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HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın gö:ıüdür: Halk buounJa görür. 
SON POSTA Halkın kulağı dar: Halk bunun1a l9itir. 
SON POSTA Halkın d 1lid1 rı Halk bununla aöyler._ 

Suikast Teşebbüsü Nasıl 
Yapıldı Suikastçi --

Hazırlıkları İstikbal At inada Büyük . ~~~~~~-------~~~~=-~ 

ismet Paşa Tarafından Kabul 
Olunmaları Temenni Ve Arzusile 
Muhtelif Heyetler Teşkil Edildi 

BaıHkil dün ( Ege ) flapu
runa binmeden evflel 

Baıvekil ismet P ..şa ve 
Hariciye Vekili Tevfik RUştU. 
Bey dUn akşam saat altida 
( Ege ) vapurile Yunanistana 
hareket etmişlerdir. Vapurun 
hareketi esnasınd.: n.eb'uslar, 
hükumet ricali ve askeri erkin 
tarafından teşyi merasımı 

lsm•t Paşanın agak basacağı Yunan 
limanı: Faliıon 

huıusl kalem mlldürlerile ga- Şükrtı (Milliyet) ve f zmirden 
zeteciler de bulunmaktadır. Haydar RUştU Beylerdir. 

Dlln hareket eden gazete- Seyahatin Peşteye kadar 
eller Ankaradan Hakimiyeti temdidi mukarrer olduğu içln 
Milliye namına Başmuharrir Başvekil ile Hariciye Vekili 
Falih Rıfkı, İıtanbuldan Meh- bu ayın yirmisinde şehrimize 
met Asım, Yunus Nadi, Nec- dönmüş olacaklardır. 
meddin Sadık, gazetemiz sa- Atinadaki Hazırlıklar 
hiplerinden Selim Ragıp, Re- Atina, 2 (Hususi surette gi· 
fik Ahmet ( Vakıt ) Ahmet [ Devamı 3 üncü sayfada] 

.yapılmıştır. Ba,vekil ve Hari
ciye Vekilinin refakatlerinde 
-=~===~-=--===-'====-====:======-===-=====---==z=~~===ıc=-=-~--==-======='= 

Bulgar Hükümdarları • 
iskan 
• 
işlerinin 
Neticesi 
1200 Mübadilin Bonoları 
Yakında Kendilerine Da· 
ğıtılmıya Başlanacakhr 

Tasfiye kanunu mucibince 
muhacirlere verilen altı aylık 
teffiz mUddetl ( 28 ) eylülde 
bitmiştir. Bundan sonra iskln 
idaresi yalnız verilen malların 
tapu ve temlik işlerini tamam· 
lıyacak ve yeniden . gelecek 
ınuhacirlerin yerleştirilmelerile 
rneşgul olacaktır. Bir de mtl
badillerden ( 1200) kişinin is· 
tihkak ve istihkak bakıyele· 
rine ait olup VekAlete g3n· 
derilen mazbatalar mukabi
linde gelecek bonoların umu· 
nıi kıymeti (800) bin liraya 
Yakındır. Bugünlerde tevziat• 

başlanacaktır. 

ıMemleketimize Geliyor 
Bu Ziyaretin, İsmet Paşanın Avde
tinden Sonra Vukuu Muhtemeldir 

Bulga,. kırat o• kıralıçası izdivaç merasimind• 
San'at Mekteplerinde Haber aldığımıza göre, 1 Verilen malumata göre, Kı-

Maarif Vekiletinin idare· Bulgar Kıralı Boris, Kırahça ral ve Kıralıça Hazretleri ev-

ainde bulunan Şehzadebaşın· Hazretlerile bu yakmlarda veli şehrimize gelecekler ve 

daki akşam kız San'at mek· nıemleketimizi ziyaret ~~ec~k: buradan doğruca Ankaraya 
t
1
ebinde talebe knydi muame· l d' Bu ziyaretin kat ı tarıhı azimet ederek orada birkaç 
e . er ır. ki 
l Stne yarından itibaren bar . diden malum olmama a gün ikamet edeceklerdir. Ken-
anacaktır. şını b kuvvetli bir ihtimal dilerine bu seyahatlerinde 

Sultanahmetteki San'at bera ke~aşvekil ismet Paşanın Bulgar Baıvekili M. MaJinofun 
~ektebinde de yarın 931 - ola.ra e Pette seyahatinden da refakat edeceji haber 

---=o.~..__c __ ~....ı_~-ı....!..-• -"'----•-...-:.tin& 'il n..Jilm. Yt-rilmektedlr. 

• 
iki Hain 
Bunlardan Biri Kendini 
Astı, Biri De Polis 
Tarafından Yakalandı 

Dün limanda garip bir in· 
tihar hAdisesi oldu. İıkende· 
riye ve Pire tarikile şehrimize 
gelen Romanya vapurunda 
bir Ermeni yolcu kendini astı. 

Hadise evveli alelade gö· 
rllldü. Fakat tahkikat neti-
cesinde, işin içinde alçakça 
bir suikast teşebhüstl olduğu 
ve kendini asan adamla 
arkadaşının Baş•ıekil İsmet 
Paşaya suikast için buraya 
geldiği ımlaşıldı: 

Hadise hakkında resmen 
ve 'len tafsilAtı yazıyoruz: 

. vvelki gün şehrimize 

ge :!O Romanya kumpan-
y.ı •mın Romanya ismindeki 
y ı,):.ıru yolcuların dan birinin 
şüpheli harekatı vapur
da polis kontrol memurları 
Necati ve Nuri Efendilerin 
nazarı dikkatlerini celbetmiş 
ve merkumun eşkAli zabıta 
kontrol muhtıra defterinde 
mazbut ~ahıs1ardan birine 
çok müşabih olduğu görül
mesi üzerine hüviyetini tetkik 
etmek istemişlerdir. Zabıta 
memurları tarafından teşhis 
edildiğini anlıyan ve pasapor
tunda Heranct Caniky:ın is· 
mini taşıyan şahıs vapurun 
~yakyolun~ _girm~ş ve kapıyı 
ıçerden kılıtlemıştir. 

Herantın çıkmaması ve 
içerdr.n hırıltılar işitilmesi 
.üzerine polis memurlarının 

müracaati ile vapurun müret
tebah tarafından kapı kırıl-
mı, ve merkumun kendisini 
uçkuru ile astığı ve can çekiş· 
mekte olduğu görülmüştür. 
Vapur kaptanı tarafından sun'i 
teneffüs yaptırılmışsa da kur
tarılamamıştır. 

Merkumun üzerinde 150 
~ısır altım, 163 İngiliz ka
gıdı, 281 dolar ve iki tane 
kredifonsiye ve 300 dra 11-

mi ve birtakım kağıtlar bu-

tlunmuştur. Paralara vebu işe 
stanbul Cümhuriyet Müddei

umumisi tarafından vazıyet 
edilmiştir. 

Merkumun Agop Apikyan 
isminde bir arkadaşı vapur
da tevkif olunmuştur. Herant 
Canikyan Gemlikli ve t 288 
doğumludur. 
[Devamı 3 üncü sayfamızdadır) 

Mecliste Gazeta 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadıın Devam) 
Efendiler ; r;aferlor, lıtiklilller, bir 

mlUetln mevcudiyetini temin etmez. 
Ancak lıtiklfılden milleti azamete giden 
yolu bulanlar ve onda muvaffaklyetle 
yürllmek için 111.zım olan alefl ruhunda 
yafatan milletler ki, payidar olur onun 
için milletimizin ruhunda canlanan bu 
atsşi muhafazada çok kıakanç olmalıdlr. 

l,te ondan sonradır ki Devletçe ve 
milletçe hızlı gitti!<. Hakikaten hesap
ları olduğu gibi g8z önUne getlrH!rse 
çok hızlı gittiğimiz anlaşılır. Birkaç 
ıene zarfında 1500 l<ilometre şlmendtfer 
yaphk v• bu timendlfere lkJ bin kilo
metre olmak Uıı:ere devam edJyoruz. 

( Devamı 1 inci aayfada ) 

Keşfedildi 

Türk Hava Karta 
Tanıyalım. larını 

Türk 
' Olmuş 

T ayyareciliğinde Muvaf 
Bir İdareci : Latif 

YAZAN: Sivil Tayyareci Hayrü 

Milli mücadelede düımana muvaffakıyetli akın/ 
yapan bir taggaremiz 

Türk tayyareciliğinin ilk te• 
metlerini atanlardan biri de 
miralay Latif Beydir. Tayya· 
recilikte uçuculuk kadar, uçu· 
cu yetiştirmek, uçuş vasıta ve 
inzibatını temin etmek te mil
himdir. 

Tayyareciliğin inkişaf ve 
ilerilemesi için bu itin 
mütehassıs ellerde bulun-
ması lazımdır. Latif Bey tay· 
reciliğin idari inceliklerine 
tamamile vakıf muktedir bir 
idare ve teşkilat adamı idi. 

Tlirk hava kuvvetinin ilk 
kuruluşuııdanberi bu teşek
klilde çalışmış olan Ldtif Bey, 
bir çok teşekkülleri yenmek 
hususunda ciddi bir iktidar 
göstermiş, bu fen ve san'at 
müessesesini ıslah işin de çok 
muvaffak olmuştur. 

Latif B. Milli mücadelenin 
başlanğıcında Eskişehirde ge· 
celi gündiizlü çalıştı, şimen-

difer atelyesini muntaza 
tayyare tamirhanesi, 

[ Devamı 6 ancı aayfada 
----= 

Bu Tasarruf Günlerinde ... 

- Şapkamın üstüne 
- Sen onunla yalnız 

ttty diktin! 
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r ' 1 Günün Tarihij DABİLİ BABIBLBR ( Halkın Sesi ) 

Şehre Bir Plan 
Lazımdır 

~.---------~-----------------~-l•- Etabliler 
ııstanbulun Tacirler Muamele ver- Vapurda 
Yılan • Garip Bir 

Vesika Almıyanlar Ku
misyona Gitmelidirler Şehir müteha11111 M. Yan· 

ıen diin ga:ıetedlere be
yanatta buJunurkeı~, aon 
ııamanlarda apartıman

Jarı kutedcrek 'ebrin 
manuıratının boıuldu-
funu, pllnaı:ı fotaatın 

doğru olamıyacatım ıöy

ledl Ye "lstanbula yazık! ı: 
dedi. Halkın bu beyanat 
ka rtıaında fikri iae tudur:ı 

Alletlln Bey Tavtantıatı 23 

- Şehir mUtehassııı Y anae
nin İstanbul hakkındaki mU
taleaları okadar hoşuma 'gitti
ki.. Toprak itibarile dllnyanın 
en müsait ve g"eniş şehri olan 
l!iitanbuida biribirine perçinli 
ahşap evleri 1 arasına muaz- . 
zam apartımanlar, binalar 
yaptırmak hem şehrin çehre
sini hem de balkın sıhhatini 
bozuyor. .. 

Salın 8. (Şehudcbaıı Emlnnurett!n 
mahalleal 42) 

- Herşcyden evvel bu 
ıehre bir asri plan lazımdır. 
PlAnsız sarfedilen milyonlar 
bence havaya atılmış deınek
tir. Şehrin Ustu ve çrhresi 
dUzeltilmek lAzımken mesela 
kanalizasyon yapmak ,-e ge
nişliği (3) nıetreyi geçmiyen 
ıokakların içine (30) metre 
yüksekliğinde apartımanlar 
çıkartmak ne bedii vaziyetle 
Ye ne de belediyecilikle telif 
edilemiyen feylerdir. 

-~ 

Hqlm B. Onr anlı Dankaaı Güm· 
rUk ın•iilııru 

- MüsyU Y ansc..ı~n t~tan
bulu beğenmemekte yerd .. n 
göğe kadar hakkı var. Şeh-

rin muntazam bir plim olma
dığı halde milyonlar ıarfede· 
rek kulübeleril" arasında 
apartnnanlar yüksc!tiyoruz. Ta-

rihi kıymeti haiz abide!erimiz 
teneke baraknlcrın ta içlerine 
kadar ıokulmuştı:r. Uzaktan 

mini aramıya lüzum yok. 
işte Sultanahmetle Aya!Jcfya 
arasındaki meydan. 

* 
Ali Bey ( Sult~nahm.st Üçler mahal-

lesi 72) 

- Yansenin fikir•eri çok 
hoşuma gitti. Muazzam abi
de!erimizin ;emelleri ve istinat 
noktaları çok geniştir. Mesela 
Firuzağa camiinin temelleri ta 
hapishane içine Vf: Sultanah· 
met parkına kadar uzandığı 
görülmüştür. Halbuki bu ca
miin tam Ittisaline evler, 
apartımanl· r, dükkAnlar yapıl · 
mıştır. Bu binalara açılan te-

Hiktigesi gısinden Kazandılar 
Karar, Galiba Basra 
Harap Olduktan Sonra 

Tatbik Edilecek 

EYvelki gece ıehrimiıe gelip 
dün Ankaraya giden şehir 
mUtehassısı M. Y ansen fstan
buldaki bina inşaatını tiddetle 
tenkit etti. Dapdaracık sokak
larda, biribirine yapışmış evle
rin yanlarmda yükselen kos
kocaman apartımanları işaret 
ederek: " İstanbula çok yazık! 
plAnsıı yapılan bu inşaat şeh
rin man7.arasını bozuyor ve 
bilhassa tarihi abidelerin 
:nanz.arası bozuluyor. ,, dedi. 

Bu münasebetle M. Y anse
nin İstanbul için de bir plan 
hazırhyacağı hakkında ortaya 
bir şayia çıkh. Biz bu me
sele etrafında tahkikat yaptık. 
Şehir Meclisi ve Daimi Encü
men Azasından Avni B. bu 
plAn hikayesi hakkında dün 
bir muharririmize şunları söy
lemiştir : 

- "Filhakika Şehir Meclisi 
İstanbul planının hazırlanması 
için bir mütahassıs getirilme
sine karar verdi. Fakat bu 
mütehassıs tayini icra maka
mına, yani Belediye Reisine 
aittir. Bu plim kimin yapaca
ğını ancak Belediye Reisi 
bilir. ihtimal M. Yansenle de 
bu hususta bazı temaslar ya
pılır." 

