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AMELE KANUNU HAZIRLA Dl 
Türk Heyeti Macaristan Hükiimet Merkezinde... İş Kanunu Bugün Atinada yeni 
Gazeteler Türk - Macar ~ostlu- ~o;:,,,~:;lini Müsaba~alar yapılacak 
ğundan Hararetle Bahsedıyorla:r ilk Tahsilini Bi~mıiyen Beş sporcumuz Bu yarışlara a· -

Başvekil ismet Paıa ile Çocuklara F abrıkalarda •• ıre 
refakatinde bulunanları taıı· iş Verilmiyecek cek, Kazanma Umidi Fazladır 
)'an ( Ege ) vapuru dün lSğle 
üzeri (Triyeste) limanına var· 
ınış ve oradaki hükumet 
erkanı tarafmdan karşılan• 
lnlŞbr. ismet Pqa Triyeste
den trenle Macaristamn hti· 
kümet merkeıi olan (Peşte) 

. ıehrine hareket etmiştir. 

Seyahat programı mucibin· 
ce Başvekil yarın sabah Peı· 
teye muvasalat edecektir. 

Bu hususta (Peşte) den 
alınan en son telgraf ta ıu 
cllmleler vardır: 

Başvekil İsmet Pı. yarın 
ıabah buraya varacaktır. 

Atına alyaretladea •on bir lwtibAl 

TO.rk •uetecllerl Yunanla mealektaolarının verdlklerl blr afyafette 

Ankara, 1 O ( Husust )- Bir 

111nddet evvel hazırlanan, fakat 
Meclisin geçen devresine ye
ti9dri1erniyen iş kanunu liyı· 
bası önümüzdeki devrede 
çıkacaktır. Kanun IA.yıhasında 
yeniden bazı mühim tadilit 
icra edilmiştir. 

Öğrendiğime göre fabrika
lardaki amele için çalışma 
müddeti 9 saat olarak tesbit 
edilmiştir. Amele kadmlar ve 
amele çocuklar için hususi 
hazı hükümler kooulmuıtur. 

Türk heyetini istikbal için 
bir program hazırlanmıştır. 

Peşte istasyonu TUrk ve Ma
car milli bayraklarile süslen· 
miştir. 

münasebetlle TUrk • Macar Ei'e vapurunda Batnkil 

dostluğu hakkında uzun ve lamet Pa,a Hazretlerine ı 
hararetli makaleler yazmakta- Yunan topratından ayrıldı~ınıı 

dakikada, Atinadakl muvaffakiye. 

Bu meyanda amele kadın
lara doğurmadan alta hafta 
evvel, doğurduktan alta hafta 
ıonra fabrikalar tarafından 
mezuniyet verilecektir. Bu va
ziyette olan amele kadmlar 
bu mezuniyetleri esnasında 
yevmiyelerini tam olarak 
alacakJardır. 

dırlar. tlnizden ve Yunan hükümetJle icra 

1 program mucibince istikbal 
merasimi huduttan itibaren 
başlıyacakhr. • 

Kıral naibi Amiral (Hor• 
ti ) cenaplan Türk Başvekilin! 
yarın kabul edecek ve gece· 
leyin resmi bir ziyafet veri· 

lecektir. 
Peşte gazeteleri bu ıiyaret 

Hamidin 
Büyük 
Oğlu 
Ara bistandaki Miri 
Arazinin Kendisine Ait 1 

Olduğunu Söylüyor 

Berut, (Hususi) - Burada 
lmlunan Abdülhamidin oğlu 
Selim, Fransız Mümessiline 

müracaat ederek Suriye vo 
Flistinde ( Miri Emlak ) de· 
nilen yerlerin Abdülhamit va• 
rislerine ait olduğunu ve bi

naenaleyh bu hususta dava 
açmalarında bir mahzur olup 

olmadığını sormuştur. Mümeı· 
•il varislerin bu huıuıta dava 
l-çmakta serbest olduklarını 
kendisine bildirmiftir. Şimdi 
Selim ( Sayda ) mahkemesin• 

bir arzuhal vererek (ResUlayn) 

daki çiftliklerin kendilerin• 

ait olduğunu dava etmiştir. 
~avaya t 4 teşrinievvelde 
akılacakhr. 

Macaristanın Ankara sefiri ederek Türk - Yunan dostluğunu 
M. Tabi, İsmet Pqamn ziya• takviye ._ taraln eden mükile· 

mabnızın netieeltıdnden doı•yı 
retinde hazır bulunmak Ozere sld tebrik ederim. Bütün arka-
Peşteye muvasalat etmiıır.tir. datlarınızıa ael.imlarmı fbl.it 

" ederim. 

Gazi Hz. nin Tebrikleri GAZI M. KEMAL 
Haber aldıtımıza göre lamet 

Pa,a bu ayın on betlnden aonra Baıvekil İsmet Pata Yu· 
nanistandan ayrıldığı sırada 
Gazi Hazretlerinden ıu tebrik 
telgrafını almıştır : 

memleketimize dönmüf olacak 
ve ayrn ytrmlıılnde şehrimizde 
toplanacak olan Balkan konfe
rıınıanı kütat edecektir. 

1 Ankarada Bir Darül
fünun Tesis Edilecek 
Gazi Muallim Mektebinin Bu İşe 

Tahsis Edileceği Söyleniyor 

Darülfünun şekline kelbedll~c•ğl ~öglene11 
Gazi Maallim Mektebi 

Ankara, 1 O ( Hususi ) -
Burada muhtelif mahfellerde 
Ankarada bir Darülfünun te· 
sis etmek fikir ve kanaatle· 
rl gUnden gilne llerlemek-

d. Bu hareket son günlerde te ı~ ' 

nelerde ( 400 ) bin liraya ya
pılan bu. mektep muazzam 
bir müessesedir. Şimdiki hal· 
de ortamekteplere muallim 
yetiıtirmektedir. Esasen bu 

I b 1 Darülfünununun ıslahı 
Altın Bolluğn 8:~~ı:da yapılan münakaşa· 

.. N~vyork. 9 (A. A.) - Gua• h daha kuvvet bul· 

mektebi bitirenler DarüJfünu· 
na girebilmek ve bir sene 
sonra Darülfünun diplomait 
almak hakkmı da haizdir. 

•anty T )arla bir MUstakbel Ankara 
, rust Compani mUeı· muştur · . M il' 
ti~:~:i Franıaya ait olmak DarUJfUnunu için Gaıı ula ıg~ 

...... .... b' i bir eıaı o aca 
•ı . .... Mekte ın D 
UVu·-~---~-.o......L.............U eD &•• 

Burada münevverler ve 
muaIHmlerdcn mUrekkep mu· 
bitler bu mesele ile çok ya· 
kından alakadar olmaktadırlar. 

Ayni zamanda fabrikalarda 
çocuklu amele kadınların ço
cuklarına mabsuı birer emzik 
yeri tahsi• edilecektir. Bu 
kabil kadmlarm çocukları 
buralarda beslenecektir. 

Çocukların amelelik yapa· 
bilmeleri için mutlak surette 
ilk tahsillerini bitirmeleri ıart 
konulmuıtur. İlk talisil veıi
kası göstermiyen çocuklar 
imal4tbane ve fabrikalarda 

istihdam edilmiyecektir, Ka· 
nun IAyikası Meclisin önU-

mOzdeki içtima devresinde 
çıkacaktır. 

Müthiş Sözler! 
B.ir lngiliz Ceneralı 

Korku Saçıyor 

l:.ondra, 9 (A. A.) - Ceoe· 
ral Smutş, Sheffield darlilfünu· 

nunda söylediği bir nutukta 
demiştir ki: "Bugfinkü müsellih 
sulha, ciddi bir tahdidi tes1ihat 
tedbirlerile nihayet verilmiye-

cek olursa çok biiyük bir 
felikete yaklaşmak üzere bu· 

lunduğumuzdan şüphe etme· 
melidir. Böyle bir hal vuku· 

unda büyük şehirJerin ve 

memleketlerin her tarafını 

hastalık mikroplar1 ve zehir 
kaplıyacalctır . ., 

Şarktan Gelen Aşiret 
T ekirdağı ve İzmir havalisl

ne sevkedilecek olan Şark 

~aşiretlerinden bir kafile daha 

ıehrimize gelnıittir. Bunlar 

yakında T eklr<lağma gönde
rilecektir. 

Atina, 10 ( Hususi muhabi- 1 
rimizden) - Balkan Şampi· 1' 
yonası miisabakalarma bugün 1 

' öğleden sonra devam edile
cektir. Bugünkü müsabakalara 
bizim atletlerden Semih ve 
Mehmet AJi de gireceklerdir . 

200 metre ve 4 - 400 metre 
yarışlarda fazla Umidimlz var
dır. Atlamalardan da iyi de
receler alacağımızı zannedi
yorum. 

4 X 100 bayrak yarııına 
Semih, Mehmet] AH, Hakkı 
Enverden mUteıekkil' takım 
girecktir. Enverin henüz aya· 
ğmda kıramp vardır. Eyi ol· 
masığı takdirde İzmirli Beha· 
dir gircektir. 3 adımda Tev· 
fik ve Haydardan eyi netice
ler bekleniyor. 

Çelebl ıı:Ade 

Sait Tt1flflk 

Tenis Maçları 
Atine, ( Hususi muhabiri• 

mizden ) - Balkan şampiyo
nasmm tatil günlerinde T enİlı 
turnuvası da son günlerini 
geçiriyor. Teniste tek milsa· 
bakalardaki mağlübiyetimiz· 
den sonra çiftlerde de pek 
Umidimiz kalmamıştı. 

Çünkü geçen seneki tam· 
piyon takım çıkamıyor ve yal
mz Suat ile Sedat oynuyordu. 
Bulgarlara karşı kazamlan ilk 
galibiyetten sonra teklerde 
bizi kolayhkla mağlöp eden 

BuıGl'llı:I mUHbakalar lçln YıınanWanD 
ea çok pnndlklerl atlama t•mplyonu 

Argiris 

ve yeni senenin Balkan birinci 
ve ikinciliğini alan Pulyel ile 
Mişuya tesadüf ediyorduk. 

Dünya şampiyonu Tildene 
karşı oynamıf olan bu iki 
mühim oyu~cu hiç şüphesiz 
bizi kolaylıkla mağlup edi
verdi ve bizmkiler ancak bir 
set alabildiler. Eğer ilk oyun· 
da Şirinyan sakatknmasa idi, 
hiçbir takıma suhuletle mağ
lup olmak ihtimali kalmazdı. 

