lktı
sat Vekildi ıebrlmlzdekf ih
racat Ofisini geniıletmek fik
rindedir. Bu makaıııtla hariçten 
y ni ticard muhabirlikleri te
siı ve Ofla merkeıine yeni 
şubeler ve memurlar lllYe 
edilecektir. 

Dahilde millt aanayiin tetvik 
vo himayesi ıeklindekl ikb9a .. 
dt siyasetin ihracat 1&ha1ına 

teşlllili ve bu auret1 harice 
üıUm, incir ve diğer yaı mey
va ihraç edenlere Yunanistanda 

. olduğu gibi kilo haıına bir 
prim vermek ıuretile teıviki 
do muhtemeldir. Eıa•en mey
v~ ihracatçıları ofiae bu t•kil ... 
do yardım edilmesi \çin mll
racaat etm~lerdir. 

Gazi KöprUsU 
Gazi köprtısU için betedi

~enin Dahili1e Veklletinden 
i tedi_ğ\ kambiyo mUaaadesi 
gelmiştir. K6prünlln intaaına 

bu s~nc. baf]aomuı muhte
eldir. 

Neşriyat Davas' 
Piıt mecmuası aleyhin. attlarıı 

hakaret davaıınıt. dQu afı.rc:uacto 
l•atlanmıt. teblirtıt ı,ın S tıırl
niaaniye kalmlfbf. 

Maliye Kursları 
Dün Defterdar Şefik Bey 

Defterdarlıktaki Maliye memur
ları kursunda MOeakkafat Tahrir 
Komsiyonu reia \'e memurlanaı 
tophyarak keıulilerine tahrir 
eıaılıın ve uaullerl hakkında 
izahat vermittlr. ----

İsterling 
Bir Hafta Zarfında. De
vamlı Şekilde Yükseldi 

Avrupadan fehrimizdeki mali 
alakadarlara rdell telgrafl•ra 
nuaren lngililiz lirau yijkMl
miye başlamıthr, Dllıı bonada 
836,5 a ahcı olduğu halde 
satan olmamı,br. 

Bananın rumi cetvellerine 
göre ister!ingin bir haftalık 
vaziyeti şudur: 

14 tetrinievvel: çarıamba 
817, 15, perıembe: 816, 17 
cumartesi: 81-4, 19 pazartesi: 
8 t 6, 30, ıalı: 826, 2 ı çarıam
ba: 833,5 , 22 pe11cmbe 
836,5. 

Balkan birliği meclisi, drn sabahki içtimaında Balkan misakı 
ve siyaal mukarenet mcseielerini müzakere etmiı ve teklif 

edilen tadilAt ile ekaJliyetler meselesini de nazarı dikkate 

almak ıartilc misakı yeniden tetkik için huıust bir komite 

tetkilini kararlaıhrmııhr. 

Bir Tahkim Misakı Hususi Kararlar 
Meclis bundan başka mO

teaddit cepheli bir tahkim 
misakının tanzimi ile konf e
rans heyeti umumiyesine arzı 

temennisinde bulunmuı ve 
bunu miiteakıp, mevzuubabs, 
misakm tanıimine intizaren, 
B~lkan memleketleri arasında 
anlymıya mini olan btUQn 
me.aeleler hakkında milli gu
rupların doğrudan doğnıya 
kendi aralarında itillf etme
leri arıuıunu lzlıar eylemiıtfr. 

Bunlardan baıka her ıene 
wkuhulacak ohw konferu• 
içtlmalarından ıonra bittin 
Balkan memleketleri Hariciye 
Vekil ve nazırlarının da konf e
ransın içtima ettiği ıehlrde top .. 
!anmaları için teJQ,ennlde bul• 
nulmasına da kıuu verihniıtlr .. 

Dün koırısiyonlarda da faa• 
li~t olmuştur~ Tevhidi kavanin 

kQmisyonu Balkan memleketleri 
hususi kanunlarn\m tevhidi pro
j esini ihzara karar veruıiştir. 

İhtilas Davası 
Adliye Veznedarının 
Muhakemesi Başladı 

İstanbul Adliyesi Batvezne
dan Celil Beyin zimmetine 
12694 lira 79 kuruş geçirdiği 
iddiasile ağırceza mahkeme
sine verildiğini ya:amışbk. Ce
lil Beyin muhakemesine dün 
başlanmış, fakat kendisi ce
vap vermek üzere tetkikat 
yapmak istediğini aöylediii 
için dava başka giine bıra

kıluuşbr. 

Mübaşirlik imtihanları 
Mtibrtirlik imtihanma giren 

(40) kitinin imtihoa kiğıtlan 

tetkik edilmektedir. Pa:ıar

tcai gUııll toplanacak olan 
Adliye Enctimeoi imtihanda 

muvaffak olanları 11rasile mün

hallere tayin edecektir. 

Sıhhat ve içtimai siyaset 
komisyonu Balkan Devletleri 
tebaalarının Balkan memle
ketlerinde pasaportsuz Hya
hatleri hakkında alikadar hn
ktimetler nezdinde temenni
yatta bulunmaia ve Balkan 
tebaalarının ikametleri huıus
larım tetkik için daimi bir 
komite teıklline karar vermiş
tir. 

MünakaJAt komisyonu mesa
iıiai bitirmiş; Demir yolları, 

Poıta ittihadı ve hava mllna
kalltı hakkındaki kuarlanoı 
ve deniz vesaiti, yollar Ye. tu
rizme ait temennilerini teıbit 
etmiştir. 
" Meclis heyeti umumiyeıine 
yerilecek olan bu karar Ye 
temenniyata poıta ittihadı 
için yapılao d6rt maddelik 
bir mukavale mUıvcddesi .-e 
tıçUocQ Balkan turizm feder .... 
yonuna dair bir rapor lllve 
edilmif bulunmaktadır. 

Yüksek Ticaret 
Bu Mektep Lise Dere

cesine Yükseltiliyor 
Şehrimizdeki YUkaek Tica

ret Mektebi lise derecesinde 
olmadığından buradan çıkan· 
lar Darülfünuna kabul edil
memektedir. Öğr~ndifimize 
göre lktısat VekAleti bu mek
tebin lise derecesine çıkarıl~ 
masını düşUnmUı ve mektep 
idaresinin mütaleaaını ıor
muştur. 

Ali Ticaret Mektebi mtı
derriıleri de bu hu1U1ta tetki
kat yapmaktadırlar. 

Merkez Nahiyeleri 
Beyoğlu, Fatih ve Emln6-

nUnde Merkez Nahiyeleri tq
kil edileceği hakkındalci emir 
VilAyete tebliğ cdilmittir. Da
hiliye Vekaleti benilz bu na
hiyelere ait kadroları gönder
mediği için müdürler tayin 
edilmemiştir . 

Bu işte Belediye ile 
Evkaf Arasında ihtilaf 

Çıkıyor 

Meıarbklarm bir kanun ile 
Belediyeye devrinden sonra 
teıkil olunan komisyon ( 800) 
mezar ismini ihtiva eden bir 
liıte yap.mış ve Evkaf umum 
müdürlüğüne göndermiştir. Lis
te henüz tastik edilmediği için 
Belediye bu mezarhkları henüz 
resmen teslim almış vaziyette 
değildir. Fakat bunların Bele
diyeye devri ışı Evkafla 
Belediye arasında mühim ib
tilAflara sebep olacak gibi 
kÖrünmektedir. 

Çünkü Belediye bu mezar
lıkların varidabru da istemekte 
Evkaf iıe mezarlıkların varida
tı olmadığını söylemektedir. 

Belediye kanununun intişa
rından sonra Evkafın Ayaspa
şada sattığı mezarlıkların be
deli olan ( 100) bin lirayı da 
Evkaftan istemiştir. Bu iş mu
habere ile halledilmezse Şü
rayı Devletin müdahalesi la
ııtm gelecektir. 

Alakadar Belediye erkanın
dan bir zat: " Esasen Bele
diyenin varidab azdır. Ve 
gönden göne azalıyor. Bu dar 
bOtçesinden mezarlıklar için 
mühim meblağ ayıramaz. Me
zarlıkların varidatile beraber 
devri laıımdır.,, Demektedir. 

Baba Katilinin Raporu 
Bundan bet aene kadar evvel 

babaaını öldürdilfii için ( 24 ) 
ıene hapse mahkGm edilen Zin
nur Efendinin akli haatahkla 
ma)QI oldutu ileri ıOrülmüştü. 

Adliye doktorlutu baba katilini 
mü9ahede altına almıt ve rapo
ronu vermİftlr. ----

Kooperatif 
MuallimJer Birliğinde 
Bir Rapor Hazırlandı 
Mekteplerde kooperatif fa

aliyetini tanzim için muallim

ler Birliğinde bir komiayon 

teıkil edilmiştir. Komisyon 
Talebe Kooperatiflerinin iktı

ıadi olmaktan ziyade terbi

yoYI olmasını kabul etmiş 

ve bir rapor hazırlamıştır. 

Maarif Müdürlü~I ve Mual
limler Birliği 'f r) ebe Koope
ratif çili~~· çok ehemmiyet 
vermektedir. 

Pamuk ihracatımız 
Beynelmilel pamuk piyasıası 

hikim olan Amerika.ta bu ıe 
pamuk iatibaalitı ıeçen ıenc 
nazaran (3) milyon küaur bal 
fazladır. Bu fazlalık beynelmil 
piyasada mahıus bir fiat tene 
ıülü huıule getirmiştir. 

Bizim vaziyetimize gelin 
bu ıenenin eylül ayında Mer&I 
mıntakuından ecnebi memlel·c 
lere kilosu 31.3 ten 392,628 lir 
kıymetinde 6,280 balya pam 
gönderilmiştir. 

Geçen sene eylillünde pıuntJ 
ihracatımız kiloau 42,5 tıı 
938,828 lira kıymetinde 11,0 
balye idi. 

Daimi Encümende 
Dün Daimi EncG.men Vil& 

mektepleri ve hastaneleri iç' 
yağ, pirinç, nohut faauly• gi 
gtda maddelerinin münakas 
auretile ihaJeaile meşgul ohıuştut 

Sıhhiye Müsteşar1 Akval11 
Cemiyetinde Daimi aza 
Cenevre, 21 ( A. A. ) - Sıh 

hiye Müste,arı Hüsamettin B· 
Cemiyeti Akvam Sıhhiye şube

sine merbut sıhhi komiteye daictll 
aza intihap edilmi,tir. Sıhlıi k 
mite ıencde bir defa içtima edet• 

Hava l(IUbUnde içtima 
Sivil tayyarecilerimiz tar. f -ı

dan tesisine teşebbüs ol unatl 
T::irk Han ldübü müessiııl ·rl 
pazartesi gün\i saat beşte Tep -
ba,ında Murat B. hanında bil 
içtima yapacaklardır. 

Yeni Muhriplerimiz 
Yeni torpito muhriplcrimb'rı 

teslim ve tesellüm muamelesine 
bnşlanmışhr. Yine ftalyada y. rw 
lan Zafer muhriblmizle iki ta ı
telbabrimiz de bir dfn kndat 
limanımıza gelecektir. 

Rasim Ali Bey Şimdi Devf et 
Şürasmm Kararmı Bekliyor 

Ankara,23(Hususi)-Tıp fa .. 
kültesi müderrisler meclisi tar~ 
fından verilen ihraç karan Ma .. 
arif Vekaletince tasdik edil .. 
miyen ve Fakülteye iade edilen 
müderris Rasim Ali Bey bu· 
radadır. 

Keadisile görüştüm. Fakül .. 
teye iade edilmesi işinin tekem"' 
mül etmekte olduğunu, yalın·ı 

Şura)ı devlet karnnna intizar 
ettiğini söyledi. Öğrendiğime 
göre Şurayı Devlet F altülte 
Meclisinin verdiği ihraç kara· 
rınm tecavüzü salahiyet olup 
olmadığını tetkik etmekt ed·r 

ı . 

1 Son Posta~nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Mektep Kitapları 1 

1: Ha an Bey - Haydi uradan tramvaya ı 2 ı Biletçi - Fatihe mi Hasan Bey, buyur 
~.ueyim de eve gideyim. biletini ! 

___rı.. 

<I o o il 

o o o () 

• ,o o '° 

3: Hasan Bey - Eyvah, biletçibaşı, ce- ı 4: Hasrın Bey - Çocuğa mektep ~it bı 
bimde on nara kalmamış. aldım, kesemin dibine darı ekti. bari ineyinı 

de yaya v,idevim 1 
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Beliren J 
Biiyiik Tehilke 
-------Selim «arıp 
. Devletler arasında çıkacak 
lhtilafların nazımı vazifesini 
förnıek ve dünyaya, eğer 
,111iinıkünse yeni bir dilzen 
~errnek üzere kurulan Cemi· 
IYtti Akvam büyük bir imtihan 
ıltçiriyor. Denilebilir ki bu 
,~telis teşkil edilelidenberi 
IJc u derece çetin bir imtihan 
' al'fısında kalmamıfh. Eğer 
~U\raffak çıkmazsa, mevcudiye
tınin kökünden sarsılması bile 
lhürnk·· d" un ur: 

Bu imtihan Çin - Japon ih
lilclfıdır. 