Etibba Odası 
Ekseriyet Olmadığı İçin 

intihap Yapılamadı 

Dün lstanbul Mmtakası Etib
ba Odasının idare heyeti inti· 
babı yapılacaktı. Saat (15} te 
Doktor Neşet Osman Beyin 
riyasetinde eııki Türk Ocağı 
binasında bir toplanb yapıldı . 

Fakat gerek bizzat gelen ve 
gerekse yazı ile reylerini gön
deren az.ının adedi (862) yi 
bulmadığı için ekseriyet hasıl 
olamadı ve intihap ta yapıla
madı ve bu yüzden 11 Teş· 
rinievvele kaldı. ----
meller abidenin temellerini 
sarsmıştır. Y ansenin! dediği 
gibi lunlar bir gün göçllverir. 
Belediyemiz muııtaz.am bir 
programla bu abidelerin et
rafına meydanlar açmalıdır. 

lngiliz Lirasının Borsaya kabulü Gümrük Faali
yetinin Artmasına Sebep Oldu, Fakat Vergi 

Meselesinde Varidat Bir Miktar Azaldı 

Borsa meclisinin son karan üzerine iki gündenberi lngiliz 

lirasının kıymeti borsada tesbit edilmektedir. Dün İngiliz 
lirası 829, 18 Kuruşta açılmış 830,40 ta kapanmıştır. Fakat 

bu fiat yine Londra ve Paris borsalarımn yevmi fiatleridir: 

Borsada Muamele Yok Tüccar Ne Kazan1yor? 
Dün de İngiliz lirası bizim Çünkü bu mallar İngiliz lira-

borsada muamele görmemiş, sının eski kıymeti üzerinden 
yalnız tesbit edilen fiat üze- etirilmişti ve gümrük ambar-
rinden bankalarda alım sa- larında duruyordu. Muamele 
tun olmuştur. Ancak İngiliz vergisinden istifade edildiği 

lirasının kıymetinin tesbiti güm· görülünce mallar çekilmiye 
rüklerde faaliyeti artırmıştır. başlanılmıştır. Bu işte mühim-

Tesbitedilen bu kıym~.tin bo- ce mikdarda zararlı çıkan 
rsa komserliği tarafından güm- gümrük idaresidir. 

rükler idaresine tebliği neti- Çünkü İstanbul gümrükle-
cesi olarak idbalat emteasın- rinde muamele vergisinde 
dan :ıhnmakta olan muamele hasıl olan eksiklik günde beş 
vergisi bu kıymet üzerinden 

tahsile başlanmıştı. İngiliz li-

yüz lirayı bulmaktadır. Diğer 

gümrük idareleri de hesaba 
katılırsa bu miktar günde bin 

rası eski fiatına naıara bu- lira kadar etmektedir. 
gün iki yüz kuruş eksik oldu· 

ğu için muamele vergisi de o 
nisbette eksik alınmaktadır. 

Yani beher lngiliz lirası ba
şında tüccar on iki kuruş ka· 
zanmaktadır • Tüccarın karı 
iki taraflı oluyor demektir • 

Bir Karar 
Bazı Eşyanın Memlekete , 

Girmesi Menedildi .. : 

Dün Borsada muamele gö
ren paraların umumt vaziyeti 
şudur: Frank,• 12,06 da ıapit
tir. Dolir, 0,47,65 te açılmış 
0,47,57 de kapanmıştır. Liret 
0,938 de açılmış 927,3 te ka
panmıştır. 

Kooperatifler 
Bunların miktarı 

272yi Buldu 

Şarapçılıkta kullanılan ve 
Blok rodyon, SitraJ ve Ökas
yo gibi birtakım fantezi 
isimler taşıyan, fakat kimyevi 
terkipleri malum olmıyan bazı 
maddelerin memleketimize it
halini Maliye Vekaleti menet
miştir. Şarapçılığımızın hima
yesi maksadiJe verilen bu ka
rar Maliye Vekaleti tarafın
dan gümrüklere tebliğ edil
miştir. 

Ziraat Bankasının açtığı se· 
1cldz kooperatifle beraber mem-

Bir Seyyaha Taarruz 
Beyoğlunda bir otelde otu

ran Lehistan seyyahlarmdan 
M. Maçef isminde biri dün 
Çırağan Sarayı önünden ge
çerken Uç kişinin taarruzuna 
uğramıştır. Enver, Mehmet ve 
Fevzi ismindeki bu üç kişiden 
ilk ikisi yakalanmıştır. Fevzi 
benzU bulunamamıştır. 

eketimizde mevcut zirai koo
peratiflerin adedi 272 yi bul
muştur. Bu kooperatiflerin ta· 
şüınulü dairesinde 922 köy 
vardır. Kooperatiflerin ortak
lan ( 28614) kişidir. Bunların 
taahhütleri 3,806,767 lira 46 
kuruştur. Kooperatiflerin tah
sil edilmiş adi sermayeleri 
mecmuu 1,383, 162 lira 91 ku
ruştur. Mütebaki ihtiyat ser
mayeleri yekunu da (205,248) 
lira 48 kuruştur. 

Tarife Komisyonu 
Gümrük tartfe1inde tadilat 

yapacnk olan komisyonun yakın· 
da teşkil olunacağı Ankaradan 
bildirilmektedir. Komi•yona Gü
müşane mcb'uıu Hasan Fehmi 
Beyin riyuet etmc•i muhtemel 
görülmektedir. 

• 
intihar 
Gemlikli Firari Bir Er
meni Vapur Aptesane

sinde Kendini Ash 
Dün İskenderiyeden limanı

mıza gelen Romanya vr.pu-
runda garip bir intihar hadi-
sesi olmuştur. T abkikatımıza 
göre, vapur fskenderiyeden 
kalkmış, Pireyede uğnyarak 
buraya gelmiştir. 

Polisler pasaportları mu3yene 
ederlerken yolculardan birinin 
telaşlı vaziyetleri göze çarp
mıştır. Bu zatin ismi ' -lerant 
Canilcyand ır. 

Polisler bunun da pasapor
tunu muayene etmek istemiş
ler ve görmüşler ki elinde 
muntazam bir Suriye pasacor
tu vardır. Fakat buna rağmen 
adamın telaşı gittikçe artbğı 
için memurlar kendisini taras
suta başlamışiardır . Herant 
Efeııdi bir aralık bir kayık 
çağırarak vapurdan çıkmak 
istemiş, fakat tarassut edildi
ğini görünce , bundan vaz
geçmi~ ve aptesaneye gitmiş-

tir. Aradım bir saat kadar geç
tiği halde Herant dışarı çıkma
dığı için kap1 kınlmış, içeriye 
girildiği zaman Herant Ef. nin 
kendisil!İ balada astığı v1 
öldüğü görülmüştür. Y apılau 
tahkikat ne~~cesinde bu ada
mın Gemlik firarilerinden ol· 
duğu anlaşllmıştır. Üzerinde 
de bin lira kadar bir para 
çıkmıştır. 

Bir Müsademe 
----

Limanda İki Vapur 
Hasara Uğradı 

Dün iki vapur arasında bir 
müsademe olmşlur. TahkikH.· 

tımıza göre, Salıpazarı önünde 

demirli bulunan İtalya bandı
ralı (Vallercso) vapum de
mir alırken suların cereyanına 

kapılmış ve yine İtalya ban
dıralı ( V crense ) vapurunun 

üzerine düşmüşt;,:r. l\eticede 
her iki vapur da kısmen ba
ıara uğramıştır. 

CUzdam çalarken 
Davit isminde bir yankesici 

Beyoğlunda tramvny içinde 

Jan isminde biriain cebinden 
t.üıdanını çalarken yıalc1tlan

ınıştır. 

lstanbul, 30 (A. A.) - Altıncı 
Muhtelit Tali Mübadele Komiı· 

yonu Riya1etinden tebliğ edil• 
miştir: 

"Türk tabaa11ndan olup ta 
hcnü:ı etabli veaikaaı almamıt 

bulun:tn Ortodokoa Rumlar va• 
dyctlerinin tanzimi için • Bu 
davete icabet etmiyecek o!anlı:.ra 

terctt5;> edecek mühim mahzurları 
mahal bırakmamak ilzcre • Muh· 
tc.Ht Tali Mübadele Kombyonuna 
biran evvel müracaata tekiden 
dav~t olunur. 

Muhtelit Tali Mübadele Ko· 
misyonu bürolarına ' müracaat 
liin tayin ediler: müddet 
kat'i surette temdit 4 olun• 
muş ve eaasen bir defa da 
te mdit edilmiş olduğu da n azarı 
dikkate vazolunur.,, 

GayrimUbadillerin Şikayeti 
Gayrimüb:ıdiller bono tev• 

:r.iatı işinin çok eğır gittiğinden 
bahsetmekte ve tikayette bulun· 
maktadırlar. Şimdiye kadar an
cak (600) numaraya kadar bono 
verilebilmiştir. 

Gaz Deposu ~ukavelesl 
Belediye ile Neft Slndikat Şir

keti arasında bilyiik bir gaz: de
posu inşası için geçenlerde imza• 
lanan mukaveleyi Dahiliye Ve&Q. 
.eti tasdik etmiıtir. Şirket yakın• 
da inıanta baıhyacnktır. 

Ucuz Otomobil 
Bel .. diye reisinin son beyana• 

tına göre ıof örlerin on kuruıluk 
otomobil işletebilmeleri için takıl 
kabul etmeleri lbımdır. Akal 
taktirde bu İf• tetebbüı ede
mlycceklerdir. 

icra Kanunu 
MilJet Mcdi inin tc riniıaninla 

birinden itibaren başhyacal{ olaa 
çalışma devrcıindc i!k olarak icra 
ve lfla. kanunu müzakere edi
lecektir. 

Bulgar Murahhasları 
20 teırinievveldc şehrimizde 

toplarıı.caı. olan BalkBn konfe• 
raf\aı için Bulgariıtan murabha1• 
lan aeçilmlı ve umumi kitiplij• 
btldirılmiştir. 

Sıhhi Olmıyan Ahırlar 
Bau in~t. ahırlannın ve la

tihsal , ~ilen sütlerin sıhhi 

'>l ·n?.dığr h~kkmda B,,lediyeye 
tik~yetier :;abılmıştır. Beledi
ye ııhhat memu,.Jarı dub bu 
aiurlan tetkik etmiş bazılanm 
bahikat~n sılıhi kaideler~ mı .. 
gayir bulmuştur. Bu ahırlar 
kapalı~acaktır. 

Kimsesizler Yurdunda 
Ayasofya rned!esesind~ te

sis edilen kimsesizler Y uı .. 
duna ( 15) karyola daha ilave 
cdilcı ek mevcut k:.ryol;ı aaedi 
(80) ~ çıkadmıftır. 

f Son Posla'mn Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Atina -}·olun~ 
--------------------------------------·-------------------------------------

1 ı Hıtmallar - Hasan Bey, Haran Bey, 

bawlunu bl'.le •er de ı apura çıkaralım. 

-~ --1 

1 

2 : Hasan Bey - Dur bavulun üstüne 

oturayım da beni do •apura kadar çıkanverin 

3 : Hasan Bey - Elveda, dostlar, arka
d_aşlar ... Yunanistanda tanıdığı olanların hep
sine ıelim 1ıötüreceğim. 

~ -~ 

4 : I J •• san Bey - Pazar ola kaptan t>aşı ! Dıık 
vap:.ırda l·!:ldcn baıka b1'yük bir kaptan dahA ,ar: 
lımet Paşa, Devlet gemiıinln kaptanı, Arbk bl~ 
yan galip oturm:\k dllıcr 1 
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Sinema 
ll4ündericatımzzın çok· Ve 
luğundan dercedileme- l'vf emle ket 
miştir. 

Atinada Büyük 
İstikbal Hazır
lıkları Yapılıyor 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 
den. muhabirimizden) - Baş
vekıl İsmet Paşa ile Hariciye t - Bir ecnebi tirket, loıiliz liraaı 

düşünce, 

düşük 

kıtm•f. 

memurlarinın .... üzerinden 

maaıını 

nrmiye 

bu 

kal· 

2 - Halbuki lnr:illı llruı çıktıtı 

uman i.. bu çıkıt farkını beaaba kat• 

mamı1t ona da keadl beaabaaa kir 

3 - Adalet e1.uı emreder ki hakkın 
tenlinde, "nalıncı keaerl,. gibi hareket 
etmek dotru değildir. Bu, hakkı tanıma
mak •• aaymamaktır. Hakkımıza riay•t 
edilmHlal iatlyonak batkaaınıa bakkıaa 
riayet etmeliyiz. 

Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
dün akşam fstanbuldan hare
ket ettiklerine dair buraya 
malümat geldi. İki hükumet 
recilllinll \aşıyan (Ege) vapu
ru (Faliron) limanına cumar- --===---...,,,..~--==-~:::::::::::::::~=-==-=------=:::::::::::::::::::::::::=::::=::::::::::"'""':..,.-ıı:ı::::ı::::ııı::ıc=====--

tesi sabahı girecektir. Burada -,------------.. -----------------------------------•, •• •• • 
iıtikbal için göze çarpan ha- BlfiGU~UW ~'E'LGR~ H~B'E'R~E'R1 zırlanma hareketi pek muaz-
zam bir manzara gösteriyor. 
ismet Paşa ve Hariciye Ve-
kili Falirondan itibaren em
salsiz bir tezahürata şahit ola-
caklardır. 

Birçok tayyareden mürek-
kep bir bava filosu ( Ege ) 
vapurunu daha limanın açık-
larında ıelimhyacaktır. 

Misafirler Atinaya muvasa-
latlerinde doğruca (Pöti Pale) 
oteline inecekler, burada üç 
gün Yunan Hükumetinin mi
safiri olacaklardır. Burada 
ikamet programı kat'1 şeklini 
almıştır. 

Diğer taraftan, Atinada 
gayriresmt şekildeki hazırlıklar 
da çok şayanı dikkat bir ha
rareti ihtiva etmektedir. 

Türk Devlet ricali tarafın
dan kabul edilmek arzusile 
muhtelif teşekküllere mensup 
birçok heyetler vUcuda ge· 
tirilmiştir. Bu arada Rum mu
~acirleri "Ye Rum gayrimüba
dilleri de birer heyet teşkil 
etmişler. ismet Pf. tarafından 
kabul edilmeleri için hükıl
mete müracaatte bulunmuf
lardır. 

