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İNGİL TF.REDE KOMÜNİST CEREYANI 
2000 Komünist Büyük Bir Nümayiş Tertip Etti •. 

Sdıl llaa BGfflefdli Ko'llf S.tlenln ı•çen HM Tan• nehrinin ilci solıilinl kaplıgan Macarlsto'lllll 
. Anlcaragı zlganti lıatıra$ı hükumet merkeıi Badapeşte 

Türk Heyetinin ltalyadan Geçişi\-20=-==~~J<:-om-ü-nis-t 
R -Az· tM h. ti d D ""·ıd· Numayış Yapb eSIDI ıyare a ıye 0 e egt lr içlerinden Bir Kısmı 

Pefleden gelen haberlere nacaktır. tarafından karşılanacaktır. yaralandı, Bir Kısmı Da 
nazaran TDrk heyetinin istik- Pazar günll mütekabil ne- Fakat ilk günlerde ıöyl- T k•f Ql d 
haline ait program tamamen zaket ziyaretlerine tahsis edil- endiği gibi bu temaı resmi ev 

1 
un u 

ihzar edilmiştir: miştir. Gecesi heyetimizin ıe- bir ziyaret manasını ifade et- Rotherham, 8 (A.A)- 2000 
Ege vapuru bu gece Tri- refine resmi bir ziyafet veri- miyecektir. Filhakika Başve- lfıiz komilnist .tarafından bir 

yesteye varacak, yann aabah lecektir. kil İtalyan ricalinin Ankarayı nilmayiı yapılmıştır. Ntımayit· 
bb kb H 

çiler bir mllddet mukave-
R ma yanqaca r. eyetimiz Peşteden ıah ziyaretlerini, yalnız buna mun-

H 
· d hal k metten ıonra daj'llmıılarchr. 

eyetimıı er araya gilnll akıamı aynlack, çarşam- haıır bus•,ai bir seyahat ile Yarab vardır. Bazı nOma)'İf-
çıkacak ve doğruca istasyona ba gtlnll akşamı Triyeıteye iade etmek arzusundadır. çiler tevkif olunmuıtur. 
giderek ekspreste kendilerine varacak ve hemen Egeye • 

h 
· d0 l h A n1 la b 0 k bri · Başvekilin Pe•teye seyaha-ta sıs e ı en uıusı vago ar ınere şe mıze mütevec- Y 

Peşteye hareket edecektir. cihen hareket edecektir. 18 ti esnasında refakatinde bu-
. • 1 lunan zevattan bir kısmile 

Heyetimiz Peşteye pazar teşrmıevve pazar veya 19 
k t 

· " ü hri gazetecilerin bazıları Macaris· 
günü sabahı varaca , istas- pazar esı gun ıe mizde 

h ld 
tana kadar gitmiyerek Triyea-

yonda Macar Ba'vekı.li ve bulunması mu teme ir. b f l tede kalacaklar ve u ası a-
Macaristanın Ankara sefiri ile * dan istifade ederek arada 
Macar ricali ve gazetecileri Bavekil ismet Pş. ltalyan geçecek müddet zarfmda 
tarafından merasimle karşıla- toprağında İtalyan memurları [ Devamı 3 nncG ••yfada J 

Eski 
Osmanlı 
Liraları 
Suriyede İngiliz Lirasının 
Yerine Bunlar Kaim Oldu -

Berut, (Hususi) --: İ?giliz li-
rasımn her dakika ınıp çıkan 
zikzaklı ve şüpheli vaziyeti 
blltün Suriye piyasasile ithalat 
ve ihracat tacirlerini bilyUk 
bir endifeye dilşürmüştllr •. Bu 
endişeli ve korkulu vazıyet 
karşısında gerek bal~, ~ere~
ıe tacirler İngiliz lırasıle ı~ 
Yapmayı terketmişler, eskı 
Osmanlı altın liralarını esas 
tutmuşlardır. Şimdi alış veriş 
Osmanlı lirasile yapılmaktadır. 

20 Lira Bulundu 
d Galatada oturan Jak ismin-

e bir çocuk sokakta 20 lira 
bulrnuı ve aneusine teslim 
etmiştir. 
M Biraz sonra Avram ve 

1 ehnıet isminde ıki kişi ge
,jrelt parayı kadının elinden 
Ya~ış ve kaçmışlar, fakat 

•lanmışlardır. 

Be ~aşım Yarmış 
'oba Ykglunda bir aparbmanda 
bi1tr urmakta olan sobacı 

;&n çeki le arkada ı Ar-

ÇocukMahkemelerilçin 
Liyiha Hazırlanıyor 

Bu Mahkemelerin Gelecek Sene 
Faaliyete Geçmeleri Muhtemel~ir 

Ankara, 9 (Huıusl) - Ad
liye Vekaletinin, çocuklar1n 

h kemesile meıgul olmak 
mu a k. 
. . ayrı bir mahkeme teş ı-
ıçın d. .. da getirmek iste ı-
litı vucu . • 
., . . evvelce bildirmiştım. Şım-
gını d'g" 'me go·· r Vekalet 
d' öğren ı ' 
bı hususta tetkikat yaptırmı-
u 

1 
t r Bu münasebet-

baş aınış ı · 
ya k ahkemeleri bulunan 
le çocu rn ria bu işe ait 

teıkillt proje ve nizamname
leri tercilme ettirilmektedir. 

Bu tetkikatın neticesinde 
hazırlanacak olan kanun layi
hasının Millet Meclisinin önü· 
mlizdeki içtima devresinde 
müzakere edilmesi muhtemel
dir. Bu takdirde gelecek se
neden itibaren çocuk mahke
meleri f aaliycte geçecek de-
mektir. 

Şüpheli 
Bir Adan 
Yakalandı 
Bu Adam lzmire Gelen 
Bir Ecnebi Vapurunda 

Saklanmışh 

lımir, 9 ( Husuıi ) - Dnn 
burada ıüpheli bir Ermeni 
tevkif olundu. Tevkif hadi
sesi şöyle oldu: Polisler li
mana giren bir ecnebi 
vapurunda bir ıabsın gizlen
diğini haber aldılar ve derhal 
vapurda taharriyat yaparak 
vapurun kuytu bir tarafına 
gizlenmiş olan adamı yaka
ladılar. Tahkikat neticesinde 
bunun bir ermeni olduğu 
anlaşıldı. Zabıta tahkikata 
ehemmiyetli bir ıekilde devam 
ediyor. 

• Suikast Tahkikatı 
Şehrimizdeki hidiseye ıe

lince; ıuikast cUrmile yakala-
nan Agobun isticvabına de
vam edildiği bildiı ilmekte ve 
hudut haricine çıkarılması 
lizımgeldiği de söylenmekte
dir. 

Sulh Terbiyesi 
Balkan Konferansına iştirak 

edecek olan şehrimiz Kadın 
Birliği murahhasları konfe
ransta çocukların sulh terbi
yesile yetiştirilmeleri• esasını 
müdafaa etmiye karar ver
mişlerdir. 

Yalova Cıgarası 
Tütün İnhisar ldaresi(Yalova) 

isminde yeni bir cıgara çıkar
mııtır. 

Eski Bir Hırsızlık Meselesi 

Maliye Müfettişleri 
Tahkikat Yapıyorlar 

Bu Arada Bazı Gümrük Müfettişleri 
Llakkında Da Tahkikat Yapılıyor 

Gümrüklerde bir faaliyet manzqrası 
Haber aldığımıza göre Maliye tahkikat epey ilerlediği za

teftiı heyeti tarafından bir kısım man dosyalar bu müfettişten 
gtl'!1rllk müfettişleri hakkında alınıp baıka bir müfettişe ve
mllhım bir meseleden dc,layı tab- rilmiştir. Ancak dört sene evvel 

kikat yapılmakta~ır. Bu hu- baılıya? bu tahkikat bugüne 
susta aldıgımız malumat şudur: kadar ıntaç edilememiıtir. 

lıtanbul gilmrilklerinde bun- Bu müddet zarfında da sir-
dan d~rt ~en.e kad_ar evvel katlere ait izler kaybolmuş, 
ehemmıyelh bır yekun tutan maznunların bir kısmı da 1928 
bir sirkat hiuiseıi vuku bul- senesinde intişar eden af ka-
muı, mesele o zaman gümrük nunundan istifade etmişlerdir. 
müfettişleri tarafından tahkik Şimdi Maliye Müfettişleri 
olunmıya başlanmıştır. Bu meıeleyi ehemmiyetle tetkik 
sirkat meselesi şundan ibarettir: etmektedir. Guınrüklerde sa-

Dört sene kadar evvel bir hipsiz eşya diye mevcut san-
giin nhtım antrepolarından dıklann bir kısmı muayene 
dört yiiz bin lira kıymetinde heyetlerinin önünde açılmıf 
eşya ortadan kaybolmuştur. bunların içinde ipek yerine 
O vakit bir gümrük müfettişi tq, diğer malların yerine de 
bu ite vazıyet etmittir. Fakat ( Devamı 6 ıncı Hyfada ] 

mm=== 

Cüneşin Ziyası J 

- Gnneşin ziyası vllcuda nekadar faydalıdır, biliyor musun') 
- Aman duymuınl41', ona ela verıl koyarlar. 
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DABILİ BABIBLIB ( Halkın Sesi ) i 
Sınıftan Dönen ~-l--1---------------------- Tebrik Telgraf: 

r 

Günün Tarihi 

Talebe Meselesi Ba 1~"'.." 1 Matbuat Kanunu Ve Tahvilat l ıarına Cevaplaı 
Vefa orta mektebinin bir o ugu G f Pi A ki Fiatleri 

f d (7 
• ram o on a arı 1.tanbulun kurtuluş ıünü yıl 

•mı IO a 6) talebe dön- 're lhracat D .. .. 1 dü. Fakat Maarif Vekl- y 4 UŞUYOT dönümü münasebetile Gazi Hı. 
11 

letl bunların imtihan ki- Büyük Erkinı Harbiye Rei• 
tıtlarmı tetkik ettirmİf, Bulgaristana İyi Fiatle Kanun Mucibince Vilayete Verilen Plaklar İçin Sterlingin Sukutu Tahvi- Fevzi Paıaya İstanbul Belediye• 
bunlardan 28 inin sınıf H " B• D y p l V Q d tarafından çekilen telrraflara t

1 

B ık G .. d ·ı· ususı ır epo a hrı ması e ra a Ia"t V H. S ti · 1 n • l'eçecek kadar cevap ver- a 1 on erı ıyor' e ısse ene enne cevap ar vurut etmittirı 
dik teri neticesi alın mı,. Balıkçılar Memnun Muhafaza Altına Alınn1ası Kararlaştırıldı De Tesir Etti 

11

••tanbuıun kurtutuı ıünaoaı 
Halkan bu itteki kanaati -- - - yıldönümOnü tes'it ederke~ 
şudur: Şehrimizde palamut bol· Yeni Matbuat Kanunu mucibince İstanbulda doldurulan İngiliz lirası buhranı bütün muhterem halk tarafındau ha• 

Haşım Bey (Osmanlı Bankası Güm· luğu el'an devam ediyor. Son . plaklardan iki nüshası Vilayete verilmektedir. Vilayet bunlan milletlerin paralarında olduğu kımda lbraz buyurulan aail&o 
rllk memurlarından) tetkik ettikten sonra şimdiye kadar Matbuat Memurluannda "b' h ) duyıulardan çok miltehaHiı 0 

günlerde bu balık için Bul- 6 - gı ı ta vi it ve hisse senetle- dum. Aziz İstanbullulara teşe• 
- Bu çocuklar içinde be

nim de oğlum vardır . Her 
sene sınıfı iyi olarak geçmiş
ti. Bu sene de bütün dersler
den iyi not aldığı halde yal
nız (kimya ve fizik) ten diğer 
(76) arkadaşile beraber ikma
le kaldı. Bence bunun sebebi, 
mualliminin ders senesinin 
nihayetine doğru değiştirilmiş 

olması hasebile talebenin se
viyesini takdir edememiş ol
masıdır. Fakat bugün öğren

dim ki vekalet bu talebeden 
(28) inin imtihan kAğıt
lannı muvafık bulmuştur. lıte 
buna benim aklım ermiyor. .. 

Sallhattln 8. ( Tavıantaıı 9 ) 

- Türklerin zeki ve kabi· 
liyeti çek yüksektir. Vefa 
mektebinde ( 80 ) çocuktan 
\ 76} sının bir dersten dönme
sine akıl erdiremedim. Tiirk 
çocuklarının yüzde ( 70 ) ini 
gabi gösteren bu imtihan 
notlarında herhalde bir yan
lıılık vardı. Nasıl ki Vekalet 
bunu tashih ettirmiştir. Bu 
işin mes'ullerini de cezalan
dırmak lazımdır. .. 

Necati B. (Beykoz çayır mahalleal 17) 

-Ben hocaların ve kitapla· 
rın ders senesi içinde dağiş
tirilmesinin sureti kat'iyede 
aleyhindeyim. Her hocanın 
bir okutuş tarzı olduğu gibi 
çalışan talebe ile çalışmıya

nı de yakından tanır . . Vefa 
mektebinde de iş böyle ol
muştur. Sene nihayetinde ge
len hoca talebenin hakiki 
dereceıini ve seviyesini anla
yamamıştır. Bence bu talebe 
yeniden bir imtihandan ge
çirilmeli idi. 