1 Uzakşarkta ilk sif Ah pat• 
padığı uman, bunu, Japonla· 
tın Ruslara karşı bir hareketi 
2-nnedenler bile oldu. 

\ 
l Fakat bu glln, bu kanaat-
ı'~arının yanlışlığına inanmak 
lttiyenlerin adedi çoktur. Çiln· 
ktı görünen manzara, bir Ja· 

fPon ve Çin ilatilifı değil, Bel-
' ki bir Japon - Rus ve Çin ih
llifi gibidir ve yavq, yavaı bir 
Japon - Rus anlaşmasının te
, hellür eder gibi olduğu his-

ıolunuyor. Japonyanın Çinde 
hiiyük menfaatleri vardır. He
'le ibtilifın mihrakını teşkil 
' eden Mançurya Japonya için 
hayati ehemmiyeti haizdir. 
Nüfusunun fazlasını oralara 

1 göndermektedir. Büyük ikb· 
· &adi tesisatı vardır. 

Ruslar- da Sibirya nihayetle
Andeki kendi topraklarile 
lcmas edebilmek için Mançur
yadan geçmiye mecburdurlar. 
Çok zaman, biribirine muan• 
bir vaziyette gardOğamG:r; bu 

iki devleti yaklaıtıran sebep 
görünüşe göre budur. 

Halbuki, Amerika, Japonya· 
nın değil, herhaniİ bir 
devletin Çin işlerine doğru

dcın doğruya müdahale et
ınesine muarızdır. 

Bu vaziyet karşısında Ce
nıiyeti Akvam ne yapacaktır? 

Bazılarına göre Cemiyeti 
Akvamın bugiink& misala 
Çinin lehindedir. Japonya, Çin 
topraklanna tecavilz etmekle 
11rnuml bir harp tehlikeli 
11Yandırmıtbr. 

Bazılarına ve bilhassa eski 
diploması taraftarlarına göre 

, lae mevcut misaklar Çine bak 
\ •erınekıe beraber esasta 
'Japonlar haklıdırlar. Çünkfl 
\ htıyük menfaatlerinin alakadar 

1 
olduğu bir mıntakada mllte
lnadi surette asayişsizlik, yaj-

1 illa yapılması umumi emniyeti 
bozmaktadır. 

1 
Çin Hnkümetinin imıbab 

lenıin edememesi ise Japon
ların tarzı hareketine bak 
kazandırıyor. 

Bu mütekabil iddialardan 
•onuncunun nasıl bir maksada 
latinat ettiiinl keşfetmek ko
laylıkla mümkftndür. 

Japonya, işine karıtılırsa 
~e icap ederse Cemiyeti Ak· 
~anıdan çekileceğini söylüyor. 
Anıerika da Japon hırsına set 
Çekilmesini iıtiyor ve bUttın 
hu. giirültll arasında, davanın 
)abancısı insanlar hakem Ta

tiyetine geçmit, bir hal çareıl 
-.,yorlar, Bulacaklan ~areni.D 
tanı bir hak ifadesi olacağın
"'- fUphe etmu miaiai&? 

1 - Gerek memuriyette, l{erek İf ha• 
yatında önOmfiı:e weçen eskiden muvaffak 
olmuf adamlar vardır. Onların yerine ge• 
çebilmek için, o adamların iual ettikleri 
mevkilerin boşalmasını bekleriz. 

2 - Fakat bu adamlar çekilince, onla
rın yerlerini, evvelden hazarlanmıı olanlu 
iual ederler. Biz kendimızi toplayın· 
cıya kadar fıraab kaçırmıf bulunuruz. 

3 - Gözünüz daha yükseklere çık
maksa, yükselmek için fikren hazırlanınız. 
hk fırsatta vaziyetten istifade ediniz. Yoksa 
olduğunuz yerde saymıya mahkGmsunuz. 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

İNCi AVCILARI 
Bu Sene Açlıktan Ôl

miye Mahkumdurlar 
Bağdat, (Huıust) - Arabi.

tan yarım adasının sahillerinde 
inci toplamakla geçinen şehir
ler bu sene açlığa mahküm 
kalmışlardır. Bu sene inci 
f btlan müthit bir dilşkllnlnk 
gösterdiği gibi her sene inci 
pazarlanna akın akın gelen 
encebi tüccarlardan bu sene 
hiç kimse görünmemiştir. Yal
nız Basra körfezindeki ( Bah
reyn ) adalarında bir milyon 
liralık inci vardır. 

Gazeteciler 
Misafirlerimiz Bugün 
Boğaziçinde Gezecekler -Misafir Bulgar ve Yunan 
gazetecileri bu aabnh Yıldız 
sarayına giderek Balkan Kon
feransı içtimaında hazır bu
lunmuşlardır. Mealekdaşlarımız 
öğleden sonra Boğaziçinde 
bir gezinti yapacaklar ve ak
şama doğru Beylerbeyi sarayım 
gezecekler, çay ziyafetinde ha
zır bulunacaklardır. Akşam 
Belediyenin Dolmabahçe sa
rayında vereceği baloya da· 
vetlidirler. 

Y ann Marmarada bir gezinti 
yapacaklar ve akşan ilstii 
Bilyükadada Yat Klilpte ve
rilecek çay ziyafetine ittirak 
edeceklerdir. 

Uydurma Gazeteciler 
Bazı kimselerin hlll kendi

lerine gazeteci süsll vererek 
mevhum mecmua veya gaze
teler namına abone dolandı
ncılığı yapmalarının önüne geç
mek için viJiyet tedbir al
mıttır. 

Camları Kırmış 

Sabıkalı lsmail Beyazıtta 
Mehmet Ali Efendinin lokan• 
wana taarruz ederek camlan 
kırmış, karakolda da polisleri 
hakarete yeltenmiıtir. 

Hariciye Vekili 
Şehrimizde bulunan Harici

ye Vekili Tevfik Rüıttı Bey 
diln akşam Ruı Sefiri !'f· 
Sorlçin ziyaretini kabul etmıt
tir. Tevfik Rilştil Beyla yarm 
Ankaraya gitmeal muhte-

meldir. 

Samsunda 
Kazası 

Bir Deniz 
Oldu 

Cümhuriyet 
Bir Kafile 

Vapuruna 
Denize 

Binerken 
Döküldü 

Samsun, (Hususi) - Trabzondan limanımıza gelen Seyri
ıefain idaresinin! Cümhuriyet vapuruna binerkenar vukua gelen 
yolcu ve sandalcı hücumu münasebetile ıayam dikkat bir 
kaza olmuştur. Şekli şudur: 

Gemi şehir önünde demirledikten sonra merdivenini indi· 
rerek yolcularını çıkarmaya başlamıştır. Bu sırada, bir taraftan 
motörcülerin tehacümii, diğer taraftan vakit geçtiği için acele 
eden yolcuların telifı merdiven üzerinde büyük bir kalabalı
ğın toplanmasını intaç etmiştir. 

Bu ağırlığa tahammül edemiyen merdiven ant bir surette 
makaradan kurtulmuş ve denize doğru amudi bir vaziyet 
almış ve sallanıp kalmıştır. Bu vaziyet üzerine de merdivende 
birikmi.J olan halk denize dökOlmüştür. Etrafta birçok sandal 
ve motör mevcut olduğu için adedi (25-30) kadar tahmin 
edilen kazazedeler denizden toplanmışlardır. Kaza netice•inde 
bir kişinin boğulduğu şayi olmUf iıe de yapılan tahkikat 
neticesinde teeyyüt etmemiştir. 

Hamit 

--- ~------------· .. --------~~~-
Bir Teşebbüs Lik Maçları 

Şark Demiryollan Sahn Üç Klübe Ait ihtilaf 
Mı Alınacak ? Halledildi 

-
Verilen bir habere glSre, 

Aıpullu teker tirketinin de 
ittirak ettiği bir grup Şark 
Demiryollarını satın almak 
tefebbü•ilne giritnıiş ve iki 
taraf arasında müzakerelere 
batlanmıştır. 

Bir Sandal Devrildi 
Köprii Kadıköy iskelesinden 

hareket eden Pendik vapuru
nun yaptığı dalgadan Ahmet 
isminde birinin sandalı dev· 
rllmif, içindekiler kurlanl· 
mıfbr. 

• 

Hasılatın taksimi etrafında 
çıkan bir itillf üzerine Gala
ta~ray, Fener, Betiktaf klnp
len federuyondan çekilmek 
kararlarını vermiılerdi. 

Haber aldığımıza göre bir 
U}'Ufma zemini bulunmuş ve 
klllplerimiz arasındaki ihtilAf 
halledilmiftİJ'. Bu 6ç klnp lik 
te şild maçlanna gireceklerdir. 

Ankara Yalova Telefonu 
Ankara - lstanbul - Yalova 

telefon hatb tamamlanmıt ve 
tecrübeler muvaffakıyetli ne-
ticeler vermiftir. Pazartesi 
gilnll muhaberat bqhyacaktır. 

• • • 
ister inan ister, inanma/ 

Tntnn inhisar idaresi, ıar da bir kısmını alır, 
köylüden tütnnO kendi mühim bir kısmım bı
ekisperleri vasıtaailo sa· rakır. O vakit fiatler dü

...._ ter. Köylü zararına elin
tın alır. Ekisperler, u.-.k deki tUtünO çıkarmıya 
tlln daha tarlada ı en mecbur olur. 
avans vererek k6yllln0n Bu tarz, köylilyft Til
ttıtDnilnO baj'larlar. Fa· tno İnhisarından şiklyet
kat bağladıklan ttltfln çl etmektedi. O kadar ki, 
miktan ekseriyetle saba klSyln bazan ekisperlere 
alınacak miktardan fala görilnmezler bile. 
olur. Satış mevsimi gel- Bu şerait dahilinde TO
diği uman klSylO tntiinl ttln lnhisarının köyltıye 
bqkuına ıatamas. lnbi- yardım ettiğine, artık 

ister inan ister inanma/ 

YENi BÜTÇE 
Vekiller Heyetinde 
Tetkikat Yapılıyor 

Ankara, 22 (A.A.)- Heyeti 
Vekile bugün de saat on alb 
buçukta ictima etti. 

Geç vakte kadar devam 
eden bu içtimada memleketin 
mali ve iktısadl vaziyeti mü
zakere edilmiş ve 932 
bütçesi için Malire Vekaleti
nin hazırladığı esaslar etra
fında görüşülmüştür. Bu içti
maa bu sabah tehrimize gelen 
lkbsat Vekili Mustaf ıı Şeref 
Bey de iştirak etmiştir. 

Üç Mahkum 
Kırk Y aıından Sonra 

Sünnet Edildiler 
Bursa hapishanesinde garip 

bir hadise olmuştur. 3~ 
40 yaşlarında üç mahkum 
hapishane müdürüne mn
racaat ederek kendilerinin 
sünnetsiz olduklarmı, sünnet 
edilmek istediklerini söyle· 
mişlerdir. 

Hapishane MüdürO bu talebi 
muvafık bularak bunlan sün
net ettirmiştir. ----
Bir Veznedar Tevkif Edildi 

Ankara, 22 - Ankara 
Posta ve Telgraf Başmüdiriyeti 
vez:nedan Mehmet Efendi ya
pılan tetkik neticesinde açığı 

çıkhğından tahtı tevkife alın
mıtbr. 

Bir Deniz Kazası 
Dfin zeytin yüklO büyük 

kayık limanda vapurlar dal
gasından batmış, kayığın sa
hibi Hüseyin reis kurtarılmış, 
fakat zeytin fıçılanndan mü
him bir kısmı denizin dibine 
çökmüştür. 

Etlbba Odasmda 
Geçenlerde intihap edilen 

Ebbba Odası İdare Heyeti 
dün il toplantısını yapmıştır. 
Reisliğe tekrar Tevfik Salim 
Pı. seçilmiştir. 

Tasarruf Cemiyetinin 
Kararı 

lzmir( Huıusi ) - lktısat ve 
~ as~r~uf. Cemiyeti İdare Heye
ti bır ıçtıma yaparak Layipzig 
Sergisine Cemiyetin iştirakine 
karar vermiş ve vapılacak 
reklamlar teıpit cdilmiıtir. 

Sözün 
Onları 
Susturmak 
Güç 

Kısası 

P. S. 

Bir arkadq dedi ki: 
- Sinirlerim bozuldu. Se

bebi şu: lstanbulun gürültil
sUne tahammül edemiyorum. 
Canım ne iıtiyor, biliyor mu
sun? Tramvay yoluna çıkmak, 
avazım çıktığı kadar haykı~ 
mak: "Tramvay çanlan suıu
nuz 1 Otomobil komalan, 
klaksonları susunuz! Araba 
tekerlekleri, at nalları susunuz! 
Dükkan kepenkleri, satıcılar 
susunuz! Hamallar, küfeciler, 
mahalle çocukları susunuz! 
Radyolar, gramofonlar, mey· 
~a~e sazları, gazel okuyan 
ışsızler ve serseriler, susunuz! 
Kedi yavruları, köpekler, horoz• 
lar ve tavuklar, eşekler, 
susunuz! 