( Devamı 6 ıncı eayfada } 

/j Terkosa Havale ] 
-----------·---------------------------------~~-= 

- Bir "Ölüleri Yakma Cemiyeti,, teşkil edilecekmiş. 
- Reisliğine Terkos Şirketi MUdiirlinil intihap etmeli. 



2 Sayta SON POSTA 

( Halkın Sesi ] DABILI 
Bir Milyon Liralık 17 ı·ı 

P. verem ı er 
ıyango Aıa··bet 

Tayyare Cemiyeti Yılbatı l Y~ 
ıeceıi için bir milyon il· B kl • 
ralık bir piyan.o tertip e ıgor 
etmittir. Bu piyan.onun 
halk tlıerinde bıraktıtı 
biı ve tealri tu ıuretle 
teıbit ettik: 

NUll'et B. ( Gedikpaıa Pehllna 
..ak 15) • 

- Ben esas itibarile tali 
oyunlarının ve piyangoların 

aleyhindeyim. Bence en iyi 
Ye bayırlı servet alın terile 
kazanılandır. Tali oyunları, 
piyangolar insanları boş ümit
lere kaptırır, mesaiden alıkor 
ve zahmetsiz gelen paralar 
insanların muvazenesini bozar, 
nafi olmaktan uzaklaştırır. Fa-
kat tayyare piyangosu milli 
bir iş istihdaf ettiği için buna 
birşey diyemem. .. 

Hasan B. ( Kilçiikllnıra tramvay cad
deai No. 5) 

- Piyango MUdürlüğünlln 
yılbaşı gecesi için hazırladığı 
piyanko çok iyi dnınnnlmüt 
Ye bulunmuıtur. Bu frenk 
adeti için o gece kumara, 
aefahete, ıampanyaya yalnız 
İstanbul ytlz binlerce lira 
veriyor. Bu paralarla bilet 
almak elbette hayırlı bir İf 
olur. ,,. 

Şlkrll B. (Salmatomruk 117) 

- Tayyare Cemiyeti Y ılbqı 
için bir milyon lira bllyfik ik
ramiyeli bir piyango tertip 
etmiıtir. Ben bundan çok 
memnun oldum. Çlinkü geçen 
•ene sefahat yerlerinde içilen 
pmpanyalann hemen bu ye-
kfına yakın parası Avrupaya 
uçup gitti. Demek ki halkı-
mızda bir gece için bu kadar 
para verebilecek bir kudret 
vardır. Bunu bir hayır cemi
yetine vermek elbette doğru 
olur. Hem bir de zengin ol
mak O midi var. 

* Zekeriya B. (Unkapaoı Atlamataıı 21) 

- Tayyare, asrımızın nakil 
Ye harp Yasıtası kadar rek
lim vasıtası da olmuıtur. 

Binaenaleyh memleketimize 
tayyare alacak olan bir te
pkkültın böyle bir hareketini 
hotnutlukla karşıladım. Yalnız 
Piyango Mlidilrlüğtl bir de ıu 
bazı bayilerin diirilstlilğilnll 
temin etse çok iyi etmiş olur. 

San'at Mektebinde 
Sultanahmetteki San'at 

mektebinde talebe kayıt ve 
kabul muamelesi hitam bul
•Uftur. Mektepte yeni sene 
tedrisatına bu sabah baş
lanmıştır. 

Fakat, Ücretsiz Yatak 
Miktan ihtiyaçtan 

Çok Noksandır 
Bllyük bir Verem hutane

ıine olan ihtiyaç, bilhaua 
tehrimiz için kendini ! tiddetle 
bi1&ettirmektedir. Şimdiki 

halde Viliyetin Adadaki ••· 
natoryomunda meccani yatak 
adedi on tanedir. Geçen 
sene yirmi tane iken tasarruf 
maksadile bu sene on yatak 
ilga edilmiştir. Belediyenin 
ise 11 yatağı vardır ki bun
lar tercihan belediye memur
larına tahsis edilmiştir. 

Veremliler bu yataklarda 
ancak (4) ay kalabilecek, 
ıonra sıra ile baıkaları yata
bilecektir. Bu (11) yatak ıim
diki halde memurlarla dolu-
dur. Halbuki sıra defterinde 
(70) hastanin ismi yazılıdır. 

Haber aldığımıza g&re Da
hi!iye ve Sıhhat Vekiletlerio
den son gelen bir emirde sıra 
usulünün kat'iyyen bozulma
ması ve bir hastanın aanator
yomda dört aydan fazla yatı

rılmaması tekrar bildirilmiştir. 

Maarif Cemiyeti 
Bu Seneden itibaren 
Faaliyetini Genişletecek 

Haber aldığımıza göre 
Maarif Cemiyeti bu sene 
içinde faaliyetini genitletmiye 
karar vermiıtir. Cemiyet şim
diki halde Ankarada bir 
Ana mektebi Ye İlk mektep 
açmıı, ayrıca yine Ankarada 
Lise Ye Orta mektep talebe
leri için bir yurt tesis etmiı 
bulunmaktadır. Bunlardan baş
ka Adana, Burıa ve Çorumda 
da birer Talebe yurdu açmıftır. 
Bir de Bursada leyli ve nehari 
bir Kız lisesi teaiı etmlftir. 

Bono Tevziatı 
Gayrimilbadillere bono te.

ziabna deYam edilmektedir. 
Bu ıabahtan itibaren de 
801 den 850 numaraya kadar 
olan dosya sahiplerine bono 
verilmiye bqlanmııtır. Fakat 
alikadar gayrimftbadiller teY· 
ziatın çok ağır bir ıekilde 
yapılmasından ıikiyet etmek
tedirler. 

1 Sokaklarda Sürünen 
Kimsesiz Çocuklar 

Ayasofyadaki Kimsesizler Yurdu Bu Zavallılan 
Hem Barındırıyor, Hemde Çalışmalarını Temin 
Ediyor. Fakat Bu Teıkilih Geniıletmek Lazım 

Agaso/gadalcl lcimseslzl•r Yarda 
lstanbul Belediyesinin Aya

ıofya medresesinde açtığı 
( Kimseaizler yurdu ) son ıa· 
manlarda çok faydalı bir ıekil 
almııbr. Mtıesıesenin henDz 
birçok ekıikleri olmakla be
raber kimsesiz çocukları sokak 
köıelerinden kurtarması itiba· 
rile takdire ıayandır. 

Yurdun bulunduğu bina (36) 
odalı eski bir medrese bina· 
ııdır. Belediye buraya (30) 
lira aylıklı bir bekçi, (50) 
lira aylıklı bir kAtip tayin 
etmiş, (65) tane de karyola 
yerleştirmiftir. Kııın bazı oda
larında soba yandığı gibi 
ayrıca elektrik tesisatı yaptı

nlmııtır. 
Mekteplerde okuyan bazı 

yurtsuz talebelerle kilçllk 
amele çocuklar geceleri bu
raya gelip yatmaktadırlar. 
Yurtta barınan çocuklardan 
( 13) n mektep talebesidir. 
Diğerleri ise fabrika, matbaa 
ve dilkkinlarda çalışan ço-
cuklardır. 

Buğday Geliyor 
Son gtlnlerde Anadolunun 

muhtelif yerlerinden ıehrimize 
ıelen butdaylar mlihim bir 
yekima baliğ olmuştur. Bu 
aevkiyat buğday fiatlerinin 
dilımesinl neticeJendirmittir. 

Buyukadada Elektrik 
Adalar elektrik teai1atı iler

lemektedir. Verilen bir habere 
•llre Bilyükada bir aya kadar 
elektriğe kavutacaktır. 

Bu çocuklar her sabah 
saat (8) de Yurdu terketmek 
Ye işlerine gitmek mecburiye
tindedirler. Bu mecburiyet 
onları tembellikten kurtarmak 
için konulmuştur. 
Akpmları da ıaat bqten 

ona kadar Yurda dönmeleri 
lazımdır. Saat ondan sonra 
gelenler kabul edilmemekte-
dirler. Bu çocuklar yaı tertibi 

j 1ile ayrı ayrı odalarda yat
. maktadırlar. Ayrıca talebele
r rin geceleri derslerine çalış
. ;pıaları için birkaç ta mektep 
sırası konmuştur. 

Son zamanlarda müracaat 
edenlerin adedi çoğaldığı 
için Belediye yatak adedini 

3 f azlalaşhrmıf, 15 karyola da
ha ilive etmiştir. 
' Fakat bu arada bazı kusur
lan da tesbit etmeyi faydalı 

bulduk. Meseli Yurdun aylıklı 
bir odacısı olduğu halde oda
ların temizliğine dikkat edil
memektedir. 

lktısat Vekili 
Bir müddettenberi Anupada 

bulunan ikb1at Vekili Muıtafa 
Şeref Beye bir fdtk amellyab 
yapılmıttır. Vekil Bey bir ay 
ıonra avdet edecektir. 

Suikast Tahkikatı 
Suikut tabkikabna den• 

edilmektedir. Bu tetebbG.Un müc
rimi olarak yakalanan Asrobun 
ilk lıtlcvabı bltmlttlr. Bunun 
hudut haricine çıkaralmuı lhlm 
geldlti hakkındaki haberler teJlt 
edilmektedir. 

Havaların 
Isınmasına 
Aldanmayınız 
Tecrübeli ihtiyarlar Bu 
Sene Kışın Şiddetli 
Olacağını Şöylüyorlar 

On bet gün evvel birden
bire dejiıen havalar Adeta 
kara kış günlerini andırdı. 
Dondurucu soğuklar herkesi 
palto ile gezmiye mecbur 
etti. Fakat iki günden beri 
havalar tekrar ısınmıya başla
ladı. Netekim diln ılık bir 
ilkbahar günü gibi idi. Fakat 
halk arasında tecrübelerine 
itimat olunan kimselerin 
ı6zlerine bakılırsa bu ıe
ne kıı pek şiddetli ola
cak ve geçen senelere na
zara ilkbahar ortalarma ka
dar devam edecektir. Yine 
bu sözlere inanmak lizım ıe
lirse bu kış mevsimi çok 
kar yağacaktır. Rasathaneye 
gelince; hava vaziyetini fennt 
usullerle tesbit eden bu 
müessese, fimdiden bir tah
min yapmanın fennen mnmktın 
olamıyacağını, ortaya ablan 
rivayetlerin de dedikodudan 
ileri geçemiyecegını bildir
mektedir. 