* Ali B. ( Horhor Hamam sokak 72 ) 

- Her sene her mektepte 
bir sınıfta üç beş talebe ipka 
edilebilir. Fakat (80) talebenin 
(76) ıımn yalnız bir dersten 
ıınıfta bırakılması biç doğru 
değildir. Bu iıte talebeyi ga-

garistan iyi bir mahreç ol- muhafaza1 ediyordu. Fakat Matbuat Memurluğunun kadrosu rinde de ehemmiyetli nisbette kür ve hürmetlerimin ibliğırı 
muştur. Balık tacirleri Bulga· ve teşkilitı, günden güne miktarı artacak olan bu plakları su kutlara sebep olmuştur. rica ederim efendim. 
ristana hergün küfelerle taze tasnife ve muhafazaya müsait değildir. Bunun için VilAyet Bütün cihan borsalarında bu Gazi M. Kemal 
balık sevketmektedirler. Bu bunların Konservatuvarda muhafazasına karar vermiştir. kabil evrakın kıymeti düşmüş -« "fstanbulun kurtuluşun un yıl 
ıevkiyat iyi bir fiatıe de ya- Plak Müesseselerinin itirazı Harice Sevkedilen Plaklar ve muamelesi de azalmıştır. dönümü münaaebetilc şahının v 

pılmaktadır. Toptan olmak Konservatuvar, plakları il- " Bizim bütün imalat- - fstanbul borsasında da va- büyük ordu hakkında izhar bıı 
üzere balığın tanesi 15 kuruıa mi bir surette tasnif ettikten hanelerle hususi surette an· ziyet aynidir. 25 Eylulde 55 yurulan yüksek hissiyata biltü 
1:a verilmektedir. liraya satılan düyunu muvah· ıilah nrkndaşlarım namına te,e• 
'I' sonra hususi dolaplarda sak- )aşmamız vardır. Her fabrika 

H ıh k
• b l k h l bide bugün 45 liraya düş- kür ederim efendim. 

a u 1 a 1 ların ze iri lıyacktır. Fakat bu karar plak üzerinde iktibas ettigvi B- -k E kA H b .: 
ıd müştür. Anadolu tahvilatı 29 uyu r anı ar iye Reisi Müt' 

o uğuna dair çıkarılan şayia plak dolduran müesseselerin müessesenin firmasını göster- Fevzi 
zamanında fiatler okadar itirazını davet etmiştir. Bun- ' mek ıartile her hangi bir liradan 26 liraya, Rumeli talı-
düşmliştü ki balıkçılar, bağıra lar diyorlar ki: "Bizim tetkik plikı kopya edebilir. Bundan vilAb 4 liradan 3 liraya düş- Bir Teşekkür Mektubu 
bağıra perakende olarak tek ıçın verdiğimiz plaklar dolayı da dava etmeie hak- mllştür. Bunlardan başka di· Pariı ıerglıine ihracat ofü 
bir balığı be~ kuruta bile Vilayet Matbuat Memurlu- kımız yoktur. ğer tahvilat ve hisse senetle- n.amdınaAi,kltilrak eden ofis amirle 

J d b k b 
rinde bariz tenezzül vardır. rın en Beye ıergi komite• 

satamıyor ar ı. ğuoda kalsın ve konsarvatu- Hal u i iz diğer şark reisi M. Laroka tarafından bl 
Balıkçılar cemiyetinin ve vara verilmesin. Çünki kon- memleketlerine kendi lisanla· Borsada bunlar üzerinde tetekkGr mektubu gönderilmiştiı 

Balıkhane Müdürünün, balık- servatuvarın bazı plak fahri- rile burada plak yapıp gön- cereyan eden muamele de Gıda Meselesi 
ların zehirli olamıyacağı hak- kalarile anlaşması vardır. deriyoruz. Bunların kopya azalmıştır. Dün yalnız düyunu 

k d·ı ) · k l · d h muvahhide ve ı·stı.krazı dahillA Sıhhiye Vekaleti hususi bi 
ındaki izahatı vaziyeti hima- Onlara eser veriliyor. Bu e ı me erı ve opye erın a a k 

l ı tahvillerile rc1"i hise senedi omisyon vasıtasile bir gıda ta 
ye etmiştir. Şimdi balıkçılar arada bizim pliklarımızın da evve ora ara ııönderilmeleri Hmatnameei yapmıştır. Talima 
vaziyetten memnun görünmek· kopya ettirilmesi ihtimali ihtimali vardır. " fizerinden muamele olmuştur. name kat'i tekli alınca gıda tal 
tedirler. vardır.,, Vilayet bu son itirazı haklı Düyunu muvahhide 45 lira 25 lifleri bazı usuller dahilinde yapı 

iki Mütehassıs 
ihracat ofiıi yaş üzüm amba

lajı için iki mütehaaaıı celbine 
karar vermi,tir. 

Deniz Kazası 
Gece Yarısı Bir Motör 

Bir Sandalı Babrdı 
Anadolukavağında oturan 

Nuri Bey isminde bir zat ev
velkı gece yarısı sandalla ba
lık tutmakta iken yanından 
geçen meçhul bir motör san
dala çarçarak devirmiş. Nuri 
Bey denize d~ünce yüzmiye 
başlamıştır. Fakat arası çok 
geçmeden kuvveti kesilmiı 
ve tam zamanında bir san· 
dalcı tarafından kurtarılmıştır. 

Ekmek Kavgası 
Kadıköyde oturan Arnavut 

Cemil bir ekmek meselesin
den ekmekçi Andonu fena 
halde dövmiiştür. 

bavetle itham eden bir esrar 
vardır. Nitekim yapılan yeni 
tetkikte(28) talebeye daha bak 
verilmiştir. Bence imtihan tek· 
rarlanmalıdır. 

Vilayet ise plAk fabrikala- bulmuş ve kabul etmiştir. kuruşta açılmış biraz sonra lacaldır, 
rının itirazlarına şu cevabı PlAklar üç ay sonra Matbuat 76 liraya çıkbktan sonra 75 Gayrimübadilferin Parası 
vermiştir: , Memurluğundan konservatuva- lira 42 kuruşa düşmüştür. Iıtanbuldaki Yunan emlakini 

" B" ·ı )4 kl d ki ·ı kti. A d İstikrazı dahili 93 ıır· adan ıze ven en p a ar a ıs ra verı ece r. vrupa a tama:nen iade olunduğu tasdi 
telif hakkınız tescil edilmiştir. · doldurtulan Türkçe plaklar muamele görmüştür. edildikten sonra, Yunaniıtanı 
Binaenaleyh kopya ihtimali • İstanbula girerken bunlardan verdiği 65,600 lngiliz lirası gayri 
varit değildir. Olursa kopya Vilayete ikişer tane vermek Tramvay Altında mübadilJere muayyen niıpe t d• 
eden müesseseleri dava eder- mecburiyeti yoktur. Bu mec- hilinde dağıblacaktır. 
siniz.,.Fabrikatörler bu cevaba buriyet yalnız burada doldu- Bir Rus Mültecisi Ağır Papa Eltimin Cevabı ~~ 
karşı da itiraz yapmışlardır: rulan plaklar içindir. Surette yaralandı Şehrimizdeki Rumlar, Türk 

Yunan dostluğunun şimd iye kıı 

Evlenecekler Sabık Vatandaş 
Yaş Tashihi için Adliye- Hudut Haricine Çıkma
ye Müracaat Ediyorlar dan Mal Satamıyacak 

Son günlerde yaşlarmı bü
yüıtmek için Adliyeye birçok 

müracaatler yapılmaktadır. 

Bunların ekserisini evlenmek 

istiyen genç erkek ve kızlar 

teşkil etmektedirler. 

Müddeiumumilik, bunlan ad
liye doktoruna göndererek 

hakikt yaşlarını tesbit ettir· 

mektedir. Doktorun raporu 
üzerine mahkeme tetkikat 

yapmakta ve karar vermekte
dir. Y almz ıon iki gün zarfında 

Müddeiumumiliğe bu yolda 
beş genç müracaat etmiştir. 

Luka isminde bir rum dok
torun, Vekiller Heyeti kara
rile Türk vatandaşlığından 
iskat edildiğini yazmıştık • 
Haber aldığımıza göre, henüz 
şehrimizde bulunan bu sabık 
vatandaş buradaki emlikini 
satmıya teşebbüs etmiftir. 
Halbuki bu gibiler evveli hu· 
dut haricine çıkarılmak sonra 
buradaki emlak ve 'ıairesi 
tasfiye edilerek gendisine gön
derilmek lizımdır. 

VilAyet doktor Lukaoın 
teşebbüsünü haber almış, ta
pu idaresine bir tezkere gön

dererek mallarını satmasına mey
dan verilmemesini bildirmiştir. 

724 numaralı vatman çırağı 

Hasan Nev:ıadın idaresindeki 

( Ortaköy - Aksaray ) hattına 
işliyen tramvay arabası Dol

mabahçede Camlılcöşk önün
den gitmekte iken yolun bir 

tarafından diğer tarafına geç

mek istiyen Rus mültecilerin
den Nikolay Efendiye çarpa

rak başından yaralanmıştır. 

Yaralının hayatı ümitsiz bir 

ıekil almıştır. 

Sarhoş Bır Kadm 
Mahmure isminde bir ka

dın son derece sarhoş oldu
ğu halde Galatadcı Tophane 

caddesinde ötekine berikine 

sarkınbhk ederken yakalan

mıştır. 

dar gecikmiş olmasında Pap 
Eftim Ef. yi mes'ul tutarak hudt 
haricine çıkarılmasın ı istemekte 
dirler. Papa Eftim Ef. bu husu 
ta demiştir k i: 

"- Türk- Yunan dostluğunu 
kıymetint herkes anlamıştır. 
Venizeloa tiındi hep bundan ba 
sediyor. Halbuki bunları ta 
on beş sene evvel söyledim 
kimse aldırıt etmedi.,, 

Emla.k Bankasında 
Maliye Vekaletinin, emlak 

eytam bankasındaki hissesi 
mukabil bu bankaya d ~vretti 
emlak kısmen peşin, kısmen 

sekiz senelik taksitle satılmışbl 

Memurlara Ders 
Defterdar Şefik Bey dün de 

terdarlıktaki maliye memurla 
kursunda bütün musakkafat ta 
rir memurlarını toplıyarak ke 
cHlerine tahrZr ve teıbit usulle 
hakh.ında izahat vermiştir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikllgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Atina Dönüşü 

l ı lstanbullulu -
Bey, ufa ıeldiD. •• 

Sala ıeldia, Huu 1 2ı latanbullular - Atlnada Deler gardOa, 1 aı Haıan 8. - Atinada olan berter biz-
ulat bakabm. de de Tar, fakat ben orada hlçbirinishı f6r

mediilala blrte1 slrdlm. 

4: latanbullular - Nedir o, Hasan Beyi 
Huan B. - Belediye. 
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Dünya 

l l Son Posianııt R.c:;~iııııi lviaK.aıesi ~ Swaadet ._ '1-----------------------------------J 
Nereye 
Gidiyor? J 

[fngilterenin meşhur lktuıatçı•ı 
J. M. Keyne•in •on fngiliz buhranı mü• 
"-sebetile yazdığı mühim makaleyi 
naklediyoruz. Bu makalenin Türkiyede 
neşir hakkı munbaoran "Son Poata,,ya 
aittir. logiliz lktısatçısı frank ve dola· 
rın düıJmfye mahkum olduğımu haber 
Vermektedir.] 

İngiliz buranından ve lngi
liz lirasının sukutundan diğer 

memleketler ne dereceye ka
dar ve ne tekilde müteessir 
olaca~<lardır. 

' ........__ --~---~~~--------__ ........ __..._. 
1 - Saadet, yolunuzda önünüze çıkar•• 

kaçırmayınız.. Derhal yakalayımx Ye latl· 

fade ediniz. 

2 - Saadetin nereden ve nasıl geldiğini 
ara4hrmayınız. M.,'ut muıunu.z? Bu ıi.zin 
için kafidir. 

3 - Türk darbımeselini unutma ı 

ÜzDmtintl y~ de bağını sorma. 

Bu sualin cevabı memleke
te göre değişir. İngiltereye ll"~-;;,;_;;i"P'§;a•••••••••••••••••111+!!*Wlllm~•-•••-••••••••-1m•-•••..lm;;;;~ 
!::~et:~~:ıer~e:iı:k~~!:. :: B.,. ıa ;;. ru· rA_ T T,V'L G' D ~ v H AB~ ~'R~ .,.E'RI. 
giltereye borçludur, diğer bir (.} ~ LJ 1 ~ 1 1 ~ ı.!.J ..ı l:t~ ' ..ti. l..!J.. .LJ 
kısmına ise lngiltere borçlu
dur. 

Evvelli lngiltereye borçlu 
olan memleketleri alalım. İn
giltere bu memleketlere külli
yetli miktarda İngiliz lirası 
ikraz etmiştir ve bunlardan 
faizile birlikte külliyetli ster
lin alacağı vardır: Avustralya, 
Hindistan ve Arjantin gibi. 
İngilizin düşüşü bu mem
leketler için hayırla olmuştur. 