Sonra kederle başını salJadı. 
- Bunların hepsi belki 

susarlar amma, tramvayda 
yüksek sesle konufan hanım· 
lan susturmak için hiç bir 
çare göremiyorum. 

Başvekil 
ismet Paşa Yeni 
Beyanatta Bulundu 
Başvekil İsmet Paıa Anka-

ra:.a. ~vdetinde yeni beyanatta 
bulunmuş ve bilhassa fU 
cümleleri söylemiştir : 

"Avdetimde vatandaşlanm 
tarafından gösterilen muhab
bet ve teveccühü hakiki min
net ve heyecan ile tezkar ede
rim. Büyük Reisicümhur Hı., 
müstesna lütufkArlıklarmı ibzal 
etmekle beni bahtiyar etti'er. 

Bütün dünyanın, akıbeti ne 
olacağı birçok muhitlerde he
nüz malum olmıyan iktıaadl 

ve malt buhrana kartı h• 
memleketin milli itimadı 
nefsi mUsbet ve feyizli tut
mak başlıca kaygusudur. Mat
buatımıza teşekkürlerimi •• 
muvaffakıyetin devamı temen
nisini tekrar ederim . " 

Son Yağmurlar 

lstanbul Ziraati için 
Faydalı Oldu 

Son yağmurlar latanbal 
mıntakası için çok nafi ol
muştur. On beş gün evvel 
yağan yağmurlardan sonra 
köylerde yulaf ve bakla ekil
miye başlanmıı ve hayli iler
lemiştir. iki gfin evvel yağan 
yağmurlardan sonra da bo,. 
tanlarda sarımsak zeriyabna 
başlanmıştır. 

Tarlaların nadası bittiif 
ıçın on güne kadar buğday 
da ekilecektir. 

Haliç Şirketi 

Müşkülattan Kurtulmak 
İçin Ne Yanacak? • 
Haliç Şirketi umumi heyeti 

dün şirket merkezinde toplan
mıştı. 

T oplandtıda şirketin içiıld• 
bulunduğu miişkül vaziyetin 
bertaraf edilmesi için idaro 
l·e~eti?e. lfeniş salahiyetleı 
V"'rılmıştir. idare heyeti tet• 
k, at Y"'f'acak \ e hükumetle 
t wdi edecektir. 



Klara Bov 
Hayatı;ıı 

Anlatıyor 

( 

j 
Size timdi kibar ba,atına 

~imla mukaddemelerini de 

'ıanlatayım mı? ·ıl 
t 927 aenelinde meıhur in· · f 

' giliı romaneıaı Madam Glyn İ 
ile tanıttım. Madam Glyn 

Aleni iter gittlli yere ıMtirdtl 
-..e kibar hayatının ldetlerinJ 
öğret.ti, birçok kiıilerle de 
tanıfbrdı. 

Douglu F alrbankı, Mary 
'iPichford, Charlie Chaplin bu 
fmeyandadıT. 

· Rahat mı idim? Herhalde 
ilk Eamanlar lçin hayır cevab~ 
m voreceiim. NeyYorkun Bro
o0klin mahalleıinde dojmuı• 
tum, fakir bir bayat yaı .. 
:ınışbm, zeıin hayata alışkın 
~eğildim. Maamafih çabuk 
Çekildim ı \ 

11k Haatatrk 
O ııralarda hastalanmııtı•· 

Bir doktora gittim. Apanal• 
Slt olduğunu aöyı.di, ameliya• 
ta lüzum gösterdi. Sıhhatim 
iıer vakit için mükemm•ldi, 
bozulmasına tahamm&ll ede• 
mediıu ve biç terddiit göster• 

ı meden haataneye ıittinıı. 
ı 1929 senesinin ıubat ayuıday• 
dık. Hastahaneye yerletişimin 
ilk günlerinde Villian Earl 
Pe•n·son isminde bk doktor 

ı heni görmek istedi. Ameliyat 
yap1hp bitmi~li, fakat daha 
.zayıftım, rengim solillndu. 

Doktor Pearson hafif sesle: 
- Mia Bovv sizi tanıyorum, 

dedi, sinemada gördüm, sa· 
mimi bir takdirkfmnızım. 

Başhyan Bir Aşk Hayatı 
Doktor Pearson ile geçir~ 

diğim muataka hayatı iki 
aene sürdü. ilk bakışta, haa· 
tanede beni g·örmiye geldiği 
:ıaman habraaı hayatı~da İ• 
•bırakacak bir ad~m olabile .. 
ceğini hiç tahmin etmemiştim. r1 
Fakat günün birinde dokto• 
run evii olduğunu ve Elisabet 
adım taşıyan karısının talak 
davası peşinde koştuğunu ve 
maksadını elde · etmek için 
ortaya benim adımı da atmak· 
la tehdidata giriştiğini işitti· 
ğim ı:aman duçar..ı olduğum 
hayretin derecesini nasıl ifade 
edeyim? 

Do!rtorlarda muhakkak bir 
cazibe vardır. Bunun hakiki 
sebebini bilmiyorum. Fakat 
onlara doğru mukavemet 
edilmez bir meyil duyan ye· 
gine kadın olmadığıma emi· 
aım. 

Avukatlarm Bir Hilesi 
(Pcanon) bende ıon derece 

bUyilk bir alika uyaudırmıfb, 
sevceılnden kat'ı aurette ay
rıldığım, uzun zamandanberi 
bekAr yaşadığım zannediyo• 
dum. Fakat ne olursa olıun 
gilnün birinde Madam (Pear
ıon) uu avukatlan aktris (Aui 
Lorrain) ile müzakereye ai· 
rlıtiler .,.. ona benim aley
himde tehadette bulunmaeı 
için mlihim bir para tekiif 
ettiler. Billhare benim övey 
annem yerine geçen Aui Lor
riD bittabi bu manevreye 
kf\pılmadı 'f• derhal • iırada 

SON P(').8T A 
iP' 
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M A 
Teşrinevver ~** 

Memleket Hab~rleri • 

Gazeteler 
Ve Siyasi 

Jennet Mak Donalda 
Bir Rakip Çıktı 

Agniştagn 

Sinema 
Yapıyor 

jBuhran Ve Cereyanlar 

S• l lzmirde Muhtelif i\1e5 
1 ınema Iekler Hakkinda Ka!'şı· 

Uzea zaman ıinema aalta• 
natınan rakipıiz bir loralıçaıı 
olan weta Garbonttn kartı· 
ıma Marlen Ditrilı tehlikeli 
bir rakibe olarak çıkbiı ~bi 
son eserlerile bttyök bir fih· 
ret kazanan Jannet Mak Do-

aalda karşı da Betty Stokfeld 
isminde genç bir lnıiliz tali'· 

atkArı mevki alıyor. Jannetia 
şöhretini yapan filimlcr Moıı· 

h Karlo He bllhaıH Aık 
Reamiıeçididir. Y eıai yıldızın 
ani bir fÖIH'•t kaaaamasıni 
temin eden eser ise " Kar 
Gibi Beyaı: ,, adım taııyan 

kordele olmuştur. Betty Stok· 

feld bir çocuk denecek ka
dar gençtir. Ona bu bliyttk 
ıönr•ti kazandıran l>aıhca 
amU de ifte bu gençliği ol· 
muştur. 

GtınUn en ytlkaek rıyaziye· 
ciıi olmak üzere tanmau meş-

hur ilim Ayniftayn de aine .. 
macı oldu. Şimdi Mekılkada 

bulunuyor ve Amerikanın llk 
1ekeneti olan Mayaslar hak

kında bir film vlkuda retiri· 
yor. Epey zamandan beri U-

1erinde plaıılan au kurdela 

Wtmittir. Filmi W'licude retir

mok irhs ~ritf len fedakArlık 
ft muraf dereceıl azimdir. 

Çhktt Amerikanın ilk yerli 
faallmu kAfi bir ruzuhla flste- . 

rebllmek l~U. Muibam en 
lntytu yerlerinden, en h6cra 
..... •maden aarı derflHer bu· 
laup. ptirilmiftlr. A)'Diftayn 
tfmdt Moıkon tal'ildMı Ja· 
ponyaya gitmiyo hazırlanıoyr. 

Eski Coganın 
Halefi 

BUtBa ıinema matbuaları, 

Celd Coianın bttyilk l>ir mu· 
Yaffal11yetle yerini dolduraca

iını zannettikleri bir çocuktan 
babıediyorda. Adı Bobby 

Bukıtur ve henftz Uç Y•tmda
dır. Bobby, im radyo müte

hassısıdır da, Stüdyodan ltitl· 
len seti küçük 1amilerini pek 
çok memnun bırakmaktadır . 

Bov Sosyete Hayatına 

Bu resim Fransız arfo,.: 
Robert Mongomery ile Cons~ 
tance Bennett'I gösteriyor. 
Son ikhsadt buhranın sine· 
macılık Aleminde azim zarar• 
lar vermesi ve tesirler g6ı .. 
termesi, bu vadide yeni yeni 
tedbirler alınmasını icap etti
riyor. Alman buhranı, Cons· 
tance Bennette tam altı miJ .. 
yon Alman markına mal olMUf• 
tur. Çünkü bu ylizden imzala
mış olduğu bir muka vcleyi 

bozmıya mecbur olmuştur. 

Klara 
ilk G i r i ş i n i A n ı a t 1 y o r Elyevm Holivutta çeuilen 

filimlerin başlıcaları şunlardır: 

Sinema 
Haberleri 

benim ç.ahımakta olduğum 
mlıesseye giderek mUdiirlerine 
maruz kaldıiı teklifatı haber 
verdi. Bu mUessese ile hemfikir 
olarak biraz para iktııat •t· 
miıtim. 

Kaybolan Servet 
Ayni zamanda da haftada 

bet ynz dolar birlktirnıiye 
devam ediyordum. Fakat bir• 
denbirc bu paranın yeldbıunu 
kaybettim. Paramn bu ıuretle 

ani olarak kayboluşu, Pearson 
hidiıeıinde iımimin geçmesine 
mani olmak için ( ao ) dolar 
verdiiime dair ortaya bir ft.. 
vayet çıkmaıma aeb•p oklu. 
Davadan az ıonra doktorun 

-Avrdpaya hareket eylemeıl 

meseleye bir ciddiyet rengi Ter
di. Blltthı bu rivayetleri tekzip 
ettim. Bu tekziplerin üzerinde 
ısrar etmiyecej'im ve bu bahse 
ıerl dönmek istemiyorum. 

Hayatımda bir defa daha aı.. 
danmıt oldum, iıte okadar. 

Avustralyalı Aktris 
Tui Lorrain Avustralyalı bir 

aktriıti. Benimle sık 11k ko
DUfuyordu. Babam bu kadına 
kartı o kadar btiylik bir mu
habbet hiısetti ki birdenbire 
keadiıi ile evlcnmiye karar 
Terdi. Bu hı:.berin beni az çok 
müteessir ettiğini bilmem itiraf 
edeyim mi? Fakat ne olursa 

1 
Sosgete11e Jlk Girerken ı: Şanghay ekspresi. Doktor 

L.. _________ ..,, ____________ __,_ ]ekil Ye Hayt. Ayrıca meşhur 

i
l' olsun bllhaaa babamın ldella 

Monrey ile yaptıtı bedballt 

romaneı Velıin °Görönmiyen 
adam., lamlndoki eseri de ya .. 
kıncla filme alınacakbr. 

ıtı' 

PH sur la bouche lımlnde 
Wr oper-'X vardır. Bu eaer 
IOft UMD&nda ıhıemaya alm
aqtır. Filim YDcuda ıetlriJir .. 
kea, eserde kaydolunan bir 
reeim galerisini de yapmak 
lhımıelmit Ye Brunl iıminde 

paç Wr ressam bunları yap-
lalfbr. FSHm ıöıterilmiye 
IMtiar baflamaz re11amın 
yaptap tablolar aı aman 
l~nde yftkeek fiatlerle 1abl· 
nıst •• adamcatıı birden bire 
ıengin oluvermiştir. 