Bütün Atina gazeteleri bu 
seyahtten uron makalelerle 
bahsetmektedirler. 

)#. ~ 

Siyasi Mukalemeler 
Atina, 2 (Hususi surette 

giden muhabirimizden) -
Ba.şvkil ismet Paşa ile Yunan 
Baıvekili M. Venizeloı arasın
da burada yapılacak olan 
mOkilemelerden ehemmiyetle 
Lahsolunmaktadır. 

Bilhassa müb:ıdillerin iki 
memlekette serbestçe seya
.. tleri meselesi burada gü- . 
aün en hararetli mevzuunu 
teşkil etmektedir. 

** 
İkinci Maç 

Willi Takım Bugüq Sırp
larla Karşılaşıyor 

Sofyadakl BalkanyaHara it-
• k den Milli takımımız ilira e 

bu-'°'n ikinci futbol maç~~ı 
2S ... aktır Takımımız bugun 

ppac 
1 

· Milli takımile kar-
Yugoı avya 
fla,acaktır. . k. . 

Fakat alakadarlar bhu ıkkıncı 
t. si a ın-

milsabakanın ne ıce . d 
da şimdiden hiçbir tahmm le 
ltulunmamaktadular . Bun5n a 
ı.craber baıı sporcular, I ırp 
u tı· oma
takımmm daha kuvve 1 

sına rağmen, MiBt takımı~•~~ 
Uk maçta olduğu gibi fecı v ır 
akıbetle karşılaşmıyaca~ını 
tahmin etmektedirler. Baka k? 
tlcvran bu sefer ne gösterece 

Sofyadan gelen malumata 
ıöre milli takımımız bugOn 
1ahaya şöyle çıkacaktır; 

Hüaamellin, HiisnU, Bllrhaıı.f 
Mitat, Nihat, Sami, Eıre ' 

_ ____ lt..;_b...:...ll, Fikret, Sallhattin, Niyazi. 

M. LiTViNOF \ 
Bu Ay Nihayetinde An
karayı Ziyaret Edecek 

Ankara, 2 (Hususi) - Ev
velce seyyahati mevzubahiı 
olan Rus Hariciye Komseri 
Litvinofun buraya gelmesi 
takarrür etmiştir. M. Litvi
nof 29 teşrinievvelde burada 
bulunacak, merasimle karşıla· 
nacak ve ayni tarihte verile
cek olan Cümhuriyet balosun-
da haur bulunacaktır. 
Yunan, Macar Başvekillerinin 

ziyaretinden ve Atioa iadei 
ziyaretinden sonra vaki ola
cak bu ziyarete burada hu
susi bir ehemmiyet verilmek
tedir. 

Nusret Ve Fuat Beyler 
Ankara, 2 ( Husuı1 )- Dev

let Bankası idare Meclisı 
Reial Nusret ve DiYanı Mu
huebat Reisi Fuat Beyler 
lstaobula hareket ettiler. 

Bütçe Açığı 
---

lngilterede Müthiş Bir 
Yekun Tutuyor 

Londra, 1 (A.A) - Hazi
nenin son altı ay u.rfındaki 
varidatı 263,466,442 ve masa· 
rifi de 361 361,876.691 İngi
liz linsı olmuttur. Şu halde 
açık, 98,410,249 lngiliz lira-
sıdır. 

Bursa Treni Yoldan Çıktı 
Bursa, 1 - Bugün Mudan· 

yadan gelen posta treni Yli
rükali ile Koru istasyonları 
arasında yoldan çikmıt. tra
versler üzerinde 500 metre 
kadar yllrOdiikten sonra teY
kif olunmuştur. Nüfusça &ayiat 
yoktur. 

Sebepsiz Cinayet! 
Tahmil ve tabliye amele

sinden Seyfettin hiç sebep
siz bıçakla Yuhan isminde 
bir tayfayı yaralamış, yaka
lanmıştır. 

Dostundan Kaçmış 
Taksimde Halepli sokağın· 

da oturan Madam Dimitri 
dostu Mustafa Efendiye ait 
eıyaları alarak kaçmııtır. 

Bir Tren Faciası 
Birkaç gün evvel Kırklareli 

istasyonunda. maknevrad yabpal n 
bir lokomotifm ar asın ~ u u-

gonlardan yedisı bir-
nan va l 
denbire ayrılmıf bye 1 raybar 

d kaymıya aş amış r. 
nstUn e olar biraz ötede bir 
Bu vago k bir M.f 11-

Bir Haydut Çetesi 
Jandarma Takibinden Sonra İkisi 
İmha Edildi, Biri Yakalandı 
Adana, (Cenup vilayetleri umumi muhabirimizden) - Se

nelerdenberi bu havalide şakavet yapan haydutlar, jandar• 
manm devamlı takibi neticesinde nihayet ele geçirildi. 

Bu haydutlar bundan bir ny kadar evvel Osmaniye istaa• 
yonunun yanında Erzin eşrafından Emir Ağayı 61dilrmnşler, 

geçenlerde de Veysiye istasiyonunun kasası ı soymuşlardı. 
Muşlu Mehmet, Sarı Hasan ve Şevkiyeli Çerkez Ali ismin-

deki bu şerirlerden Mehrnetle Çerkez Ali müsademe netice
sinde ölü olarak, diğer· yaralı bir halde ele geçmişlerdir. 

Haydutlar Dörtyol taraflarında saklanmıtlar V6 jandarmanın 
takibine orada düımüşlerdir. 

Suikastçı 
( Baftarafı 1 inci aayfada ) 
Alınan mal6mata gire bu 

şahıs istirdattan birkaç giln 
evvel lıtanbuldan aynlmlfhr. 
Merkum bir aene mukad· 
dem Taınaklar tarafından 
Rusya Hariciye Komiseri 
Karahanı öldOrmiye memur 
edilmiıse de mahalli ıabıta
smca hakkında şiipbe uyan· 
ması üzerine tevkif olunmuş
tur. Fakat her nasılsa memur
lar elinden kurtularak firara 
muvaffak olmuştur. Son za
manlarda Pire, Atina ve 

• 

iki Hain 
-.. 

Selinikte auikut tertiba
b ile metıul olm111 'H S.
llnikte tevkif olanarak P-are
den hudut harici edilmlf Ye 
K6atence yolile Budapqteye 
gitmekte olduğu anlqılmıfbr. 

Herantın elindeki puaport, 
Lnbnan pasaportudur. 

Böyle azılı ıerirlerden biri
nin tqbilinde polia memwu 
Necati " Nuri Efendilerin 
göaterdikleri uyanıklık Ye 
firaset tebrik Ye tqelddlre 
tayandır. Kendileri taltif .di
leceklerdir. 

ister 
• • 

ister inan, 
• 

inanma/ 
Geçenlerde Pariae gi

den bir arkadaıımız ora
da bir Ermeni vatanda
ıın tesiı ettiği lokantaya 
uğramış, memleketten şu 
veya bu suretle firar 
ederek Fransaya giden 
ve orada yerleıen Er
menilerin ana vatana d6-
nebilmek için hissdtik
leri arzuya şahit olmuş. 
Şu vey bu suretle yap-
tıldarı harekete ne dere
ce nadim olduklarını 
dinlemİf, bize anlatıyordu : 

- Vatan haricine dü
ıen MuseYİ, Rum veya 
Ermeni herhangi bir gay· 
rimüslim vatandqa orada 
tamamen Tirldeımiş, 
kalpleri mGfterek va-
tan duyguau ile çarpar 
16rOnlnOı, diyordu. V • 
buna inanmamak içha de 
hiçbir sebep yoktu. 

Fakat dlin 6ğrendik ki 
Ermenilerin " Tapak .. 
adını taııyan fU maruf 
ihtilal komiteleri el'an 
berhayatbr, el'an çallf• 
maktadır, batta TOrkll 
Türkiye haricinde temıile 
giden Başvekile ıuikast 
yapmıya tetebbO. etmİftİr. 

Bu hareketten bUth 
Ermeni vatandaşları meı
ul tutmak hatınmızdan 

bile geçmez. Fa k at 
v a t a o h a r i ci n e kaç-
mak mecburiyetinde ka· 
lan vatandaşlarm maziyi 
unuttuklarına, hatalanna 
nadim olduklarına vo 
nihayet düne kadar 
aramızda yaşamıı ve bel• 
ki el'an. yafamakta olaa 
bu gibi... adamlara kup 
bizde emniyet teslı ed .. 
bileceğine biz inanmıyo
nıı, fakat ey kari HD 

araba a çarpara IU9 
_.~__..-.uuw;uaw111a....u....------------=-=-----------------------~~-1I 

SOFYADA 
Binici Zabitlerimiz Çok 

Takdir Kazandılar 
Sofya, 1 (A.A.) - "Mu

habiri mahsusumuzdan,, Bini
cilerimiz bugün kalabalık bir 
seyirci kütlesi huzurunda ilk 
müsabakalarını yapmışlardır. 

Bu müsabakalara Bulgar· 
lardan 13 ve bizden 8 zabit 
iştirak etmiştir. Ahali zabitlc
rimizi çok alkışlamıştır. Sa
haya alışmamış olan bir iki 
hayvan biraz ürkeklik yap
ını tlarsa da netice intizam 
tahtında cereyan etmiştir. 

Müsabakalara yarın ve öbür 
gila de devam edilecektir. 

Viyanada Nümayişler 
Viyana, 1 (A.A.)- KomO. 

lliıtler parllmento kartısında 

da bir nllmayif yapmaşlardır. 
Polis nlhnayitçileri dağıtmıı 
Ye bunlardan kırkını tevkif 
etmi,tir. 

Sahlık Gemi 
Bir Harp Gemisi M üza

yedeye Çıkarılmış 
V alparaiaon, 1 (A.A) - La 

UniOD guetesi, lngiliz tez· 
glhlannda asri bir şekle 
•kulmut olan Almiraute Lat· 
torre ismindeki Chli harp 
ıeml9IDI utın almak için 
müzakerata giritmiş olduğu· 
nu yazmaktadır. 

Bu gemi, 28,000 ton hac
miadedir. 14 posluk toplarla 
mDcebbeıdir. Bu gemi harp 
an .. ada lngiltercye ait bu
lunuyordu ve iımi Comada 
idl Gemi, Cbili hesabına tez· 
giblarda imal edilmekte iken 
1914 facıası baılamıftı. 

intihap Mücadelesi 
Prag, 1 ( A. A.) - Pazar 

~ünkO fntihabattan anlaşıldı· 
gına nazaran temerküz parti· 
lerini mevkilerini muhafaza 
etmektedirler. 

MUflis Bankalar 
Nevyork, 1 ( A. A. ) 

Savving Baak trOatO, kapıla
rını kapamııtır. Mevduatı 
6,000,000 dolara yakin Ye 
matlubab 6,800,000 dolarara 
balii bulunuyordu. 

Dişlerini Kırmıf 
Haaan iımfnde biri Fatihte 

101 keımek ıunWe Mahmut 
Efendi umiade birinin yum
rakı. dltl•lol larmıı, ıaka· 
lanmııtır. 

P. 
Bir giln, bir meclis 

çlik bir anket yapıldı. 
lara, erkeklere 'Ye ço 
sordular: 

- Elinize bir gazct 
ilk önce hangi sayf a11 
sınız ve okursunuz? 

Kadınlar ve çocukl 
il sinema sayfasını 
nnı ıöylediler. Erkekl 
kıımı cevap vermekte 
ça tereddilt etmişler 

kısmı da birinci ıayf ad 
lıyarak sonuna kadar 
bir gözden ıeçirdikl 
ehemmiyet verdikleri 
tUnde durduklarım 

Sayı hesabile. mecr 
seriyeti sinema için 
okuyordu. Bu hesab 
kendi menfaatlerini v 
!erinin zevkini temin 
ten başka bir gaye g 
gazeteler için yapıla 
şey kalmışhr: Esasen 
sup olduklan zümreni 
lerini soğuk tekerleme 
linde tekrar etmekten 
marifetleri olmıyan bu 
teler, siyast ve içtimai 
selere sayf alannı b 
kaparlar; sütunlarım 
sonuna kadar silme 
haberlerile doldururlar 
Japonlar Mançuriye 
veya girmemiş, onlar 
Birinci sayfalarında, 

harflerle, "jannet 
nald ,, ın hrnaklarını 

cililadıgını haber verir 
giliz lirası düşmliı vey 
inemif, onlara ne? 
May Yung " un Para 
yeni bir mukavele imz 
ilin ederler. Bu gazet 
en mftbim dünya m 
Bebe Danyelsin serçe 
ğında çıkan bir sivilce 

Fakat, bereket 
Tilrkiye, geçende n 
de bulunduğum 
düşkilnü meclis 
ibaret değil. D&nyan 
meaelesile ke,di m 
arasında sala fıkı 
olduğunu anlayan karii 
tikçe arbyor. Obdar 
gün gelecek, iktısadl 
ı~rin tazyikı albnda, 
sinema dlltkiloii 
batta çocuklar, bize v 
birlerine soracaklar: 

- lngiliz lirası kaç 
ihracatımız ne halde? 
ne kaç milyar kile 
alıyoruz? Mazotlu tra 
miz nasıl işliyor? 

V • ıiz, bu hakiki 
leket kadınlanna, çoc 
ceYap vereceğiniz 
Miyamaydan, Greta G 
bahsedecek olursanız, 
lerini tatlı ve nazik b. 
kahada gizlemek istiye 

O günlere yaklaştık, 
galiba, geldik te. 