Çünkü sterlin ile ödemiye 
mecbur oldukları borçlanm 
daha az para ile tediye imka
nına mazhar oldular. 
HER MEMLEKETİN PARASI 

DÜŞECEK 
Alacaklı milletlere ve ken

dilerile rekabete mecbur oldu
ğumuz sanayici fmemJeketJere 
gelince, vaziyet biraz muğla
kıyet kespeder. 
Dünyanın büyük bir kısmı, 

paralarınm eski altın kıymeti
ni indirmek hususunda İngil
tereyi takibe mecburdur. Bir
çok memleketlerde, daha şim
diden altın nispetini muhafaza 
için büyük kuvvet sarfedilmediği 
görülüyor. Son günlerde İtalya, 
Kanada ve Avustralya da 
bizim yolumuzdan yürümüşler
dir. Almanyanın da bizi takip 
etmesi çok gecikmemek li
ıımdır. Holanda, parasının 
kıymetini düşürmezse, müs
temlekelerindeki lastik ve şe
ker sanayıım mahvedebilir. 
Hulasa birçok memleketler 
paralarının kıymetlerini düşür· 

mek hususunda bizim yolu
muzu takibe mecburdurlar. 
FRANK VE DOLAR DA 

DÜŞECEK 
O halde, vaziyet bu olunca 

hiz ve bizi takip edecek bütün 
memleketler, eşyanın fiatlerin
de husule gelecek yükseklikten 
ittifade edeceklerdir. Diğer· 
lerinin zararına bir rekabet 
kuvveti kazanacaklardır. Re
kabet sahasında zayıf ve geri 
kalacak olao memleketler, 
albn esasında kalmakta israr 
edenler olacaklardır. Bu mem .. 
leketler, ihraç mallanm altın 
kıymeti üzerinden satmak 
latiyecekleri için müşteri bu
lamıyacaklardır. Binnetice bu 
memleketlerin ihracab giln· 
den güne kuruyacak ve te
diye muvazeneleri kendi aleyh· 
lerinde bozulacaktır. 

Bugün bu vaziyette bulu· 
nan iki memleket vardır: 
F artıaa ve Amerika. 

ktı Bu iki memleket, ihracatım 
b Yhetmiye mahkümdur. Har
ı..:.~ •onunda, bldisabn ıev· 
'Qle P b iki 
111 

aranın çoğu u 
•llllıketin elinde toplandı. 

TAHRiKAT 
Japonlar El Alhndan 

lş Mi Görüyor ? 
Pekin, 8 (A. A.) - Çang· 

Lu-Lingin göndermiş olduğu 

telgrafnameler, japon!a, aley• 
hindeki vahim tesvilitı ihtiva 
etmekte, onları Mongolistanın 
istiklalini temin etmek üzere 
mezkur memlekette tahri1~atta 
bulunmakla itham eylemek-
tedir. 

Mareşal, mühimmat yüklü 
olan ve Japon askerleri lara
fmdan muhafaza edilen 5 
trenin 2 teşrinievvelde Mon
golista::ı bu duduna vasıl olmuş 
olduğunu bildirmektedir. 

Vaşington, 8 (A.A.) - Hü
kumet, Çin • Japon ihtilafını 
mahallinde tetkik ve rapor 
vermek üzere bir komisyon 
tayin etmiştir. 

Hariçten gelecek mallara 
karşı ağır vergiler koydular. 
Bugüne kadar dünyanın ne· 
kadar fazla albnı varsa, hep• 
sini kasalarına doldurdular. 

Hariçte kalan diğer mem
leketlerin kendilerini korumak 
ve kurtarmak için yapabilecek
leri bir şey kaldı: Bu memleket
lerin eşyasını satın almamak. 
Altm esası muhafaza edildiği 
müddetçe - ki eşya fiatlerinin 
her tarafta ayni seviyede ol
masını istilzam eder· herkes 
fiatleri düşürerek biribirile re
kabete kalkıştı. Bunun neti-
cesi işsizlerin çoğalması ve 
büyük ziyanların husulü oldu. 
MESELENİN YEGANE 

HAL YOLU 
Şimdi altın esası kaldınhr 

kaldınlmaz, mesele de halle· 
dildi. Amerikan ve Fransız 
parası, diğer memleketlerin 
paralarına nispetle pahalı ol
duğu için, hiç kimse bu 
memleketlerden mal almaz 
oldu. Bu iki memleket te, 
ihracat ticaretlerinin mahvol
masını, fabrikalarının kapan
masını istemiyorlarsa, yapa
cakları şey birdir: Altm esa-
sından vazgeçmek. paralarmın 
kıymetini düşürmek. 

Bu basit, fakat zaruri olan 
tarzı hareketi kabul etmedik
çe, Fransa ve Amerikanın 
uçuruma süıüklenmemelerine 
imkin yoktur. 

Onun için pek yakında 
frank ve doların da düştüğü
nü göreceğiz. 

Netice ne olacak : Bntftn 
dnnya milletleri bir ~a~a ge· 
Jerek paralarına yem bır esas 
koyacaklardır. Bundan bqka 
çıkar yol yoktur. 

Tütün Çiftçisi 
İzmirde Piyasanın Hararetli Bir 
Şekil Almasını Sevinçle Karşıladı · 

İzmir, 9 (Hususi)- Evvelki gün Akbisarda ve dün de bu

rada açılan tütün piyasası oldukça hararetli bir şekildedir. 
Tütün İnhisarmın mubayaaya baŞlanıası buradaki kumpan• 

yaların harekete geçmelerini temin etmiştir. Bu kumpan· 

yalardan Şark. Geri, GJen Astro. Al-,ton kum· 

panyaları da fiatlere ve satışa iştirak etmişlerdir. Akhisarda 
(2400) denk, Kırkağaç ve Somada ( 250) bin okka tütiin 
satılmıştır. 

Buradaki hararet Ödemiş, KemaJpaşa ve Çeşme piyasa· 
larına da intikal etmiş ve orada satışlar da hareket başla
mışbr. Fiatler umumiyet itibarile orta derecededir. İnhisar 
İdaresi yann geniş mikyasta tütün mubayaası yapacakbr. 
Bu vaziyet çiftçiyi sevindirmiştir. Adnan 

Bizim Cemiyet 1 

Bir Teessür 
Teşekkür 

Karar 

Ve Bir De 
Beyanına 
Verdi 

lstanbul Matbuat Cemiyeti 
dün senelik kongresini yap
mıştır. Cemiyetin mühim bir 
yekun tutan asli, fahri ve 
diğer namlarla mukayyet aza
sından ancak 25 • 30 kadan 
bu kongrede hazır bulunmustur. 

Kongrede bütçe, idare he-
yeti raporu kabul edildikten 
sonra yeni idare heyeti, yine 
geçen seneki zevattan intihap 
edilmiş, sonra da matbuat 
meselelerinin Millet Meclisin· 
de münakaşasmdaki sözlerin· 
den dolayı Ahmet İhsan Beye 
teessür ve Hakkı Tarık Be-
ye de teşekkür beyan olun
masına karar \'eritmiştir. 

r 
• 

Bir İddia 
Yedi Aylık Çocuk 

Niçin Düşmüş ? 
Beyoğlunda Camcı çıkma· 

zında oturan Şaban Efendi· 
nin karırısı Fatma H. yedi 
aylık bir çocuk doğurmuş, 
çocuk biraz sonra ölmüştür. 

Bedros isminde biri çocu· 
ğun kan koca arasındaki bir 
kavganın tesirile düştiiğllnü 
polise bildirmiş, fakat karı 
koca bunu iokAr etmişlerdir. 
Çocuğwı cesedi şimdi morg· 

ta tetkik edilecektir. 

Bir Cinayet 
Dün gece saat onda Fa

ti_?te ~ir cinayet olmuş, yü
zu Kık Kamil isminde bir 
sab1kalı Recep ismindeki 
arkadaşım dokuz yerinden 
yaralamışbr. 

• • 

!sfer lnaıı ister, • 
inanma/ 

Türkiye den F ransaya 
ihraç eilllen Balık ve 
Meyva ·konserve kutular1· 

nm üzerine 0 Türkiye,, keli
mesi yazılırmış. Fransa 
hükumeti, başka işi yok
muş gibi, buna kız•nış.ve 
bu "Türk.ye,. kelimesinin 
Fransızcası oJan '1La Tur
quie,, kelimesinin kon
tn2sını istemiş. ÜV'akite 
kadar da (Türkiye) keli
mesini havi kutulan kabul 
etmemiye karar vermiş. 

Biz ise halli Fransız 
mekteolerinin burada ço-• 
cuklanmızın ruhlarını boz-

masına, ecnebi kumpan
yalann defterlerini bile 
Fransızca tutmalarına, 
sinemalarda filimlere Fran• 
sızca izahat ilavesine göz 
yumuyoruz. 

Bizim bu kadar geniş 
hareketimize mukabil 
F ransanın bu kadar muta
assıhane hareket etmesi
nin nezaketle telif edile
bileceğine, ve yahut on• 
larm bu dar zihniyeti 
karşısında bizim hala bu
günkü zihniyet ile hare
ket edişimizin doğru 
olduğuna, arhk: 

ister İnan ister inanma! 

MASONLUK 
lzmirde Aleyhte Bir 

Cereyan Başladı 

İzmir. (Hususi) - Bir ay 
evvel burada çıkan gazete
lerin birisinde fermasonluk 

aleyhinde ne,riyat yapılmış 
araya hadiseler bu neşriyata 
durgunluk vermişti. 

Fakat son günlerde, bu de
fa eski Adliye Vekili Mah-

mut Esat Beyin kalemile bu 
neşriyat daha şiddetli bir te
kilde devam etmektedir. 

Mahmut Esat Bey gazete
lerden birinde dün şiddetli 
bir makale yazmıştır. E:ı:ciimle 
şunları söylemektedir: 

" Türk milletini ikiye ayıran 
bu tehlikenin kökünden sö
külüp atılacağında şOpbe 

yoktur." 
Bu ifadeler buradaki Ma

sonlar arasında ehemmiyetli 
bir tesir uyandırmıştır. 

Türk Heyetinin 
Ziyareti 

(Ba,tarah 1 inci sayfada) 

belki de Venediğe ve Ro
maya gidip geleceklerdir. 

iki Telgraf 
Atina, 9 (Hususi) - İsmet 

Paşa ve Tevfik Rüştü Bey 
Atinadan aynlırlarken Ege va
purundan M. Venizelosa birer 
teşekkür telgrafı çekmişlerdir. 

ismet Paşanın telgrafı şu 
cümle ile başlamaktadır : 
"Gördüğüm, sevdiğim ve 

hayran kaldığım Yunanistanı 
terkederken hakkımızda gös
terilen şqaah ve fevkalAde 
muhabbetli kabulden dolayı 
derin minnettarlığımı tekrar 
%abalinize arzetmekle en hoı 
bir vazifeyi ifa ediyorum.,. 

Ağırcezadaki Muhakeme 
Geçenlerde evinde tertip 

ettiği bir eğlence aleminde 
Şükril Çavuş isminde birini 
öldürmek ve bir kadmı da 
yaralamakla maznun Çolak 
Hayri Ef. ile arkadaşı manav 
Sabrinin muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiş, 
Hayri Efendinin isticvabından 
sonra dava başka gllne bıra
kılmıştır. Bu davada maznun .. 
lann avukatlığını eski Ağır
ceza Relıi Sabri Bey deruhde 
etmiıtfr. 

Sözün 
Ölüleri 
Yakma 
Cemiyeti 

·~ 
Kısası 

P. S. 
Doktor Ali Rıza ve Müder

ris Talha Beylerin teşebbüsile 
bir "Ölüleri Yakma Cemiyeti,, 
teşkil edilecekmiş. Darlllfil
nundan ilmi bir hareket 
sadır olm'amasmdau şikAyet 
edenlere karşı mükem· 
mel bir cevaptır. Yalnız 
fiziyoloji değil, patoloji 
noktai nazanndan da bütün 
hastalıklanmızın sebebi ölü
lerdir. Bütnn kabahat bunlar-
dadır. Evveli, niçin ölüyorlar 
efendim? Tababet fennine 
ôjmekten daha büyilk haka• 
ret olur mu? insanın vazif esl 
ya.şmakbr • Bu vazifelerini 
ifadan kaçan aıuıerı bir 
kere daha öldürmek vı 
bunun için de yakmak 14-
zımdır. Çünki bunlar me-
zarda da rahat duramıyorlar 
ve Doktor Abdullah Cevdet 
Beyin de tekit ettiği gibi, 
mezarların içinde birta
kım zehirli gazler neşrederek 
çeşmeler vasıtasile dirileri 
zehirlemiyo çalışıyorlar. Kah-
rolsunlar 1 toprağın altını hun• 
lara feda edemeyiz. Bunlar 
olmasaydı, kimbilir belediye 
fstanbulda ne tüneller inşa 
ettirirdi. Fakat öliilerden ra• 
hat yok ki. 

Abdullah Cevdet Bey, otuz 
sene evvel Viyanada yazdığı 
Fransu:ca bir tiirde demiş ki: 

"Dostlarım, ben hrı top· 
rak alemini terketiiğim ua
kit cesedimi gakinız. Şairin 
mezarı ancak ateş olmalı· 
dır. Bu fena mezbahada 
şair 11n zigade kagnıgarı fiti 

en az inanan malıUi.ktur.,, 
Şairlerin hayatta iken ya• 

mp tutuşmaları yetişmiyormuı 
gibi öldükten sonra da yanıp 
kül olmalarını istemeleri biraı 
gariptir. Hayattan ağzı ya
nanlar ölümü üfliye üfliye 
kabul etmeli değil midirler ? 
Hele " İçtihat ., sahibi aibl 
her baziçede yananlar ..• 

Nurettin Münşi B. de öl
~ükten sonra Vezn yan~rda· 
gmda yakılmasını istiyormuf. 
Abdullah Cevdet Bey de : 

" Buna hacet yok. Atet her 
yerde vardır " diyor. 

Haklıdır. İstanbul gibi yan· 
gın şehrinde ateş aramak, 
yalnız kq mevsiminde fakirler 
için tabii bir hareket olabi
lir. Hatta ölüleri yakmak için 
fırın yapmıya da lllzum yok• 
tur: Terkos ıirketini yerin 
dibine geçirmek ve aınler 
arasına atmak kafi! 