Şilt Maçları 
Dün Stadyomda Altı 

Takım Karşılaşh 

İstanbul mm takası Fut bol 
Şilt maçlarına dün stadyomda 
devam edildi. Evveli Fener
bahçe ve Kasımpaşa ikinci ta
kımları karşılaşacaklardı. Fakat 
F enerJiJer gelmediğinden Ka
ıımpaşalılar galip sayıldı. 

Sonra Beylerbeyi - HilAl ta-
kımları oynadı ve Beylerbeyi 
3-1 galip geldi. Bunu mütea
kıp T opkapı - Süleymaniye 
çarpıştı ve Snleymaniyeliler 
2-1 kazandılar. Bundan sonra 
gUntin en milhim müsabakası 
lstanbulaporla Anadolu takım
lan arasında yapıldı. 

lstanbulsporlular ilk devrede 
oyunu açamadılar. Bilik.is kar
ı• taraf iyi bir mlidaf aa oyunu 
oynıyordu. Nihayet bin mtlş

kOIAtla lıtanbulspor ( 1) gol 
attı ve o golle galip geldi. 

Bir Ziyaret 
Amerika ıeflrl M. Gruw dGn 

refakatinde Amerika ı~fareti 
ptefe komeniyali oldutu halde 
lnflliz aefiri M. Corc Klirk Ce
naplarını ziyaret etmlttir. 

T eırinievvel 10 

Günün 

Millet MeclisinİJI 
Çalışma Şekli 

Geçenlerde Millet MecliıhJll 
çatı,ma tarzının detiteceği, ,ı.
diki 6 ay çalıtma ve 6 ay ta• 
yerine, 3 ay mesai ve 3 ay ...
teklinin kabul edilecetl yazılJ 
Bu cereyan •ittikçe kuy...etl-' 
mektedir. Mecllı lklnel reiıl H 
bey bu huıuıta f6yle ıGylem 
tedir : 

- Evet böyle bi' fikir var 
Oç ay meniyi Gç ay tatiJ ta 
etmek ıuretile mecliıin timdi 
mesai zamanlarının tadili mcvı 
bahistir. 

Bu hususta mevcut cerey 
ancak Meclis açıldıktan ıonrf 

kat'i bir tekil alarak tatbik c 
lebilir.Çünkü bu, Meclisin karari 
yapılabilecek bir iştir ve bir kr. 
nuna ihtiyaç vardır. 

Alacakhlarm Cevabı 
Pariı, 9 ( A. A. ) - Osman 

borçları meclisi, Türk hükum 
tinin ıon mektubuna cevap v 
rerek vadesi 20 - 11- 1931 d 
gelecek olan tediyatın temini vf 
dliyize tahvil edilecek miktarı 

tecdidi için bilha11a ınar eyi~ 

mittir. 

Eski Macar Başvekili 
Geçen tene memleketimiz 

ziyaret eden Macar Başveld 

Kont Betlene Pettede bir am 
liyat yapılmıttır. 

Bitaraflar TopJamyor 
Mübadil emlakin iade 

meselesinde Mübadele 
misyonunda Türk ve Yun 
heyetleri arasında bir ihtil 
çıkmıştı . Haber aldığımı 
göre bu ihtilafı halletme 
ıçın komisyondaki bitaralı 
azalar bugUn bir içtima yr 
pacakladır. 

itfaiyede Gaz Kursu 
latanbul itfaiyesi için gaz ma,.. 

keıi alınacağı yazılmıth. Belediy 
bilha11a gaı netreden yangınları 

ıandürecek veuitin tedarikin• 
ehemmiyet veriyor. 

Bunun için itfaiyede bir gd 
kursu açılması kararlaştırılmıt• 

tır. Bu kurı için itfaiye grup 
imirlerinden biri Ankaraya git• 
miş, Ankaradaki kursa devadl 
etmiye başlamıttır. 

Maçkada Bir Cinayet 
Evvelki akşam Neşet B. 

isminde birisi Maçka Eczanesi 
Sahibi Fevzi B~yi on yerin· 
den yaralamıştır. Cinayeti ya• 
pan adam eczacı Fevzi Beyin 
eski kayınbiraderidir. Cinaye-
tin bir miras meselesinden 
çıktığı anlaşılmaktadır. 

Başma Kiremit Duşmuş 
Tahir isminde birisi dfü:ı 

Fındıklıdan geçerken başına 

bir kiremit diişmtlı, yaralan• 
mıştır. Hldiseye sebep old 
Yani isminde birisidir. 

l_S_on __ R_o_s_ta_'_n_ın_R_e.s_i_m_l_i _Hı_i_k_a_y_e_sı_·: ____ ---!' _____ R_a_z_ar_ Ola Hasan B. Ve Zerzevat J 

°' 

1 : Komtu - Huan Bey, ıerzevat 
a,.ıdıyomm? Vala IBYalb Huu Bey ••• 

2 : Komıu - Eter kalantor birine dalka
wkluk etaeydla blyle zenevat ayıldamuclm. 

3 ı Hasan B. - Blldltfn fibi 
komıu. Bunun ela bqka zem yar. 

delil 1 4 : Huaıı B. - Blıtlln insanlar serzeval 
1 ayıldamuım bU..lerdl lıl~blri dalkavuk olmas~a. 
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PO~TA 

1 H erg ün Son Postanın Resimli Makalesi 
Aşk 
Halinde 
Bir Dostluk 
-----Yazanı s. R.-

Atina, ( Hususi ) - Yunan 
Meb'usan Riyaseti İsmet Paşa 
ile Tevfik Rüştü Bey şerefine 
fevkalade bir içtima tertip 
etti. Bu mühim hidisenin umu-
nıi tafsil!tını hem Ajans. hem 
ben bildirdik. Fakat bu, o 
derece mühim bir vak'adır ki, 

--
1 _ Pencerenl:d açınız. içeri temiz ve / 2 - Pencerenizi açımz, kutların cıvıl-

saf hava ginfn. Ciğerleriniz genişlesin, baını, tabiatin sesini i.şiteıiniz. 

sıhhatiniz iyileşsin. 

Pencerenizi Açınız ~ 

3 - Dimağınızın penceresin{ açınız. 
Dimağınız, görli.şünüz genitlemin, ufkunuz 
biiyüsün. 

üzerinde durmayı (Son Pasta) 

karileri için faydalı buluyo
rum. Meb'usan ve Ayan Mec
lisinin müşterek içtimaı de

mek, milli ve umumi bir mec
lis halini alması demektir ki 
pek nadir ahvalde vukua ge
lir. Hele böyle bir mecliste 
ecnebi bir devlet reisi veya 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
MEMLEKETTE ' Meb'usluk Kavgası LiSELERDE 

Sözün Kısası 
Vunanistandan 
Ne 
Getirmeliyiz? 

P. S. 
Atinadan bize gelen tektük 

ufak haberlerin hepsi büyilk 
birer derstir: Yunan belediye
si, şehre su getirtmek için, 
on bir milyon dolar, yani 
yirmi iki bin Türk lirası har· 
cıyarak bir göl yaptırmış. 

Bizde, T erkos gölft gibi ta
biatin büyük bir ihsanı var 
ken, terşih havuzlan mıdır, 
nedir, onları bile ıslah ettire
miyoruı: ve susuzluktan evle
rimiz, hayır, ciğerlerimiz ya
nıyor. Bentlerimiz var, kaynak 
sularımız var, yine de içecek 
su bulamıyoruz. 

mümessilinin Türkçe nutuk 
söylemesi ve hunun böyle ar

zu olunması yine ayrı ehem
nıiyeti haiz bir hadisedir. 

Bilhassa bu celsenin mera
sim mahiyetinde kalmıyarak 
resmi zapta geçirilmek kararı 

Ankara Ve lzmirde 
Dünkü Müsabakalar 

İngilterede İntihabat Alevli Bir 
Şekil Almak İstidadındadır 

Bu Sene Yeni Hazırla
nan Tarihler Okutulacak 

Gazetelerimizde okuyoruz 
ki Atina Belediye Reisi hara· 
retli bir Venizelos aleyhtany· 
mış. Yalnız gazetelerde oku
makla kalmıyor, ticari reka· 
bet sahasında da biliyoruz ki, 
Yunanhlar, iktısaden büyUk 
bir inkişaf halindedirler. 

Verilmesi, Türk gazeteci ve 
meb'uslarına Yunan meb'us 
aafJarında yer gösterilmesi 
Yunan Hükumet ve milletinin 

Türk dostluğuna verdiği ehem
nıiyet ve kıymeti gösterir. Bu 
derece açık bir surette izhar 
olunan muhalasata karşı ya
pılabilecek mukabele ayni aa
IDİmiyetle uzatılan eli tutup 
sıkmaktır ki bugün cereyan 
eden vukuat bunun bir ifa· 
desidir. 

Bugün, Atina civarında 
Elefsina denilen tarihi bir 
mabet enkazını ziyarete gi
derken vaktile Rusyanın işga-

linde bulunmuş, bir buçuk sene 
kalmış ve Ceneral Yuvanonun 
ıoförlüğünii yapmış bir şoföre 

tesadüf ettim. Benim bindiğim 
otomobili o idare ediyordu. 

Kendisi aslen Yunanistanlı 
olduğu halde Bursada adam· 
akıllı Türkçe öğrenmiş. 

Benim bir Tilrk gazetecisi 
1>lduğumu öğrenir öğrenmez 
eledi ki: 

- Artık dost olduk, öyle 
4ieğil mi? 

Cevap verdim : 
- Evet. Bu dostluktan 

memnun musunuz ? 
- Nasıl olmayız. Başkasının 

hesabına düşmanlık yapmak
tan ne çıkar. Kendi kendimize 

fenalık yapıyoruz. 

Bu sırada yoldan, ıırtına 
IU dolu destisini vurmuş bir 
hdın geçiyordu. Benim hususi 

İfaretli olan otom o bilimi gö· 
l'Ünce hemen durdu, desti· 
•ini yere bıraktı, batladı 
•lk1şlamıya. Safdil, zannı ile 
if<ıretli otomobili görünce, 
içindekini de İsmet Paşa zan· 
iletmişti. 

~· Bi~az ötede bir merke~e 
•nrnıf bir çocuk, kasketıni 

rkarnıış, çılgın bir heyecanla 
b~~et Paşayı selamladığı zan· 

1 
e Şapkasını sallıyordu. 