« 
BugUn Amerikada, en çok 

etraflarında 161 ı6ylenip alaka 
cluyulaD iki filim Yardır. Bun· 
lardan birinin lıml u Uılu de
lil " , dl(erlnin ki ., Sokak 
manzaraları,, dır. "Sokak man• 
ıaraıı,, filminin bilhaıu bir 
pheaer olduğunu aöyliyenler 
pek fazladır. 

dim 't'e yeni evlilere (Hillı) deki 
lıdStkU.mde bir daire tahıla 
ettim. Heyhat, ( dat, dağın 

r tlsttlnde olur, ev evin lhtlinde 
olmaz.) diyen eski darbımeselin 
doğrulup bir defa daha aabit 
oldu. ı tecrObeııln verdiği deral ,aaıarı 1 

[ dikkate almadım, itiraz etme• (Arka11 nr) 

lıklı Neşriyat Y apıhyoı 

lımlr, ( Husus! ) - ~- Ei 
aydanberl İzmir gazeteie;inc 
blribirine tamamen zıt fikı 
ccreyanlarm çarpı,tıkları gc 
rnlüyor. Karilerin bu fikri ,; 
ıiyasi cereyanlarla aiikad~ 
olmadığını aöylersam hai 
etmit olurum. lktısadi zarı 
retler her sınıf karii bir c• 
reyanla alakadar ediyor. Bl 
,Un lzmir gazetelerinin t 

fazla üzerinde durdukları & 

yasi meslekler ıöyledir _ 

Yeni Asır : Sosyalist; 
Hizmet c Liberal 
Anadolu ı Demo:crat 
Lölövan ı Sosyalist 
Hürriyet : Demokrat 
Halkan Sesi: Nesyonal - Dı 

mokrat 

Bu fikri ve siyasi cereyanl• 
lçerisindo Hizmelin ve Ye 
Asırm müdafaa ettikle 
tezler üzerinde münakaş 
lar cereyan ediyor. Ye 
Asır gazetesi sahiplerind• 
A. A Beyin yaıılarına hergi 
Hizmet sütunlarında dokt· 

Abdi Muhtar, Hüseyin Hu1 
ve Zeynel Besim Beyler cev~ 
Yeriyor. Hüseyin Hulki ' 

Zeynel Besim imzalı f yazıla 
daki fikir ve tiship müşab 
beti de nazarı dikkati celbE 
mekten uzak kalmıyor. 

Yeni Asırdaki A.A imz 
ıınan da Behzat Arif Be} 
müstearı olduğu zannediliy< 
Liberal ve Sosyalist cereya 
larımn bu muarazasına Hi1 
miyeti Milliyede Burhan As 
Beyide karışb. Burhan A! 
Bey gerek Yeni Asır ve g 
rekse Hizmet gazetelerir 
müdafaa ettikleri meslekleı 
yersiz olduğunu ileri sürer 
hücumlar yaptı. 

14 Anadolu ,, sütun1arm 
aabık Adliye Ve kili l Malını 
Esat Beyin ortaya attığı fi. 
ıonluk bahsinin, Hizmet 
Yeni Asır gazeteleri tarafı 
dan ne ıuretle karşalanac~ 

kariler tarafından meral 
Bekleniyordu. Çünkil Hiz!I 

başmuharriri Zeynel Bes.: 
Bey Kar~ıyakadaki Mas 
locasına mensuptur. 

Zeynel Besjm Bey Mesonl 
bahsinde tamaınen bitaı 
kaldığım, Masonluk leh 
aleyhindekl yazılara slitun 
rınm açık olduğunu i!an eı 
Şimdi Hizmet gazetesi ( L• 

tak.zil ) in Masonluk aleyhin 
yazılmıı olan meşhur e•er 
tefrika ediyor. 

Yeni Asır gazetes! bir nl 
hasında Masonluk bahsi· içi 

-"Mahmut Esat Beyin tı 
rik ettiği yersiz netriyat 
diyor. lzmir gazetelerinin 
ıünkü vaziyeti budur. 

Ati na 

Bir Tutun Kaçakçısa 
Balıkesir (Hususi) - Kon 

lımail isminde birisi tüt 
kaçakçılığı y1tparken yakalı 
mıı, evinc!e ( « ) okka HU 
bulunmu• t'O mu11tc?ere cc 
miıtir. 



....... 

Atina Olimpiyadının 
Mes'ulü Anlaşılmışhr 
Buna Rağmen Atletiz~ Reisi 
Atletleri Batırmak istiyor 

d 
Sek.en bin aeyircl kartı•ın· emin bulundujunu beyanaba· 
~ IOnuacu kaldıtınm Atiaa da itiraf ediyor. 

0liınpiyadmdan •onra orada Burhan Bey: timdi itaat· 
f.eçen btıttbı vak'alar, hldise- •izlik, di•iplinsizlik meselesi 
er yazıldı. qin içyllztl efkln bertaraf edilirse, bizim atlet· 
~llluınlyeye anedildi. Bizim lerin bugün elde ettikleri 
•çiıı aa bir hatıra olan Atina 
olimpiyatlarından dotrudan derecelerden yu'<araını onlar-
dotnıya Atletizm F ederaıyo: dan i•temiye kimsenin hakkı 
llunun mes'ul oldujıı belli yoktur, diyor. 
olduiu gllndenberi F ederas· Şu halde yllzlerce kelim!~k 
Jon Reisi Bey; olaaydı, bulsay· beyaaabn n.t k18ma mçın 
dıhrla dolu beyanatlarla kara· MSylenmittir? 
rını çoktan vermiş olan efkin Elde · ettitimiz de.rece~e~ 
•ınumiyeyi 1opbelendirmek isti· beklendiii niabette ı.e ıki 
Yor.Mllaabakalara giren Balkan atletin ıerefini P•"asızca 
lllillctleri aruındaki derece- harcamak hakkını Burhan B. 
il' iz, sonuncu olduğu unutul un· aereden bulmuttur ? . • 
cıya kadar devam edecek itaat ve cHa:plin meselesine 
olan umumi infialin teYillerle ıelince, F ederaayon Reiıi ka· 
lntıne geçmek kabil olmadı· filenin disipHnini bozdupna 
iını anhyan Burhra B. mea'· kanaat ıetirditi atletleri iade 
uliyetleri iki atletin latüne etmemekle vazifesini '11 18ti--
•tmak manevrasını tecrllbe mal etlememlftir. 
etmektedir. Biz atletimı rei· Baaa kalına bu ıw.uatald 
•inin daha bqka bir lisanla kabalaati de Burhan Bey lcen-
lcon't:aamı beklerdik. Bur- B 
h · ı d • t" dinde aramalıdır. 6t6a .... 

an yın ıazete er e m ışar etraftanaa bir kere .J...ama· 
eden uzun tevilnamemnden ._. 
'birşey anlamak kabil detildir. clıjı atletlere Yan.m.tanda da 

Atletizmle meııuJ olan ve laaklarımn mlclafaua için : 
Atina telgraflannı taldp et- Siz ,tdln Y•a11 F.-.leruy ... 
Dıİf ıtulunanlar o usua ıteya· auna anlaba. Benim vuiye-
nat kartıımda hayretten do- tim ~- Ben 81yll1e-
nakaldslar. , mem tliye R.U Beye atletler 

Her Myabatte neticeye ıl- ~ tam itaati ptermediler111 
re fikir, kanaat ve lisan de-

1 
ltunun Tebıll yine atletleri 

iiıtina. Fed .. yon Reial Ati- mlldafaa eclecell y•cle tenli 
naya Slc:lilirkM blıt•r 7apıl.- maçı.. sidu kafile nl8iD-
••1•catma .... _ .... • tlecltr. S.tl•n a.11p 

Mısırlılar Güllecilikte Avrupa 
Kuandılar Birinciliğini 

Yunan 
Takımında 
Kimler Var? 

Bu ayın •onunda l•tanbula 
Galatuaray·F enerb.ı1hçe muh· 
teliti De iki maç yapmak 
tlzere ıelecek Yunan mubte
liti ile futbulda komıulanmızla 
tlçiincll kerre kartılqmış ola· 
cağız. 

Birinci karşılaşma, Selinik 
Şampiyonu (Aris) kulllbu ile 
idi. O müsabakada Galatasa· 
ray, Yunan takımını yenmişti. 

F enerbabçe beral)ere kal· 
dı. ikinci karşılaşma Yunanis· ~ 
tan birincisi olimpiyako• ta· 
kımı ile yapıldı. İki maçın 
ikisini de kazanmıttık. Bu se

fer de kuvvetli bir Muhtelit 
ile karşılaşacaj11 . Temenni 
edelim ki, bunda da Türk fut· 
llolcuları muvaffak olsunlar ... 
Bizimle ka11ilaşacak Yunan 
Muhtelitine gelince, dlrt oyun-
cusu buradan Jiden Rumlar
dan ye tlçu Ollmpiyako• ta· 

. 1 

Parift. Av,.,_ ıill• ıtımpl•••l•I-• bs•IMll Mıar tlılcımı 
Pariate yapılan Avrupa rGI- ı kımı rakiplerin• ıalip plerek 

l9Ci1ik biriacili;inde Mıur ta· Avrupa pmplyonlupu k~ 

TEFRlKA NUMARASI 20 ======= 
YA B 1 Ş 

YAZAN: * * 
Otlunu kurtarmak lmkinını ı •lttL Ruhunda duydutu botluta, 

•ra ord Ukln bu lmkia, bir muhitin bu HHlrllti de inzimam 

t
,.. y u. y d' u• milyonerin ı•tırabı 
urlü dhniae dotumuyordu. er e ınce mey d 1 tf d 

"• ıak, boıtu. Bir lttlkl noktaaı, bir kat daha siy~ :ı• 1°~ u. 
bir ••tinat k6te•i ıöziln• çarp· Onda, :ra•nı•unu kapa -.:=u •r 
lbıyordu. tırdıktan •onra JHIZI ,...l erde 

1 lef Wr kurt • em Yar ı. 
YGrüyordu, fakat nereye r t· avare •n k bl fltur acn 

tltlnl bilmiyordu. Saraybo•nada Tehe•.,.trl~~l ka~urDJ~rdu. 
•ldufa slbl yine etrafıada bot- ,...ıb Wr Mkatın Htıtntla ~ 

'

luklar danClyordu. 11Darllemare,. Dar Wd.. ı.tırabın ...... . 
41en ka1abaya inen yol da ıHızdı. Mitse clur nIDlsl itiraf ... .. 
Sanki Valinin ıeliel, o civarda ff 

1 
J•dıu Bu :.kak ta _.& 

Ywn .,,,,,_ftll ıı. ,.1_.i 
Ol11111ı,.1c.. .,.ndl.,,,.. 

tlan llıl•i 
la1D111clu olmak nıere ku.,... 
fttll Wr ( l l) kişi tetkil ederek 
pleeelderi ma16m oldu. Yunaa 
•ulatelitinin eyununu ılrme
MD T epiniaaniniu ilk cuma· 
mıdaki Birinci O' un hakkında 
fmdiden birşe· · ' n "ınez · 

•nmıtbr. u · bu m • Fran•ız g~z ·J ' k 
vaffakıyetten bahsederler en 
Mı•ırh atletlerin bilba58& "t 
cutlarının güzeUiiindeD, ~o 
terbiyeli ve mfttevaJI ~ah ~ 
oldutundan •itayitle [,ahse • 
mektedirler. 

Herhangi bir •porcla elurta 
olaun, damı bizim bafl•ıu. •• 

Her ev, yGkaek bil' duyar ark .. 
•ında Hklanmıtb• Tat ke•erlere 
takılı ı.ıemlr kapılar, artJarmb 
ltlrer mahpı• hayab bulaadutanu 
laaykırır l'ibl atır bir de Jaqun:! 
tqıyordu. Kapelder bUe 
mahremiyete hlrmet ra.terlrce
lhae •e•lerlnl hap•edtyorlardı. 

Hacl Sinan, bir du•ara dl· 
1anclı, iki dakika kadar tllnlen.11. 
Ne 1apacatmı kararı .. bramı• 
1ercla, nereye Ye kime 11tınaea• 
IJaı ltlle•iyordu. lene&erdenbeıl 
taaıdafı ltu kuaba, ti•• k ... 
tlaine 1annca ••li:ronlu. Bur"• ................... , ...... 
...... •ardı, fakat ' ...ae hiç 
...... laatarlamı:rortla. .. fd hafı· 
F-.. ~tl, .Um• Wtereleri w':l .,. ... ..., aa• ıaur· 

Türk Gibi Kuvvetli 
C ihan Boks Şampiyonu 811 
Darb ımesel i Kullanıyor 

T.,lc 1161 lc..,,.,11 "ariıtMsellnl tfllcNrlıg•n 
6obör Ş.rlc.g ınaçtan evvel 

Ge90de Amerikada blynk 
bir beb ••fi yapıldı. Cihan 
aju' lildet tampiyoalutuaun 
tllmi finali olan o maçta 
Alaerlkah Şarkey atır •iklet 
lto~ ea claıeH ve en 
ı.vvetlW olan ltalyan Kar· 
.. raya deqetli bir dayak 
pkti. 

kaiyu bok•lrll eıaten pek 
Jlkaek bir teknik sahibi de
IOdi. Fakat beceribizliğe 
rajm-. pk iri •• çok ka.
..ıll .W.ju lfba, mu•affak 
eluyonlu. 
Şarbyle dlilf&nciye ka· 

tlar •lteacldit boksörleri 
matltp eden Kamera nihayet 
laocuım buldu. 