Mevlit 
Bugllnkü cuma gUnO na

mazdan sonra KadıköyUnde 
Osman Ağa camiinde rtisu· 
mat mcmurlanndan merhum 
Şerlok HoJmes Salih Mlinllr 
Beyin ruhuna ithafen mevlit 
okunacağından arzu eden ze· 
vatın buyurmaları rica olunur. 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
ı~;:::ı Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta· 

mllrP.cnnt. Te1. 21515 



1 Harici Haberler 1 
f>arlamento 
Dağıldıktan 
Sonra 

Nihayet· Sterling buhranının 
ilk neticesi tahakkuk etti •• 
lngiliz Avam Kamar&11 dağıldı. 
işte kısa bir telgraf: 

Londra, 7 (A. A.) - Kral, 
parlamentonun feıhine mUteallik 
kararnameyı imya etmiştir. 

Kırahn Nutku 
Londra, 1 (A.A.) - Kara

im, bugiln öğleden aonra 
Lordlar Kamarası ile Avam 
Kamarasında okunan nutku-
nun metninde ıunlar vardır : 

11Lordlarım, Avam Kama-
rası azası; son birkaç haf
ta zarfında henüz bizi 
muazzep etmekte olan iktısa
di ve mali buhrana karşı koy· 
mak mecburiyetinde kaldık. 
Nazırlarımın parlamentonun 
muaveneti ile vaziyete karşı 
koymak için ittihaz etmiş ol-
duğu tedbirler camiamızın bil· 
tün azasına birtakım fedaklr-
lıklar tahmil etmktedir. Milli 
tarihin kaydettiği eski zaman-
larda olduğu gibi bilumum 
vatandaşların milletin refahını 
temine blltün kudretlerini 
•arfedeceğine eminim.,, 

Alman yada ... 
Siyasi Vaziyet Ciddi 

Surette Karıştı 

Alman kabinesi, Başvekil 
M. BrUning ile birlikte toptan 
istifa etti. Cümhur Reisi Ma
reşal Hindenburg kabine 
teşkiline tekrar eski Başvekili 
memur etti. Fakat son gelen 
telgraflar Almanyada siyasi 
vaziyetin karışık bir şekil 
aldığını bildirmektedir. Umu-
mi vaziyet müphemdir. Baş
vekil!n, kendi taraftarlarından 
uzaklaşmak istediği de rivayet· 
ediliyor. Şu telgrafa bakınız: 

Berlin, 7 (A. A.) - M. Brü
ning istifanamesini takdim 
ederken hükumeti fırkaların 

nüfuzundan tahlis etmeği ve 
binnetice Reichstag'taki muh-
telif hıziplerin hummalı ve en
dişebahı bir faaliyet göster
mekte oldukları bu sırada 
hükumeti parlAmentoya karıı 
daha müstakil bir vaziyete 
aokmak ıçın öteden beri 
beslemekte olduğu tasavvur 
ve kararı icra mevkiine mi 
koyuyor, yoksa daha ziyade 
aağ cenaha temayül etmekte 
olan parlamento ekseriyeti 
unsurlarının ve bilhasaa halk
çıların tazyikı altında, bu 
auretle hareket etmek mi b
brarında kaldı. 

Alman siyasi mehafili, ikinci 
tef5fr suretini kabule müte
mayildir. 

Umumiyetle zannolunduğu
na göre başvekil, kabinesinde 
tam bir t edil icrasına mini 
olmak arzu ediyordu. 

Paris Porsasmda 
Paris, 1 (A. A.) - Nev

york borsasının fevkalide 
sağlamliğına istinaden bugün 
Paris borsasında işlerde h~-
kiki bir vüs'at hasıl olmuştur. 
Daha başlangıçtan itibaren 
borsaya kaydedilen başlıca 
esham için mObim miktarda 
mllşteri zuhür etmiş ve bu 
eshamın piyasaları allratle 
yükselmiştir. 

Biltlln kompartımanlar, bu 
tereffü hareketine iltihakta j 
ı~çikmemft, hararetli muame
lelt.r olmuı; tereffUler % l O u 

• 
SiNEMA 

• 

Lilyan Harvey .J ı Klara Bovi Hayalını Anlatıyor 
.A __ :;J 

... 

Sevimli Alman artiatl (Lilyan 
Harvey) 1 tilphealz tanırsınız. 

Kim bilir, kaç filmini seyrettiniz? 
Beyu perdenin bu tirin yıldızı 

timdi Franaada yeni bir aözU1 
flllm çeviriyor. Ltlyan, timdiye 
kadar flUmlerinl hep ( Vllli Friç) 

ı ~.l . 
1 

ı yonerın 

·Çocuğu 
Ve Klara 

Faaliyet Günleri 
t 925 senesi çok feyizli ol

du. (Siyah ÖkUz)den aonra 
Lı•bitsch ile Mak Agin filmi, 
da sonra da Eddi Kantor ile 
(Frank tattle)nin nezareti al
tında (Milyonerler arasında aşk) 
(Hudut yoktur), (Gece), Navy 
piyeslerini çevirdim. 

Müteakip sene Schulberg 
beni (San Antonyo) ya g6n
derdi. Oradan ( Kanatlar ) 
adını taşıyan bUyük tayyare 
filmini çevirdim. 

Ne garip tesadnf! 
Gary Cooper ile bllihara 

Daisy Deve ismi albnda ıöh
ret kazanan Daisy De Boe 
do o sıra orada idi. istikbalde 
hayatımda bu kadar bnynk 
bir ehemmiyet kazanacağını 

bilir miydim ? 
(Gary) nin Kanatlar filminde 

bir rolü vardı. (Gary) nin beni 
gördüğü zaman kızardığı iddia 
ediliyordu. Kendisini henüz 
tanımıyordum. (Sen Antonyo) 
daki vaziyetini bir dostumdan 
öğrendim. 

Anlaşılan kadınların karşı-
amda mahcup, çekingen, 
korkak bir gençti. 

( Daisy) ye gelince Tbe 
Rough Riders isminde bir 

1 

ile çevirirdi. Fakat alSzlü filim 
icat edildikten aonra batka ar
tlıtler le de filim yapmıya batla
dı. LIJyan, Almanca kadar Fran· 
aıaca bilmektedir. Onun için 
Fransızca fUlmlerinde (ViJli Frlç) 
ten ayrılmıya mecbur olmuttur. 

Gördilglnüıt: realm, bu tirin ar· 
tiatin en zeni pozlarından blrldf r. 

filim çeviren bir kumpanyada ~ 
çalıııyordu. V aıif esi kadın 
ıan'atklrlann saç tuvaletlerini 1 
tanzim etmekti. Bu itibarla 
gö:ıllme çarpmamlf tı. . ..,.. . 

Taç dniren Ceneral: Majlk alnımaaı yakında bu ialmde yeni blr 
Amerikan filimi röaterecektir. FiUmde batlıca rolil meşhur ( Con 
Barrimur ) oynamaktadır. Burada gördüğünüz güzel yıldız, onun bu 
yeni fllimdeki sahne arkadatı ( Armlda) dır. Armida beyaz perdenin 
yeni Ye muyaffak olmut bir yıldızıdır. 

bulmuıtur. 
Bundan aonra boraamn 

umumi ıeyrinde daha ziyade 
allkôo bAııl olmuı ve fakat fiat
ler, temettü kastile yapılan ıa• j 
bılara ratmen, dtıımemiıtir. J 

Fransız Başvekili 
Paris, 7 (A.A) - M. Li

va! Amerikaya yapacağı ıe

yabatten Parise bir tetriniaa• 

Dide dönecektir. 

Ki aranın en geni resimlerinden biri 

Buna mukabil, bu filmi 
idare eden Viktor Fleming 
ile tanıştım. Harp esnasında 
Reisicllmhur (Vilson)un şahsi 
dostu olan bu zatın edebiyat 
ile çok fazla iştigali vardı. 
Bir ilin acantası hareket 
edeceğim sırada bizi yekdiğe
rimizle hayalen evlendirmişti. 

ilk tesadüfümüzden az son
ra kendisine : 

- Ee, şimdi ne yapacağız, 
dedim. Bizi nişanlamışlar . 

- Hiç! Siz bıkıncıya kadar 
bu vuivcıte kalırız. 

Evet, böyle cevap vermişti. 
Fakat bu cevap Holivutta 
kalmış olan çok kıskanç (Gil
bert) in hoşuna gidecek ma
hiyette değildi. 

Riv.:;•etlerin ( Hollivut) ta 
başka yerlerden daha çabuk 
intitar ett iğini iddiaya cesa
ret edemem, fakat Viktor 
Fleming ile nışanlandığım ha
berinin çıkmasını mllteakip 

Jilbert Rolland' dan ıiddetli ı 
olduğu kadar amirane bir 
telgraf aldım. 

Derhal izahat iatiyordu. 
Lisanında tehditkAr bir eda 
vardı. Ortada değişmiş birşey 
olmadığını, rivayetin aadece 
bir ilancılık mahiyetinde bu
lunduğunu.. ve nihayet ken-

disin~ elan sevmekte olduğu
mu söyledim. 

Fakat heyhat, bu İıldise 
münasebetimizin kesilmesini 

intaç eden müthiş bir darbe 
oldu. 

(Sen Antonyo) dan avdet 
ettiğim zaman beklemediğim 
bir hadise ile karşılaştım. Ba
bam evlenmişti. Bu hAdise 
bana çok acı geldi. 

O sıralarda 1926 senesinin 
son günlerine yaklaşıyorduk. 

Kaliforniyamn çok litif bir kö-

ıeıl olan Lafalloda mukim 
Çelik kırallanndan birisinin 

· çok zen1ıin bir otlu ile tanış· 

tım. Adı Robert Saveg u i. 
Bu genç, bizi tanıştırmaları 

için müşterek dostlara ricalar
da bulunuyordH. Fakat bir 
defa da tanışır tanı~maz bana 
azçok ateşli mektuplar yağ· 
dırmıya başladı. Arzı!sunu ka
bul ederek kendisini evime 
çağırdım ve hemen gülünç 
olmaktan çekimniyen ateşli 

bir talibin manzarası karşı· 

smda kaldım. Bana çocukça 
şiirler getirmişti, yanık bir 
sesle okuyordu. 

Kendiıiine teessür vermek 
istemediğim için dinledim. 

Fakat nihayet sabrım tü· 
kendi ve. kendisini açıkça 

kRt>ıdışarı ettim. Yalnız şu 

oldu ki, bu genci ertesi sabah 
kapımın eşiğinde derin bir 
uykuya dalmış gördüm. Bu 
mektep talebesinin ateşli aşkı 
bana ciddi görünmüyordu ve 
hiçbir zaman bu gencin be-
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Müellifini 
Zengin Eden 
Bir Filim 
Fakat, Buna Rağmen 

Müellif Hali Hiddet 
içindedir! 

Meşhur bir sinema kumpad" 
yası, tiyatro piyeslerinde yeP" 
7eni bir tarz yaratan maruf 
ltalyan edibi M. Pirandello
dan bir eser istem;şti. P iran• 
dello uzun bir tereddütten 
aonra razı oldu. Yeni piyes
lerinden birini verdi. Bu pi
yesin adı: 

- ( Sükut içinde ) idi. Ka· 
leme alındı, oynandı ve bütüD 
aene içinde en çok rağbet 

gören, en çok kazanan ve 
kazandıran filim oldu. 

... 
Temsilden sonra gazeteciler 

koşup (Pirandello) yu buldular. 
- İntibalarınız, dediler. 

Edibi memnun bulacaklarını 
zannediyorlardı. Fakat aldaa
mışlardı. Pirandello hiddetli, 
odasının içinde dolaşıyordu. 

- Müteessirim, diye cevap 
verdi, hem çok müteessirim. 
Benim piyesimin adı " Sükut 
içinde ,, idi. Fakat değiş
tirmişler, ., Aşk şarkısı ,, 
adını koymuşlar. Sinemada 
kelimelerin ve isimlerin de 
( fotojenik ) olabileceğini bil· 
miyordum. Fakat, haydi bunu 
geçelim, ya mavzuu değiştir· 
melerine ne dersinil? 

Ben bütün himayesi ve 
büyütülmesi bir erkeğin eli
ne kalan bir çocuğu tasav
vur etmiştim. Rejisör efendi 
erkeği kadm yapmış. Hulasa 
piyesi benim olmaktan çılfar· 
mış. 

• Bu hiddet tufanından sonra 
(Pirandello) nun eserlerini si• 
nemaya vermekten vazgeçti
ğini zannetmeyiniz. Üç hika
yesının filme alınması için 
müzakerede bulunmak fizere 
bu hafta başındanberi (Lon
dra) da dır. 

nimle izdivaç teklif edebile
ceğini hatırıma bile getfrnıe
dim ve artık ziyaretlerine 
hateme vermesini çekinmeden 
söyledim. 

(Den.mı var) 
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Atinadaki Mağliibiyet ~:1öfe~~ 
Mes'uliyet Doğrudan Doğruya 11(. ed l · 

\ Milli Takımlar Arasında .. 

Avusturya - Macaristan 
Maçı Berabere Kaldı Atletizm Federasyonuna Aittir! ~~ m:,::~•nd• ı..,1ı1 ... 

·- - - Futbol meraklılarını en fazla 

All•tlerlmbl11 son.ı misa'6akdard.,. llVHI Alına 
stadgo';nıında ı.çlt resmi 

Atletlerlmls Atloaya siderken içlerinde İsviçrelileri bile 
okadar yazdıkı Atletizm Fede- mağlftp vayiyete sokacak bir 
raayonunun, basarlanmadan ıpor 
ıerefimlsl aıfır dereceye indirmek kuvvet arzettiği bir sırada 
Q

11
ere Hyabte batladıtını batar· bizler için eski günleri bile 

dık. Fakat dinliyen olmadı, yine hasretle ararken Balkanlarda 
wfttller. Aldığımız dereceler, düt· 
tiltilmilz feci mağlubiyet vaziyeti 
ortadadır. Atina Olempiyadı hak
kında (800) metreci Ömer Beaim 
Beyin tU makalesi de meseleyi 
teknik cepheden halletmit oluyorı .. 