... Doğrusu, bu işaretli oto
""40b'U it 1 erle sokaj'a çıkıp do-
Ç:~ nıUşkUl bfrşey oluyor. 
a~ı~ halk derhal, ismet Pş. 
"1l :Yor ıanııil• el, kol, şapka 

•Yor S' d . b . •, • ız e ı ; .. ec urıye 
'-.:;~ketıJzlik vlmasın diye 

( Veriyor, Paıaya alt 
l)••a 

Ankara, 10 (Hususi) -
Dün yapılan lik maçlarında 
Allınordu - Çankaya ikinci 
takımları berabere kaldılar. 
imalatı Harbiye ile 189 uncu 
alay arasındaki müsabakayı 
İmalatlılar 6 - 1 kazandılar. 

Gençler birliği de Altınot

duyu 3 - 1 yendi. 
İzmir, 10 ( Hususi ) - Lik 

maçlarına dün devam edildi. 
Göztepe birinci takını 

Şarkspor takımına bire karşı 
iki sayı ile galip gelmiştir. 
Bundan sonra İzmirspor ve 
Altay birinci takımları kar
şalaşblar. Maç çok heyecanlı 
oldu, neticede her iki takım 
birer sayı ile berabere kaldılar. 

Avukatlık 
Sitaj Müddeti Alta 
Aya indirilecektir 

Ankara, 1 O ( Hususi ) -
Hukuk fakültesi ve Ankara 
Hukuk mektebi mezunlar. 
avukathk yapabilmek ıçın 
iki buçuk senelik bir ıtaja 
tibl tutuluyorlardı. 

Fakat milnbal yer1erin 

Londra, 9 (A.A.)- Yakında yapılacak umumi intihabat 
için gös terilecek hükumet taraftarı namzetlerin miktarı şu 
suretle tahmin edilmektedir: Muhafazakürlar 500, Amele Fır
kasına mensup milliyetçi aza namzetleri 50, Milliyetçi Libe
raHer 30. Muhalifler tarafından gösterilecek namzetlerin tahmini 
miktarları şunlardır: Amele Fırkası namzetleri 500, Serbes müba
dele taraftarları 50, Yeni miistakil Mosley Fırkası namzetleri 18 • 

Liberal Fırkası Ne İstiyor? 
Londra, 9 (A. A.) - Liberaller fırkası azasından Dahiliye 

Nazırı sör Herbert Samuel intihap mücadelesi münasebetile 
Bradford ta söylediği nutukta demiştir ki: 

"İhracatın çoğaltılması yahut ithalatın azaltılması ve para 
meselelerinin hallini temin edebilecek herhangi bir teklifi tetkik 
haricinde bırakmıyacağız. Memleketin tamamile müttebit bu· 
lunmadığı ehemmiyetli bir mesele hakkında milletin bugün 
f~vkalade günler yaşamakta olmasJ vesilesile şimdiden herhangi 
bır karar ve büküm vermiye raza olmam.,. 

İngiltere, Almanyadan Niçin Korkuyor? 
Paris, 9 ( A. A. ) - lngiliz; Hariciye nazın Lort Rading 

ile refikası saat 16 da Londraya ha!"eket etmiştir. 
Lort Radıng, hareketinden evvel Fransız ve ecnebi gazte

leri müntesipleri:ı e şu beyanatta bulunmuştur. 
"Parise seyahatimden ve burada bir iki glln geçirdiğim

den dolayı çok memnunum. Bu seyahatimin Franaaz
Alman muhtelit komisyona iştirak edecek Fransız murah· 
haslarınm intihaba zamanına tesadüf etmesi Avrupanm 
mali ve ikbsadi istikrarını ve sulhün devamını temenni 
etmek için lngiltereye bir vesile temin ehniştir. 

Zaten lngiltere Fransa ile Almanya arasında bir mesai 
iştiraki ve anlşma usulüne iştirake daima hazır bulunmaktadır.,, 

~~----------..-.-·----------~--~ 
Çinde Son Vaziyet azhğı dolayııile bu genç hu

kukçulann hepsi memuriyete 
tayin edilemiyorlar ve bu yüz-
den stajlarını yapamadıkları Cenevre, 9 ( A. A. ) - Japonyanın Cemiyeti Akvam 
için avukatlık hakkına da nail nezdindeki murahhas heyeti Çinde vaziyetin Japonlar aley· 
olamıyorlardı. hindeki hareketin şiddetlenmesinden dolayı gittikçe vcbamet 

Bu vaziyet karoııında bun- peyda ettiğini Cemiyeti Akvama bildirmiştir. 
dan birkaç ay evvel Adliye Japonya, Mançurideki konsoloslarına Çinde baı g8stcren 
Vekili Yusuf Kemal Bey iftirak hareketlerine iştirakten Japon tebasının şiddetle 
beyanatta bulunarak avukathk menedilmesini emretmiştir. 
stajının altı aya tenzil cdile4 (fngiltere ve Cin Japon meaelelerine ait haberlerimiz burada bit-

• • medi. Lı'.Hfen Sinci sayfa~u:ıdaki tafilıitı okuyunuz.] 
ceğini beyan etmııti. ===~=-=== ,....,,,,~"-=----- -- =======-=== 

Söylendiğine g<Sre avukatlık r 
stajını altı aya indirecek olan 

kanun layihası Meclisin önU· 
mUzdeki teşrinisanı devresinde 
çıkacaktır. 

Bursada Kapatllan Gazete 
Hükumetçe görülen IUzum 

üzerine geçenlerde kapatılan 
( Kardeş ) gazetesinin sahibi 
Vasıf Neçdet 8. ~ur.ayı Dev· 
lete müracaat etmıştir. 

Tayyare Piyangosu 
O UncU keşide tayyare pi· 

ç varın DarUlfnnun 
yangosu ..,JlOi.ıunda çekile-
korıferans 

cekll. b ilk lk-
J Bu ketf dede en Uy 

• ıoo,000 liradır. 

• • 
ister inan 

• 
ister, • 

inanma/ 
İsmet Paşanın Atina · alınamazdı ve "tabir buka· 

• .1 d 
seyahati münasebetile Is- ar kısa bir zamanda 
tanbul gazetelerinde re- buraya da vasıl olamazdı. 
sim yetiştirmek hususun· Dünkü akşam gazete• 
da ifrata varan bir faa· ferinden birinde de Ko
liyet görllnllyor. rent boğazından Ege va• 

Dünkü Milliyet arka· purunun geçişini gösterir 
datımızda, ismet Paşanın bir resim çıktı. Halbuki 
Pire llmanandan hareket bu resim çıktığı anda 
ederken ıehrl aelAmladı- Ege vapuru henüz Ko• 
tını gösteren bir resmi rent boğazını ya geçmlı 
ııeıredildl. lımet Paşa veya geçmemişti. 
Pireden gece yarısı hare· Artık bu vaziyet kar-
ket .ttl. Tabft bu resim şısmda. 

lstt1r inan ister inanma/ 

Ankara, 10 {Hususi)- Orta 
mektek ve lise müfredat pro· 
gramlarında bu sene yapılan 

değişikliklerin en mühimmi tarih 
tedrisatınır. Eskiden olduğu 

"gibi tarihlerdeldevir taksimatı 
yoktur. Verilen karara göre, 
eski tarih kitaplarının hiçbirisi 
okutulmıyacaktır. BUtün sınıf
larda Tilrk tarihi Tetkik En
cümeni tarafından hazırlanan 

tarihler tedris edilecektir. 
Encümenin hazırladığı bu ki
tapların tab'ı ancak 10 teşrini 
sanide ikmal edilebilecektir. 

Avusturyada .. 
Viyana, 9 (A. A.) - M. 

Miklas tekrar Reisicümhurlu· 
ğa intihap edilmiştir. 

Suriye Kırallığı 
Fransızlar Kıral Faysalın 
Kardeşini İstemiyorlar 

Berut, ( Hususi ) - Suriye 
Fransız Mandası Mümessil ve
kili Müsyü (Hillo) gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur : 
"Elyevm Pariste bulunan mü
messil M. Ponsodan aldığım 

bir mektupta Kıral Faysalın 
biraderi Emir Alinin Suriye 
Kırallığına tayin edileceği 
hakkındaki şayialar tekzip 
edilmektedir. Bundan başka 
son zamanlarda yine bu me
sele etrafında çıkarılan ha
berler de tamamen asılsı:::dır. 
Fransa Hükümeti Suriyede 
Cümhuriyet istiyenlerin arzula
rını tasvip etmektedir.,, 

Feci Kaza 
Dün İki Alman Ağır 

Surette Yaralandı 

Galatada Liileci Hendekte 
oturan Krisger isminde bir 
Alman Antuvan isminde bir 
arkadaşile bir motosiklete 
bi~mişl~r, BüyUkdereye git· 
mışlerdır. 

Bu iki Alman dlSnilşte Mas
lak yolunda bir otomobil 
ile karşılaşmışlar, mUıademe 
vukuana mini olmak için de 
manevra yapmak istemişler
dir. Bu sırada tekerlekler 
kaymq, motör devrilmiş, ikisi 
de ağır suerette yaralanmışlar
dır. Antuvanın yar&11, haya-
bnda.n Omit keıllecek ıeldlde 
tehlikeli& 

Bütün bu haberler, bnyDk 
bir hakikatin fersahlarca uzak· 
tan görebildiğimiz muhtelif 
zaviyeleridir. Yunaniılar de
mokrattırlar, hızlı inkişaf edi· 
yorlar, zenginleşiyorlar. Bütiln 
bunlan görmek için · Atina
ya kadar gitmek te )Azım 
değildi; bu hakikat yllrllyor, 
sık sık Yunanistandan kal
kıyor ve limanlarımıza kadar 
giriyordu . Senelerdenberi , 
meb'us gazeteleri bile, Pire 
Jimanile İstanbul limanı ara· 
sındaki fark.lan ve sebeplerini 
haritalarla, grafiklerle, fotoğ· 
rafilerle gösterdiler. (Bu gazete• 
!erden biri de ucumhuriyet,, 
tir.) Fakat Umit edelim ki Yu
nanistanla yakınhğnnızın arttı· 
ğı bugünlerde yeni dostumuzu 
muvaffakıyete götUren sebep
leri daha iyi görelim ve Ati
nadan buraya arkadaı bir 
milletin selamile beraber fay· 
dalı bazı dersler de getirelim. 
Hemen tatbikata geçmek 
şartile. 