Bir Kaz 
Dün Sırp Sefirinin 

mobili Devril 
Yugoslavya sefirinin 

ve çocukları dün bir 
geçirmitlerdir. Öğren • 
ı&re ıefir cenaplannın 
ve iki çocuğu dtın 
mobille gezerlerken 
yokuşunda otomobilin 
knçnk bir kız çıkmıJ, 
bunu çiğnememek içi 
nevra yaparken bir 
tahtaperdea&nc çarpan 
mobil demJmif, fakat 1r11 .... 1:.1..... ... __ _ 
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Klara Bov 
Hayatını 
Anlatıyor 

Buzün bir Sanatoyomda tedu·I 
edilen Klara Bov, hususi hayatı• 
nın rezaletleri hakkında yapılan 
iftaat üzerine ve bir müdıiet için 
ılnemadan çekildi, kendiaini mQ
dafaa için hatıralarını yazıyor. 
Çok t•yant dikkat olan bu hatı
ralann ilk kıımında, Kl ara Bov 
çocukluğunu •• aile hayatını 
anlatıyordu: 

Annemin hayata Yeda ettik
ten sonra, nihai hareketsiz-
liğinde de bu derece güzel 
kalan ylizü elin gözlerimin 
önüdedir. Cesedinin önünde, 
yalvardıktan, ağladıktan, bağır-
dıktan ıonra kendimi birden
bire donmuf buldum. Küçiik 
kızlıktan çıktım, kadın oldum. 
Gözlerim, ihtiva ettiği bUtün 
acılar ve tecrllbelerle hayatın 
üzerine açıldı. 

Bunula beraber hilAhara 
Frank Tuttlı ile beraber oy
nadığım "Grit,, ismini taşıyan 
filimde bir rol almaklığım tek
lif edildiği zaman elan bu acı 
gaybubetin tesiri altmdaydım. 

"Kalifromyaya Ki diyorum,, 
Bu filim, ıinema tarihinde 

bUyllk bir hatıra bırakmamıf 
olmasına rağmen benim için 
husuı1 bir ehemmiyeti haizdir. 

Filhakika Brachmann ile 
müştereken Los Angeles'te 
müstakil bir atodyoya malik 
olan M. (Sckulberg) i celbet
mişti. Bu zat beni çağırttı, 

derhal angaje etti ve seyahati 
yapabilmekliğim için maaşımın 
bir kısmını peşinen verdi. 

İşte bu tarzdadır ki daha 
17 yaşında iken ( Broklin) i 
ve endişesini saklıyamıyan 
babamı terkettik. ( Villl ) nin 
hediye ettiği bir elbise ile 
yola çıkhm. 

Acaba ( Villi ) yi sevmiş mi 
idim? Hakikati halde hayır. 
T tende giderken bunu pekllA 
hissedıyordum. 

Bu seyahat e&nas~nda ya
mında Mis Alton vardı. Beni 
ons emant:t etmiıti Birlikte 
fİdİyG~·duk. 

Her ikimiz de Hollyvoodda 
Hillview apartımanlarma yer
lettik. Yalnız kaldığı için 
bilahara bi:ıe iltihak etti 
ve bununla hayatımızın yeni 
bir safhası başlamıı oldu. 

Babam Mis~Alton)un takdir· 
karı değildi. f;ulduğu kliçllk 
bir eve çekilmekllğimiıi 
teklif etti. Memnuniyetle ka
bul ettim. 

ilk ,.skım 
' Haydi timdi it başına! Ev-

velemirde Maytim ismini taıı· 
yan piy~si çevirc!ım. Bu filmin 
yıldıı:ı Ethel Shannunı idi. Söii
raları evlenerek ıinemayı 
terketti. Bundan başka fil
min baılaca eşhası araamda 
Garton Glass ile Xonnetb 
Harlan vardı. 

Bilahare Karl Laemmb in
den Wino ismindeki piyeıte 
eıaı rolü almakhiımı istedi. 
Bu, benim için yeni bir genç 
kız tipi yaratmaklığ1ma vesile 
teıkil etti. Bu genç kız tipi, 
pilmete ve pürhayat asri bir 
çocukta ve gençliğin her 
türlü cazibelerine kapılmak 
tehlikesine maruzdur. 

Bu rolü bitirip te yerime 
döndUğUm uman MUsyti 
ScrulLerg bana Müsyil Marksm 
yaıdığı Ahe Plastic Ag. ) 

.1 

t 

lımlndeki kitabı ılne':.1aya çek
mek inbisarım aldığını kemn.!: ! 
memnuu~y~lle haber v~rdi. l 

Bu kitap bUyllk bir muvaf- ı 
fakiyet kazanmıştı. Kendisini 
dan1a ve otomobil geıintilerine 

- -
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n Tutulan 
Fi/imleri 

Şu veya bu mevzu hakkın
da anket yapıp halkın fikrini 
sormakta mana olmadığı ka
naati bilhassa sinema Alemin
de umumileşiyor. Çünkü bu 
nevi ıualleraen ameli netice 
çıkmıyor ve halkın kat'ı meyli 
anlaşılmıyor. En iyi anket, 
denildiğine göre, kendi ken
dine yapılan ankettir ve tutu
lan bir iıtatistiğe göre, bütün 
dünyada sıra itibarile en çok 
muvaffakiyet kazananlar, •ta· 
ğıdaki filimlerdir. Bundan 
evvel, bunlardan bazıları hak-

kında muhtelif anketler yapd· 
mış, faka, iş hayatında alınan 

neticeler bambaşka neticeler 
vermiştir. 

Son Jki ıenede, haf km en çok 
rağbet gösterdiği filimler, bu 
itibarla tunlar dır: 

1 - Şikago geceleri, 
2 - Ledi Vlndemere'nin yel-

pazeai, 
3 - Her limanda bir kadın, 
4 - Kadın ve Şeytan, 
5 - Halle Lupa, 
6 - Anna Karenin, 
7 - Moana, 
8 - Misafirperverliğin kaide· 

leri, 
9 - Cenerahn kar111nın toförO, 

10 - Şarlo aaker, 
11 - Y alnızhk, 
12 - Sokak faduı, 
13 - Ne9'e1lı ıokak, 
14 - Doktor Kallıarf, 
15 - Truvalı Helen. 

• 

V alantino Hastalıktan 
Değil Güzellikten Öldü 

Valantino l>leli epey zaman oldu. 
Fakat mazinin efsanevi bir aimaın 
gibi bu delikanlı ıinema artistinin 

adını her veaile ile ortaya atmaktan 
yorulmıyanlar hAla mevcut. 

Valantinonun eski bir doıtu 
vardır: I eıuam Maaaeı. Ölüm 
döşetinde \'alantinonun re.mini 
yapan adam. Hfttta bu münaae-

betle azkalsın Pola Negri ile 
m:ıhkemeyc bile gid ;yorlardı. 
.. Valantino ölmeden evvel Pola 
Negrl ile seviştiklerine dair epey 
dedikodu:ar yapılmıştı. Valantino 
öldükten sonra Pola Negri ressam 
Museıe müracaat ederek bir 
portresini yaptırmak istemiş. 

Portre yapılmış, fakat reamin 

Yeni Filimler 
Moris Şovalye Yeni 
Bir Filim İçin Ame

rikaya Gidiyor 

(Karmen Gallon)un idaresi 
altında bulunan film san'at
kArları birkaç haftaya kadar 
buıust hır vapur ile seyahate 
çıkacaklardır. Maksatları (Bah
riyelinin farkısı) ismini taşı· 
yacak olan bilyUk bir filim 
çevirmektir. Bu san'atkArlann 
rlkip oldukları vapur şehri
mb:den geçerek Karadenize 
çı~acak, ıonra dönerek Ce
nubi Amrikaya gidecektir. 

Filmin harici kısımlan bu 
ıeyahat esnasında ikmal edil
dikten sonra dahili kısımları
nın yapılmasına haşlana~aktır. 

fonunu ıüslemek için reuam, bura
ya, baya), meyal bir erkek portresi 
yapmıf. Pola Negri ve resmi gören
ler, bunu Valantinoya benzetmişler. 
Eaaaen evvelce de dedikodu oldu

tundan Pola Negri fena halde kıxmıt· 

Ressam Masseı, birkç gün 
evvel, küçük bir hatıra neşret
miştir.! Bu hatırasını Valantinoya 
tahsia eden ressam, onun ölümü 
hakkında garip bir teşhis koyu
yorı Valantino ÇOK güzel olduğu 
ve kendini anlıy.:ı cak bir kadın 
bulamadığı için oldül diyor. 

Filvaki V alantinonun haya
tına Nataşl\ Rambova, Pola Nea-ri, 
Marion Davle1, L. Panon, Greta 
Garbo gibi Holivutun en milmta:z 
kadınları kan9mamıt değildir. 
Fakat Valantino, bunlarda, bir 
kadında aradı~mm hiçblrinl bu
lamamıt ve bir nevi yelı yüzün· 
den ölmüştür. 

--==a~ -·----=""""'!- ........ =-,,_.~===--==~=-====-=-=----"""""'=-=== 

Klara Bov Çingene rolünde 

veren coşkun 

tasvir ediyordu. 
bir gençliği Muvafakat ederek: 

Bu filim bana Donald Keit 
ve Gilbert ŞoJand ile tanış· 
mak vesilesini verdi. 

Donald benim piyeste kar
tılaşacağım erkekti. Gençti, 
gllzeldi, sevimli bir rol oym
yor-::lu. Buna mukabil Gilbert 

nefret uyandırıcı bir rolil yük
lenmişti. 

Donald bana Kur yaptl. 
bunda da ısrar etti. Aradan 
çok geçmeden evlenmek tek
lifinde bulundu. 

-Olur, dedim. Samimi idim. 
Gençliğimin istediği erkeği bul
duğumu zannediyordum. 

Heyhat! Gazetelerin velvele 
ile ilAn ettikleri izdivaç saati 
gelince benliğimi büyük bir 
korku isti)~ etti. Acaba bu 
karar mevsimsiz iniydi? (Do
nald) ı takdir eden babam 
lehteydi. Fakat ben muvafa· 
kat cevabını vermekte ihti-

yatsızlık ettiğime zahiptim. 
Göz yaıları döküldü ve izdi
vaç ta geri kaldı. 

Dağ Hayatının 
Canlı Fi/imleri 

Geniş şapkalı, at üstünde 
koşan, dere, tepe demeyip 
geçen, eli tabancalı Amerikan 
dağ hayatına ait filimler epey 
zaman var ki sinema alemin
den yok oluverdi. Daha :ziya· 
de orta halli halkın rağbet 
gösterdiği bu nevi filimlerin 
sönüşüne sebep, "Parlak göz
lü adam ,, denmekle maruf 
Vilyam Hart gibi, Tom Miks 
gibi bu cins kurdelelerde bü
yük muvaffakiyet kazanmıt 
aktörlerin sinemadan çekilmit 
olmalarıdır. 

Tom Miks evlendi; evlen
dikten sonra da sirklerde ça
Jı,mıya başladı. Vilyam Hart 
ta sinemayı bıraktı onlarla 
beraber sinemanın bu safhası 
kapandı. T om Miks şimdi 
karısı ile daraldı, sirk hyatın
dan da bıktı. Tekrar sinemaya 
dönüyor. Bu dönüş sinemacılık 
için bir hadis~dir. Çünkü bir 
zamanlar artık söndüğüne 

hükmolunan bu nevi hareketli 
kurdelelerin T om Miks ile 

Gilbert Doland birşey söy-

lem emişti. Fakat bakışlannı 

seziyordum. Yirmi yaşında 

bir genç kız şiir okuyan, 
lspanyolca aşk şarkıları söyli

yen bir erkeğe nasıl mukave
met eder? ( Gilbert Roland )\ 
sevdim. Bu, derin bir aşk ile 
sevdiğim ilk erkektir. 

Birlikte birçok sevinçleri 

paylaştık. Fakat tesadüfler 

birleşmemize mani oldu. Corin 
Griffitb ile ( Frank Loyd ) ın 
benden (Siyah öküz) piyesinde 

Vilyum Hatt 
beraber tekrar bayat bulacağı 
kanaati umumidir. 

Bir Saat Sizinle .... 
Moriı ŞovaJya bu hafta 

içinde Paristen Amerika'ya 
gidecek ve orada alb ay ka-

• 
lacaktır. Bu müddet zarfında 

da ( Bir saat sizinle beraber ) 

isimli bir filim çevirecektir. 

bir rol almaklığımı teklif et
tikleri mes'ut zamanı tahas
sürle hatırlarım. O zaman 

yekdiğerimize perestiş edi
yorduk. 

( Devaını var) 

Almanya ile 
Fransa 
Yarışıyorlar 

Paris, 30 ( A.A.) - Saat 10 
dan 1 1 ,30 a kadar devam et· 
miş olan kabine içtimaının 
hitamında alman malumata 
göre, Fransız - Alman teşriki 
mesai komitesinin Fransız 
azası pek yakın bir zamanda 
tayin olunmuş olacaktır. 

Berlin 30 ( A.A. ) - M. BrU· 
ning, Fransız-Alman komitesi• 
ni sefirlere resmen bildirmiı, 
tır. 

M. LAvalm Seyahati 
Paris, (A.A) - Matin gaze 

ıine göre, M. Llval teşrini
evvelin 17 inci ve 14 UncU 
günleri zarfında Vaşingtona 

hareket edecektir. Mumailey
hin gaybubeti esnasında M. 
T ardieu, Başvekile vekAlet 
edecektir. 

lngiliz Amelesi Kızgm 
Londra, 30 (A.A) - lşsi:ı:

lerin tayin etmiş oldukları 
bir heyet, milli hükumeti yu
haya tutan bir halk kütlesi 
ile beraber parlamentoya gi
derek iısizlere ait tahsisatin 
tenzilini protesto eden ve 
200,000 İmzayı taşıy~n bir 
liste vermiştir. 

Amele Fırkasının Kararı 
Londra, 30 (A.A.) - Daily 

Heral, Amele Fırkası idare 
komitesinin milli hilkfımet 
taraftarları olan azanın fırka 

~le olan alakalarının kesilmit 
olduğuna karar verilmit oldu
ğunu yazmaktadır. Şu hale 
nazaran M. Mak Donald, M. 
Snovden M. Tbomas ve milli 
hükumet erkanından olduklarr 
anlaşılan arkaşlan resmen fır· 
kadan çıkarılmış bulunuyorlar. 