Atinada yapılan ikinci Bal• 
kan oyunlannın ilk meş'um 
haberi geldi.. Atletizm aıina
larınm çoktan tahmin ettik
leri bu tabii netice şimdiye 
kadar alınan acı derslere bir 
kara yaprak daha ilave etti. 

Spor ltlerinde uzun seneler
denb~ri çekilen fU yOz ku.ar
tıcı mağlubiyetlerden maalesef 
bili lbımgelen derıi alama· 
dığımı:ıa müteessir olmamak 
elden gelmiyor. Sırf görmek 
ve öğrenmek kaygusile iştirak 
edilen Paris ve Amaterdam 
olimpiyatlarına, geçen seneki 
Balkan Olimpiyadını da it
hal edersek üç muhteşem 
olimpiyat görmekle artık bir 
hayli tecrübe sahibi olduğumuz 
zannedilir. Bugünün en parlak 
Olimpiyatlarında bulunan sanki 
bizler değilmişiz gibi atletizm 
noktai nazarından hiçbir kıy· 
met ifade etmiyen; en iptidai 
bir hazırlık devresine tAbi 
tutulmadan ikinci Balkan oyun· 
larına bütün milletlerden ev
vel koşmamız atletizmin ifade 
ettiği mana ve memleket ~po
ru Uzerindeki makus tesırler 
bertaraf edilerek oraya sade
ce herhangi bir iş için git
mekten başka maksat ve ga
yemiz olmadığı acı bir şekilde 
hu defa da tecelli etti. 

Yunıınlıların memleketleri 
dahilinde artık kaplarına sı· 
iamıyan çok kuvvetli teşki
lltları yavaş yavaş Avrupa 

't::::::::: 

muvaffakiyet rüyası sayıkla

maktan daha iyi bir hal ta
savvur edilir mi? 

Memleketinde muntazama 
yakın tek bir müsabaka ya
pamıyan federasyonun geçen 

• ıeneki gibi Balkan mnsaba-
kalarında duyulan ııtırabın 
bu ıene ayni tekilde tekrarı 
endişesini hissetmeden yola 
çıkması atletizmin terakkisi 
yolunda bir gayret değil, bill
kis aırf seyahat zevkinin tat
minidir. Atletizmin temsili bir 
kıymet alacak derecede fnkl
pfı seyahat günlerindeki faa
liyetin fevkinde memleket 
dahilinde uzun seneler ter 
dökmekle mUmkündür. 

Atletizm işlerimizin nyıla
mıyacak kadar iyi tarafları 
çok derindir. Bütlin bunlann 
teker teker tasrihi memleketi 
umumi inkisara götürmekten 
ba,ka bir işe yarara:az. Teşki
litı kökünden kuvvetlice sar
sarak ıslahat yapmadıkça bu 
gidişin parlak zaferlerini bek
lemek için kimsenin ömril kAfi 
gelmez. 

Hulasa: Bütün bu cUmlece 
malum keşmekeş içinde uzun 
bir mevsim müsabaka olmazsa 
Atinadan gUzel haber olur mu? 

Ômel' Besim 

TAKVİM 
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y AR 1 Ş 
~~nıa ıözü ayağa dütürmek te 
•ili naalp olmaz. Toraman, ağzını 
• P epaem ol•un. Blı de bu 
••ce b " atbata verip konutahm. 
•rın i lt, Y ne burada buluturuz, ıon 
"•rı . l' verlrız. 

oranı an: 
~,,; Ant IJtitinizl uıautmayın, 
t..., ;;•bın uyumayıp çalıımadı• 

fUdrdea çakumayınl 

YAZAN:* * 

Dedi ye sonra havuıdakl al-
tınları g6ıterdl: d _ Ya bu ıarı fllorller, bura a 

Yatsın mı? Piri Halife, amlrane cevap 

Ter~ Hele lf, onları dntlrmlye 
kaliın. Tam•• dütilP gü&İgündOı 

a dalmakta mana yo 
ıuy Hhodalılar, koraya 1'!',!.t1:,~ 
olaD dardOncil otu.., 

alakadar eden oyun kaidelerinden 
biri de (Ofaayt) vu:iyetleridlr. iyi 
hakemlerimizden Refik Oaman 
Bey bu vaziyetlerl krokllerile 
beraber tesbit etmtttlr. Neıre
diyorus ı 

• 
Bence, iyi bir hakemlik, 

en ziyade ofsayt görmek ve 

yakalamak, oyundaki şiddetin 
önüne snkunetle geçebilmek, 

oyun ve oyuncusu üzerinde 
blkim olmaktır. 

Futbolu rahat seyredebil
mek ve olan golleri ıüpheli 

bir şekilde kabul etmemek 
için bilhassa ofsayt kaidele-
rinin bilinmesi lbımdır. Çtln- Aoa$tu,.ga Milli T•lcımının mnsiın 6aıla11ııc11ıtl• 
kll biz öyle hakemler görü- ognadılı begnelmil•I m•çtan bir saluul 

Haftılardanbe~l beklenen A- J intikal itibarile vok ,tkıek bir 
yoruz ki golle biten bir akını vusturya - Macarıatan milli ta- oyun ıöaterdlklerlnl taıdik et• 
ofsaytla ve tam yerinde ya- kımlan futbol maçı ıeçen gün mittir. 
pılmış bir golü de ofsaytla Budapeşte de 40,000 •eyircl ~nün- Avuaturya takımının yerine 
halledip işin içinden çıkıyor- de oyna~mıştır •. Macarlar memu· aeçiclıi Hüromayzel beraberlik 

lün fevkınde bır oyunla birkaç neticealnde ı 
lar. d ( A ili d" i ) D memnun o mamıı zaman ır. vrupa • n ır na- ve hGcum hattının merkednl 

Filvaki hakemlerin büyük mını alan Avuaturya takımile tenkit etmlttir. Fakat bu bera-
salalıiyetleri vardır. Hakem 2-2 berabere kalmıtlardır. bertik Macarların bu aene yenl-
kararları billmUnakaşa kabul Oyundan A ıonra herkea Macar- den ealııl hallerlıal bulduklarını 

ların fevkalade aerl ve ıür'atl i ı ı 
edilir. Oyunda herkea hake- •pat etm fl r. 

min dlldUğUne mutadır • 

Fakat her eline düd~k alan A t 1 e ti k s R o r ı a r 1 ı e r 1 i y o r 
hakem de bir takımın ıere- 1 ~ 
fini bot yere harcetmemelidir. 1 A • k ı ı D •• 

Gerek hakemleri, gerekse m er} a } ar unya 
hıtbolcllleri ve en nihayet B ı ç 
oturduklan yerden mlltemadi- l irinci igv ine alışıyor 
yen "ofuyt, ofnyt" diye bağı
rarak hakemi iz'aç edea 
ıporculan bazı ofAytlar etra
fında tenvir etmeyi faydalı 
buldum. 

l c ,-.-fi 
l 1 
D s 

. . 

L muhaclmi N, S mtıdafii 
arasından ıut çektitl uman 
gol yapsa D her nekadar 
ofsayt vHiyetlne girmit ise de 
oyuna müdahale ettiji görOI· 
mediği için vaziyeti ofaayt 
değildir. L nln çektiil ıut 
rol olur. 

D .... s N --. --. ..... L 

L muhacimi arkadqı D e 
topu verirse bu vaziyette D 
ofsayttır. 

( Devamı 6 ancı aayfada ) 

da kendi yerıne gitmek Qsere 
yürüdQler. Ayrılacaklan ılJ'ada 
Toraman, Hattat Haaanın kula
tına etildi; 

- Efendimizi yaıatmak için 
tnyıilzlerl yOrütmek lizım. Bu 
hayırla iti batarınak Mahl Firuz 
Sultan aana, K6Hm Sultan da 
bana, naııl itine ıelir mi? •• (1) 

(1) Bu iki kadın, öldllrUlmelert dil· 
t llnUlen fehı:adelerln analan olup rtl· 
selllklo methur ldller. M•hıflruı:, bili• 
lıare tahta çıkan ve yeniçeriler tara· 
tından katlolunan Genç Oamanını 
ICGaem Sultan da Dardllncll Murat 
Ue onwı emrUe 3ldUrUle• Kuımın ,,. 
cl.U lbrahlmla waldeal tdL 

Son Hneler
de bitin cihan
da atletik apor
lann l(ÖrdGtG 
raf bet •e t.ı· 
'Ylllten aık aık 
ba h •• tm it ti lr. 
Her te1de ol
dutu ~bl at
letlamcle Ame• 
rlkahlar daima 
an 11ra}'l itral 
ediyorlar. SOr'at 
kotularında, at• 
lamalar ve at
maluda AYrU· 
paya nazaran 
daha kunetli 
ve srenç atletlere 
maliktirler. 

Anupada yeni 
dDnyanın bu 
harikulade at
letlerine kartı 
koyacak atlet 
nadirdir. Bir lkl 
hafta Hvel bir 
Amerlkal, 2metre 
lrtif adan sreçmit 
ve dfinya rekoru 
olan 2,03 metrede 
Çitayı dfitfirmilş
tn. Dünyanın en 
•eri adamı adde-
dilen Tolan 100 Atletik •porlar .ıtt1kçe terakki ediyor. Bu •porlara hw 
metreyi bir defa mlllet ehemmiyet Yeriyor. Bu realmde methur Yunan 
10, 3/10 da kot· atletlerinden dl•k t•mplyonu ( ) yı bl rekor 
mıya muvaf- kırma idmanında rörüyouunuı:. 

fak olmuıtu. Bu harlkullde mekten kendiml:ıl alamıyoruz. 
dereceler kartııında . 1932 Loı- Acaba gelecek aene Los·Anjeloı-
Anjeloı Olemplyadını ve orada ta müteaddit dünya rekorlarının 

elde edilecek dereceleri dOşün- kırıldığına şahit olacak mıyız ? 

Hattat ağa, hiddetini güçlükle 
hazmederek: 

Soğuk taka 1 - Dedi - Birdahi 
tekrarlanan gficenlrim. 

Ve kendilerinin ne h•ıldat· 
taklarını merak eden Piri Hali· 
feye izahat verdi: 

- Boşbuğaz Toraman, bol 
ki•eden mahlul tevzi ediyor. 
Padişah baslarını, kapı uıaklarana 
veriyor!. 

Jf-
Pirl Halife ile Hattat Hasan, 

dördüncü koğutun ağalar köıe· 

ıinde batbaıa verip konutuyor
lardı. Piri, dudaklarını arkada· 
tının kulaklann• yapıtbrarak 

f111ldıyordu: 

- Zevk ve aafa, çenk ve çl
ıane çoğaldıkça yürekler kara
rıyor. Cife deryası da dalga 
dalga kabarıyor. Artık ne hııyl 
kaldı, ne ar. Ne ölüm dütünülü
yor, ne mer.ar. Dünyanın üstü 
altından hof, cehennem azabı 

falan boş görünüyor. Medreaeye 
girip te henüz ( nasar:ı ) diyenin 
srözü Şeyhülislamlığa dikllil Dün 
kilise kapısand:ın alınıp bugün 
ıünnet edilen acami neferin di
linde bin bir hulya dizili! 
Beşiktekller kürsüye çıkmak, 

eıfklekiler tavana yücelmek lati
yor. Eğlence çoklutu, lmaıa 7ok-

Sayfa 5 -. 

Kadın Ve 
Kalp işleri 

Genç Kızların 
Dertlerine Ce

vaplarım 
Kızıltoprakta Halit Beye: 
Yalnız güzellik insanı me

aut etmiye klfi delildir. Sev
diJiniz, inıanı ıinirlendirecell 
kadar aptalsa, onun güzelfi. 
tini göremlyecek bale gele
ceğiniz zaman uzak değildir. 
Gtızellik muvakkat bir cazi• 
bedir. Yaııyan, devam edea 
cazibe zekldw. 

• 
Büyükada Ayten Hanıma: 

Niıanbnı:ıla gezmiye çıktı• 
jınız zaman, kendinizi kay· 
betmemlye, bllAkis onu imti• 
han etmiye çalışınız. Niıanlılılı 
devri, imtihan devridir. O da 
.Ui imtihan etmektedir, ona 
ı&re hareketlerinizde ihtiyath 
bulununuz. Bir hamlede onun 
uiri 'faziyetlne dütmek bak• 
lonııda iyi hüklim vermeme
ılni intaç edebilir. 

• 
Cihangirde Fikret Hamına: 

Arkadaıınızın sevgilisi, size 
karşı al ika da gösterse, 1 ikayt 
kalmanız daha doğru olur. 

Bir erkek ki, sevdiğine, sever 
g6rilndtiğll anlarda bile hiya· 

net etmekten çekinmiyor, ona 
itimat edilemez. Sizi de yan 

yolda bırakmıyacağmı kim 
temin edebilir. 

* Akbıyıkta Sevim Hanıma: 

Size hayran olduğunu söy

lediifais er.lıekle evlenmiye 
karar veremeyifiniz g6ateri-

1or iri, f cat'iyyen benUz ona 
kart* kunetli bir alaka duya• 

mıyor1Unuz. Bu itte size 
••rebileceğim nasihat şudur 

kalbinizi dinleyinia. O ae 
cliyona onu yapınız. 