Maçae bizi alikadar eden 
tafıHI.. araaında bilhana 
nazarı dikkati celbeden bir
.. y olmuıtur. O da meıhur 
pehlivanımız Keca Yuıufun 
Amerikaya kadar yaydığa 
( Türk tihi kuvvetli ) darbı-

muelinin Amerikalılar aruın
da hlll söylenmekte old~ğunu 
19pat eden hldisedir. 

Maçtan sonra Şarkeye Kar
aera hakkındaki fikrini 10ran 
ıazeteciler ş6yle bir cevap 
karşısında kalmışlardır. 

- Kameranın mebaret ta
rafı, boks bilgisi •ıfırdır. 
Fakat bu çok iri adamın 
mnthit kuvvetini tasvir için 
ancak ıu darbımeseli kullana· 
ltllirim. O da bOtlln Ameri
kabların bildiii ( Tllrk fibi 
kuvvetlidir ) darbıme.elidir, 
demiftir. Yakmda dllnya fAm• 
piyonu ile dövUıecek olan bu 
bokıörlln ağzından çıkan fU 
M>zleri telgraflar Avrupaya 
aynen verdiler. Her Avrupa 
apor ıaıetesinden maada hn
tln Amerikan gazetelerinde 
tekrarlanan (Tftrk gibi kuvvetli) 
tlarbımeıeli bize yavaf yavat 
ortadan kaybolan eski pehli
Tanlıtımı:ıı habrlattı. 

Olempiyada , Hazırlıklar 

FHpln federaıyonu Los-
Anjeloı olemplyadına elliyi 
mlltecaviz atlet ile iftlrake 
karar vermiftir. Bu atletlerin 
aeçilmeal için mllteaddit mil-
aabakalar yapılmua da kara· 
ra alınmqbr. 

Pratcla Avrupa Dartılfanun 
takımlan araaınclan buaust bir 
atletizm mftNbakuı yapılmış· 

itte bu •ırada bir ~ocuk, 
•kiı OD yqlUIDft bir fOCUk 
.. rGndl. Ma•u• adımlarla •oka-
tan çamurları ara•ıada Mldyor, 
latb bir lvicaç U. taftan t&f& 
atlıyordu. Bo•Uh mll1oner, bu 
••nura antbule iptida ll'kllcil, 
IOnra atlamıya ktladı. Ylretln· 
.teki atef, Mrftllbll'e lltllıap 
ebniftl •• bu alnlerden lamcı• 
J•ine Jllf p•ytial olayor la'lblydL 

Hacı Sinan, samlı " nemli 
8izlerU. kOçlk fOCUjun lddlfhal 
~lr mlddet Hyretti •• .. un bir 
lllıeyi cllnGp kaybolmaıı berine 
ftltGn lllcranıaı, bGtün hu1raaıaı 
tek bil' kelme Uo inledi : 

- Allahl 
Şimdi kulatıaa, o t.k Wl-

me iade ediliyormuı l'IM mlte
•adi aklıler çarpıyortiu " ~ 
kelime, alaenldi itli' lttirat U. 

lir. Elde edilen dereceleri 
yazıyoruz: 

MflleU Dereceal 
100 metre Çek 10 4/5 
tlO " " 

22 1 5 

'°° " " 
50 2.5 

1500 " " 
... 10 

110 ,, maalah Macar 15 9/10 
Yllaek Çek ı. 75 
Usun " 

6. il 
GGlle Alman ıs. 09 
Diak 

" 
45. 6S 

Cirit " Si. 57 

tekrar olunuyordu. Hacı Sinan 
,.rden Ye l'Bkten kendiıine ce
Yap nrlldlti Yehmile ilk Bnce 
titredi ve biraz •oara bu aki•le-
rln uıaktan relen ezan •esleri 
.Wujunu anladı. Ent; •zan oku-
Duyordu. Benaluka mHcltlerinln 
•erl•l ahfap elan mütevazı 
•lnarelerlntlen yeryer Allahın 
.._l ylkHllyorclu. 

Muatarlp baba, titrek ellerini 
Wftblriıae ı•tlnrek tierln bir huıG 
itinde bu •Hleri dinledi .,.. ini 
.... dlr'etle kotmıya bqladı. 
Arbk deminki Hndeliyen, nereye 
lıutıtını Ye nereye flttltlnf itil• 
•l7en ..,... ihtiyar detfldL 
AMta .. ~l•tmlttl, sldUID4e 
..,.. Wr tule nrtla •e ayakJa. 
ı..4'a ,_. Wr IRIYY•t .,.,orclu. 

(Arkuı Yar) 

oturanları aladinalı, .Wendlr• mek ıt• il. 
'----~•.·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bu Sütunda Hergüıi Japonlarla Çinliler Mü----------
Muharriri= St1rver Bedi __ J d G• • 1•1 KIZJL KJLIÇ 

İLK MEMURiYET sa emeye ırış ı er... ~tt~lfMN c~Uı~: 

!ALKAZAR - Manuoll 

ALEMDAR - Çılrın macera 
ARTiSTiK - Sevil Dan•3d 
A. S R 1 - Fakır mllyoner 

Bir ı,irketin umumi müdürü 
genç bir kadındır z Sevim 
Hanım. Genç, şık ve çok 
asri bir kadın. Müdüriyet 
odasına genç bir adam 
gırer. 

Sevim H. - Kimsiniz? Ki
mi istiyorsunuz? Hademe ile 
kartvizitinizi göndermeden 
müdiiriyet odasına nasıl gir
diniz? Ne cesaret! 

Genç - Affedersiniz, kapı· 
da hademe filan göremedim. 

Sevim H. - Belli. Görgil
süzsünüz. 

Genç - Affediniz, oldu bir 
kere, isterseniz dışan ç1ka
yım, hademe ile haber gön
dereyim, sonra gireyim. 

Sevim H. - Bu seferlik 
zararı yok. Şimdi niçin gel
diğinizi söyleyiniz. 

Genç - Darülfünun Ede
biyat şubesinden mezunum. 

Sevim H. - Hiçbir şey 
bilmiyorsunuz demektir. 

Genç - O halde, mUsaa
denizle efendim. 

Sevim H. - Durunuz, git
meyiniz. Buraya sizi sevkeden 
şey.. Tabii.. lhtiyoçbr, değil 
mi? .• 

Genç - Öyle zannediyo
rum, efendim. 

Sevim Hanım - Ne ka
dınca, müphem cevaplar ve
riyorsunuz. Çocukları sever 
misiniz? 

Genç - Pek çok severim 
efendim, fakat okadar iste
dim, bir muallimlik bulama
dım. 

Sevim H. - Size iki çocu
ftın terbiyesi vazifesini ver
sem iyi mi? Gonç - Efendim, 

tiniz de çalışmak için 
aebe müdilrünüze bir 
mektubu getirdim. 

şirke

muha-
tavsiye Genç - Şirket aaemurluğu-

, na tercih ederim, efendim. 

Sevim Hanım - Yani bir 
İş arıyorsunuz. 

Genç - İyi tahmin ettiniz, 
Efendim. 

Sevim H. - Kaç yaşında
ıtnı;ı:;? 

Genç-Yirmi sekiz efendim. 
Sevim H. - Benim yaşım

dasınız. Bundan evvel nere
lerde çalıştınız? 

Genç - Hiçbir yerde. 
Sevim H. - Acayip 1 Ben 

altı sene evvel umumi müdür 
muavini idim. 

Genç - Evet, efendim. 
Sevim H. - Bu evetin ma

nasını anlamadım pek? 
Genç - Evet.. Peki.. Ola

bilir.. Şey.. Tabil efendim. 
Sevim H. - Şirkette ne 

yapabilirsiniz? 
Genç - Verilecek vazifeye 

röre ... 
Sevim H. - Neler bilirsi

niz? Makine ile yazar mı
sınız? 

..Cenç - Hayır, fakat öğ
renebilirim, efendim. 

Sevim H. - Umumt ma· 
lfimatınızı anlamak istiyo
rum. Yeni mucitlerin hayatını 
biliyor musunuz? 

Genç - Yeni mucitler? •. 
Evet... Eh, oldukça. 

Sevim H. - Meseli oto
mobillerde marş otomatikler 
kimin icadıd1r? 

Genç - Onu bilmiyorum, 
efendim. 

Sevim H. - Kadın el çan
talarında iki ağzın bir hizada 
r:encirle açılıp kapanmasını 

kim ica etmiştir? 
Genç - Bunu da bilmi

yorum, efendim. 
Sevim H. - Bari size Ar· 

tistlerin hayatını sorayım. 
Genç - Ha... Bakınız ..• 

Onları daha iyi bilirim. Me
sela size meşhur Betovenin 
h~) ahnı arzedeyim. 

Sevim H. - Onu geçin. 
Jaıet Makdonaldın "Aşk 
Res'Iligeçidi,, filminde giydiği 
e1 

• ""nin biçimi hatınruzda 
DU .• 

Genç - Hayır efendim. 
Sevim H. - Fakat sizin 

h°ı;, tah•-'' ' 'İZ yok. Neredo 
~ :;u<lunuz? 

Sevim H. - Pek all. Bir 
evde gece gündilz buluna
caksınız, bu çocukların terbi
yelerine ve tahsillerine riayet 
edeceksiniz, yiyeceğiniz, içe
ceğiniz, giyeceğiniz bu eve 
ait olmak üzere size ayda 
l 00 lira verilecek. Raz1 
mısınız? 

Genç - Hay hay.. Tabit .. 
Fakat nasıl ev? Çocuklar 
kaçar yaşında ? 

Sevim H. - Ev basbayağı 

ev. Çocuklar? ... Onların yaı
ları yok. 

Genç - Yaşları yok mu? 
Sevim H.- Evet, çünkii da

ha doğmadılar. 

Genç - Doğmalannı mı 

bekliyeceğim? 

Sevim H. - Hayır. Biraz 
daha anlat yım: Bu çocuk.lal' 
benden doğacaklar. Bunun 
için evden ayrılmıyan bir 
kocaya ihtiyacım var. Çnnkr 
ben burada çalışıyorum. Ço
cukla meşgul olamam. Ay-

rıca dadı ve hizmetçi 
de tutacağım. Fakat cahil 
insanların eline çocukları

mı emanet edemem. Kocam 
neı.aret etmelidir. İsterseniz 
kocam olmak vazifesini alabi
lirsiniz. Tekrar ediyorum: Me-
muriyetiniz daimidir, maaşınız 
100 liradır, izin illnleriniz de 
olabilir, benden başka Amiri· 
niz yoktur, yegane vazifeniz 
iki çocuk babası olmak ve 
onları yetiştirmektir. Kabul 
ediyor musunuz ? 

Genç - Ta.. ta.. ta.. tabii 
efendim. 

Sevim H. - Pek alA, resmt 
muamele yapılsın, on beş güne 
kadar vazifenize başlarsınız. 
Hizmetinizden memnun olur
sam maasınıza zammedeı·im. 
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GUno~ıl .00 16.19 
Öj'ie 6.39 11.59 
lıhıdJ 9.31 1.f.57 

Rumi 
10-Tefrinnel·t347 -nktl·esant· vantt 

Aqam 12.- 17119 
Yat• 1.31 11.51 
lauak 10.20 (.(O 

Japonlar Müsademe Yerine Bugun 

Süratle Asker Gönderiyorlar... 1 ETUAL SINEMASINDA 

Çin - Japon mÜ$tıtl•mel•rind11, Japonların esir 
altlıkları bir Çinli kafilesi 

Son gelen ve dtlnya hl- verilmiı bulunmaktadır. Bu 
diselerine temas eden telgraf- isbkraz, Yugoslav Devleti 
ları &fağıya dercediyoruz: maliyesini ıslah için tamim 

Londra, 21 (A.A) - Tok- olunan programı tamamla-
yodan bildiriliyor: Mukdenden maktadır. Masraflarda yapılan 
gelen bir telgrafa göre Tieh· bir milyar dinarlık tasarruf 
Iing civarında Japon muha- ve bazı varidahn (300) mil-
faza kuvvetlerile (200'l) ka- yon dinarlık fazlalaştırılmaıı 

gibi evvelce alınan tedbirler 
dar Çinli asker arasında şid- dinarın istikrarım ve bütçenin 
detli bir çarplşma olmuştur. muvazenesini temin eylemek· 
Japonlar Tiehling şehrine tedir. 
doğru alelacele takviye kuv~ 
vetlerl göndermişlerdir. 

Meselenin Aslı Ne imi'? 
Mukden 22 - Burada ntı· 

redilen resmi bir tebliğe göre 
Tiebling civarında dün vukua 
gelen çarpışma haberinin mü
bnlağah olduğu bildiriliyor. 
Japonlar takviye kıt'alan gön
dermek niyetinde değildirler. 

Almanyada Bir lktı sat 
Meclisi Teşkil Ddildi 

Berlin Reisicumhurun te-
9ebbüs{i üzerine teşkili takar
rür etmiş obn lkbsat meclisi 
bugün tesis olunmuştur. Mez
kur meclise tayin olunan 25 
aza arasında Almanya iktısa

diyatınm bütün ıubelerine 
mensup mümessiller bulun
maktad1r. Meclis küşat celse
sini 29 T eşrinievvelde Fon 
Hindenhur~un riyasetinde ak
tedecekti. 