Çindeki Mücadele 
Tokyo, 30 (A. A.) - Japon 

kuvvetleri terafından işgal 

edilmemlt olan Cenubi Man• 
çuri' de Çinlilerin şekaveti 
korkunç bir nispette inkişaf 
etmektedir. Eşkıyanın faaliyet 
sahası Pekin - Mukden demir
yolunun geçmit bulunduğu 
mıntakadır. 24 Eylül sabahı, 
şakiler Mukdenin 90 kilometre 

1 garp cihetinde bulunan Chimin
Chan garbinde bir katara 
taarıu ederek yolculardan 
btlyük bir kısmın•. y;oralamıı 
ve öldiitmllşler ve bir Japon 
tayyaresinin hücumu U.ıerine 

kaçmıılardır. 
29 eylül sabahı, asker ka

çaklarından mürekkep bir 
çete, yine bir yolcu katarına 
taarruz ederek bütün yolcuları 
ıoymuflardır. 

SilAhlanma Yaı !ŞI 
Tolon, 30 (A.A) - 66 r.ıetro 

uzunluğunda ve 7,10 met. o geniş• 
llğindeki 6i9 tonluk Rı .. biı tah
telbahirl denize indirilmittir. 7,S 
luk bir to?la altı adet torpil 
kovanı ve torpil levazimile m«• 
cehhezdir. 

ispanyada Neler Oluyor? 
Madrit, 30 ( A. A. ) - Soı

yaliıt meb'u.Jar dün ıaat 23 te 
içtima etr.1 işhr ve ıaat 2 de da• 
ğılmışlardır. 

M. Gaballero, M. Pietro Vd 

M. Loı Rioı i~tlmada hazır bu· 
lunmuşlardır. (,:ıkarken M. Ga• 
ballcro bir gazeteciye "Gatalonya 
muhtariyetine kat'lyyen muhalef•t 
etmedik.,, demlttlr. 

lngiliz Lirası 
Nevyork, 30 (A.A) - Bor

sada İngiliz lirası yeniden 
cüz'J surette yilkselmiş ve 
3,92 3-4 dolarda kapanmıştır. 
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i .- Bak, dedi, bana bak, 
~ı bak v ... 
, ... c sonra yumruklarını sıktı, 
~ı köpUre köpüre haykırdı: 
tık} Seni murdar seni. Yap
S~ ~rı glln utanmıyor musun? 
t nı h v d k' . %~ ogmıyayım a ımı 

}(ayını? 

~ltj~~<lının birdenbire tecennün 
'11It n~ ıahip olan Şehzade 

_ __ llıl. 1. 1 1 r.· •• 11 • - -

YAZAN:* * 

t Jdı ve bir hamlede hasta 
ıuya a ı d aka-
delikanlıyı boynun an y 

l d .uyun içine yatırdı: 
a ı, • "lUn-

t dedi su ıç, o 
- ç, ' 

· kadar içi . 
cıye ,. boğazında ıı 

Mahkumun 1 . in parmak arml 
kelmanıası ıç d fakat onun 
fazla sıkmıyor ud, müsaade 

ı asına a 
çaba anın t takatsız olan 

. du Za en 
etmıyor · ı ktan ve su 
c .. ı..ude havasız ı 

SON POSTA 

terse kocaıına ve çocuklarına 
rahat ve müreffeh bir hayat 
temin edebilir. isterse onlan 
ebedi sefalet içinde yaşatır. 

Böyle olduğu halde kızla· 
rımıza parayı ne suretle aar· 
fedecekleri hakkında hiçbir 
fikir vermeyiz. Genç kız ev
leninceye kadar para endişesi 
nedir bilmez. Tamam en tufeyli 
bir vaziyettedir. Her arzusu
nun tatmin edildiğini görür. 
Fakat para nereden kazanı
lır, nasıl sarfedilmek lazımge
lir, bunun hakkında zerre 
kadar fikri yoktur. 

Her Baba, oğlunu mesleği

ne göre yetiştirmiye çalışır. 

Tahsilini ona göre yaptırtır. 

Oğluna ona göre telkinleri 
yapar. Fakat hiçbir anne 
kızım evlenmek ıçın ha
zırlamaz. Hiçbir anne kı-

Sayfa 5 . 

içinde paranın rolünü anlamı· 
ya başlar. O vakit kendini 
idare edebilirse, kaprislerin· 
den vaz ıreçerse, kocasının 
kazancına göre bir bütçe ya• 
pabilirse, mes'ut ve bahtiyar 
hayabna devam eder. Fakat 
para işile alakadar olmaz, ko-
casının varidatını düşünmekıi· 
zin, genç kızlığında olduğu 

gibi herıeyi istemekte devam 
ederse, o vakit bedbaht ve 
periıan olur. Kocalarını israf· 
ları yüıilnden mahveden az 
kadın mı vardır? ilk senelerde 
para kavgası yüzünden bozu
lan evler az mıdır? 

Bu işten kısmen de kocalar 
mes'uldür. Yeni evli kadınlar 
henüz ev mesuliyetini müd
rik değildirler. Hayata yeni 
girmiş toy bir çocuk gıbidir
ler. Onları ilk evlilik sene· 
!erinde idare etmek, onlara 
yol göstermek kocamn vazi-
fesidir. Koca, karısını bu hu
ıusta terbiye eder, ona bir 
bütçe yapma usulünü öğretir
se, kendisi de karısı da rahat 
eder. 

Annelerin kulağına küpe 
olsun. Kızlarınızı israfa, lükse 
alıştırmayınız. Onlara paranın 
kıymetini ve sarf yoHarını 
öğretiniz. 

Jıanımteqze 



..- 6 Sayfa 

Bravin Y oldas Amanullah Hana 
Manidar Bir Mektup Yollamıştı. 

YAZAN: M. KAZIM 

( l 

Bugünkü kısımda balısi geçen Braulnin gazdılı m~ktup 
-113- gibi (Taşkent) eve (Hokant) a 

Broydo, tercilmandan Hil
mi Beyin bana ne dediğini 
sordu. Sonra glilerek önün
deki masanın gözünden çı
kardığı bir mektubu bana 
uzattı. Mektubu açbm. 
Elyevm nezdimde mahfuz ve 
iki küçük sayfadan ibaret 
olan mektubu aynen tercilme 
ediyorum: 

20 Şaban 1298 

Rusya şuralar cilmhuriyeti 
ıef ~retanesi feda olayım: 

Alihazreti hümayun serklr 
Emirin Osmanlı ylizbaşısı KA· 
zım Beyi iyi eşhastan addet
tiklerini buyurmaları üzerine 
mezkur yüzbaşının iki fotoğ
rafını takdim ediyorum. Faz-
lasına vermiyor. Br-a11in 

Bu mektubun ikinci ıayfa
ıında da fU satırlar vardı : 
Kizım Beyin fotoğrafı gel

di, sizden memnun oldum. 
Ben Kizım Beyi kendi dos· 
tum bilirim. 

21 taban 1298 Emir Amanullah 

Bu satırları okuduktan ıonra: 
- Sefir ile Emir arasmda 

teati edilen bir mektubu 
galiba yanlışlıkla bana ver· 
diniz, diyerek M. ( Broydo ) ya 
iade etmek istedim. 

M. ( Broydo ) biraz müı
tehzi bir sesle: 

- Hayır, dedi. Y anlı,Iıkla 
edeğil bililtizam verdim. Sizde 
kalsın, saklayınız, belki günün 
birinde işinize yarar. 

Mektubu katlıyarak cebime 
koydum, bugün elan yedim· 
de mahfuzdur. 

Fakat acaba meselenin 
içyüzü ne idi? (Bravin) aslen 
ngiliz dostu idi. Şu halde 
İngilizlere hizmet etmek için 
eline iyi bir fırsat geçmiş 
iken acaba bu fırsatı neden 
dolayı bu şekilde istimal 
etmişti. 

Anlaşılan Emire böyle mi
nasız bir mektup yazdıktan 
ve Emirden de yine hiçbir 
mana ifade etmiyen bir ce
vap aldıktan sonra bunu 
(Taşkent) e göndermekle Ef· 
ganhlann Türkistanda yap
makta olduldarı bUtUn tahri
k!tın bundan doğduğu kana· 
atini vermek istediği aşikardı. 

Burası böyle, fakat Efgan 
Emirinin tevlit edeceği vahim 
neticeieri düşünmiyerek bu 
mektubun altma imzasını at· 
masına ne diyelim? Doğrusu 
ıaşırıp kaldım. 

Amanullah Han Hazretleri 
bu iki satırlık cevabı ile beni 
dünyada en çok iğrendiğim 
bir mevkie düşürmüştü. 

Hariciye komiserliğinden 
döndükten sonra hem (Mos· 
kova) dan henUz dönen 
(Veli Han) ı görmek , hem 
ele Ruslann iddia ettikleri 

gitmek üzere bir Ef gao he· 
yeti sef eriyesinin gelip gel· 
mediğini anlamak maksadile 
Efgan konsoloshanesine git
tim. 

Benim hissettiğime göre 
Jeneral Veli Han İngiliz taraf
tarı idi. İngiliz hesabına iş 
goruyor ve Efgan Emirini 
Rusya aleyhine tahrik edi· 
yordu. O zaman KAbilde bu· 
lunan Rus sefiri ( Bravin ) de 
lngiliz taraftan idi. 

Binaenaleyh bu iki ıahsiyet 
aynı gayeye doğru yürümek 
için adeta aralarında anlaşmıt 
gibi idiler. 

Bu noktayı istitrat kabilin· 
den kaydedeyim ki ; billhare 
hAdisat keşfimin doğru oldu· 
ğunu gösterdi. 

Filhakika bu Veli Han Emir 
(Amanullah Han) ın Avrupa 
seyahati esnasında Saka oğ
lunu tahrik etmişti Ye onun 
yardımı ile lngilia: himayesine 
mfistenit bir Reisicümhur ol· 
mak gayesine düşmUştilr. Her 
DO ise sadede gelelim f 

(Mabadl yarın) 

Radyo 
2 Teşrinievvel Cuma 

Oıtrave, 263 metre, 11 kilovat 
19,30 : Profeıör (Bôhaslav) 1n 

konferan .. , tiyatro hatıraları 

22,15 : Hafif musiki 
Heilsberg 276 metre 75 kilovat 
19,30 : Klavya konseri 
20 ı Laypçlğten Transmflyon 
Muhlaker 360 metre, 75 kilovat 
20 : Frankfortun yeni kör 

musiki heyetinin konaerl 
21,50 : Stüdgarttan Transmia-

yon 
Bükret 369 metre 16 kilovat 
20 : Radyo darOlfiJnunu 
20,20 s Gramofon 
21 : Aekeri bando 
22 : Konferana 
22,15 : Romen şarkdarı 
Roma 451 metre 75 kilovat 
20,10 : Gramofon 
20,30 : Konaer 
Viyana 510 metre 20 kilovat 
19,40 : Kiter konseri 
20,lS : Operadan nakil 
Peşte, 550 metre, 23 kilovat 
19,30 ı Klavye koneeri 
20,30 : Oda mueikiıi 
Varşova, 1411 metre 152 kllevat 
19,35 : Gramofon 
20,15 : Senfoni 
Königsvüsterhavzen 1635 metre 

35 kilovat 
20 : Nevyorktan tranmfayon 
20,lS : Hamburktan transmiıyoo 
20,40 ı Berlln havaları 
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.. ----- Bugün 2 büyilk muvaffakıyet KZ!~~-:111"1 
SINEMASINDA ELHAMRA Sinemasmda MELEK 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: M. Feridun 

EMiL JANNlNGS'in 
Sehhar yıldız 

OLGA CCHEKOWA 

Şen bir komedi 

KÜÇÜK DAKTiLO ZiYARET 
Bu e'rin içi okadar lof Ye ı 

karanhk idi ki Semiha kapı-
dan girince bir an ilerilemekte 
tereddüt etti. Fakat merdivenin 
Uıt başından gelen bir ses: 

- Buyurun! 
Diyordu. Kalbi çarparak. 

bacakları titriyerek tahtaJan gı
cırdıyan merdivenden çıkmıya 

başladı.Sofa biraz daha aydınlıkb. 
Orada gölgelere kanıan bir 
kadı~ Emine H. duruyordu. 

Semiha heyecanını gizlemi
ye çalışarak: 

- Of, bu merdiven.. dedi. 
Daha çıkacak mıyım? 

- Hayır kızım, burası .. 
Şöyle buyurun! 

Emine H. sağda bir oda
nın kapısını açtı. Minderin 
yanında duran mangala güzel 
koksun diye atılan bir limon 
.~abuğu kokuyordu. Emine H. 
silrmeli gözlerinin ucile genç 
kadını süzdü. Sesine bir tat· 
lılık vermiye çalışarak ; 

- Burasını çok aradın mı 
kızım? Diye sordu. 

- Çok aradım .• Hava da 
soğuk .. 

- Şöyle ma.ogahn yanına 
otursan a •.. 

Genç kadın minderin bir 
kenarına ilişerek : 

- Çok vaktim de yok .. 
Diye mmldandı. lJudakla

rında bir ıual dolaşıyordu. 
Emine Hanımın yüzüne korkak 

gözlerle bakb. Sonra mütereddit, 
sesini alçaltarak sordu : 

- Evde yok mu? 
Emf ne H. genç kadinın 

yanına oturdu: 
- içeride, uyuyor, dedi. 

Bütün gece gözüne uyku gir· 
medi. Ateşler içinde çırpındı. 
Sayıklıyordu.. sıksık öksürtl· 
yordu. Bir aralık korktum. 
Boğulacak sandım.. Sabaha·• 
karşı içim geçmiş, dalmışım.n 

Birden acı bir çığlıkla beni uyan· 
dırdı. "Anne!,, diye bağırıyordu. 

Hemen yanına koştum. Alnın
dan akan ıoğuk terleri ıildim. 

- Ne iıtiyorsun yavrum? 
Dedim. 

- Anne affedersin seni 
korkuttum, dedi. Fakat Ben de 
korktum. Semihayı kapının 
yanında duruyor zannettim." 

Semiha sararmıştı: 
- Beni görürse belki bils

bUtiln rahatsız olur, dedi. 
- Hayır kızım. Senden 

evvel doktor burada idi. O 
berıeyi biliyor. Senin için: 
Bugün gelecek, dedim. 

- Ne dedi? 
- Hiç... Gelsin, dedi. 
- Demek şimdi uyuyor. 
- Evet, biraz daldı. Uyan· 

dırmaktan korkuyorum. 
iki kadın bir müddet suı· 

tular. Nihayet Emine Hanım 
içini çekerek sordu: 

- Sen nasılsın kızım? Bari 
şimdiki kocanla rahat mııın? 