Meyhane cinayeti 
Arap Cemal isminde 

Birini Öldürdüler 
Dün gece Balatta kanlı 

bir hadise olmuştur. Tahki· 
katımıza göre o civarda 
T anaş isminde birinin 
meyhanesinde F evzl lımin• 

de bir amele batı ile 
arkadaşı Arap Cemal rakı 
içiyorlarmış. Meyhanenin bir 
köşesinde de Y orgi ve Mus
tafa isminde iki arkad&f otu
ruyorlPrmış. Bir arı>Jık bu 
dört ki~i arasında. kavga çık· 
111ıştır. 

Kavgayı yatıştırmak milm· 
kün olamamı3 ve Y orgi ile 
Mustafa bıçaklarına davran· 
mışlardır. Netice Fevı:i ile 
Cemal ağır surette yaralan· 
mışlardır. Arap Cemal aldığı 
yaranın tesirile ölmüş, Y orgl 
ile Mustafa da yakılaomıs· 
lardır. 

MUst6~nf ik4t Serrisi ., 
Paris, 9 ( A.A ) - Cemiyeti 

Akvam mandalar .,o t.ısiyonu 
azası mlistemlekAt ıergist 

komiserliğinlm dAYetl O!erln~ 
teşriu.ievvel nihayetinde ıergiJI 
ziyaret etmeyi kabul etmlıtir. 



4 Sayfa 

1 Kırkagaç Mektubu 

Köylüye 
Yardımı 
UnutmamalL •• 

lzmir, (Huıu•I) - Kırkağaç 
kaza•ı Garbi Anadolu mın
takasının mDbim iktıaadl mer
kcinden biridir. Geçende 
Akhisar kaza merkezine 
yaptığım •eyyahatten istifade 
ederek mıntakamızıq., bu gtl· 
zel kazasında bet altı saati
mi geçirdim. Kırkağacın ikb
•adi vaziyeti, diğer kazalara 
nisbetle çok iyidir. Kırkağaç 
bu sene 800 ton Uzüm, 
200,000 kilo tUtUn, 2500 
balye pamuk istihsal etmiştir. 

Bundan evvelki aenelerin 
istihsalatına nazaran, bu •e
nenin istihsalib azdır. 

Bu sene Kırkağaç köylerini 
•u basbğı zaman, Ziraat Ban
kası köylüye 59000 lira kadar 
ikrazatta bulunmuştu. Köylll, 
bunu su baskını gibi fevkalA
de bir hAdisede ihtiyaçlannı 
temin için verilmiş kredi zan
netmişti. Köylil f evkallde ih
tiyaç zamanlarında aldığı pa
rayı zaruri ihtiyaçlarına sarfet
tiğinden elinde birşey kalma
mıttır. Mahıul alımı mevsimine 
ıirerken, herkes bankanın 
lkrazat yapacağını zannedi
yordu. Fakat Ziraat Bankası 
yeniden ikrazat yapmamıt ve 
yapıp yapmıyacağı hakkında 
köylllye bir haber veya ma
lumat •ızdırmamııtır. 

Bunun üzerine TUtfincnler 
Bankası, köylüniln imdadına 
yetişerek 54000 lira kadar 
borç vermiş ve bu ıuretle 
köylllnftn ilk ihtiyaçlan temin 
edilmiştir. Ancak bu az kredi 
aebebiledir ki köylil az mah-
ıul almıtbr. Fakat fiatlerin 
iyi olacağı, tlltiin cinsinin iyi 
ve hastahksız oluşundan an
laştlmaktadır. 

Tüttin satışı, bu sene Kır
kağaçta biraz geç başlıyacak
tır. Buna sebep, Ttıtlin lnhi
aar idaresidir. Tütnn · inhisar 
idaresi memurlan bu kaıada 
ikinci tahriri muayyen vaktin-
de yapmamışlardır. 

Tütün alıcılan mahsulli al
m ı ya geldikten sonra inhisar 
memurları ikinci tahriri yapa-
caklardır. Bu tekil, köylünün 
tiitüncüler elinde kalmasına 
ıebep teıkil edecektir. 

Kırkağaç tUtün zürraı, (Son 
Posta ) nın ikinci tahririn 
yapılması hususunda Tütiln 
inhisar idaresi Umumi Mü
dürlüğü nezdinde tetebbüste 
bulunmasına istirham etmit· 
lerdir. 

Tnrkiyenin en iyi kavun 
mahsulfi Kırkağaç kazasında 
yetişmektedir. Kavun satıcı
larının bana verdiği izahata 
ıöre, bazı tüccarlar Kırkağaç 
havaliaindeki fena cins kavun
lan ucuz fiatle tedarik ederek 
Kırkağaca getirmekte, oradan 
Kırkağaç kavunu firmasile 
harice aevketmektedir. Bu usul 
ise Kırkaiaç kavunlarının 
ı&hretini lekelemektedir. Ka· 
vuncular bundan tikayetçidir. 

Mahıuliln az olmuına rağ· 
men, Kırkağaç kaı:asmın umu
mi vaziyeti iyi addedilmek· 
tedir. Adnan 

So• Poeta J llahablrimlda bu me'c
labu ellmlse seçtikten aoaradır ld lzmı r 
aıatakuıada tatU. pl7aauı açılmıthr. 
Bundaki mUtalealar plyaaa açılmada·ı 
rnrelld samana aittir. Bununla beraber 
ltu .... lamlrde Ltataa pl1uua seç .......... 

SON POSTA 

1-SOMA MEKTUBU: TÜTÜN, OzOM B::;:::;:bu 
VE KÖYLÜNÜN KREDİ İHTİYACI ~=~~~:t 

•omanın umııml -'oma pırıı•ıltda alış Nriı 
lzmlr, (Hususi) - Ege lk- ! 

tısadl mmtakaaımn en dSmert 
kazalanndan biri de (Soma) 
kazasıdır. (Soma) kazası hal
kımn hemen hepsi çiftçi ve 
toprak adamıdır. Burada ça• 
hıkan halk ekmeğini, tam 
manasile topraktan çıkarır. 

Halk ve köylü hakikaten 
çalışkandır. Fakat onun be-
lini bfiken, semeresini azal
tan •ebepler olmasa o, da· 
ha emniyetle çalıtılacak •. 
Somada tütün ve üzüm bat· 
lıca yetişen mahsullerdir. Fakat 
bu sene UzUm mahsulil, Garbi 
Anadolunun diğer kazalannda 
olduğu gibi, geçen ıeneye 
nazaran daha az yetişmiştir. 
Eğer piyasanın sonunda 
mahsulün iyi para ettiği sabit 
oluna müstahsilin yüzll kıs
men olsun gillecektir. 

Fakat buna rağmen köylU
nlln derdi k&kltı ve esaslıdır. 

•amada 6ir Aar111an manzaraı 
Bu nokta tlzerine durmak k&yltlnln kredi ihtiyacı henüz 
llzım geline derdin en bil- temin edilmiş değildir. KöylD 
ytığünün ( kredi ) meselesi itini bqarmak için ıermayeye 
olduiunu açıkça sByliyebiliriz. muhtaçbr. Gerçe bir Ziraat 

Garbi Anadoluda kredi Bankuı var ve bu Ziraat 
kooperatiflerinin tetkil edil· Bankuı çabııyor. Fakat Zira· 
meline ratmen ( Soma ) da at Bankuımn varhtı bu ife 

klfl gelmiyor. Daha doğruıunu 
.&ylemek lizım gelirse, köyl8 ve 

çiftçiye fazla latihsal yapabilecek 
bir iktidar vermek için ona uzun 

vadeli ve bol ıermaye bulmak 
tm:ttlr. 

ikinci bir ıart daha var : 
Köyllinlln istihsal ettiğini ça
buk ve iyi fiatlerle satmak, 
yani onun malını sftratle ·pa
raya çevirmek. 

Öyle iddia edilebilir ki bu 
mesele para Ye sermaye bul
mak işinden daha mühimdir. 
Şimdiki halde koopertifler 
bu İfİ baıarmıya çalışıyor. 
Fakat bu mesainin genişletil
mesi ve tamamen asri bir tekil
de yilrOmesi şitldetle lizımdır. 

lıte size (Soma) dan bahse
derken milıterek bir dert hak
kında ı6z söylemiı oluyorum. 
Cünkn (Soma) köylUstinün bu 
derdine daha başka yerlerde 
de, her zaman tesadllf edilir. 

** 
Viranşehirde (Son Posta) Adanada Spor Hareketleri 

300 Evli, 1500 Nüfuslu 
Bir Kaza Merkezi 

. Vlranşelıird• Arsa megdanı denilen ger 

Virantehir, (Hususi) - Son 
Po•ta karilerine (Viranşehir) 
imizi hiç olmazsa töyle bir 
kuş bakışı tanıtmak hizmetini 
bugl1n ifa ediyorum. 

Kendi ismlle anılan kazamn 
merkezi olan kasabamız vak
tile çok mamur bir şehirdi. 
Şimdi ise ( 3 ) yüz ev ve 
( 1500 ) nüfustan ibaret kal
mıştır. Kasabanın umumi vazi
yeti harapça bir manzara 
halindedir. Evvelce burada 
bin dükkAn ve iki bin ev 
Tarken şimdi bunların ancak 
harabelerini görebilirsiniz. Bu
raya vaktile Abdülhamit tara
fından Bahaettin Bey isminde 
bir doktor gönderilmiı Ye o zat 
kasabayı yeniden baştan tanzim 

etmiş ve yeni bir ıekil vermiştir. 
Onun eseri olarak kasabanın 
plin1 bir Avrupa şehrini andı
rır. Fakat bugiln haraptır. 

Viranıehir bugün bir bele--

diye yoksulluğu içindedir. 
Belediyenin tahmini varidab 
(5000) liradır. Fakat bu para 
tamamen tahsil edilemediği 
için bugün çarıı ve sokaklar 
limbasız, iç sokaklar ise 
ç6plü ve kirli bir haldedir. 

Burada insan aradığı her 
ıeyi bulamamak vaziyetinde-
dir. Fakat Viranşehrin ıuyu 
bol ve iyidir. Yalnız kasaban1n 
ortasında bulunan yüzelli metre 
murabbaı bir su birikintisi, bir 

hastalık membaı halindedir.lçer
ıinden pislik fışkırıyor ve bu 
pislik nedense temizlenmiyor. 

Halk arasmdaki umumi has
talıklar dalak, trahom ve 
frengidir. Frengililer Belediye 
tarafından Urfaya gönderil
mektedir. 