Haıumtegze 

Bu mW..Hbetle dQnyanın ea 
yGkaek Dlak abcılarını " der .. 
celerlnl takdim ediyoras: 

Attıfı 11 .. a1e 
n,74 
51,03 
'8,U 
'8,IO 
.. ,71 

'8,77 

YeHud 
Krenr 
Remecs 
Vinter 
lloeller 

l.ml 
Amarlka 1930 .. 

it 15130 
Macar 1931 

Fran•ız 1931 
Amerika 1929 

Hoffmel•ter 
Alman 19JI 

41,75 Govel Amerika 1930 
48,75 Noel Franaıı 1931 

48,59 Madaraaı: Macar 1931 
41,12 JonH Amerikan 1951 

48,Sl Rumua Amerlkan1929 
Bu auretle bu llıtede alb 

Amerikalı, iki Fransız, iki Macar 
ve bir Alman mevcuttur. Fakat 
Finlandiyalılar bize yeni aürprls
ler yapmaya namzettir. Şayanı 
dikkat nokta birkaç aene zarfın
daki terakkidir. 1926 da Houıer 
in 48,20 metre rekoru ef•anevt 
bir derece ve kıymeti hair.dl. 
Hiç tüpheair. olimpiyadın en he
yecanlı müsabakası bu olacaktır. 

luğu. İtte kıyamet arefesinde 
Asitanenin hali.. Fakat aııray da 
bozuk. Bu yerde vaktile edep 
vardı, erkin vardı. Ayak ayaklığı• 
nı, bat ta başlığım bilirdi. Kimse 
haddini geçmezdi. Bir fert, nabe· 
kirhlc pan:ırmdan katre içmezdi. 
Şimdi her koğuşa bir aQrü namert 
doldu. Yüz yıl ırnara, korkarım 
ki aarayın nuru kökünden aöner, 
yahut murdar bir yuvaya döner. 

Hattat Hasım, arkadaşının 
•Özünü keati: 

- Toraman Haaan, aeni kara 
dütüncelere dütürdü. Bir kapı 
ufnfıının hırlamaaındao ne çıkar 
k bayle hayıflanıyorsun. 

(Arkan ur) 



6 Sayfa 

Cemal Paşa ile Bu Yazıların 

Muharriri 
YAZAN: 

-120-

Karşı Karsıya ••• 
A 

M. KAZIM 

Aradan günler geçti ; bir 
aabah evde oturuyorduk. Ha
riciye Komiserliğinden bir 
memurun geldiğini haber ver
diler. 

- Buyursun, dedik. 
içeri girdi ve : 
- Cemal Paşanın 20 ağus

tosta (Taşkent) te bulunaca
ğını haber verdi. 

Memnun oldum: Artık Ce-
mal Paşayı da gördük-
ten sonra memleketimize 
dönmemek için ortada hiçbir 
sebep kalmayacaktı. .. 

Ağustosun yirminci g0n8 
ıeldi: Hariciye Komiserliği 
iatasiyonda Cemal Paşayı kar
,ılayabilmekliğimiz için bize 
bir otomobil göndereceğini 
haber vermişti. Fakat trenin 
muvasalat saati yaklaştığı 
halde otomobil görünmedi. 
Sebebini araştırdık ve anla
dık ki : Soför gelirken direk
siyonu kaçırmış, bir ağaca 
çarpmış, iki kaburga kemiği 
kırılmış, hastaneye kaldırılmıf. 

Yeni bir otomobil getirt
menin imkanı yoktu. Mesafe
nin çok uzak olmasına rağ
men yaya olarak Bereketullah 
Ef. ile birlikte sokağa çıkbk. 
Fakat yarıyolda trenin &'elmif 
olduğunu öğrenince iıtika

meti değiştirdik. 
Cemal Pqayı ( Rekina ) 

oteline misafir etmişlerdi. 
Doğruca oraya giderek Paşa
nın mihmandarım bulduk, 
siyaretine geldiğimizi sCSyli
yerek keyfiyetten Paşayı ha
berdar etmeıini rica ettik. 

Odasına girdiğimiz zaman 
Cemal Paıa ayağa kalkarak 
bizi karşıladı ve ellerimi sı
karak bu uzak havalide gös
terdiğim faaliyetten dolayı 
beni tebrik etti : 

eemal paşanın amamt lıarp 
sıralarında çizilmiş b;r lcrokisi 

ı 
-Berlinde iken Enver 

Papyı g6rdUğilnll ve beni 
şarka göndermekle çok iyi 
bir harekette bulunduğunu 
söylediğini, hüsnü intihabın
dan dolayı Enver Paşayı teb
rik ettiğini söyledi. 

Paşanın gösterdiği sandal
yeye oturdum, musahabeye 
başladık. Cemal Pata s6züne 
devam ediyordu ; 

- Ben Türkistanda KAzım 
Bey isminde bir zabitimizin 
çalışbğıoı biliyorum, fakat bu 
Khım Beyin sen olduğunu 
habnma getirmemiıtim, şimdi 
g6rilnce derhal tanıdım. 

Filhakika Cemal Pqa beni 
tanıyordu. Bağdatta Vali bu
lunduğu ıırada ben de jan
darma karakol kumandanlan 
mektebinde muallimdim. Ve 
o vakit tammifbm. Hatta 
Bağdattan meıunen l.tanbula 
gittiğim zaman mezuniyet ve
sikamı kendisi imzalamııb. 

~~--~--------... ·--------------~-
Eski 
sızlık 

Bir Hır
Meselesi 

Üzüm Parası 
Sabcı ile 

Biribirine 
Müşteriyi 
Geçirdi 

SON POSTA 

BIBAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Yusuf Necati _J 

BEKLİYEN KIZ 
Rica ettim. Niçin evlenmek 

istemediğini anlattı: 

- Üç sene evveldi. Genç 
bir mektepli ile karşıdan 
k8!'flya tanşmıya liaşladım. 
Hemen her akşam ona muay
yen bir köşede tesadüf edi
yordum. Bazen ayni kaldı

nmda, bazen uzaktan biribi
rimwn mevcudiyetinden biha
ber görünerek beraberce bi
zim evin öoüoe kadar yü
rilrdük. 

Son sınıf imtihanlarını bi
tirdiğimiz gündü. Arkadaşla
nmla küçllk bir kır gezintisi 
yapmıya karar vcmiiştik. Mek
tepten çıkar çıkmaz kapının 

6nlinde meçhul dostumu gör
miyeyim mi? Ona burada te
sadüf etmiye alışmış değildim. 
Evveli, biraz şaıaladım. O 
da ne yapacağını tayin ede
miyordu. Belki, yalnız çıka
cağımı zannetmişti. Bu vazi
yet arkadaşlarımın gözünden 
kaçmadı. Kilçllk imalarla alay 
etmiye başladılar. içlerinden 
biriai: 

Onun yanında kendimi kilçlll
müı, adileşmiş buluyordum. 
Kırda oldukça eğlenceli bir 
vakit geçirdik. Sonra hep 
beraber iskeleye döndük. 

Vapur karşıdan görününce 
Hikmeti bir kenara çektim. 
Sesime, elimden geldiği ka
dar ciddi bir ahenk vererek: 

- Hikmet Bey 1 dedim. 
Maalesef bugllnkU tanışıklı
ğımızın devamına imkAn yok
tur. Bir daha tesadüf eder- 1 
sen beni tanımıyor gibi gö
rünmenizi ve bilhassa ; bugü-

--- -· . 

----------- --

T epinievvel 

.. ,1---------------------------------------------1 SİNEMALAR 

Bugün: GARPTA BİR YENiLiK YO 

..... ŞARKTA ... 
JAZZ KIRALI 

ET U AL SiNEMASINDA 
İlaveten: ismet Paıa Hz. nin Atina seyahatleri. 

ARTİSTiK SiNEMASINDA 
GRETL THEIMER " fbel .... ~ 

Viyana da Bir Kız Sevdi 
Almanca •Özlü ve farlıııılı filminde dehat Hn'atklranelerfnf glSırterly 

llbetea ı iSMET PAŞA Hı. ala Ywaanlırtana HJahatlerlata te 
teferruatlle 'J bllyük kısım. 

GLORYA 
Bugün bu akşam ve yann yalnu 

matinelerde 

B Y K FİLMLER 1 
SERiSİNİN 

Birincisi 

GECE SEV DAL ARI 
lllvcten: PATHE JURNAL ile lsnıct 
Paşa HL nln Attna ıeyahıtlcrnln 

tam filmi. 

"MÜTTEHEM KALKIN 
filminin mümessilleri 

GABY MORLAY 
CHARLES VANEL 

SEVİLLE OANSÖ 
Fransızca •Özlü ve t•rkılı film 

tekrar göriincceklcrdir. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar, _____ R_a_d_y_o __ 
Al.KAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Fırtına 
ARTiSTiK - Viyana bir kız sevdim 
A S R l - Dün ve yarının kadını 

EKLE l - Siyah inci 
ELHAMRA - Monmartr ıcvaalan 
ETU VA L - Caz kıralı 

FERAH - Altına hücun; 

GLORY A - Gece ıcvdal:ırı 
KEMAL B. - Mukaddes dai 

MAJIK - Artilr gilzel hanımlar 
MELEK - Yanık kalrılcr 

MILLl - MUttehcm kalkınız 
OPERA - Azalı 

SIK - ilham ediyorum 
UakOdar Hlle - Parta Modalan 

runc!a, aı Lık kararan suların 
çıkardığı sesi dinliyorum. 

Vapur köprüye yanaştı. 

Herkes çıktı. Blltün yoluclan 
teker teker !!'.aydım. Fakat 
yok, Hikmet yoktu. Kendi 
kendime: 

- Belki, dedim, son vapur
la dönecektir. Yarın onu ara
yacağım, bulacağım ve konu
ıacağım. 

9 Teşrinievvel Cum 
Ostrava 263 metre J J kil 

20,0S: Hafif muatkl 
20,SS: Gnn haberlert 
22,20: Orkestra 

Heilsberg 276 metre, 75 kil 
19,35: Tiyatro hakkında bir 

hı be 
20,10: KüçUk ıokaklarda 

talller 
21,10: • Mcndort ,, opereaı hak 

muHhabe 
20,20: " Mendort " operasından 

çalar 

Mühlaker 360 metre, 75 kil 
19,45: Frankforttan naldan ı.. 

hl kiyeler 
20 : Stüdgart muıikl 1alonu 

naklen konser 

Bükreş 394 metre 16 kilo 
~ : Radyo Darlllfünunu 
2'.t,40: Seıll fflm muaUdlerl 

Belgrat 429 metre, 2,5 kilo 
20,50: Karaon\lll pllkları 
22.SOı Radyo orkeatruı 

Roma 441 metre, 75 kilo 
20,10: Gramofon pllkları 
20,30: Gilıı haberleri 
21 ı Şigago Prensi ıwlnhab 

retten parçalar 

Viyana 516 metre, 20 kilo 
19,10: Meslek adamları baklond 

kcmferans, tayyarecilerle müllkat 
20 ı ( Buchııer ) la muhtelif es 
22,tS: Pqtcden aıkleıı Hlcaıı 

f&J'kılan 

Peşte, 550 metre, 23 kilo 
20 : Orır konıeri 
22,16: Macar halk ıarkılan 

22, iO: Sal0tı orkeatraat 

Va"'°va 1411 metre 158 kil 
20 ı llWllkl haabllhalleri 
20,15: Senfoni 

Königıvüsterhavıen 1635 me1 
75 kilovat 

20 ı Gramofon pllklan 
20,30: Şlll~rin ( Hayd:.ıUar ) ply 

Erzurum - Sıvas Hat 

Gaston Lerox'nun meşhur polis romanından alınmışbr. Mümessilleri : 
ve RONAND TOUTAIN 

artist 
HUGUETTE EX - DUFLOS 
sinemada konuştuğunu ilk defa işiteceksiniz. 

Yerlerinizi tedarik etmek için bugtınden Beyotlu 1656 Noya telefon 
en sevimli genç 

ediniz. Kon OSSO fll11i~d~irC!... ~---
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Mütekait Bir Zabit, Çocuğu

A bd ü lh amidin Arabasına 
Doğru Fırlatıp 

------ NAKLEDEN: zıv A ŞAKIR 107 
(Her lcalclcı m•lıfaulru) 

Abdülhamit durdu. Derin bir 
nefes aldıktan ıonra tekrar 
a6ze başladı : 

- Amcamın hal'i.. Sureti 
vefatı.. Onu mlltealap te bira
der merhumun hal'i rlSztımna 
6nünde dururken artık ih
tiyatla hareket etmek ıaru
retini hissetmiştim. Bahusus, 
(Ali Suavi) vak'asmdan aonra 
bu ihtiyatı bir kat daha ar
tırmaya mecbur oldum. Fakat 
biltiln bu ihtiyatlanma rağ
men yine birtakım lıldisele
rin lSnünll almak mümk8n 
olmadı. Cnliiaamdan &ç sene 
kadar sonra bir (mevlftt ala
yı) gtınil idi. O gün, atla (Me
cidiye ) camiine ( ıelAmlık ) 
etmiştim. 

Y ıldıs aarayının (Mecidiye 
kapııı) ndan çıkhm. (Mevkip) 
le yavaı yavq ilerledim. Tam 
camün binek taşma plip te 
attan inerken ortalık karma 
karı11k oldu. O ıau.khk 
arumda (Haakar yaYeri) kı
yafetinde bir adamın yaka
lanchtın• gördllm. Y ammda
kller koluma girerek beni 
camie ıoktular... Derba1 
tahkikat yapıldı. 

Eliade bomba olduju halde 
benim tlzerime hOcum ed~ 
ken yakalanan hu adam 
yaverlerimden ( Seyfettin ) ~':
minde bir Rum mUhtedısı 
imİf. Bu adamı çok iyi tanı
yordum. Ona bir fenalık 
etmek ıöyle dursun, hatta 
büytlk bir iyilik etmiştim. Ma
lum ya, ( 93 ) harbi esnuında 
lstanbulda ( Mevkibi Hilma· 
yun ) ismini taşıyan birtakım 
aiaylar yapılmışb. 