Semiha - Oh, ben .. 
Diyebildi ve hafifçe kızar

dı, Emine Hanım düşünceli 
idi. Kendi kendine konuşur 
gibi mırıldandı ; 

- Siz ayrılalı şimdi Uç 
sene bitti, dördüncü seneye 
bastın. Ne olurdu güzel güzel 
geçinseydiniz.. Şimdi iyi mi 
oldu sanki.. Darılma amma 
Semiha, bütün kabahat sen
de.. Seni ne~adar sevdiğini 
biliyordun... Üstüne titriyor
du. Ne oluyordun o heri· 
fin sözlerine kapıldın? .. 
Yakışıklı bir adam olsa 
idi, zengin olsaydı bari .. 
Nesine tama ettin? Aşk ha? 
Masal.. böyle şeyler kocalı bir 
kadının aklına bile gelme· 
meli.. Oğlumun sana bllyük 
bir emniyeti vardı. Arkadaşı 
için de : " Kardeıimden çok 
aeviyoruml " deyip duruyordu. 

MARY GLORY ve jEAN MURAT ile birlikte teali ettiği 

ILAHLARIN SEVGiLiSi Budalaf.. Kaç kere eye a-ol- tarafından 
diği zaman ıizi başbaşa llA•eten .. WIENER ve DO· Fllimlnde tabıt tipte ve netlced• 
bulmuı.. bu olacak ıey mi?.. mes'ut bir hald• a-iirilnecektlr. Ufa• 

Ah b UCET 
nın bir tahe1erldlr. 

en ozamanlar burada 'in 2 piyano ile lılveten; 120 ld~lllk bh orkeatr• 

olsa idim bunların hiç biri 1 K o N ~ER L ER J tarafından oynanan TANNHAUSER 
olmıyacaktı. Bursadan geldik- uvertııra: 
ten sonra senin halini PARAMOUNT JURNAL en mühim, en mütebeddil 

beğnemedim." Oğlum gözUnn --------- dünya havadisleri. 
dört aç! ,, diye onu ikaz 
etmek iıtedim. Fakat nerede .. 
Memnun olacağına bana g11-
cendi. Sen de ona biç acıma
dın.. Senden nefret ediyorum. 
Fakat Allah beni yine sana 
mühtaç etti. 

Semiha hafifçe kaşlarını çatb r 
- Emine Hanım, bütün 

bunlar boş sözler, dedi. 
Gönül kimi severse güzel 
odur. İşte bukadar. Ben o 
zaman ayrılmak istediğimi 
söyledim mi? Beni bırakmadı. 
Ağladı, sızladı. Ona çok 
acıyordum. Fakat, ne yapayım, 
sevmiyordum. Daha doğrusu 
başkasını seviyordum. Siz 
beni oğlunnza alırken fik
rimi sordunuz mu ? Anam, 
babam da bana sorma
dılar. Neticesi işte böyle 
oldu. Kabahat sizde.. ve ben 
yine iyi, çok iyi kalpli bir 
kadınım ki sizin hatırınızı 
sayarak ve oğlunuza merha· 
met ederek kocama haber ver
meden davetinize icabet ettim. 
Bu sözleri işiteceğimi bilsey
dim gelmezdim doğrusu. 

- Kızım beni mazur gör .. 
ben yüreği yanılc bir anayım. 
Sen şimdiki kocana kaçtığın 
gündenberi oğlum bir gün 
rahat yüzü görmedi. Köşelere 
çekilip düşiloüyor, daima içi
ni çekiyordu. Seni unutturmak 
için ne yaptımsa kAr etmedi. 
Hergün bir parça daha ıara
rıyor, sUzOltlp gidiyordu. Bir 
aralık kendini vuracak diye 
korktum. Doktorların tavsiye
sine kulak asmadı ve nihayet 
yatağa düştn. Şimdi dört aydır 
inleyip duruyor .. O çırpındıkça 
yllreğim parça parça oluyordu. 
Nihayet aklıma birşey geldi : 

" - Oğlum Semihayı çağır
tayım mı? 

Diye sordum. Gözleri par
ladı. Sonra yüzünll endişe 
kapladı. 

" - Acaba gelir mi? dedi. 
" - Gelir, ben onu kan

dırı?m. Onun kalbi iyidir, 
benı reddetmez, dedim. Evveli 
memunun olur gibi oldu. 
Fakat sonra istemedi: 

_ _. G L O R Y A: Yann akşam 

BOYOK FiLMLER SERiSiNiN 
BiRiNCiSi OLAN 

Heyecanlı ve dramatik vaziyetlerle dolu olan 
şaheserini takdim ediyor. 

Fransızca sözlil 

·--r G L O R Y A Sineması Müdüriyeti ~.-. 
lrae edeceği " Büyük film serisinin ,, fevkalade kıymeti 
hususunda bütün mes'uliyeti deruhde eder. BütUn sinema 

muhiplerini görmeğe davet ve bu suretle her daim kendilerine 

u En mutedil fiatlerle en mükemmel filmleri ,, 
takdime çalıştığını ispat edecektir. 

ARTiSTiK Sinemasmda 
ıon defa olarak gösterilmekte olan 

CHARLIE 

son 
CHAPLIN'io 

şaheseri 

Şshir ışıklan 
laıufl~l&;~~!i!tb'.~i.'t!~ filmi emsa)sla: muvaffakıyet• 

lede mütemadi alkışlnra mazhar olmaktadır. 

A • 

Bugün AS R 1 SiNEMADA 
Sinemanın iki · meşhur yıldızı 

C O N R A D V E t D T .-e M A R Y P H 1 L 1 8 N 

SON TEMSİL 
F'lm:nde 

Mllkemmel mlun••nl "• \.iJvü\ 1\lkı ltlberll• burOne kadar .Ucuda 
getlrllenlNln fı- ~ kiııd.,. f'l'UA,.U'll 1·oe ı>"lr mUesair bir dramdır. 

derman 
T•rcOm• ed•n • 
Seniha Bedri. 

Altı Jatındaa 

atala ola~ ço-

GLORYA 

" - Mademki beni sevmi· 
yor, onu yalvara yalvara bu· 
raya getirmek neye yarar? 
dedi ve seni görmek istemedi. 1 

culılu tiyatroya 
kabul edJlmnler. 

- O halde beni neden 
buraya çağırttınıı? 
-Gün g~çtikçe fenalaşıyordu. 

Seni görtltse .biraz ferahlar diye 
düşündi!m. Ümit bu .. 

Semiha ayağa kalktı ; 
- Çabuk olalım Emine 

Hanım, dedi, vaktim yok .. 
Biribirinden nefret · eden 

bu iki kadın ayağa kalktılar. 
Emine H. sofaya çıkb. Bir 
kapı açtı. Semiha ile beraber 
içeri girdiler. 
Odanın ortasındaki geoit 

karyolada yllzU bembeyaı ke· 
silmiş bir delikanlı yatıyordu. 
Dağınık siyah saçları beyaz 
yastığın üstünde bir leke gi
bi duruyordu. Emine Hanım 
yavaşça alnını okşıyarak onu 
uyandırma!< istedi. Fakat o bir 
daha uy~nmamak üzere uyu
mu~tu. ihtiyar kadm evvelA 
bunu a~ılamak istemedi. Ağzı 
açık, şaşkın gözlerle Semihaya 
döndil. Semiha anlar gibi oldu. 1 

Müt.ecessis, yatağın üstüne iğil· 
di. Ölünün dudaklarında soluk 
bir tebessüm vardı. Bu kadına 
yalvarmıya tenezzül etmeden 
öldUğilne sanki memnundu. 

Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım 

1 8 •.. tuaf 1 1 Pt'İ sayfa da} 

bir Tayyare fabrikası haline 
getirdi ve orada memleketin 
furasında, burasında umumi 
harpten metruk tayyare dö· 
küntnlerine işler ve uçar birer 
harp aleti ıekli verdi. Ayraca 
lstanbuldan parço parça 
Anadoluya geçirilen tayyare 
enkazından da istifade ede
rek muntazam tayyare bölük· 
leri vücuda getirdi ki bunlar 
TUrk fstiklAl ve mücadele 
tarihine emsalsiz bir hava 
ıaferi hediye etti. 

eden ve iyi bir tayyareci olaO 
j Şakir HA:ı:im Beyin ihtisasınd,_ 
, bUyllk istfade temin olunmuıtut• 

Bu tayyareleri1.1 faaliyete 
geçmesinde tayyareci Şakir Hi· I 
ıim ve makinist küçilk ve bü· 
ylllc Eşreflerin de şayanı takdir 
hizmetleri unutulma 1?1ahdır. 

Esasen milhendislilc tahsi
linde iken umumt harpte or
duya ve tııyyare.ciliie intisap 

Şakir HAzim, fstanbuldaO 
f nvliz ablukasını yararak Anır' 
doluya uçan tayyareleri d• 
fedakArane bir gayretle hs" 
ıırlamıı, ordunun emrine Arn•" 
de bir vaziyete getirmiştit• 
Fransızca ve Almancaya \'!" 
kıf olan Şakir Hazim, terbi' 
olunduktan sonra tahsiliol 
tnmamlamak ve istidadını iıı" 
kişaf ettirmek için A vruP1 

Tayyare fabrikalarından biritı~ 
gönderilmesini birkaç defslıı 
istemiş, fakat buna lüztlııs 
görülmemiştir. t 

Bugünkü tafsilata nihaY~sJ 
verirken Miralay LAtif Be~U 
Türk Hava tarihindeki kıyrııe 

mevkiinl unutmamak IAzıoı g~ 
dijinl bir daha tekrar eder 



2 Teırinievvel 
.SON POSTA ,;'Sayfa 1 

Abdülhamidin Her Hali Gös
teriyordu Ki Kendisinde Saltanat 
Ümitleri Hili Zail Olmamıştır 
- NAKLEDEN: ZİYA ŞAKİR 100 ---------' 

( H•r Acklcı mahfazdrır) 
Bntün bu uzun mütalealar, 

AbdiUl.ıamidin, hükumet Te 

siyaset işlerile daha halA 
alakasını kesmediğini açıkça 
gösteriyordu. Her hali, her 
vaziyeti gösteriyordu ki; Sal
tanat ümitleri kendisinde he
nüz zail olmamıştır. 

AbdUlhamitte hlsıl olan 
kanaat, gayet sarihti. Onun 
fikrince, devlet ve milleti 
bugünkll buhrandan kurla· 
rabilmek için kendisini 
makamı saltanata getirmek 
raruridir. Çünkü saltanat ma· 
kamında, ismi ve cismi 
ıiyaset Alemince tamamen 
meçhul olan 11Af ve batta 
aptal bir padişah oturuyordu. 
Gerek Avrupa hükümdarları 

ve gerek siyasi ricali nezdin
de hiçbir kıymet ve ehemmi
yeti haiz olmıyan bu padişah 
bugünün siya.set sahnesinde 
en küçük bir tesir bile yapa
maz. Haydi onu da bal'ede
rek Veliaht ( Yusuf izzettin) 
Efendiyi taht'a geçirsinler .• 
Fakat o, ondan da berbat. 
Adeta bir mecnun... Halbuki 
kendisinin Avrupa hilkümdar· 
larile ayra ayrı dostluğu var· 
dı. Birçok siyasi rical, ev
velce ibzal ettiği in'am 
ve ibsanlardan dolayı kendi
sme minnettardı. Alelhusus 
makamı sadarette, eski bir 
dostu ve eski bir (bende) si 
bulunuyordu. Filhakika Kl
mil Paşa ile candan ve yü· 
rekten sevişmiyorlardı. Fakat 
ne de olsa, uzun senelerden· 
beri yürilmiye ahşmışlardı. 
Herhalde eski dost dfişman 
olmazdı. 

( Makamı ıadaret ) e pek 
haris olan bu eski vezirin, 
ebediyen o makamda kalma· 
ımı temin için, kendisini tek
rar. (Makamı saltanat) a davet 
ettirecek esbabı temin etme
sine çok ihtimal vardı. 

lstanbula girerken pek so
ğuk bir tarzda karşılanmasın: 
dan ve ikametgahı hakkındaki 
arzuları reddolunmasından do· 
layı birdenbire ümitleri kırılan 
Abdülhamit - şüphesiz bu yeni 
dUşünceler neticesi. ol~cak ki· 
bir iki giindenberı y~ne Sal
tanat ümitlerini beslemıye baş
ladL Tabii bunu açıktan açığa 
ihsas etmiyor. Fakat sözlerinde, 
lbUtalealarmda öyle bir tavur 
•e vaziyet alıyor ki, bunu 
llrılamamak kabil değil. 

• Abdülhamit, bu saltanat 
kuruntusu ile yaşarken, Rasim 
Beyle arkadaşlarının da buh· 
ran1ı günler geçirdiklerini 
hissediyorum ve Beylerbeyi 
•arayına geldikleri günden· 
beri kendilerinin tamamen 
~~Yrl tabii ve hattA yabancı 
ır \faziyette kaldıklarını gö· 

""Yorum 8 . 
t\ ll vatanperver arkadaşla-
~ &)'rı ayrı ne dUşündUkle

ta111amen bilememekle 
~----

1 
beraber hepıi
nin de ayna fikir 
ve ayna endite 
etrafında top-

landıklarını anlı
yorum. Hemen 
daima, vasıf ' 
Mahmut, Salih 
Beyler başbaşa 
vuruyor ve 
çehrelerinde en 
acı dlişünce -
]erin minasını 

göstererek gö
rüşilyorlar. 