Maarife gelince, merkezde 
ıeksen mevcutlu muhtelit bir 
ilkmektep vardır. Köyler 
henilz mektopsizdir. Sabri 

iki Klüp Arasında 
Bir intikam Maçı 

Adanaspor kongresinde hazır 6ıılunanlar 

Adana, ( Hususi ) - Geçen müdafaaya çekilmiye mecbur 
cuma ,nntı Seyhamporla oldu. Devrenin ortalanna doğ-
T orosspor ara11nda yapılan ru Seyhan takımı 4 üncü go-
iotikam maçının neticesini lllnil kaydetti. 
telgrafla bildirmiştim. Seyhan- Toroslular daha ziyade ıah•I 
•porun 1 - 4 galip geldiği bu bir oyun ıistemi takip edi· 
maç hakkmda biraz tafailit yorlardı. Seyhanda ise teknik 
veriyorum: daha kuvvetlidir. 

Müsabaka saat ( 5) te baş- Bilhassa Mehmet, Yılmaz 
ladı. Stadyomda binlerce halk ve Zeki Beyler çok iyi oyna-
birikmişti. Maça karşı alakayı dılar. Seyhan orta muhacimi 
arthran hususiyet ( T oros ) Aziz Bey ise parlak bir isti-
takımmda eski F enerbahçeli dada namzet olduğunu ispat 
Doktor ismet ve Ragıp Bey- etti. Torosta ismet, Ragıp ve 
(erin bulunması idi. Avni Beyler harikalar gös-

Oyun umumiyet itibarile t erdiler ve heyecanla başlıyım 
çok nezih ve muntazam, fakat maç yine halkın ve oyuncu-
çok heyecanlı oldu. ilk dev- larm hcyecanile nihayet 
rede Seyhanspor bir gol yedi buldu. 
Ye üç gol attı. ikinci devre 
daha seri ve heyecanla geçti. Spor Mmtakası 
Bu devrede Toros takımı Adana Spor Mıntakasına 

Bandırma, ( Huauaf) -
rada hayalar ıoğumıya b 
dı. Serıi aabcılan dl1k 
nna çekilmiye bqladılar. 
Yun, karpuz ithalit Ye · 
cab ,nnden güne azalma 
dır. Palamut balığının 
20-25 kul'Uf arasındadır. 
mammızda bulunan bir Yu 
vapuru ve 5 Yunan mot 
10 gündenberi balık y 
mektedirler. Birkaç gnnd 

lbahk çok çıkmamıştı. Bu 
ıayet fazladır. Bandırma b 
kının ekserisi ucuz oldu" 
için balağı tercih ediyorlar. 

• Kasabamızda llkme 
tepler tedrisata başlamıtl 
dır. Geçen senekilere 
ten bu ıene talebe ka 
fadaca görlilmektedir. Tal 
beler zamanlarını, hen 
kitapları gelmediği11den mu 
limlerinin anlatacağl diğ 

derslere hasretmiılerdir. Ya 
rıı<.uklar, pek yakııan siy 
temiz göğüslüklerile tam 
mektep talebesi halini iktis 
etmişlerdir. Mektep batmu 
limleri Kemal ve Ragıp Beyi 
ve diğer muallim arkadaş! 
rının bu emekleri boşa gi 
memektedir. 

)#. Burada bina 
günden güne artmaktad 
Her tarafta ahşap binal 
yıkılarak tuğla binalar i 
edilmektedir. Çarşıda y 
inşa edilen birkaç bn 
bina Bandırmanın gDzellii'! 
biraz daha cazipleştb nıiflit 
Boş arsaları belediye ehv 
fiatle ve taksitle Yermekted 
Az bir zaman içinde Ban 
ma kendisini toplamııbr. * Meddah •llrurt Ef. b • 
kaç gtındenberi ıehrimizde • 
Saylediği baZJ cazip hikiy 
lerile Bandırma halkını cidd 
se•indirmiıtir. SBruri Ef. b 
rada birkaç glln daha k 
dıktan aonra lstanbula gid 
cektir. 

Kazamızın kaymakamı 
nn Fikri Bey mezuniyet 
rak latanbula gitmtftir. 
klleten Edincik nahiyesi m 
dtıril Ömer CelAI Bey ka 
makamlık vazifesini g6rme 
tedir. 

Gemlik Muallimleri 
Gemlik, (Hu•uıt) - Gemi 

muallimler birliğinde içti 
yapıldı. Riyasette müf ettif 
Fevzi Bey bulunuyordu. Bütç' 
ve saire müzakerelerinde' 
sonra birçok memurlann dl 
iıtirak ettiği içtimada nutult' 
lar irat olundu. Münev•el 
tabakayı biribirlerine ısındır8' 
birliğin ilk yıldönümft mllot" 
sebetile devam ve bekası içi' 
temennilerc!e bulunuldu " 
halk bir gfin sonra verilece~ 
çay ziyafeline çağınldı .. 

--------=-=-=--Al.~. Ha~ 
tibi olan Mersin, Silifk~ 
Tarsus ve Maraş kliipleP 
murahbaslarımn iştirakile ııı~ 
taka içtimaı yapıldı. Mınt• 
spor heyetlerinin intibabınd~ 
sonra Umumi Re:sliğe Re 
diye Rei!:İ Turhan Cemal ~ 
Seç.ildi. içtima çok barare 
ve mlinaka.ıalı oldu ye Ad~ 
na mıntakasında sporun .:.,, 
rakkisl için baıı kararlar 1 ,t 
haz edilerek içtimaa olb•Y 
verildi . 
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Dünyada Olup Biten ff Qdiseler il 
..___~_~;_Jük_ı~_~:_i:: __ /f ransa - Almanya Dostluğu lngil-

Kocalar, Biraz Da 
Siz Beni Dinleyiniz ~~::::;::"~;.:!~::~:.:.k tereye Korkulu Dakikalar Geçiriyor 

hlr arkadatı bekl~mek Ozere lngilterede Avam kamarası I 
~•htıma inmiştim. Vapurun gel- feshdildi. Şimdi orada ıiyasl 
Rıe•i henüz bekleniyordu. Biraz h t • b fh d h 
•onra Gillnihal vapuru bütün aya yenı ir ıa aya, • a 
heybetlle Jııkeleye yanaştı. Vapu~ doğrusu mUthiı bir intihap 
run katibi merdivende bekliyordu. mücadelesi aafhasına girmif 
Yolcuların çıkmuı için kapılar oluyor. 

açılacaktı. Fakat daha gemi S fJ ö 
merdivenini indirmeden iskelede on gelen telgra ara g re, 
bulunan yirmi otuzu mütecaviz Başvekil Mak Donaldın aleyh· 
bir hamal ve toför kütlesi vapu- darı bulunan Amele fırkası 
run bordalarına tırmanarak içeri şimdiden meb'us namzetlerini 
daldılar. Kitip bunu gördüğü seçmiştir. Amelenin namzetleri 
halde seılnl çıkarmıyor ve aldir· beş yüz kadardır. 
nııyordu; anlaşılan artık böyle İntihabata birkaç gün sonra 
feylere alışmıftı. · · 

Bu sırada yolcularla hamaJJar başlanacak ve teşrinisanının 
ve ıoförler arasında bir itişmedlr ilk haftasında da yeni Avam 
oldu. Birçok gürültüler n küfür- Kamarası açılacaktır. 
lerle henilz uykularında bulunan Dahilde bu mücadele henüz 
bir kı11m yolculann istirahatlerini başlamak üzere iken hariçte 
ıelbettiler. lıkelede bizimle be- de mühim bir hareket ilerile-
raber bulunan bir Alman bu va· 
aiyete gülüyordu. Bu hareketler mektedir. Hariciye nazırı Lort 
her nele.adar doğru detilııe de Rading Pariste Fransız nazır· 
hamal ve toförler bunu idrak larile haşhaşa vermiş, Adeta 
edecek kadar dütOnmüyorlar. Bu "derdime bir çare bulunuz.,, 
harekete mini olmak medeni bir Diyor. Pariste dahiliye neza-
Yazifedlr. Bu herhalde Seyriıe-
fain kumpanyasının nazarı dik· reti binasında yapılan bu mü-
katlnl calip ve halledilmesi la- kalemeler hakkında şöyle bir 
aımgelen bir mesele olu gerektir. resmi tebliğ neşredilmiştir: 

.. * 
Fransız Hariciye Nazırı M. Brland ıon Berlin aeyahatinde trende 

bir gazeteci matmazele beyanat veriyor. 

Adanahların Bir Arzusu 
Cuma i'ünü Hat on raddele

rinde yeni gelen bir arkadaşıma 
Adana müzeıini gezdirmek üzere 
müzeye gittik müze kapıcı11 

bugün yuak, memurlar gelmez· 
ler diye karşıladı 

Halbuki halk yalnız cuma 
ırünleri tatil olurlar. Diğer gün
leri herkes iti ve gücile mefgul 
olurlar. 

Bilhassa memur arkadatlar 
cumadan istifade ederek müzeyi 
görebilecekken maaleıef cuma 
günleri memur bulunmadığı gibi 
yuak ta ediliyor. 

D. 

Cevaplarımız 
( Eram •. ) fmıah mektubu rön

deren karimize: 
Paçavra ve müstamel elbiıe me

sele1indeki neşriyatımız alakadar 
makam tarafından nazarı dikkate 
alınmış, takibata da başlanmıştır. 
Nitekim bu hususta sütunlarımızda 
etraflı tafsilat vermiştllc. Paçavra 
hai:kındaki mütalcanız ~ayanı 
dikknttfr. Gün ve ııırnsı geldiği 
zaman bu meseleyi de mevzuu
bahis edeceğiz. Şimdilik müfet
ti,ter in tahkikatının ne netice 
vereceğini biz de, sizin gibi me· 
rakla bekliyoruz. .. 

Muhtar Bedi Bt>ye : 
Artık hadiıe bitmi,, kapan· 

mıştır. Başka bir fırsatta ynaı· 
nızdan btifade edeceğimiz tabii· 
dir. Şimdilik dercini tehir etmit 
oluyoruz. 
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Resml Tebliğ 
11Bu sabah yapılan içtima 

cihan vaziyeti ve bu vaziyetin 

diizeltilmesi için en münasip 
tedbirler hakkında tam ve açık 

bir fikir teatisine hasredilmiş
tir. M. Laval ile M. Briand 
Berlin seyahatleri hakkında 

lort Rading' e izahat vermiı
lerdir. 