Abdlllaamidin rnasalıibi 
Nad;, ala 

(Bu reslm, Nadir at• Beylerbeyi H· 

rayına Abdülhaaldl alyarete ıreldiğl 

zamaa Hrayda çekllmlttlr , 

daki çocuk azkalsın yere dü
pcekti. Hemea onu ellerimle 
tuttum, kaldırdım. Dizlerimin 
arasına aldım. O esnada ço
cuğu atan adam da yakaJaacL. 
Şnpbesiz fena halde bırpala-
nacakb. Hemen aağ elimi 
kaldırarak haykırdım: 

- BırakmıL. Buraya gelsin. 
Dedim. Rengi limon gibi 

sararan yatlıca bir adam ara
banın yanına 1relcrek: 

- Aman efendimiz.. Ben 
ettim, sen etme .. 

Diyerek arabanın basamağı
na kapandı. 

- Çocuja al, aaraya git. 
Beni bekle. 

Atmıştı 

Dedim. Yaverlerden birine 
de: 

- Saraya g6ttırlln. Çocukta 
beraber bir doktora gösterin 
Korku ile bir bal olmasınlar. 

Emrini verdim.. Muayede 
bitti. Tekrar Yıldıza döndüm. 
Gazi Osman Paşa vasıtasile 
bu adamın maksadını sordur
dum. Meğer bu adam bahriye 
mütekaitlerindenmiş. Aldığı 
maaş az olduğu için geçinemi
yormuı. GCıya, evlidmı benim 
himayeme tevdi etmek iste
miş. Böyle bir akıl düşünmüş 
Ye yapmıf... Şimdi, siz dUşii
nünilz. Eğer bu atılan şey, 

bir çocuk olmayıp ta bir bomba 
olAydı. Ne olurdu?.. Erme
ailerin Yıldızda bana o büyük 
bombayı attaklan zaman sizi 
temin ederim ki hiç korkmadım. 

O koca selamlık mevkiinde 
herkes biribirine girerken, 
ben binek taşında sükunetle 
dmdum. Şehitlerle mecruhla
nn derhal kaldırılması ıçın 
emirler verdim. Sonrada ara
baya bindim. Dizginleri ken
dim kullanarak sara ya avdet 
ettim. Hatti, ben geçerken, 
oradaki aefirlerin ve ecnebi
lerin bajıra bağıra, el,lerini 
ulbya sallıya beni alk•ı
alamalanna, gayet tabii bir 
yaziyette gülerek ve elim,Je 
ıelim yererek mukabele ettim. 
Eğer korkak bir adam ol
saydım, tekrar camiye girer. 
camının etrafını askerlerle 
kuşatbrarak ortalık mayna 
oluncıya kadar orada bek
lerdim. 

Kendisi bir ıigara daha 
yakb. Bir tane de bana uzatb. 
Yorgun gibi görünmesine rağ· 
men: 

(Arka• nr) 

Harp beliyeai hitam bulup 
ta bunlar dajıtılırken, bir ba
tıra oımak llzere bunlardan 
llç nefer alıkoymuıtum. Bun
lar o zamanki kıyafetlerile 
ve ' yaverlerim ııfatile dai
ma ( rüklp ) ta bulunuyor
lardı. Bu Uç neferden biri de 
bu (Seyf eltin) idi. Meğer bu 
herif vaktile Avrupada bu
lunmuş. Birtakım ( kimse
lerle ahbap olmuş. Onlann 
fikri fasidini kabul etmiş ve 
tGbret kazanmak için beni 
&ldli.rnıek lstemit-· itte, bu 
'•k' a da bana deri oldu .. 
'<ine bir gtln (bayram sellmlığı) 
için ( Dolmabahçe ) ıarayına 
ridiyordum. Tam caddeye 
:.ıc•cak k6şeyi dolqırken, 

Bu Haftaki Bilmecemi

lrdenbire akrabama bohça 
tihl birşey atıldı. Allah bili· 
t?r Y•, ne saklıyayım, Urden
A. lre yllreR-im ağzıma geldi. 
tt·Y•l:c:annıı g'ri çekerek etil· 
"-llQıl bakhm. Ahlan şey, kı-

dıyor. 
Bu· 
~ .-Jmıldıy2~ ıey; !>irdeıt-
.._; •ilanııya ve lıaylarmıya 
~ lllıaz 1111? Ortalı~ blribi
-...,~ r!:rclt. P.trafııı.dakl ya· 
~~ 1•r- ıola uldınrkeu 
"-"-ta 1~ •tlan tlrldiı. Bu 

-.. ll>·aldan... altm-

Doğru Haledenler • 
zı 

(DiinkG nilabadan Devam) 

Birer Albüm Kazananlar 
Adana Meıtanude maballul 17t 

lluzafu, Adana Poatınealade Mehmet 
Zeki Bey vuataıile Doian, lmlr Yemıı 
pr911111da Leblebici zade M. Retat 
mağaebada Hallk, AJcbada MHıbMt 
caddellade kabwıcl BIW Ai• luın., 
Adana, posta kut111u Hl Eaber Zeki, 
Ankara Atpaııara kule aaatl kartıaında 
7S Hamdi, Edirne, Aftelııachn fmna 
Ahmet Efendi otlu a..Ma 

Birer Muhtıra Defteri 
Kazananlar 

Yozrat bftk6met doktoru lem Blh· 
Ko"ya Erkek Ltaesl 111 Ne. lledt 

ter, al 8e koz lıtanbul kRlbB, Y«F 
Cem • t Yozaat G&ıdpqa melııteblncfe 
K~01 • • kt t Gö lll Beyuıt 6 ancı me ep e 1:•• 87 Akstr•J Uzunruauf Mkata l7 

o. 2 ' Balıltealr Jandarma, lııu· 
Salih• Rellpbqı Tayyar Bey huntlreıat 
maodan y " Erkek lisesi 91 Şefik, 
Z!~ Konya llaeel76' M. Tank, Mimar 
l•tanbııl •rhkk bl 155 Nerklı, Vefa 
H -ettin ıne te •--k Hı.ar 

a,- bl 96 Muıaffer, ıauı 
Orta ınekte da Yazmıcı Muı111..-, 
umll, t• nu•:taıu 29 HılU, Nlfu· 
Topkaplt s.:.• 6 Btr~ Şıreclyan, Erkek 
tq SovJel ·~ hıntr Örftcller ~artı• 
llıepl 757 Fıru 'da Kuap otlu~~ 

ela s ....... ,. ldebl 90 ~ 
Ç.111beflltaf Ort:01ııdı ı İiurhanettı.e 
Kaa41ılll !'~u •• .ı '' Kea.., Edlnle ,...., ...... 

~ terefell kartısında Berber Halll Ef, 
mahdumu Rffat, Erenk3y Kız lf9Hlnde11 
2Sll Leman, Ankara Aralanhan• 11107• 
daa lan Keçeciler Hkağı No. S, Ala· 
kora llukdh11 mahallesi Haymana ud
de.I 4 Abdullah, Ada.. Teral Te.flll 
Fikret, Ankara Erkek Useslnde UM 
Ahmet, Ankara Tabıkane malııalleal, 
Od otha nkafı 1 jalıı, Topkapa Safa 
boetan 27 Sedat, YetllkBy faıd Tedlk, 
K.ı Muallim mektebi 168 Selma H..
•e Beyler. 
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ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 14 
Gaaetemlıde on bq ~linde bfr 

vermekte oldufumus Patron11 
lıeda•a •almak lıtlyor1&ıuz, b11 
kupemu kealp eaklaynuıı ve 1S 
kupo., toplayanas. Patronları•..-

... pek •--- elacak-•1. 
Patronlu HtndllcUiderl ~Ua-

tlen lllbaro• lstanbul karil.,.111111 
lılr hafta, tqra k.arllerlala H 

.... lçiade kuponJarıD& pder 
meUdlrler. Bu mlltldet pçtikt .. 
Hara luapealar kabal edllmu. 

Yni Bir 
• 
icat 
Genç Bir lranh Elek
trikli Gramofon Ve 

Soba Ketfetti 

Genç kaş;/, kendi ica1 ettiği 
makinesinin baş .nda 

MusuJdaki İran J.onsoJosu
ndll oğlu Abbas han Übeydi 
Bey Musulda elel.crikle işliyen 
bir gramofon .e bir de mut
fak sobası • .eşfetmiştir . Bu 
gramofon ol omaliktir. Plakın 
bir yüzünl çaldıktan sonra 
diğer yüzünu yine kendi~i çe
viriyor ve bitince duruyor. 
Mutfak sobası da şimdiye ka-
dar görülen sobalardan bam
başka ve çok kullanışlı bir 
tekildedir. Abbaa Han bunları 
Muaulda teneke, odan ve de
mir gibi basit şeylerden Ye 
basit aletlerle yaplDlfbr. Bu 

t 
zeki çocuk ( 17) yqındadır • 
Daba timdiden Tllrkçe, Arap
ça Acemce. Ermenice. Rusça, 
Fransızca lngilizce gibi yedi 
lisanı mtikemmelen okuyup 
yazmaktadır. Kimya ve fizik 
derslerini Erivandaki Rus kole
jinde okumuştur. Şimdi de ln
giliileriıı Musuldaki tayyare 
imallthaneainde çalışmaktadır. 
Abbu Han makine miihea
disliği tahsil etmek tızere Ame
rikanın Panallivanya Darllfl
nununa gidecektir. 

Hutahktan Korunmak, 

Tedaviden Kolaydır 
Geçen aeneye aauna• ltu •-• 

havalar vakitsiz bozdu. Bundan IODl'a 
lstaabulun ea tehlllııcll havaları bqlar. 
Kıt kapının laliade, deaoktJr. Ar__.a 
prllon sıcak ıtaleri, blrdeablre detl· 
fen, yatmurlu ve ıotuk 10nler takip 
eder. Aktamlan derece! barant dalma 
çok dOtllk oldutundan hallna •Ayu,, 
dedlil IOfuldar rCSrWlr. D.Dla a..n 
'"' tam ıld botu orta11ada bir Pflt 
tetkU eden l.ta11bal, mnkftnla bu laa
aıafyetladen dola.JI fada ha.a are
y&lllarına ve bllhaua rtltubete daha 
fada maruzdur. BlltOn bu aa7dıf11mz 
lmlller, llhhatl Jhlll etmek buu-cla 
batla ba .... ltlrer aebep tetkR edecek 
kadar mllhlmltrler. Ufak bir ihmal -
bGytlk hastalıklara yol açablllr. 

t.t-bulcla fU IH......... Ü Ü 
r8rillen hastalıklar, btlhaua. aotuk 
alrıabklan •• -Jlalerdlr. Eeaaea ı..
fatlk olan çoçuklar, bu mevalmde ça
buk hastalanırlar. Hemen ı.. nele 
bademcikleri tltmft, boğazı 7anan •e 
eul kısılan irili ufaklı, aergılı ve atlull 
hutalara teaadllf edilir. BlitUıa bunı....a 
nçtlceal, mlluoplann kolayca dabal 
yalu olan boğaz tarlklnln mukavemet 
kabiliyeti aayıflıyarak bir allrll aalg11ı 

hMtalıklarınm patlak vermeaidlr. Cerek 
bu :tıastalıklann tcfflyeslndc, ~erek 
bualardan korunmada, pek mBhlm .,. 
lruv.elll btr •a11ta olan " Ba7er n ta 
PANFLAVIN paatlllerln'n ifa ettlğt 
kı1metll hizmetler hakkında son :u· 
manlarda birçok hekimler tarafından 
ııetredllcn sluyltklr yazılar ltirlblrlnl 
tucllk etmektedir. 

a. Ulç leuetlala ıllıelJltl n bl-

Hakemlik Ve Of .. 
sayt Kaideleri 

CB•ttarafı S inci ıaJfada) 

·L mubacimi arkadaıı•• pu 
Yerir. Fakat S mBdafii topa 

falsolu vurur. Top ta S den 

(D) e ribidir. Bir ıut çeker Ye 

gol yapar. (D) her nekadar 

ofsayt vaziyetine girmiş ise de 

topu . ..·ndan aldığ. için 

ofsayttan kurtulmut olur Ye 

rol yapar. 

(K) bir .erbeat Wruf yapsa 
top eneli (L) a aoara da (D) 
• fit.. ıtir ıtt çeker 'te ıol 
yapar. Her ne kadar (N) 
mftdaftinin arkasında topla 
oynam,?toraa da (S) müdafii 
kale içinde kaldığı için (L) 
Ye (D) ofsayt olamazlar. 

l c 

(D) S, N müdafilerinin ya-
nından topu kapar ve süratle 

c 
D 1 

ı kaleye yaklqarak gol yapar, 
• 1 ufsayt olamaz. 
""'-'L 

SN l ı 1 . ~ -·· 
L mubacimi topla N Ye S lo :~ ··· 

· müdafilerini geçerek C vaziyetine f;.~ 
gelir ve ıut çektiği zaman top 

kaleye girmif ise gol uyılır. 

(D) oyuna mildahaJe etmediği 
için ofıayt vuiyatinde ka

lamaz. 

Bazı hakemler sağ tarafta 
oynanan oyunu durdurup sol

da bir ofsayt çıkarırlar ki bu 

elbette yanlışbr. 

• · K Kaleye tllt çekse E, IJ 
direkten gelen topu kaleye 
ıokar ofaayttır. Çilnki top 
bir basım tarafından oynan
madığı gibi önde iki buım 
oyuncu yoktur. 

Kornerden ve tacdan olsa· 
yt olamaz. 