Eh, hakikat 
düşünUlecek o-
lursa, bunlar 
için başka 

bir türlü şey 

yapmak ihtima
li de yok. Bir 
taraftan, Çatal
ca hatbna yak
laşan Bulgar or
dularının top
ları, kudurmut 
canavarlar gibi 
gürlüyor. Di -

Beglerhegi sart.tgının, b;r gnıp esnasında 
Abdülhamit tarafından aldırılmış 

selamlık kısmı resmi 

ğer taraftan hakiki va
tanperverlere karşı açıktan 
açığa husumet gösteren 
( Hilrriyet ve itilaf) hükumeti, 
şuursuz hareketlerile memle
keti fe!Aket uçurumlarına sü
rüklüyor. Ve sonra, Abdül
hamil .• 

Vakıa Sultan Reşadın, onu 
sımsıkı bir kontrol albnda 
bulundurduğunu zannetmesine 
rağmen Abdülhamit bugün 

evlatlarmm, damatlarmıo ve 
bilhassa bugünkü hükumet er
kanmı teşkil eden eski bende

ganının nezaret ve himayesi 
altında bulunuyor. Abdülhamit 

her nekadar buglln Beylerbeyi 
saraymda, çelik süngüler ara
sında mahpus ise de yarın 

ne olacağını kim bilir ? Onu 
büsbütün serbest bırakmıya
cakları.. ve belki de yine 

( Seriri saltanat ) a oturtmıya
cakları nasıl iddia edilir? .. 

Herşey açıktan açığa gös
teriyor ki Abdüihamidin eski 

111uhaf aza tarz ile bugünkü 
vaziyeti arasında çok büyUk 
bir değişiklik l'ar. Bilhassa 
vatanın ve milJetin selameti 

düşüocesile tatbik edilen eski 
sıkı kontrolu bugün tatbik 
etmek fmkinsız. Abdülhamit 
artık bol bol gazete oku
yor. Serbes serbes fikirlerini 
slSy1llyor. Hariçten arzu ettiği 
şeyleri getirtiyor. Ahvali 
Alemden haberdar oluyor ve 
şüphesiz kendini ona g6re 

bazuhyor. . 
· S itan Reşada, (İttihatçı-

u adişahı) nazarile bakan 
Jarın P b k b d 

bdülhamidin sa .• en .e: 
A ba (Velinımet) lerını 
ganı aca b 

'. en bu vaziyette ıra· 
ebedıy ? İşte bu, çok 
k~cakl~r ;~b~ şimdiden ona 

tüphel~ .. ~kirlıklar' tabasbuslar 
karşı rıyt b l muhafızı olan 
başladı. stan u 

Memduh Paşa, ( Elifi görse 
mertek samr ) darbı meselinin 
tam manasiJe bir mümessili 
olduğu halde, Ab dülhamidin 
liitfuna mazhar olarak (Ferik) 
rütpesine ka dar irtika etmiş bir 
( sabık bende )... Abclliliıami

din muhafazasını deruhte eden 
bu zat tabiidir ki sabık veli
nimetini memnun etmek ve 
istikbalde daha yüksek bir 
mevki ele geçimek için evvela 
Abdülhamidin muhitini kendi 
istediği gibi tanzim etmek 
lazım old~ğuna kanidir. Ni· 
tekim, Doktor Atıf B. gibi 
vatanper bir ı.at, bugün sa
raydan çok uzakta, ve cep
hei harpte bulunmaktadır. 

Bu ciddi zatın yerine mira
lay mütekaidi bir doktor 
getirilmiştir . Bu adam o ka· 
dar idi bir riyakar ki ; saraya 
getirtilen her il acı Abdülha
midin önünde bizzat açıyor 

ve en evvel kendisi; 
- Bismillahi.. Şifa niyetine. 
Diyerek ağzma atıyor. 

Bu haller, üzerinde çok 
durulacak ve düşünülecek 
şeyler. Ben kendi hesabıma, 

Rasim Beyle arkadaşlarına 
burada beş on günlük misafir 
nazarile bakıyorum. 

( A•ka11 nr ) 

r 
ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 8 
Gazetemizde on bet gllnde bir 

nrmekte olduiumus Patron1l 
bedava almak latlyoraanıı, ba 
kaponu kealp aaklayınnı •• ıs 
kupo;'l topla)'lnı~ Patronlanııuı

daıı t>ek memnu11 olacakaıau. 
Patronlar netrodildlkleri ırilr 

den itibaren Jıtanbul karllılflml• 
bir hafta, latr• karJlerl mlı oa 
ırlln içinde kuponlarım ır!Sadeı
ınelidlrler. Bu müddet ıeçtlld .. 
ıonra kuponlar kabul edllmu. 

Meclisteki Müzakerenin .-----------------11111 
Zabıtlannı Aynen V A p U B L A R 

Yazıyoruz 

r Baıtarah 1 lacl aayfada ) 
BunWI 5nhd• .Jlkaek bir Yatanpery .... 
ilk blly61ı. bir irade ve umlo .. uı.t 
önünde hDrmetle efUmek her Yatan
pırver için bUyllk bir borçtur. 

Efe1'dller ; HllkO.met daha ne yap
mış: Benhıı görd\Jfiim dllnyanın en 
kuvvetli bir ordusunu yapmıı Ankara.ya 
geldikten ıonra sıördUıa. Ankaraıua 
etrafında lndelllftiaa memlekoHmh: 
abluka haline relecek oluru vualtl 
mUdafaa tedarik edecek munzam te
ılub yapmı9tır. Binaeııalayb Anado
luyu rayrl kabUi tuhlr bJr vul1•t. 
aolı.mu,tur. 

Hlllı.O.met daba ne yapmlftlr. Dua
ları bUyQk eserler yanında luh etmek 
lıtem\yorum. Millet ne yapmı4 : EfeD· 
diler arıetUm, lhracab 190 milyona 
çıkarmıştır. 190 milyon demek 20 m11· 
yon altın lira demektir. EnoJce Dwpt 
Bey arkndatımıun uzun uzun anlattığı 

fmperatorluk devrinin ihracatını yap
mışır.. 

Efendiler : lzmiro giderken balkm 
yaphğl ınuclzeyl görmiişsUnüzdUr. Bunu 
hiçbir millet yapmamıştır. Az mliddet 
sarfında lzmlr şehrinde mllyon\ar ıar· 
fed-.rek, imar e d!lmesl I A:zımgelen yer
leri u kialnd en d aha iyi y:ıpmışlardı~. 

tzmlrin civarına g eçt'Jim ; Aydın, Nui ', 
Alaşeh ir, Salihli , Manisa, Kasaba u:ı 

Hal kın f' linde vesaiti istihsali· '3 

11amına birşey olmadıR'ı halde azmi s:ı.
ye1inde bunları yapml'ılardır. Hesabı ı 

kat'i olarak bilmiyorum, tahmin ··• 
buralara sarfed!len para 230 milyo •• -
dan aşağı deği ldir. Binae naleyh i.,.· e 
Ga-ılnin verd iği büyük ateşin bu muci
r;ekar esaslar dıı. hllinde mu\•affakiyetle 
yürümekte iken memleket imize umumi 
buhranın dolgaaı g eldi çatlı. 

Bütün vatandaşlar k endi kurire lleri ve 
yesaitleri fevkinde ite giriştiler. Fnkat 
buhran dalgası gelfnce hAsıl • olan sar
ıınh birçoklannı dC>ktll. Binaenaleyh 
bu vadyete karşısında herşeyden evvel 
ve her tey mtlreccah olarak, tekrar 
ediyorum, lbım olan aükun ve 
nizamdır. 

( Devamı var ) 

DOKUMACI 
Yetişmek isteyenler 

SÜREYYA PAŞA 
Mensucat fabrikasına müra
caat etsinler. 

ı.-• f stanbul - Balat 
- ---·------

İstanbul 4 cü İcra Memurlu
ğundan: T aı •. amına ( 1432 ) lira 
kıymet takdir edilen Darpha
nei atik Sekbanbaşı Y akup 
ağa mahallesinde Tatlıkuyu 
sokağında atik 3 Mu. No.lu 
müfrez bir kit'a arsanın tama
mı açık artırmlya vazedilmiş 
olup 15 teşrinievvel 931 tari
hinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 5 teşrinisani 
931 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü İcra 
dairesinde açık artırma &ure
tile satılacaktır. 

Artırmıya iştirak için yüzde 
yedi teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergiler ile bele
diye resimleri vakıf icareai 
mlişteriye aittir. Hakları tapu 
sicili erile sabit olmiyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranıo ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu hakları ve hu
susile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilAn tarihinden 
itibaren 20 gilo içinde evrakı 
müsbiteJerile bildirmeleri 11-
ı:ımdır. Aksi halde hakları 
Tapu siciJlerile sabit olmıyan
lar salış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Alaka· 
darların icra ve iflis kanuou-
119 uncu maddesi hllkmüne 
göre tevfikl hareket etme
leri ve daha fazla malumat 
almak isti yenlerin 930- 367 
Dosya numarasile memuriyeti
mize müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu 5 inci icra memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve satılmasına karar 
verilen şapka İstanbul Sandal 
bedestanında 7 • 1 O .. 93 l tari
hine tesadüf eden çarşamba 
günU saat 13 ten itibaren 
açık artırma ile •atılacağı ilAn 
olunur. 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Çankkale - Ttırk • Antalya 

Merainden 

Barhn .. Tllrk • Cideden 
Gih:el Bandırma - TOrk • 

Bandırmadan 
Gnlnihal • TOrk • Bandır

' madan 
Bursa - Tlll'k • Mudanya 

Gemlik. 
Prinçipeaa Marya - Romu· 

ya G&stenceden 
Lenirı - Rus - lıkenderyeden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
lnebolu • Türk • Antalya 

Mersine 
Marmara • Türk - Mudanya 

Gemliğe 

Feyaz - Türk • Bandtrmaya 
Kırlangıç - Türk - İzmite 
Lenin - Ruı - Odesya 

KARADENiZ POSTASI 

Samsun 
v;.:::ı Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İneb'>lu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hope)ve gidecektir. 

Vatan 
1v;::::eı Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve . 
Riıeye ) gidecektir. 

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

Etıbba Odası 

SADIK ZADE 
Biraderler 

Karadeniz 
vapurları 

poıtuı 

Sakarya 
4T~:~:"",P A l A R 
pnll alqamı 17 de Sir
keci nhbmından hareket-
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize)ye azimet ve av-
dette •Y.!11 iıkelelerle Gö
rele, Ünye ve Fatsa ) ya 
uğnyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 

.acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134 

fıtanbul DördUnc ll icra Men: urluğun• 
dan : Tamamına 2235 lira kıymet tak· 
dlr edilen Kumkapıda mukaddema 
Muhıfne hatun elyevm Saraç lahıık 
mahallealnde Şakir Ef. çetme ıokağ-ın· 

da atik 11 cedit 17 No. bir bap hane· 
nln tamamı 7 Tetrlnlaanl 931 cumarteıl 
ırünU Hat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde aç.ak arttırması icra YO f&rtna• 
meal 21 /10/ 931 tarihinde divanhaneye 
taUk edilecektir. Arthrmıya iştirak için 
ylizd e 1edl teminat akçeıl alınır. Hak
ları Tapu ıiclllerile Hblt olmıyan lpo· 
tek alacaltlıl ar Uo diğer allkadaraınn 

ve irtifak hakkı uhlplerlnln bu hakla
rını ve bu.sualle falı: ve maaarlfe dair 
olan lddlalamıı llln tarthlnden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mllıblteleril• 
bildirmeleri lhımdır. Akıl halde hak
lvı tapu ılclllerlle aablt olmıyanlar 
a.atış bedelinin paylatmaaından hıriç 

kalırlar. 
BllcUmle r.ılltereldm vergllerile Be· 

leJiye re&lmlerl Ye Vakıf lcareal mür 
terlye alltir. AIAkadarların yeal icra 
ve lfllis kanununun 119 uncu maddeıl 
hllkmUne göre terilld hareket etmeleri 
ve daha fe:ı:la ma!Omat almak lıtlyen· 

lerln 931/335 doıya namaraaUe lıt3nbul 
4üncü icra memUTlui'una müracaa II!ln 
olunur. 

İıtanbul 8 inci icra memurlu
ğundan: Bir deyinin temini iıtlfa· 
ıı için tahtı hacze alınıp aatışına 

salahiyet gelen Raminigton mar· 
kalı bir adet yazı makinesi San
dal bedeatanında 5 • 10 - 931 Tari
h ine müsadif Pazartesi günG ıaat 
12 den lS ıe kadar satılacağı ilin 
~lunur. 

Riyasetinden: 
Etıbba Odaları nizamnamesine tevfikan oda idaı-e heyeti ve 

haysiyet divanı aza ve yedek azaaı intihabı için 1 teşrinievvel 
931 perşembe günü saat 14 te Halk evinde (saban Türk oca-

ğmda) yapı1an içtimada hazır bulunan aza ile limazeretin gel
mediklerinden dolayı gönderilen rey ı:ıiktan nizamnamenin al
tıncı maddesinde uuharrer nisKbı ekseriyeti temin edemediğin-

den maddei mezkurenin (15 gtın sonraya talik olunacak içti
mada nekadar aza bulunursa intiLap icra olunur) diye 

mubarrer fıkrai ahiresine teriik~o intihap 17 teşrinievvel 931 

cumartesi günü saat 14 te ayni mahalde icra o]unacağından 

uayı kiramın teşrifleri, Jimazeretin gehniyecek zevabn da ni
zamnameye tevfikan reylerini göndermeleri rica olunur. (2920) 

İSTANBUL ADLİYE LE
VAZIM DAİRESİNDEN: 

fstaobul ve Üsküdar hapishane ve tevkifaneleri ekmeyi 

kapah zarf uıulile mevkii miinakasaya vazedilmiştir. Talipleri11 

şartnameyi görmek Uıere hergü.n Adliye levazım idaresine ve 

mUnakasaya ittir ak edeceklerin de 15 teşrinievvel 931 tarihine 

müsadif perıembe günll saat 15 te teminat. muvakkate mek

tuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mubayaa komisyo· 

nuna mliracaatleri tlAn olunur. (2700) 

İstanbul Müddeiumumiliğinden : 
Adliye dairesile mehakimi ıulhiye için mubayaa edilecek 

450 çeki odunun l - IO - 931 tarihinde icra kılınan münakasa

sından en son verilen bedel haddi liiyik görülmediğinden bir 
hafta müddetle temdidine karar verilmiş olmakla münakasaya 
iştirak etmek istiyenlerio l 1 Teşrinievvel 931 tarihine milsadif 

parar günll 18Bt 15 te Defterdarlıkta mnteıekkil komisyonu 
mahıuıuna mUracaatları ( 2922 ) 
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Ya!nız 

3 
Türk 

lirasıdır 

l DÜŞMESİNi DURDURACAK 1 

f KEPEKLERDEN KURTULACAK] 

Bunun için: Bu · Şayanı Hayret 

• 
'' LETRIK '' 

BiRiNCi 
GON 

Elektrik 

• Soçıan'11 d/Jltiilmrge başla"'ışh . 