Ayni zamanda M. Lavalın 
Amerikaya yapacağı seyahat te 
mevzuu bahsedilmiş, bu şera
itin bugünkü şerait dahilinde 

haiz olduğu ehemmiyet tama· 
mile takdir edilmiştir. iki 

memleket nazırları Fransız ve 
İngiliz hükumetlerinin arala· 

rındaki teması gayet sıkı bir 
surette muhafaza etmeleri 

hususunda ayni fikirde bu
lunmuşlar, İngiltere ile Fransa 

arasında teyemmünen mevcut 
olan dostane mesai iştirakine 

cihan vazivetinin eski haline 
dönmesi ve sulhün bekası 

lehine olarak devam edilmesi 
lüzumunu tasdik eylemişlerdir.,, 

Bu tebliğin manası çok 
açıktır. Alman • Fransız mu

kareneti İngilizleri kuşkullan· 
dırmışa benziyor. Fransız 
başvekilinin Amerika seya
hatinin neticesinden de İngi-

liz Nazırı bir hisse almak 
emelin denir. 

Uzak Şarkta Harp 
Japon Tayyareleri Çin Şehirlerini 
Bombardıman Etmiye Başladı 

Japon Kabinlsi istifa Edecek 

Çin • Japon meselesine ge
lince, bu hususta son gelen 
telgrafJar hayJi ıayanı dikkat· 
tir. Vaziyetteki gerginlik gün
den güne artmakta ve bfiyü 

bir muharebenin başlam 
üzere olduğu anlaşılmaktadır. 

Son telgrafları ıuraya sm:sile 
yazıyoruz: 

Pekin (Havas), 8 (A. A.)-
10 Japon tayyaresi Pekin -

Mukden demiryolu boyunda 
bulunan ve Mançuri Hükümeti 

tarafından muvakkat bir su· 
rette merkez ittihaz edilmif 

olan Kintcheou istasyonunu 

bombardıman etmiştir. Külli
yetli miktarda zarar ve hasar 

vukubulmuştur. Birçok kimse· 
ler ölmüş veya yaralanmıştır. 

Tokyo, 8 (A.A)- Mançuri· 
deki Japon kuvvetleri kunıan· 

danının Chinchow ıehrine 
taarruz etmiye karar vardiği 
söylenmektedir. 

Vaziyete hAkim bulunanlar 

bu haber teeyyüt edecek 
olursa kabinenin derhal istifa
sına intizar edilebileceğini 
söylemektedir. Çnnki böyle 
bir taarruz Japon kumandan· 

lığının hükumetten istizan et
meksizin harekette bulunduğu 

ve vaziyetteki vahameti art
brdığı manasını tazammun 
eder. 

Tokyo, 8 ( A.A) - Japon 
kabinesi Nankin hükümetine 

yarın şiddetli bir protesto 
notası verecektir. Japonya bu 

notasında Nankin hiikiimetinl 
Japonlar aleyhine mfirettep 

usul dairesinde takip edilen 
hareketi durdurmak için ya-

pılan mUracaati is'af hususun
da ihmal gösterdiğinden do-

layı muahaze etmekte ve 
Çini vaziyetteki vahameti 

arttırmaktan çekinmek ıçın 

Cenevrede girişmiş olduğu 
taahhütleri yerine getirme
mekle itham eylemektedir. 

AB 1 Ş 
Piri Halife, derin derin içini 

çekti: 
- Anadolu muha1ebeı;ine ta• 

kirt olmak iıter bir delikanlı 
var. Şehri Mustafa derler. Hani 
sık •ık saraya da gelir. Heklmba
fıyı görür tan rmısın? 

- Şehri Mustafayı anmanın 
timdi ne münasebeti var? Akıllı 
ise kendine, bilgiç ise yine 
kendine! 

- Ben bunak değilim ki ıö
zün ucunu kaçırayım. Bir yakı9ığı 
var ki onu anıyorum. 

d 1. · taka- 1 
-Ne çıkar, deme e e ı nı 1 

tına koyup düşün. Bir Toraman 
li<ı san, bir kılını Gazanfer, blr 
Küp Musa, bir Çengel Hııır 
kirndlr ? Donıuz, gömlekaiı içeri 
•lınnuf birer köle, değil mi 1 

~nları yıllarca yediriyorlar, içi· 
tıyotlar, gidirlp kuşandırıyorlar. 
kuyruklarına bir de "Sarayağalığı,, 
tak "h •yorlar, bir vezir kadar po -
P" h 0 landırıyorlar. Ru heramazdele, 
efend 'J . . 1 b ,, a rıl 1 erın ciğerparelerın oamıy 
t.ı/ıet ediyor! ar. Dünyanın değlt· 

rıe baıka tahit mi ilter? 
b,11: Pe .. ki aınma, Toramanın ya
•tu •oylemediğini sen itiraf 

rı. 

YAZAN:* * 

kullanmak gerekli. Yoksa herifi 
kuşkulandırırdık, şehzadeleri he
der ederdik. 

- Masum davetlilere benim 
de yüreğim uımıyor değll. Fakat 
T ranıanın dediğine bakılına 
or~ada iki 111 var. Birini kabul 
etmek liiıım. 

_ Sence de HünkArı koru• 

h d lerl sröçürmek mi yup ~e ıe e 
münaaıp? k 

_ Dalbudak ulmıf, yapra 
vermek çağ-ına rel

açıp meyva ı kesmeli, ne olacak-
pıiA ağacı nı ? 

Y lı cılız fidanları mı 
)arı belir& d diğin içinden kurt

- Ağaç e 

lu ~?Kurdunu gidermeli? 

- Biraz. 
- O, büyümüş te küçülmü~ 

bir adamdır, akıl kumkumasıdır. 
Sanki anasından ıüt emmemiş le 
ilim içmiş gibi birşey. Hangi 
bah•i açtan altından çıkıyor, ağ
zından cevahir dökülüyor. Geçen 
gün Hekimbaşının yanında rast• 
ladım, vicdan diye bir iç terazi• 
•İni anlatıyordu. (1) 

( 1) ZekAıından, iıtldı:ıdından bah
ıolunan bu zat, meşhur Klitlp Çelebidir 
ki hlklyemlzln cereyanı 11ra1ında henUı 
gençti. Türk ilimlerinin en ileri gelen· 
!erinden biri bulunan KAtlp Çelebi • lıl 
Hacı Kalfa namlle maruf Muıtafa Efen
didir - 163'.l tarihinde Anadolu Muhıı
aebe1lne t•klrt olabllml9Ur. Vefab 1061 
ıonundadır. 

- Ne yakışıfı varmıt bauahm? 
Söyledimya, bu delikanlı bir 

iç terazisinden bahsediyordu. LO 
terazinin adı "vicdan,, imiş. ln-
1anlarla hayvanları ayıran en bil· 
yük alamet te o lmiı. Hayvanlar, 
haıı:alacakları feylerl yaparlar, 
sonra yaptıkları iti unuturlar
mıı. Fakat iHnlar, yaptıkları 

· işin hazzını, yahut elemini ılttfn 
•ene ta~ırlarmış. Ç6nkl hayvan
larda vicdan yokmuf, in1anlarda 
varmıf. 

- Her adamda ricdan bolu
aur mu imlt? 

- Şehri Muatafaya inanmak 
lbımaa bulunurmuf. LAkin .. ç. 
taki L;>yar aö.ıdekl renk flbl 

Kocalara Nasihatlerim 
Bu ıabrlara, buglln yalnız 

kocalar için yazıyorum. 
ceplerinde taşıdıklarım düşün• 
mezler. Hayatı kendiferine 
zehir ederler. Kocalar, evinizde saadetini· 

zi istiyorsanız beni dinleyiniz. Binaenaleyh evinde, karını· 
zın da, sizin de saadetiniz 
kendi elinizdedir. Karmızt ih· 
mal etmeyiniz. Onu evin yek· 
nasak hayatı içinde boğmayı• 
Eız. Karınıza eğlence ve ha· 

Bir adamın hayatta neıesi 
ve muvaffakıyeti, evindeki ya-

şayış şartlarına bağlıdır. Sabah 
kalktığı zaman kahvaltısını 
hazır bulmazsa, kirli yakasını 
değiştiremezse, Utüsüz elbise-

sine ütü vurduramazsa, o 
adamın o gün bUtüo gUnO 

netesiz ve sinirli geçer. 
Kansı hırçın, geçimsiz, gil· 

rUltil patırdıcı kocaların hali 
acınacak bir şeydir. 

Onun için karısını ve evini 

neşeli bulmak her kocanın 

istediği idealize ettiği bir 

saadettir. Bu saadet sizin eli· 

nizdedir. Fakat kocalar ekse· 

riya bunu bilmezler, kendi 

felaketlerini kendileri hazır
larlar. 

Kocalar, evlilik hayatlarının 
baılangıcında karılarına karıı 

çok mültefit, çok imtinalı, 
çok düşkündürler. Her istedik-

lerini yapmayı zevk bilirler. 
Fakat yavaı yavaş evlilik 

bayab tabii haline girer. Ka
dın ikinci safa dUter. Hayatın 

bin bir derdi, erkeği evine 
ve karısına karşı ayni allkayı 
göstermesine imkan bırakmaz. 

Bütün gUnüoU evde yekna· 
uk bir hayat içinde geçiren 
kadın, akşamları biraz eğlen-

mek, hava almak, sevilmek 
ihtiyacındadır. Koca bunu 
ihmal eder. 

Kadın günden gfüıe ihmal 
edildiğini, sevilmediğini his-

setmiye baılar. Kocasının 
likaydisi onu sinirletir. Evin 

yeknasak hayatı onu kızdırır. 

Derken, o çok sevdiğimiz 

kadm, yavaş yavaş sinirli ve 

hırçın olur. 
çevirir. 

Kocalar 
kaçarlar? 

Evi cehenneme 

evlerinden niçin 

Bu :ı ualin cevabını araştırı· 

nız. Hep şu neticeyi ve ıu 
sebebi bulacaksınız. Evde 

sinirli bir kadınla karşıla,· 
maktan korkarlar. 

Fakat bu hastalığın ilAcım 

vicdan da çeşit çeşit olurmuş. 
Genit vicdan varmış, dar vicdan 
varmıf, vcıvesell vicdan Yarmış. 

- Bizim bahsimize bu bahıin 
yakııığı nerede? 

- Çeşidi ne oluna olsun bu 
vicdanlar; iç terazisi imiş, insan-

ların iyi, klStü fiillerini tartarlarmıf. 
Bizde H6nkar işini, Efendiler 
itini şu teraziye koy1ak nice 
olur? 