Tekrar bu mevzu devam 
edecektir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ••. 
M. Tn/ilt. fentli: Hot 
...-------=-· ı.ohbet n ten· 

raftandır. 

dir. S6zleri 
batmaz, aile 

perverdir. Usul 
ve meruime 

• fazla riayet 
etmek iate-
aıez. Gllrnlttı

, cU •e kaygaa 

.. 
Jeğildir. iyi 
geçinmek ta-

Bir lc•riiı. Ş6hret ve 
• Kbali MYW. 

Kendini ezdir
mez, tahak-

küme taham
mftl edemez, 
izzeti nefis 

'meaailinde has
sas ve kıa-

kançbr. Medih 
ve takdirden 

' hotlanır. His 
ve hayal meaulanna llkayt 
blmaL 

" ~irlc11cid• Daoit •feadi: 
(l"etofrah111a derdnl 19temlyor) 

Hayalpereat ve ballpervu· 
dır. Çok ı&yler, ıözlerine el 

harek!tile İf lİrak ede... mu
ziplikten boflanır, alayı ıever 
tehlike ve zararlı itlere gir
mekten müçteniplir. 

lanılmasının lı.olaylı§'ı:d::rl~;; bl· 
,.Uk bir raf bet gÖrMlifıÜr. H•st:alıJa 
tutulmamak fs•lycnlcr ~Und• 3 • 4 
PaatU almslab kendilcrinJ koruyabilir· 

lcr. HenUz h•stoht• ya\.al•ncııt olup 
meeell boiulanacla h•flr .. acım 
hlHeden klmscler, her n•tte b!r hne 
PaatU •Ja•lann• alıp ~·•Y&f yavat erit• 
ıaek 1Nntlle llmttllabll:rldr. 

Nazi/ hg: 4)ürlbt Ye cid
didir. Alaya, 
litıbaliliğe ta
bam mnl ede-

• mez, usul n 
nizama riayet
kirdır, mea'a
liyetten çeki
nir, larafı se.-

mez. Bqka
lanmn ifleri-
11f". .. ..... ,... 

lerine mDdahal~ did dedi
kodulardan lanet.na. 

İranda. • 
Genif Bir Demiryolu 

Faaliyeti Var 
Tahran, ( Hu1U91) - Yeni 

yapılacak demiryollar için ma

kine, vagon ve ray gibi mal
zeme vermeyi taahhnt edinen 

ineç grupunun mnmessillerl 
buraya ge!mişlerdir. HnkUme

tin İsveç grupundan aldıjl 
malzemenin bedeli (3) milyoa 
lngiliz lirası tutmaktadır. Htı-
kümet bu parayı yapılacak 

hatbn basılabndan tedricen 
ödiyecektir. 

Bundan bqka hnkumet, 
demiryolJ İnfaatında istihdam 
etmek ilzere yeniden (36) Al-
man ve laveç mühendiaile 
mukavele yapmıştır. Evvelce 
ayni itlerde kullanılmak Uzer• 

Oçer senelik mukavel• aktetti

ii (76) mlllıendlaio fU s&nler
de Tahrana gelmell beki .. 
Diyor. 
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SAFIY ANIM 
itibaren her akşam ZİVER Bey idaresindeki LONDRA birahanesinde 

Çiflik parkındaki muhteşem saz heyetine 

Sovyet Antrasi Kömürü 
SALAMANDRA ğ & KALORiFER 
Permanent, Goden vesair 

sobalar için 33 kiloluk mü
hürlü çuvallarda teslim edilir. 

... ., ıeu için hususi antrasit, 
bilumum Şofaj Santral 
kazanlarına dahi tav-

Satış merkezi r Galata 

Arapyan Han 137 

Telefon: B.O. 4587 

siye olunur~ Zira sar
fiyatla pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

Her Mahrukat Depolarından isteyiniz. 

ISTANBUL ViLAYETi 
Kız ve 
Erkek 

AMEL A HA y AT Lisan ve Tic~ret 
l mekteplerı 

Yeni deu senesinde aşağıdaki şekilde ve mildavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihtl· 
saııla atmak üzere LiSAN ve TiCARET proırramlarını tevı;İan tedrisata bafhyacaktır. Mektepler iki devre 
olup birinci devreleri üçer senedir. Bu devreye ilk mektep me:ıunlarile o derecede tahsil görenler kabul 
edilir. ikinci devr4' iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci ihtisas ticaret mektep! ~ri mezun• 
ları kabul edilir. ikinci devre muhtelittir. Kayit için her gün saat ondan on altıya kadar müracaat edilir. 

Kız - Cağaloğlu Düyunu Umumiye karşmnda T. L. 22731. Erkek - Cağaloğlu T. L. 23630 

Saraçhaneba~ında Münir Paşa konaklarında 

Tekmil sın1fları mevcuttur.Kayde ba,ıanmışhr. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Talebe sabah 
evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Tedrisat l 
Teşrinievelde baflamıtbr. Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon 2053 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

c mıı muı " ısrıumın nıtını mnıı 
AEG 

EteUrı iı Cıhaı le tıt e •alu,a ir 
. ,_ ~ ı, • ' ' 

Doğum ve kadın hastahklan 
mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiştir. 

Hastalarını Türbe karşısında 

eski Hillliahmer binasındaki 

muayenehanesinde hergün öğ

leden sonra kabul etmektedir. 

Telefon İst. 22622 

BAHRİS f FİT 
FELEMENK BANKASI 

IST AN BUL ŞUBESl 
idare merkezi· AMSTERDAM 

Mewn sermaye::ıi : 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
' 5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Gnlntada Karaköy palaata Telefonı 
Beyoğlu 371l ·S lstanbul t111 9ubeai: 

"Merke:ı: Postanesi ittisalinde Alla· 

lemci han, Telefon: 1.t. 559 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak J 

Telefon B. O. 2496 

1

1 Cllt~!.·!!~~!!.9.~!:-!.~!=-
Takaim Zambak sokak No. 41: 

Bugün hava müsait olduğu takdirde ~ 

Kız Kulesi Parkmda 
H 1 KM ET R 1 Z A Hanımın iştira kile 
DARÜTTALIMI MUSiKi HEYETi 

Son konserini verecektir. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 ikinci tetrln 330 tarihil kanun hükilmlerlne göre tescil edilmiş 

olan ecnebi tirketlerden (Alıemayn• Bav Gezelşaft "Lenz " unt ko 
Kolonyal Geıelşaft-Allgemeln• Bav Gesellıchaft" Lenz., und Co ko
lonyal Geaeltcaft) tir keti bu kerre mÜJ'aCllatla tirketln umumi vekilli
ğine tlrket namına yapacağı itlerden dotacak davalarda bütün mah
kemelerde dava eden, edilen ve üçüncü ,abıs sıfatlarile hazır bulun
mak üzre MlSsyB Buch'u miinferit vekil taylo eylediğini bildirmit ve 
lazım gelen vesikayı vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık 

görUlmü' olmakla il&n o!uuur. 

Jean - Jacques Rouseau 

Ter biye Felsefesi 
Müellifi: Müderris lsmail Hakkı Bey 

Terbiye aleminde mühim bir inkılap yaratan Rouscau
nun fikirlerini, nazariyelerini ve içtimai hayat üzerine te
sirlerini izah eden bu eseri terbiye müderrisi İsmail 
Hakkı Beyin ve ciddi tetkik ve tetebbüleri mahsulüdür. 

Bu mühim eser ahiren f • t• 50 K t 
intişar sahasına çıkmıştır. la 1 UrUŞ •Ur• 

Naşiri : Kanaat KUtüpanesi 

J. J. Rouseau 
Dlinyanın en büyük Terbiye ve Felsefe üstadı Rouseau 

hakkında şimdiye katlar yazılmış en mufassal eserdir. 
Sedat Simavi Beyin Rouseaunun hayatına ve eserlerine 

hasrettiği bu kitap büyük filozofu sevenler ve takd ir eden
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuru~tur 

Ktitüphanesı 

VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Anafarta • Türk • Antalya 
Mersinden 

Bartın - Türk - Cfdeden 
Buraa - ,, • Mudanya 

Gemlikten 
F eyaz - Ttırk - Bandırmadan 
Gnl Nihal - Türk - Bandır-

Prinçipesa Marya -Romanya
Köstenceden 

Amazon - F ransıs - Beruttan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Çanakkale - Ttirk • Antalya 

Mersine 
Marmara - Türk • Mudanya 

Gemliie 
Kırlangıç - Ttirk - lzmite 
Güzel Bandırma • Türk • 

Bandırmaya 
Penay - Rus - Batuma 

SEYRISEF AIN 
Merkez acentası: Galatada Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sir:uıci Mü· 
hürdar zarlc han 2. 2740 

İdarece aşağıda ismi yazılı 
mahaller müzayede ile ki
ralanacaktır. Temin at mak
tuan 100 liradır. İhale 
22- I0-931 saat l 6,30 İdare 
rıhtımı büfesi; Acente rıhb
mı palamarcılığı. 

ı~~~~~~~~~~·~ 

Havuzlarda tahminen 100 
fabrikalarda taiıminen 80 
çeki kadar tahta parçaları 

münakasa ile satılacaktır. 
Teminat % 10 ihaleıi 

3-10-931 saat 16,30 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 

il T~:~::: ... p Al AR 
17 de Sir

.keci rıhtımından hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av· 
dette aynl iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ· 
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 

acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134 

KiRALIK HANE 
Beşiktaşta Hayrettin iskcleı.incle 

13 nnmerolu apartımanda beş ve üç 
odalı banyo, elektrik, terkos suyu 
havi daireler kiralıktır. Taliplerin 
Beyoğlu Ağacamii karşısında Doktor 
Hayri Ömer Beye müracaatları. 

SELANİK BANKASI 
Teala tarihi : 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş · 

30.000.000 frank 
İdare Merkezi ı ISTANBUL 
TÜRKIYE'deki Şubeleri: 

--------------------GALATA, 1STANBUL, 1ZM1R 
SAMSlJN, ADANA, MERSİN 
YUNANİSTAN'daki Şubeleri: 

SELANlK, ATINA KAVALA 
PİRE 

Bilumum banka muamelatı. 
Kredi mektuplar1. He!9 cinı 

nakit üzerine hesap küşadı. 

Hususi kasalar icarı. 

sor i i 
SOFÖR REHBERİ 
Otomobilin1 bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitapları çıktı 
Tevzi merkezleri : 

Taksim, Cumhuriyet meyd&nı 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali Hüsnutabiat 
matbaası 

Büyük . Tayyare Piyangosu 
. 

Ayrı Bir Keside Olarak 

Yıl Başı Piyangosu 
BÜYÜK İKRAMİYE 

1,000,000 
TÜRK LiRASIDIR 

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

Ziraat ve Baytari enstitülerinin (61235) lira bedeli ketifli Ma
sa, Dolap, Sandalya ve sair tesisatı tedriaiyesinin imali kapalı 
zarf usulü ile 21 giln müddetle milnakaaaya vuedilmittir. 
Projeleri ve diğer evrakı fenniyesi Vekilet muhasebesine veri
lecek. 15 lira mukabilinde mahalli inşaattaki fen heyetinden 
verilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek talipler ilin edilen bedeli keşfin 
% 7,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan yazılmıı Banka teminat 
mektubunu ve yahut merkez muhasebeciliğine aynı miktarda 
yatırılan paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. 
Nakit teminat kabul edilmiyccektir • 

Taliplerin ehliyeti fenniye vesikalan ve yukarıda yazıla şe
kilde teminatlarile birlikte 22 Teşrinievvel 931 terihine rntisa· 
dif perşembe günü saat 15 te Ziraat Müsteşarlığı kısmında 
müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. (2831) 

İatnnhul Asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: Emil Mosberg 
mahtumları vekili tarafından ve
rilen istidada manifatura tüccarı 
Jozef Bahar Davit Ef. nin mii
vekkilinde ittira eylediği % 9 
ipekle karıtık fi.tanlık beş aan· 
dık yün kumat gümrük ve della· 
liye gibi bilcümle rüsum mli9te
riye ait olmak üzere 14110/931 
çar9amba saat 10 da lıtanbul 
Emtnönünde Rıhtım tirketinin 
bulunduğu binanın karşısındaki 

ıümrilk antreposunda satılaca
tından talip olanların yevm ve 
mahalli me:ıkürda hazır bulunma
ları ilin olunur. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 

SON POSTA 
evmt, Siyasi, Havad!a ve Halk gaı:etesl 

idare : l1tanbul Nuruosmanlye 

Şeref sokatı 35 - 37 

Telefon lataobul • '.20203 

Posta kutusu : lstanbul - 741 

Telgraf : İstanbul SON P OSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE 

1400 Kr. 
7SO 11 

400 il 

ıso 11 

1 Sen• 
6 Ay 
5 ,, 

1 " 

F.CNEBI 

270!> Kr. 
14:)0 ,, 

80:> " 
300 " 

Gelen evrak geri verilm":ı. 

lUl.nlardan meı'uUyet alınmaz. 

GÜLHANE SERİRlY A Ti 
MU ALL İMLERiN DEN 
Dahili, Ye intani hastalar 

B E Ş İ K T A Ş Patolojik ve Bakteriyolojik 

Dl• KJ• Ş YURDU muayeneler, icra olunur. 

Adrea dcğl~tlrllm"'~i (2'.>) ku•u ıtur• 

t Adres: Babıali caddesi 
Biçki dikiş, nakıt ve boya ile vilAyet karşısı 15 No. 

1 

resim ve tezyinat öğretilir. Muayenehafte: Telefon 1.tanb ul '.2323 

--K·e-ıt•a-ık•t•ır•.•A•k•ar•e•tl•eı:mr •6•2-1 lk•m .. •lh" • • 2236 

MATBAAi EBUZZİYA 
=mı-====~ ~ 

Sahipleri: Ali Ekrem, Seli RaJ•P 

Netriy11t MüdllrU: Selhn Rıızı? 

c 

r 

1 