1 E~!~YR~~~~u~s 
CATELAIN - MARY GLO

RY - JEAN ANGELO 

tarafından 

KIZIL KILIÇ 
MARİON NİXON 
WILLIAM COLLİER 

IKL BR - MUtoıı 

ILHAMRA - Şen lnaanlar 
E.TU V A L - Cas kıralı 

r 
FERAH - Konur, varyeı .. 
GLORY A - Atlantlk 

1 
KEMAL B. - Bağdat hır.ası 
MAJİK - Al Jolıon 
MELEK - Tabu 

MiLLi - Busenin kıymeti 
OPERA - Palormu c:nayetl 

ŞIK - Cennet yolu 
t)ıkOdar Hile - Atk re9111I 

Pul Sergisi 
1 mart 1931 de Avus 

yada Sldney şehrinde bir 
Koleksiyonculuk Sergisi a 
lacaktır. Sergiye iştirak e 
mek istiyenler Avustral 
Beşinci Pul Koleksiyonculu 
Umumi Katipliğine milracJ 
edeceklerdir. 

Buğday Fiatleri 
fzmir, (.Hususi) - Akhisar' 

Buğday fiatleri kısmen d 
ktındür. En t(.mİz Buğda 

üç kuruf a bile alıcı yoktur· 

JOHN BARRYMOR 
tarafından 

Hakikati halde, bu müsa
deme, telgraf ve te!efon hat
larını kesen beş yüz kadar 
Çin eşkiyası ile Japon mu· 
hafız kuvvetleri arasında şid

detli bir çarpışmadan ibaret 
kalmıştır. Şakiler pilskilrtül· 
ınüştür. 

Bugün OPERA SİNEMASINDA 

Tokyo 22 - Çin askerleri 
Taonan·Angani demiyolu bo
yunda bir keşif uçuşu yapan 
bir Japon tayyaresine ateş 
etmişlerdir. Tayyare mukabele 
ederek birçok bomba atmıştır. 

Birbirine Uymı)~an HaberJer 
Tokyo, 22 - Japon resmi 

meb~fili Çin Hükumeti ile 
bir anlaşmanın yakın oldu
ğunu bildirmektedir. 

Cenevre, 22 - Çin Hü
kumeti, Cemiyeti Akvama 
bir muhtıra göndererek Man
çuri tahliye edilmediği tak
dirde Japonya ile doğrudan 
doğruya müzakereye imkln 
olmadığmı beyan etmiştir. 

Cemiyeti Akvamda 
Cenevre, 22 - Cemiyeti 

Akvam Meclisinin içtimaları
ni üç hafta müddetle tehir 
edeceği söylenmektedir. 

Yugos!avya Fransadan 
Yine Para Aldı 

Belgrat, 21 - Resmen bil
dirildiğine nazaran Yugoslav
ya Maliye Nazın Yuriç Paris
te (300) milyon franklık bir 
kredi mukavelesi fm.ıalamııbr. 
Bu para, Yugoalav Bankaıı 
vasıtaslle htık6metin emrine 

Londra ( V A M P l R ) i tesmiye 

PALERMO 
edilen •Karın Deşen J A C K ' ın • 

CINA YETi 

Roma, 22 - Triyesteden 

Popolo gazetesine gönderi1en 

bir telgrafta Lagarina vadi

sinin her tarafında oldukça 

şiddetli bir zelzele olmuştur. 

Birkaç dakika sonra daha 

hafif bir zelzele duyulmuştur. 

F ocada da şiddetli bir zel .. 

zele olup ahali arasında 

büyük bir korku uyandırdığı 
haber verilmiştir. 

23 Teşrinievel Cuma 
İstanbul - [ 1200 metre 

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

Heilsberg - [ 276 metre, 
75 kilovat ] 19 : Stotgarttan 
naklen ( Jeppelinin ) Kutup 
seyahati hakkında bir konfe· 
rans, 19,30 halk şarkıları 20: 
komedi. 21,10 orkestra. 

Mnhlaker - 1 360 metre, 
75 kilovat J 19,30 Esiyeranto 
19,45 kllviya konser, 20,30 
hitabet ve inşat, 21,45 mili~ 
lerin yeni musikileri. 20,40 : 

arkala filminde kanh ve cür'etklr 

HANS ALBERS VE 
CHARLOTTE SUSA 
tarafından temsil 

bu şaheser Londra'nın lüks 

salonları ile kabarelerinde 

cereyan eden pek zengin 

bir filmdir. 

lıAveten: Halihazır dünya 

havadisleri : iki 

muhribimiı.e takılan 

merasimi v. s. 

Frankforttan naklen dans ha- [ 
vaları. 

BUkreş - [ 394 metre, 16 1 
kilovat l ] 9,10 Romen musi
kisi 20: Radyo Darülfünunu 
21 operadan T ransrnision : V o
gelhandler. 

Roma - [ 441 metre, 75 
kilovat ] 19,40: Son haberler, 
20,10 gramofon, 20,30 konfe
rans, 21 büyük senfoni kon
ser, son haberler. 

Viyana - { 517 metre, 20 

1 

kilovat J 19,20 rasat raporu, 
· 19,30 Viyana operasından na-

lngilterenin Borcu 
Nevyork, 21 İngi 

Bankası geçen ağustost 
Amerikan Bankasından aidıfı 
( ı 25) milyon dolarlık kred' 
nin 100 milyonunu muayY 
zamandan bir hafta 
ödemiştir. Bu haber 
yorkta çok iyi bir 
yapmıştır. 

Be!çikada lşsiziik 
Brüksel, 21 Belçikad:ı · 

sizlerin miktan 195 bin ol 
rak gösterilmektedir. 

kil Turarıdot, 22,5 dans 
vaları. 

Peşte - [ 550 metre ı 
kilovat ] 19 Budapeşte afo=g 
İttihadı Cemiyetinin kon.;,e! 
ı9,45 senfoni, 20,45 musahal:ıl' 
21 konser ve dans havaları. 

Moıkova - [ 1304 nıetrl 
100 kilovat ] 19,30 rad) 
gazetesi, son konser. 

Var.şova - [ 1411 metrt' 
158 kilovat ] 19,30 gramofotı; 
20 musikili musahabe, 20Y 
senfoni. 
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Geçen Haftaki j ( F ord ) Ta Matem · Günü Bitti 

' czanelerde ap lan çlara 
Hi İtimat Etmiyor u: 

ç NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 120 --------....A ---------------(Her h11kkı mQ/ıfaztlar) 
Şinıdi hepimizi bir hayret 

Ye taaccüp istill etmişti. Bu 
bit- reçel değildi. Her halde 
bir kuvvet macunu olduğu 
anlaşılıyordu. Naci Bey, iti 
biraz da alaya bozarak: 

- Lalam!. Bu kavanozun 
tnuhteviya· ı biraz şüpheli gö .. 
l'llnüyor. Bunu tamamen mu· 
•Yene etmeden içeriye ver
inek kabil olamıyatak. Belki 
altında başka bir şey vardır. 

Dedi. Zaten knvanozun ka
pağı açıldıktan sonra, her
hangi bir şekilde olursa olsun 
l>unu Abdtilhamidio istimal 
etmiytceği pek tabii idi. Şu 
lıaJde artık iskartaya çıkmış 
olan. , bu macunun istenildiği 
(ibi muayene edilmesinde bir 
beis görülmüyordu. Naci Bey, 
bir kaş\k getirtti. Küpün içine 
•Qkarak iyice karı,tırdı. Di
bini muayene etti. Şüpheyj 
eelbedecek hiçbir ,ey görfi
lemedi. Kaşığın her tarafı 
tnacunla bulaşmıştı. Ucunda da 
hüyücek bir fındık kadar ma
cun parçası kalmıştı. Nacı Bey, 
bir kere de bunun taamını ve 
lezzetini anlamak için o fındık 
kadar parçayı ağzana aldı ve 
di iui ppırdattı. Bu esnada 
dikkat ettim, Şöhrettin Ağa, 
gizli bir tebessümle Naci Be
ye bakıyor ve gülüyordu . 

Naci Bey, merak etti. Bu 
leziz macunun kaç kuruşa 
mübayaa edildiğini Hasan 
amcadan sordu. Eh.. Ne ola
bilir? Haydi olsun, olsun ba 
iki ytiı, üç yUz kuruş olsun ... 
Fakat Hasan amca, parmağıoı 
kavanoxun llstllne bastırarak : 

- Tamam on adet altın 
lira ... 

Der demez, hepimiz, gayri 
lhtiyart: 

- Aaaaaa .•• 
Diye bir nidayi hayret ko-

Yuvermiye mecbur olduk. Be
heri, on adet altın liraya mü
'ba.yaa edilen bu kavanoıların 
leıiz muhteveyatında acaba ne 
•lhirli bir kudret ve kuvvet 
•ardı? ... 

O esnada Rasim Bey de 
ıeldi. O da bu macunları 
16rdtı. Muhteveyatında, mu~ 
lıafaza işi ile alAkadar birıey 
olnıadığı için içeri verilme
•lni emretti. .. 

Aradan pek az bir saman 
ltçınişti. Naci Bey, harıl ha
tıl Rasim Beyi arıyordu. 
Sordum: 

- Ne yapacaksımr:? 
Dedim. T eliş ve ıztırapla 

Cevap verdi: 
- Aman azizim, izin alıp 

latanbula gideceğim. 
Dedi. 
Onun bu telAtlı hali, daha 

tiyade nazarı dikkatimi celbe· 
derckı 

- Hayrola •• yoksa rahat- ·, 
'1z mısın? 

devarn ederek 
meyusane ba
ımı ıalladı: 
-Çok rahat· 

sızım .. Hem de 
pek çok .. 

~ 
Burada bir 

vak'a daha ha
brlıyorm. Ge· 
çen ramazi:!.nın 
-zannedersem
yirmi veyahut 
yirmi ikinci gö
nü idi. Vahdet
tin;n sarayından 
gelen bir Ha
rem ağası, Ab-
dülhamide bir İdare meın:ıru Muhafız zabitlerin-
hediye getir- Saip B. d•n Salih B. 
mişti. Hediye, usulen nöbet bazılarına karşı Abdtilhamidin 
odasma ahndı. Kat kat beyaz aldığı mültefit tavırlar, bu 
ve etrafı zımbalı patiska içine ihtiyar Hakanın daha bili 
sarılmış bohça açıldığı zaman sönmiyen bir kalbe, henftz 
içinden &ğzı itina ile mühür- külliyen zeval bulmıyan bir 
lenmiş bir sepet çıktı. Sepet kuvvete malik olduğunu gös-
açıldığı zaman, nefis bir mia teriyor. Kendisine ·bu hususta 
kokusu birande odayı okadar kıymettar yardımı dokuna-
istili etti ki Adeta hepimizi cak- Şeker gönderilmesi, ken-
sermest etmişti. Sepetin için- di tarafından vaki olan bir 
de, Karaköy fırınının yuvarlak talep ve arzuya binaen değildi. 

kuru poğaçaları kutrunda ve ka- Bu, alelade bir saray A.detinder 
!mlığında nim şeffaf daha ziya- ibaretti. Sarayın eski bir an'a· 
de bal rengini andıran katkat nesine ittibaen (Enderunu hüms· 
ıekerlemeler çıkmıştı. yun) ağaları tarafından (Efen-

İyice hatırlıyorum. O gUn di) lere takdim olunan o, mis ve 
de Naci Bey orada idi. Hedi- amber kokan şekerlerden onu 

mahrum etmek istememişler 
yeyi tesellüm etmek ve içeri 

N · ve bir cemile olmak üzere götürmek ıçın gelen un B 
Ağaya sordu: göndermişlerdi... izzat ısmar-

- Bunlar nedir? byarak aldırdığ1 o kıymettar 
N ve leziz macuna gelince : Ben 

uri ağa. cevap verdi: h · t t d 
- Efendım, ( Zatışahane ) bunu ancak bir i tıya . e -

ramazanın on beşinde (Hırkai 
saadet) i ziyaret etnıelc için 
(Topkapı) aarayına gittiği za
man, bunlar (Enderunu hüma-
yun) da yapıhr.. Ve Zatışa
hane He (Efendiler hazerab) 
na takdim olunur. Bunlar "Şe
ker,, dir. Bayatı, bildiğiniz 

(Şeker) ... 
- Ya, bu koku ..• 

-O koku mu efendim?. Şeke 
rin içine, (Mis), ile (Akamber) 
koyarlar da ondan... Yoksa, 
bu gördüğUnüz, alellde (ıe· 
ker) den başka birıey değil
dir... Mademki açılmııbr. 
Bir tanesini alınız. Rica ede· 
rim, alınız: da tadma bakınız. 

Şekerin bir tanesini aldılar. 
Ucundan birer lokma kırarak 

' yediler.. Yediler ammal yiyen
lerden o gece sarayda nöbetçi 
kalanlar pek çok ıstırap çek
tiler. Tesadüf, o gece Naci 
Bey de nöbetçi idi. 