ıi~ lJICl'leşlfl 51Y"flcieşıvn..d.I .. 

ONUNCU 
GON 

• Tdrdıl allınao J.·alan Y'rdı y.1tı 

saç/o, çı}mrCJl.ı baıludı, artık sac 

"'""" dlikıilmiyor bilaJcıs sıkla~ıy~ 
w ondülı olmato _bfılu'1"rdu . • 

ON BESiNCi 
alfı 

"~/arım mılkklmmel,"<mdülı ~ 

labif ıüzel rengini alarak umumwı 
tıtawn dikkatini ulbtılıyor. farlık. 

~natlara tlthyaç kalmadı I 
,. LETRIK .. 'im bana kd/idır 

,., • ewısaw ~ 

tarağını istimale haşlayınız. 
Şayanı hayret le ırı ile " LETRIK " ; istimal,,. haıludığı ilk 
giiıılnclcn İTiBAREN SAÇLARINIZ DAİMİ BİR ONDÜLAS
YON HALiNi ALACAK. ..ÖLMÜŞ,, VEYA ÖLMEK ÜZERE 
BULUNAN KÖKLERİNİZDEN YENl SAÇLAR ÇIKACAKTIR. 
48 ~ant zarfında ) erı i saçlar ~ıkınağa ha~lar. Saçlurıııız tabii 
rı•ngini \C lıiitün paı laklığım ke--pcdn. 
Tatlı elektrik ccreyuıı ı tarağın di*lerinin bir sırasından di~crine 
geı;crk<•n ~n!Jlarııı ki>kl~rirıdı·n <lola~<trak onları canlandırır. KE-
PEKLER VE SAÇ HAST ALlKLARI TAMAMEN ZAiL OLUR. 
48 ı=:a,ıt zarfında '" raııı-;ız,, lıir tarak ı·riııc "LETRİK,, elektrik 
tarn~ıııııı istimali velt•\ ki hol oba rnçl.mnız..:ı umumun takdirini 
cPlbcdcc<'k, )<'ni bir guz.<'Jlik temin eJeee!.tir. 
KIR ÇALMIŞ SAÇLAR ; TABli RENKLERiNi ALACAKTIR. 
Hu ) <'n i tlor'an rcıı•'İ rı terakki) atım l'l'ÜJl iı. ırü ııiinr: tak iıı cdi 11 i:r \ ı" o l:" r> "' 

henH·ıı lw)az kalını~ t-.ıı: l arnı uı;l.trırıı k '"inil. Saı;larınız; gı'nç-
liğiııi , $ılılıatini \ 't' giizı· lliğini ikti:,ap t'decı.:klir. OKADAR lYl 
VE MÜESSiRDİR Ki BELKi HAKİKAT OLDUGUNA 
İNANMAKTA TEREDDÜT EDEBİLİRSİNİZ. BİZ BUNU 
TEMiN EDİYORUZ. E\ \ ('lit iııaııınak i:-tcıııcıııi~ bir nıihorıdan 
faz.la kİ:;oİ 24 '-'fial sı)JIJ"a adeta lllf'lllllllll V<' ıniitf'lıayyir kalını~· 
]ardır. Elimizde "LETRİK., elektrik tarağının ~ayam lıavrı:ı ve 
nıcıııııuııiyı'llıalı~ :,c ıııı•rı•lı•riııi ta:-ılik ı•df'n lıiıılı>rcc ıııı:ktııp var
dır. "LETRİK., yalııız kadın ı'ı hk, çocuk \'('llıasıl lwrkı·-.in 
saçlnrını yeniden çıkarlınak la kalmaz. ayni zamuııda onların 
giizclliği ve tabii rengini de ikti,.ap eder. 

LETRiK 
LETRiK 
LETRiK 
LETRiK 
LETRiK 

taraklarını alırken taklitlerinden sakınmak için 
üzerindeki 11 LETRİK ., Brevete S. G. D. G. 
No. 702072 markasına dikkat ediniz. 

ihtira beratı tevdi edilmiş 
hakiki ve asıl elektrik tarağıdır. 

huiz oiduğu faideli evsaf ve şeraite 1"ağ
m1>n, bi:tiin elektrik iarnklurından istima
linin tamimi içifl, ucı::: satılmaktadır. 

1 gün zarfında geri alınan yegane elektrik 

tarağıdır. B U Ş A R T 

Markasının teminatı ve diğer bütü:ı eleldrik 

taraklarına şayanı tercih olduğunun berat•dır. 

1000 LiRALIK GARANTi KUPONU 
"LETRlK .. elektrik tarağı Türkiye umumi arcııtnsı: LEON DIRATZ Efendi Galata Tii

neJ cİ\arında Mertebarıi rnkak Hiirrİ)el Han. Telefon: B.O. 3190 adrc .. inc do]durarak göıı
deriniz. Lfıtfen adre .. iıne po la ile pili beraher tarııam ve istiıııalc salih ve aynı zamanda 
sureli j .. timali hakkında malumat ile bir adet ap .... ı z "LETRIK., elektrik tarağının göndt•ril
mesi ıncrcunur. Lcffcn 3 lira takdim edilmi;;t ir. 1000 liralık teminat t a lı tında hu "LETRIK., 
tarağım.lan memnun kalmadığım tak<lirdc 7 gün zarfında iade ecJcr;:,eın üç liramı masarifi 
ile beraber geri göndereceksiniz. Bn şartla ~atın alıyorum. 

Gayet açık yazılacak 
ismi . . . . . . . . . . . Adres . . . • . . 
MÜHiM: '.l'ayct hir arkadaşınız da bir tane i~tiyorsa 5.5 lira mukahilinde iki "LETRIK,. 

tarağı gönderilecektir. Yalnız kuponda 5,5 lira mukabilinde iki tarak İ;:,tediğinizi lıildiriniz. 

1 Bu Kuponu hemen gönderiniz. 
'atış mahalleri: Tiirkiye için umumi at"entası bulunan Galatada TüneJ yanındaki :Mertehani ~oka
ğında Hürriyet iıanmda LEON DIRAZT Efendi - ŞA~K MERKEZ ECZA T.A.Ş. Beyoğlu, Galata 
\e Kadıköy suhcleri - Beyoğ1unda UON mağazası · Galatada \e Beyoğlunda NOWILL - Beyoğ
lu.nda BAZAR DO LEVANT - Beyoğlunda BAKER mağaza:::ı·Beyoğlu, Ga1atasarayında PARALLY 
\ c BEHAR - (;nkıtaEnraYda Avrupa pasajında AKESTORIDJS mağazası · İstanbul. Şelızadeba
şmda ASAF ecznnesi -"lstanbul, Bahçekapı ZAMAN ecza deposu - Sirkeci, :Muradiye caddesi 
No. 24 Sirked pazarında - Ankarada Anafartalar caddesinde 48 No. ŞARK MERKEZ ECZA 
T. A. ş. . lzmirde Saman iskelesinde, JOSEPH A. ABAJOLJ mağazası. 

Saraçhanebaıında Münir Paşa konaklarında 

L~~r :: ;:~~ı BA YBİYE LİSELERi ~~:-~~ 
Tekmil ıınıfları mevcuttur.Kayde batlanmıtbr. Tedrisat, Tilrkçe, Fransızca ve lngilizcedir. Talebe sabah 
nlerinden mektebin otomobillerile alınır ve aktam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Tedrisata 1 
Teşriniev.-elde başlanacaktır. Hergün 10 dan 18 e &tadar müracaat edilebilir. Telefon 2053 

• 
Kız 
ve 

Erkek iSTiKLAL LiSESi Leyli 
ve 

Nehari 
İlk, • Orta ve Lise kısımlarmı muhtevidir. Bütün aımfları mevcuttur. 

Talebe kaydine devam olunmaktadır. He' gün müracaat olunabilir. 
fstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon 22534 İstanbul - Şehzadebaşı 

Sovyet Antrasit Kömürü 
IZMIR İZMIR 

SALAMANDRA g g KALORiFER 
Permanent Goden Yeaaır 

sobalar için 33 kiloluk mn
hürlü çuvallarda teılim edilir. 

Satış merkezi - Galata 
Arapyan Han 137 

Telefon. B.O. 4587 

..... 
İçin hususi antrasit, 
bilumuın Şofaj Santral 
kazanlarına dahi tav
siye olunur. Zira sar
fiyatla pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

Her Mahrukal Depolarından isteyiniz. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda
vilıanesi. Karaköy büyük mahal
lebici yanında 34 

I L A N 
l9 ağustoı 1931 tarihinden 

itibaren mağazama devam eden 
Kürekoğlu Kirilloı ile bir ııuna 

afaka ve iştirakim bulunmadığını 
v~1 mumaileyh il~ bir ııOna mua
melatı ticariye ve aalreainden do
layı aıla mes'uliyet kabul etmi
yeceğimi alikadarana arzeylerim. 

Kapıcı zade Fethullah 

lıan 
930 - 931 ıeneıi nihayetine ka

dar H~reke Mensucat Fabrikasın· 
d~1 çalışmış memur ve müıtahde
mine işbu senelere ait teavün 
sandığındaki % 4 aidatile mezkQr 
senelere ait temettüleri tevzi edil
mekte olduğundan, elyevm fabri
kada bulunmayan memur ve müs-

tahdeminin hisselerine isabet ~den 
meblağı almak üzere klnunuevvel 
931 nihayetine kadar Fabrika ida
rr"ine müracaat etmeleri lazım

dır. Bu tarihten ıonra müracaat 
edeceklerin hakları nazarı itibare 
alınmayarak matluplarının varı

dat kayit edileceği ilan lunur. -----
Mukaddema Nişantaşında Ku-

yumcu sokağında 13 numaralı 
hanede mukim iken hilen nerede 
bulunduğu meçhul olan Markar 

Undyan Efendiye 
fstı nhul ikinci icra memurluğun-

dan: Gnlatada küçük Millet hanında 
35 nuımtrada Hayık Fermanyan 
Ef. nin 6/9/338 tarihli bir kıta 
senet mucibince zimmetinizde 
alac::ığı olduğunu iddia eylediği 
(1200) liranın tarihi senetten iti· 
baren % 9 faiz ve masarifi icra
iye ile maan ve haciz yoli!e te
mini tahsili hakkında dairemize 
vuku bulan müracaat ve talebi 
üzerine olbapta tanzim ve berayi 

tebliğ mubaşiri marifetlle tarafımıza 
gönderilen ödeme emri ikamet
galıızın meçhuliyeti şerhile tebliğ 
kılmmıyarak iade kılınmış ol
makla beraber bu hususta zabı
taca yapılan tahkikat dahi bir 
semereyi iktitaf eylememiş olma
sına mebni tebliğatı mukteziyenin 
ilinen icrası karariir olmakla 
tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fında 931/3389 numaruile icranın 
durması hakkında 4ifahi veya 
tahriri bir itirazı kanuni serdet
medi~iniz ve m\Jddeti muklıre
nin hitamını müteakip aekiz gün 
zarfında ise müddeabih borcu 
tediye ve yahut itfasına tekabül 
edecek emval frae eylemediğlniz 
takdirde bermucfbi talep muame
litı icraiyeninin gıyabınızd• ola
rak tenfizine teve1&ül kılınacağı 
mahlmunuz bulunmak ve bu bap-
taki ödeme emrinin tebliAi ma
kamına kaim olmak illere iliııen 
teblltl keyfiyet olnaur. 30/91931 

~-~ Beyoğlunun en eğlenceli vakit geçirilecek yeri ...... llıııı. 

SANTRAL BAR 
Beyoğlu istiklal Caddesi 220 

Real Caz orkestrası: Maeıtro Saminin idaresi alhnda 
Birinci nevi içkiler Fiat mutedil 

Sabaha Kadar Açıkhr. 
Hergun saat: 18 den itibaren dansh matine 

U z u n k ö p r ü· 11 i n c i H u d u t 
Tabur Kumandanlığından: 

Sığır eti 30,000 Kilo 

Uzunköprlldeki asker ihtiyacı için 20 gün müddetle •• 
kapalı zarf usulile milnakaıaya çıkarılan 30,000 kiio sığır 

etine verilen fiat makamatça kabul edilmediiinden 15-9-93 t 

tarihinden 15· 10·931 tarihine kadar pazarlık ıuretile mllna

kasaya çıkarıldığından talip olanların her sılln Taburda mil· 

teşekkil komisyona müracaatlari ilin olunur. 
~~~~~--~~~--~--

ANKA RAD A.S AMAN PAZARI clv ARINDA 

Hususi Bizim Mektep 
ANA - iLK - ORTA KISIMLARI 

ilk kısmın 3,4,5 inci aınıfların da her gün Franıızca tedrisatı da vardı 

Kayıt muamelesi devam ediyor. Telefon: 2459 

NiHA YET .. 
Muhterem halkın bir müddettenberi sabırsızlıkla beklediği 
B~yo_ılunda istiklal caddesinde Tokatlayan karıııında 

L U V R 
T efrişat Mağazalarının 

Senelik Büyük Satışı 
Başladığım tebşir ve istif ad eye koımalarını tavsiye ederiz. 
Zira, her türlü tefrişat levazımatınııı nıüntehap çeşitlerini 

pek mutedil fiatlarla hulacak~ınız 

Park Oteli '9\ 
Ayazpaşa - Telefon: Beyoğlu 4920 - 4929 
BUGÜN " R o s E L A N o Restoran -Dansing büyük 

" salonu açılıyor. 

Empire de Paris Tiyatrosunun 
HARRISSON SEVILLA GIRLS ve JOLIE ve JAKIE DUO Meşhur 

revUıil ittlrak edecektir. Musiki; JIM:'.1Y FYKES Siyah Cn Amerikan 

Sofralarınızı temin ediniz. 

Cuma ve Pazar günleri saat 17,30 da matine dansant 

MA TBAAi EBUZZIY A 
Sablple·l: Ali ı!kom, SeU~ 
Netrlyat Mlldllril: Selim Razaı 