- Hay Allah müstahakkını 
versin .. 

Diye ellerini birbirine vura
rak dolaşırken, Nuri Ağanın 
tatlı tath gülerek : 

- Rica ederim.. Alınız da 
tadına bakınız .. 

Dediğini habrladım. Ve 
arkadaşlara bir muziplik 
etmek istediğini anladım. 

* Abdillhamit, mliteaddit de-
fa vaki olan beyanabnda, 
kadınlara pek itidalkAra~e 
rağbet ettiğinden bahsetmış 

h ttli birçoklarına da bu h:sus:a imsak ile hareket ltı-
u tavıiyedo bulunduğu· ıumun 

DU ı6ylemişti. ) lardan 
Fakat ( basinedar 

bl·n· olmak Uzere telakkı et

tim. . 'bt" 
Çünkü hiçbir zaman ı . ı-

1 t · 0 ve hıç-
yarlığı kabu e mıye k d-
bir sebeple vücudunun u 

.. · ··ndUrmek ret ve zindegısını so 
iıtemiyen Abdülhamit, bir ~: 
raftan kuvvetli ve l!lugsd 1 

yemeklerle kendini dikkat ve 
d·~ r ta· itina ile beslerken, ıge . 

raftan da rectili kuvveti~ın 
zeval ye iflaı tehlikesini gor
memek ıçın bu macunları 
aldırmıştı. d" 

Yalnız burada dikkat e ı
Bu malecek bir nokta var. d k. 

cunu satan Mtsırçarşısın 3 1 

k t ,. yetle 
dükkanı, sarahat ve a ıy 
tarif etmesine nazaran evvel
ce de Abdülhamidin bu aıa
cundan iıtimal ettiği anlaşıl
maktadır. Saltanat ı:amanındka 

b' o etrafını ihata eden ırç 
( Tabibi hususi ) lerine böy
le bir ilaç yaptırmayıp ~a 

h. t' bul bır nıçm ma ıye ı meç . 
macundan kullanıyordu, dıy~ 
bir sual varit olmak ihtimalı 
var. 

Ben bu sualin cevabını pek 
kısa olarak vereceğim; itimat
sızlık ... 

Bugiin bile öyle değil mi? .. 
AmbalAjını bizzat açmak şar
tile, (asprin) den başka hiç
bir Ulç kullanmıyor. Ge
rek macuna ve gerek as
prine gelince, bunlar, bilhassa 
kendisi için yapılmamışhr. 
Buna binaen bunları korkusuz 
bir surette kullanmaktan çe
kinmiyor. 

( Arkuı var ) 

ilmecemizi 

Halledenler 
( Dünkn nüshadan Duam ) 

Birer Kitap l(azananlar 
Adaa.ı. orta mektebi 2 had ...., 

tH Fenl Çankmda Gaıdpq• .-.. 
telıl 114 ls:ıet, Şehılvarbey aalwıl
Jul Haııuım eokak 21 Galıııar Uınnıkflp-

r8 pHtaae yanında Albert Şoef, $lıtlf 
&.moatJ bira fabrlkuında llent1'91 
aemllJ'U Peysullah, Adana "near.t 
)kldelJI 269 Kha111 Behçet, s.ıM 

E.naf " Ab.U BHkaın daktt1N11 X... 
dire, Tokat CUmlturiyet mektebi AJThı, 
Aıık•a Öncebecl 119 Affaıa, Edine 
U.eel 161 Sadullah, Gelenbavl -1& 
-kt.W 261 Jı111.1tafa, Ankara erkek 
Ja.Ml 2 ael •ıı.ıf !6 Ahsaet, "-.J• 
Albııt .. me 2' Orhan, Adana Ticaret 
J,1.ldebl 525 Abmet Refik, Adana Foto 
,AUe M. Ali Beyi., ve Hanımler. 

Birer Albüm Kazananlar 
Adana Ticaret Mektebi 289 Siiley~ 

men, lsmlr Kart1yaka Alaybey GUnay
dın eokak 12 na.maralı hanede Hasan, 
Çorum P&1tahane clvannda mtlekir. t 
bayii Yatar Beyin kı:tı Nete, Denh:' i 
Baldanpafa zade All Rua v11111taai ' 
TQrkln, Adana HllAliabmer clvann.'n 
teni Tevfik Fikret, Ankara Tabakba e 
mahalle•i Gicloj-lu •okak 8 Jak, Beyuıl 
ç.amclalf mahallesl lS Eınfn Hila~ ·, 

Edime Ayşekadın Fınnc1 Ahmet r r. 
oJlu lbrahiuı, Konya Ahmethald rua
ha]le11I SS M. Aglh, Aydın Gazipaşa 
mektebi 1'8 Mtlrüvvet TUrkln, SallhU 
Posta ve telgraf mlldllrUnlln oflu Mıı· 
:ı:affer, Ankara lleeel ~ l•d amıf 127 
Hikmet, B~lıkeslr erkek orta mektebi 
3ll Tah•ln, İıtmlt Karabq mahallen 
Yol sokak 34 numarala hanede Muam
mer, Salihli Eenaf ve Ahali Bankuında 
Şerif Beyler ve Hanımlar. 

Birer Muhtıra Defteri 
Kazananlar 

Tokat Askerllk daire relalnln km 
AyteD, Hisar Diviran mahallesi Meaçlt 
sokak 9 Necibe, Ankara Yeni Hayat 
Mektebi 265 Salih, Ankara erkek llaul 
137 Şükrll, Ankara Ulucanlar Anafarta 
mahalleml S Nimet, Ankara erkek llMıi 
ınnıf t de 44 Muamrr er, Ankara Atpa
zarı Bakkal All Efendi vHıtaılle Mu· 
ammer, Ankara erkek 11 ·eıl .Wt Faruk, 
Ankara Hl•ar Demlrfırk• mahalletıl 15 
Mllnlre, Ankara Atpa:ıannd• 45 Hamdi, 
fstanbul orta mektebi 156 Aslııı, Adana 
orta mektebi 166 A:r.lz, Konya AIAettııı 
civarında Yıldı:ıı oteli karşıaında 41;! 
~e,at, Galata Nestelc Şirketinde İbra
him Beyin kıııı Seher, Kulada Şekerci 
:ııade Orhan Seyfi B. vaııtaalle Ziya, 
Beykoz: KaYBkdf're caddesi 68 Bedret· 
tin, Ki.mil, Ankara Hlear Ramaun· 
şemııecıdla mahallut 3 MUjklln, Eyfip 
Jııl1mbey mahalleılnde Bahçellçeıme 
çıkmaunda 2 Mlirüvvet, Ankara Atpa
:ıarı Çenl'el han S Salih, Ankara erkelı 
li.eel talebetlnden 104 No. Ahmet, 
Adana hUkftmet civarı, bakkal Mahmut 
Bey va•ılHlle HaH~n Ba1rl, Adana 
Okuma Odaııı Memuru Rahim Bey va
aıtaeUe M. Nuri, Balıkesir Jandarma 
mülbakı yilsbatı Tayyar Bey hemtlresf 
Zişan, Beyazıt Vecihi Milnlr, Edirne 
üç terefeli' kartıaında Berber Halli Ef. 
ınahtumu Rıfat, Beyazıt 6 ıa.cı Kız 
:neklep 587 Handan Fevz:I, Adana Foto 
.ıileluı.nui Süleyman vaaıta11le Hakkı 

Beyler ve Hanımlar. 

Birer Kart Kazananlar 
Buna lsınetpata eaddeıl Kocaba~ 

çıkınuı 2 No. hanede Ferzane, Llile
burgaz: Maliye Ve:ıınedarı Ratlt, Bdirııc 
San'at Mektebi 8S M. Rahmi, Kadıköy 
Erkek llıesl 119 Nedim, Ankara Şakar
ya ilk mektep Emin, Zonguldak orta 
mektebi 2-20 No. Muı;tafa, Uaunköpril 
Mimar Hayrettin meklebl 136 Nerkt'l'. 
11 inci Uk mektep 259 Maclt, Ankara 
Erkek llaeml taleb111lnden 75, Ankara 
Cebeci, Haplııaııe caddeıl 18 No. da 
Rıdvaıı, Beyo§'lu MuHv1 Unılnde Nr 
:nika lbrakim, Vefa Orta mektebi 7G 
Galip, Galatasaray 1148 Oıman Naci, 
Adana Orta mektebi 172 Bedri, Artova 
Çiftlik tahrirat klt:bl Ruhi Bey km 
Nermin Hanımlar ve Beyler. 

ON DÖRÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 12 
Gas .. tem!z.de on bet a-tlnde blf 

\'ermekte olduğum~:ıı Patronu 
bedaTıı alm k lıtiyorııınn, bu 
kuponu keıılp ıııklayııu:ıı n 15 
kupo;ı toplııyını:ıı. Patroola.nmn• 
dan pek memnun olacaksuuı:. 

Patronlar ncıvedll Ji t !)ri gllıı· 
den itibaren latanbul kar lcrlınh 
b!r hafta, tqra harı )t• nl.ı: 04 

•iln lçlnde kuponlarını ı:-lSııdllf'" 
JDolldlrlcr. Bu müddet ~eçtilııtu 

eoma kupoıılar kabul edllma:ıı. 

Forcl fabrikuinın •.,._elen aldtfı bir elllJ'e tebaan Ediıonun ve• 

fail mlaa•ebetile dGDya.la men•t biltün diğer Ford nıüea&eseleri 
zibl alAmeti matem olarak bir g1ln iti tatil ettiğini yazmıştık. Yuku· 

da srördüğünilx re•Ir.ı, lfhı bu tatil l'ilnünde alınmııtır. Bakınız: Ko· 

ca fabrikada. caala tek Wrtey gÖr•mezıiniz. Her taraf bombo-;hır. 

Fakat matem ıünQ r•ımlt Ye Ford dün yine çalışmıya başlamıştır. 

wı=-

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
'Nnzat beg ı Nef eli Ye 

aculdlr. Seya
hat Ye tenez
ıQhll ae-. er, 
11kmtıh met
ıalelenlen ha· 
setmes, bqey 
nzerlnde umn 
mOddet ısrar
dan ziyade te-

nemiden hoı· 

)anır. İmtizaç 
:~uswıunda uyaa:lığ'a mGtema· 
yildlr. 

* Katlıkögd• N. M. lıonım: 
- Petojı-afı dereadllmlyecekttr -

ince ve hassastır. Çabuk 
alınır, başkalarının elem ve 
kederlerile çabuk allkadar 
olur. KüçOk ıeylerden derhal 
gücenir, kin tutmaı:, iğblrarını 
devam ettirmez, bidayette 
çok ıevdiği efyalarından ça
buk bıkar, teııe'fVll ve yenilik 
taraftarıdır. Muaşereti mera
sim ve usullerine ihtimam• 
kirdır. 

Linga 
(Bqtarafı 1 inci aayfada) 

Bu zaman zarfında Madam 
Rounın, sağındaki Berber 
Y orıi, ıolunda Anutinin ev
leri yanıyor ve ateş kartı ta
rafa atlıyor. Bu suretle tehlike 
bOyllyor. 

Nihayet ( 5-6) tahrip bom· 

bası atılmak surctile saat(ö,30) 
ta yirmi ev yandığı halde 
yangın söndürülebiliyor. 

+ 
Tahkikat gösteriyor ki yan-

gın ihtiyar Hıriatonun attığı 

aigaradan çıkmıştır ve ken
disi kurtarılamıyarak yeğeninin 
evi Ue birlikte yanmıfbr. 

Yangmı aondürmeğe çalışan 

Mehmet çavuş lamindeki bir 
itfaiye memuru da üzerine 
çıkdığl damdan düşerek. muh
lif yerlerinden yaralan1lll4br. 

Yanan evlerden eşya kur
tarmak mümkün olmamıştır. 
Bunların sahipleri ıunlardır: j 

Madam Roza, Aristi, Dimitro, 
Galip, Süleyman, Lisador, 
Salih Ef. ler ve Sıdıka, Emile, 

1 
Y orgi, Davit, Madam Anna. 
Mehmet Nuri, Anastasya, 

Verkin hanım: Zeki v~ 
. i ş n:ncelidir. 
ev işlerinde 

muvaffak dur. 
Ve müdahale 
edilmesini iı· 
temez. İğbi· 
ran devamsız 
değildir. Süse 
ve moda cere-
yanl8.J'l..na düş-
.ünlük gl5s• 

termez. lsr.. . mllçteniptir. 
Aı. para ile dahi idare etme
ıini bilir. Hususiyeti hakkmda 
ketum olmak ve renk verme-
mek ister. 

* Kadıköyde Ş. K. K. hanım: 
- Fotoğrafının d~rci:ıi istemiyor -

Zeki ve kurnazdır. Herkese 
açılmaz, sırları hakkında fazla 
lhtiyatkArdır. Büyilklüğll se
ver, kısmen balapervazdır. 
Menfaatlerinden muhitin mah
rum etmemiye, cömertliğe 
mütemayildir. Kendini çabuk 
sevdirir ve saydırmasını bilir. 

Faciası 
lstafilya, Fahriye, Pakize ve 
Nakşiye, Dimitri, Fahriye 
Hanım ve Efendilerdir. 32 

numaralı Y orgi Ef. ye ait evin 
bir kıBmı yanmıştır. 

Emin Bey ismindeki zatın 
evi de yangın sön<lürülr.ıek 

için bomba ile tahrip edilmijtir. 

ir 

Yangın yerleri araştırılırken 
dnn, ankaz arasında 50 adet 
altın bulunmuştur. 

Tütünciilük 
Çiftçinin Şikayetine E 
hemıniyet Veriln1elidir 

İzmir, ( Hususi ) - Akhisızr 
Ticaret Odası TütUncü!üğün 

maruz kaldığı mlişkullt n 
fiat clüşkilnlüğilnil bildiren bir 
rapor haurlamış ve 1ktısat V •-

klletine göndermiştir. O da bu 
raporda, Tütllncillerin bun· 

dan sonraki senelerde TUlüo 
Ziraati!e İ'}":~ .. ! et=nekteo iç~ 

tinap etmek tasavvltrunda ol· 
duklarını zikretmi~til' 

Dedim.. O, etraftan İ!
tltndat eder gibi nazarlarla 
lttıiJQ Beyi arqtırmakta 

~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



~ ... ~8==-S .. arllııilıııı~~-=..;....;.;::_.----=~ SON POSTA 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

1 VAPURLAR 1 
Yarm Gelecek Vapurlar 
Lotus, F ransıı, Barut. ~ 

m'rden 
Eksamelya, Amerika, NeY· 

yorktan 
Asya, -Türk, Bandırmadan 

Prençipesa Mariya, Romanya, 
Köstenceden 

Yarm Gidecek Vapurlar 
Mahmut Şeket pqa, Tirk, 

Çanakkale, lzmir, Antalya, 
Aliiya, Mersine 

Avola, Almanya, Hamburg, 
Roterdam, Brem, Anverse 

SEYRISEF AIN 
Merkez acentuı: Galatada Köprü 

ba,1 B. 23'2. Şube A. Sirkeci MU· 
hUrdar zade han 2. 2740 

25 Teşrinievvel aqamın
dan itibaren Köprüden &aat 
18 de kalkan posta büylik
adada kalacak Yalovaya 
gitmiyecektir. 26 Teşriniev
vel sabahından itibaren de 
Y alo•anın 6,35 postası lai
vedilmiştir . 

İdarece apğıda ismi yazı-, 
1a malzeme müzayede ile 
ıatın alınacaktır. 

Temin at o/o 1 O dur. 
ihale 24110/931 saat 17. 
202 metre muhtelif eb 'at-

t• kösele kayıt. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz post .. 

Dumlu Pinar 

25 T::i:wel p AZ AR 
güniA R\qamı 17 de Sir
keci nhbmından hareket-

i !e(Zonguldak, İnebolu, Ayan
~ cık. Samsun , Ordu , Gi
reıun , Trabzon , ve 
Rize) y~ azimet Ye av
dette ayni iskelelerle G6-
rele, ve Ünye ) ye uj'-
nyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

lstanbul 8 inci icra memur
luğundan: 

Bir bordan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
uakır tencere, sahan ve mua 
" e saire 26 - 1 O - 931 tarihine 
mllsadif pazartesi günU saat 
~ 2 den 13 e kadar Beyaı:ıtta 

t 5 ) numaralı ahçı İbrahim 
Efendinin dükkinmda açık 
artırma suretile satılacağı illn 
fJlunur. 

Kerestecilere Fırsat 
Gala tada Fermenecilerde 

Arahk sokakta 24, 26, 28, nu
marada deniz kenarında 200-
300 metrelik bir bina mBHit 
.. raitle kiralıktır. Fazla malG
mat almak itin Galatada Per
ıembe pazanntla Ar•lan ha
nında lçlncl katta M8ıy8 

Riıaudiaı'a mGracaat 

Patooı, Bakteriyoloır 

•· M. L t1tfi 
~E SERIRIYATI 

J~.~"-LIMLERINDEN 
tJalıill, " lataal la~ 
Patelojü.. " llakterifelojlk 
•uaye•eler lıera olU11ur. 

Aclreı. . lahılli caddem 
Yillyet ::W'llll 18 N~ 

a7 .. tha.-ı.ı ~ ........ -
kaat.tslha• ,, • ı1N 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz ! .. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olur!tllnuz ! 

[TÜRKİYE İŞ BANKAsD 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet . 
Llra 

1 ikramiye 1,000 000 
ı 

" 
400,000 

1 ,, 200,000 
1 

" 
150,000 

1 
" 100,000 

1 " 40,000 
1 ,, 30,000 
1 ,, 20,000 
1 H 15,000 

100 Mükafat ( 1,000 l 100,000 
100 

" 
( 1,000 } 100,000 

100 
" ( 1,000 ) 100,000 

100 
" ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,( 00) 50,000 
5 •• ( 8,000 ) 40,000 
8 ,, ( 5,000 ) 30,000 

15 ,, ( 3,000 ) 45,000 
68 " ( 2,000 ) 120,000 

200 " ( 1,000 ) 200,000 
Amerti ' 100) 500,000 

3,340,LOOO 

TORKLER 
Kela7bkla 

ALMANCA OöRENME USULU 
... Veklletl•l• il· 4 • 991 Tarlı. Ve 715 N11•aralı ICararlle 

llekteplerfalze Kablll 

llUelllfl_.. 

Oluaauıhaw. 

'f!! A~. ~~.~2 IR 
•ulUmi 

t'AHSIN ABDI 
-~lr llaul Alaaaea 

aaallı.a 

1 İJlCİ ~BU inci JiQS 

tta1'e ıslllı 
li .. 1;119• Cep Laıati 30 Kr. 
.tQ Kr. 1 ~m Metotlun ı 

fo .. Muallimlere A11alıtar 180 " 
laHahtu aualll•lfilal ispat e4ealere peıt• paruıa1 ..... , .. k ıartUe ........ 

bula Hlıaltalalat •atbaatı. 

Sultanhaniamında Yerli Mallar Pazarı 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali bülOa işle
rini derubde eder . 1 

Birinci NOTER 
Vekaletname, protesto, muka?ele yapar, 

konturatları tanzim eder. 

SATIŞ 
Ticaret ve Sanayi odasının mllsaadei mahsusasile 

Her türlü M O 8 İL YA 
fabrikanın milatacel Ye kat'I tasfiyesi dolayısile 

GAYET Ucuz ve mali fiatından daha 
dun satılmaktadır. 

Beyoflu istiklal caddesi Kredi Llone Bankası köşesindeki 
Linardi ıokağında 21 numaralı ardiyeye müracaat. . . .. ~.. . -~ ·:. ı. Fırsattan istifade ediniz 1 ~ 

fstanbul ikinci Ticaret 
Mahkemesinden : 

Sosyete Kommersiale Fra
telli Maino ve Şürekası Şir
ketile müşteri Hacı Yusuf 
Zade Biraderler Efendiler 
arasında mevcut ihtilaftan 

dolayı mahkemece • sablması 
karargir olan beş sandık ma
nifatura 26 Teırinievvel 931 

pazartesi g'1nll aaat dokuz 
buçukta lstanbul gilmrüğUniln 
03 rıhtım 83 rıhtım 4 gümrük 
ambarlarında satılacağından 

talip olanların vakit ve ma
halli mezkiirda hazır bulun
maları lilzumu llAn olunur. 

BAHRİSEFİT ' 
FE L E rA E N !( B A N KAS 1 

lST ANBUL ŞUBESl 
ldare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun scrınaye::ıi: 

2.5,000,000 FL. 
Tediye edilmiş eermayesi: 

5,000,000 FL. 
İhtivat akçesi: 3,2SO,OOO FL. 
Galatad1ı1 Karalcöy palaatıt TelefoD: 
BeyoKlu 37ll·S latanbul tlll ıubeılı 
"Merkez P01taneııi lttluHnd• Alla· 

lemci han, Telefonı lıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

BÜYÜK 

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

mış olan cihanm büyük ve meşhur . imaların ve hunların 
bıraktıkları eserleri, insaniyet ve ıncdeniyl'le hizınetlnini 
izah eden bu seri küçük kitapçık1ar hlllinde her hafta 
muntazaman neşrolunmaktadır. 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 

1 - Markoni, 2 - Lort Bayron, 3 - Madam Küri, 4 - 86-
yük Frederik, S - Lort Nortklif, 6 - Makynel, 1 - Robeapi

yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gök Alp, 11 -Sok

rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Kriıtof Kolomp, 15 -

Ziya Paşa, 16 - O•kar Vayld, 17 - Darvin, ıs - Rokfeller, 

19 - Tolıtoy, 20 - Ahmet Mitıt, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her cüzün fiati 7,5 kuru~tur. 

Naşiri: lstanbulda Kanaat Kiitiipanesi 

Cilt ve zilhreYI hastalıklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 

Ankara 

•taıabul emrua ıdlhrnfye dlıpaoaerl i>athekım· 

ikdam Yurdu kartısnda No. 71 

SöFö. imJiff ADI 
ŞORFO REHBERİ 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitapları çıkh 
Tevzi merkezleri : 

Taksim, Cumhuriyet meydam 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 
-MEKTEBi Kayit mahalli 

ve 
lıtanbul, Bab1ali HUsnutıbiat 

matbaa11 

Teşrinievvel 2' 
.:.==-

Sandalya Tahtalan 
Dejö Giyermati ( Deszö 
Gyarmathy ) İstanbul Kuru 

kahveci Han No. 21 

ACELl~ S \TllJli BOSTA'S 
YE A llSA 

Acele Sn1ıhk Aı·sa \'t• Bost:ın 
Etyem zdo şım ndıfer caddo-

sindo \'e snhilrlo on dömnümik· 
tannda bze bahçesi ve rlerunun· 
rla. talımırıen rıç yozıı ınotocavız 

nğaçları ve gllllUk ve 
su ve havuzu müştemi 

ı-rnevi yedi sekiz yoz lira ic:ı 

getirir bo<ıtan ve ıcarşı8ıııda bin 
arsırı ın ü frez arı:-a sahibi tarafın· 

satılık oldugudan talıp olanlar 
Sultanhovazıt maballe8i muhtarı 
Hafız E.fcndiye müracaat eyleme· 
il~n olunur. 

ı--~------
SELANİK BANKASI 

Tul• tarihi ı 1881 
Sermayesi 

Tamamen tediye edilmişı 
30.000.000 frank 

idare MerkHI ı 1STANBUL 
TÜRKiYE' dek1 Şubeleri ı 

GALA TA, İSTANBUL, lZMlR 
SA.MSlJN, ADANA, MERSıN 
YUNANıSTAN'dakl Şubeleri ı 

SELAN1K, A TlNA, KAV ALA 
PİRE 

Bilumum banka muamelitı. 
Kredi mektupları. Her ciıu 
nakit üzerine hesap kiifadı. 

Huıusi kaHlar icarı. 

Darüşşafaka • Müdürlüğünden: 
Mektebimiz talebesi için açık 
milnakua ile (350) çift harici, 
(350) çift dahili ve (40) çift hn· 
deme kundurası imal ettirilecP.· 
ğlnden şeraitini anlamak iatiyen• 
lerin her gün ve münaka•aya 
iştirak edeceklerin 28 teşrinlev• 
vel 1931 çarıamba JT(Jnü ••at 
9,30 da Nuruoım:ıniye camii m;ıb· 
flllndeki Cemiyeti Tedrisiye mer• 
kezine milracaatlar1. 

Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

Dr Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon 8. O. 2496 

lıtanbul 3 üncü lcruındanı 
Bir l o ·cun temini iıtlfası için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer yazıhane, kanape, ka•a 
ve sa're 31-10-1931 tarihinde sa.:t 
9 dan itibaren Galatada Çinili 
rıhtım hanında 1 No. da birinci 
açık arttırma suretile satılacak

tır. Tnliplerin mahallinde memu
runa müracaatları ilan olunur. -
Doğum ve kadın hastalıktan 

mütehas3m DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski HilAliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergUn öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 22622 

SON POSTA 
YeYmi, Slyut, Havadis ve Halk ga:ıetea -idare : lıtaııbul Nuru01manl1• 

Şeref sokağı 35 • 'J7 

Telefon lıtanbul • '.?0203 

Poata kutuau ı latanbul • 741 

Telrrafı lıtınbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TOR KiYE ı:CNEBI 

1400 Kr. 
750 " 
400 • 
uo " 

1 Seae 
6 Ay 

5 " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 .. 

IOO " 
500 " 

Gel- enalc ır•rl verflmeL 

lllnlardaa me1'ullyet abamu. 
AdrH deilttlrll111e1l (20) kuru,tm. 

MATBAAI EBUZZIY A 