- Hay Allah sana akıllar 
versin. Ben de birtey •Öyllyecek
sin, sandım. Yatın kırka 1reldlk
ten sonra Şehri Mustafadan Yie
dan deni aldın ha. 

- Fena mı yaptım Huan? 
- Ne fena, ne f yf. Y alnıa 

tuhaf. 
- Niçin tuhaf ol•un. 
- Çünkl vicdan deditfn t•J, 

bak korku•udur. Hayvan, yalnız 
can korkuıu taıır. İn.anlarda 
hak korkuıu da nrdır. Fakat 

yat temin ediniz. Evde biiyilk 
bir değişiklik görecek ve ka· 

rınızın derhal değiştiğini his
ıedeceksiniz. 

Eğer karınız, sızın ona 
karşı IAkayt olmadığınızı, evi· 
nizden kaçmak istemediğinizi 
görürse, eski saadetini:ı, avdet 
edecektir. 

* Eatihte Turgut Bey: 

"Aşk nedir?,, soruyor. Doğ· 
rusu tuhaf ve izahı ~üç bir 

ıual. Aşk, elektrik gibi bir
şeydir. Elektriği de şimdiye 
kadar tarif edememişlerdir. 
Yalnız aşkı da elektrik gibi 

tezahüratile anlayabiliriz. Baş· 
ka birisinin saadeHni kendi 
aaadetimizden fazla istediği· 
miz gün, o kimseyi seviyoruz, 
demektir. Her sevdayı bu 
mehenkten] geçirirseniz, hakiki 
olup olmadığını anlamakta 
güçlük çekmezsiniz. 

Hanımteqze 

Hastahkll Koyun Kaçakçıhğı 
Birkaç gün evvel Adanada 

şarbon hastalığı ile maliil bir 
koyun koailmiş, fakat baytar 
tarafından muayenesi esnasın• 
da hastalıklı olduğu anlaşıla
rak imha edilmek ilzereyken 
kasap Tahsin mezkiir koyunu 
parçalıyarak evine kaçırmıştır. 

Yapılan taharriyat netice· 
sinde etler kas::ıp Tahsinin 
evinde bulunr.mş ve kasabın 
bu hareketi hn;van sağlık: 
kanununa muhDlif olduğu11dan 
müddeiumumiliğe verilmtir. 

TAKVİM -

GOD ıı • tOT f.evel- 931 Hııır 1sa 

Arebt 
27 Cemadyelev.350 
nkıt·czani•v'\S:ııll 

GUneşl ı 2.2616.0S 
Ôfle 6.22 ı2.0l 
lkındı 9.32 15.12 

Rumt 
28 • EylGI • 1347 

vakıt·cuıni· vant1 

Aktı:ım 12.- 17,39 
Yııtaı 1.30 19,10 
lmt•k 10.47 4. '26 

bu korku, geniş zamanlarda 
hükmü yürütür. Aştk, hal:tım ev· 
ve) scvgilir;ini düşünür. Para de
llıi, hnktan ev\'el altınını, gümü
tünü diişünür. Mansııp bucfala11 
haktan evvel, minderini düştinür. 
Hah korkusuna kap:lıpta ıevgi· 
llsinl boşlıyan işık, faizden \ 'Al 

geçen tefeci, minderini bırakan 

mansıp ehli yoktur. 
O korkunun adını galiba vic

dan koymuşlar, fakat kıymetini 
çoğaltamamışlardır. Hem ıana 
blrıey ıöyliyeyim mi? 

Yeri olmayan şeyin vücudu da 
olmaz. Vicdanın yerini bana göı• 
tereblllr mialn? 

- Biraz evvel masum devlet• 
Ulere acıyorum, diyordun. işte 
o acıyı duyan vicdandır. 

- Acımak, bir feyl hoı ııör• 
memelc: demektir. Bu da blr dO. 
tilnceden baıka bir ıer dt1tlldlr. 

(Arka .. nr) 

] 
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Cemal Paşa Pencapta Bir Hü
kômet Teşkil Etmek Arzusunda 

"' YAZAN: M. KAZIM 

-121-
Cemal Paşa: 

- Harbiye nazırı ve baş
kumandan vekili Enver Paşa
nın Efganistana beni gönder
mekle hiisnü intihap ettiğini 
aöylerken ben maziyi hatırlı
yordum: 

Filhakika Efganistana Enver 
Paşanın idaresi esnasında 

memur edilmiştim. Fakat beni 
aeçen Enver Paşa değildi. 

Muamelatı zatiye reisi Osman 
Şevket Beydi. Hatta ben ls-
tanbuldan ayrılırken Enver 
Pa,anm yüztinil bile görme-

miştim. Bu muhavere esna
aında muhterem Bereketullah 

Efendi de yanımızda idi. 
Kendi.ini Cemal Papya tak-

dim ettim. Muhaverenin ze
mini genişledi. 

Paşa benden vaziyet bak· 
kında malumat soruyordu. 

Bende ona vazifemi nasıl 
yaptığımı anlabyordum, Ef

ıanistanın, Türkistanm ve 
_Rusyanın vaziyetleri hakkında 
bildiklerimi söylüyordum. 

Bir aralık kapı açıldı. içe
riye ıabık İstanbul polis 

mtıdnrn Bedri B. girdi. Paşa 
bizi ona da takdim etti. Uzun 
mftddet konuştuk. 

Doğrusu vatandan bir se
lim almıt glbiydim. Kendimi 

Yatanın içinde hissediyordum. 
Vatandaşların karşılarında gö-

rilyordum. Cidden memnun
dum: Cemal Pşa bana birçok 

iltifatlarda bulunduktan sonra 
amirlerimin lakdirleriıii de 

tebliğ ediyordu. Bir uker 
için bundan daha büyük bir 
zevk olamazdı. 

Yorgun olduktan için Ce
mal Pap ile Bedri Beyi daha 

ziyade rahatsız etmekten çe
kinerek milsaadelerini aldım. 
Fakat Paşa beni hergün 
ıörmek istediğini söy
ledi. Bittabi burada bu
lundukça ziyaretlerinde ku
sur etmiyecek, muntazaman 
emirlerini soracaktım. 

Cemal Paşanın nezdinden 
çaktıktan sonra doğruca (Eski 
Taşkend) de kain evimize 
döndük. 

* Milteakıp günlerde tekrar 
Cemal Paıaya gittim. Vaziyet 
hakkında istediği daha mu
fassal malumatı verdim, elim
den geldiği kadar kendilerini 
tenvir ettim. 

Bu ıuretle aradan beı on 
p geçti, artık benim için 
ele vatana dönmek sırası gel
mişti. Bu maksadımı Cemal 

Paşaya söyliyerek müsaadesini 
istedim. Fakat razı olmadı : 

- Bilakis, dedi, şimden 
ıonra da burada kalmalısın, 
bana yardım etmelisin. Yapa· 
cağım işlerde senin tecrüben· 
den istifade etmek isterimi 

Cemal Paşanın ne yapmak 
istediği bilmiyordum, kendisi· 

ne sordum. Mahn~m bir su
rette an:ath : 

- Cemal Paşa bir müddet 
buralarda v,1ziyeti tetkik 

edecek, zemm hazırlıyacak, 
sonrcı (Pe~cap) taraflarına 

gececek ve crada müstakil 
bir hükümcc te,isine çalışa· 
cakh. Paşaya bu düşüncenin 
bir hayal sahasından çıkmı· 

yacağım söyledim. 

- Neden? Dedi. 

. Akli ve mantıki delilleri 

birer birer sayarak anlattım. 

Faka kendisini iknaa muvaffak 
olamadım, tebessüm ediyor, 

fikrinde musir görUnüyordu: 

- Dünyada yapılamıyacak 
hiç birşey yoktur, diyordu. 

(Mabadı varıo) 

1 Hergün 
Aşk 

Halinde 
Bir Dostluk 

~-----Yasanı S. R. 

(Bat tarafı 3 üncfl ıayf ada) 

tezahürden bir parça çalmıı 
oluyorsunuı. 

Arabacı, dUkkAncı, tacir, 
amele hep bu histe. TUrklUkle 
dostluk tesia etmiş olmaktan 
mütevellit derin bir memnuni
yet duyuyorlar. Ekserisi de 
aslen Türkiyeli. Çoğunun lıl 
burada iyi gittitf halde daha 
az kazanmak ıartile TOrkfye
ye dönmek hususunda can 
ahyorlar. 

MeselA oturduğum bOyük 
Britanya otelinde bir metrdo
tel var ki iki sene evvel Pera 
palasta çalı,ıyormuf. Ailesini 
bile getirmemiş. Her an dön
mek ümidi var. 

Zannediyorum ki naklettiğim 
intibalar burada, Türk • Yu
nan dostluğu hakkmdaki umu
mi kanaat ve hisleri hulAsa 
ediyor. Bu neticeye varmak 
için bUyUk gayretini yakından 
takip etmek fırsatına nail ol
duğum İsmet Paşanın bilyük 
feragatini selamlarken bUtün 
temennim, bu güzel ruh hale
tinden istifade olunarak iki 
taraf için de müsavi hukuka 
müstenit güzel ve sarsılmaz 

b·r esaa kurulmuş olsun. 

--·-------------------------------------------....-Bui:JÜn Atinada Yeni 
Müsabakalar Yapılacak -

SİNEMALAR 

ASRI SiNEMADA · ı 
( Battarafı 1 inci aayfada) 

Şu halda biz Türkler bu sene 
talisizlik yüzünden bütün 
yükn iki oyuncu üzerine yük· 
ledi, ve onlar da son gayret
lerini ıarfettikleri halde, 
maatteessüf hasımlarının fazla 

kuvvetleri önünde mağlup 
olmak mecburiyetinde kal· 
dılar. 

Bu !leneki tenis maçlan 
içinde heyecanlısı birincilik 
için Romanyalı Mişu ile yine 
Romanyalı Pulyefin pası ol· 
muştu. Balkanların bu iki üs
tat oyuncusu son g~yretlerile 
karşılaştılar ve neticede Mişu 
oyunu terkederek birinciliği 
Pulyefe bıraktı. 

Tek hanımlarda Yunanlılar 

şampiyon, çift mubtelitte Yu· 
goslavlar ve ikinci yine Yu· 
goslavlar çıktılar. 

Çift erkeklerde Yugoslav 
Şefer • Kokoviç, Romen Mişu
Pulyefi mağlup ederek birin
ciliği kazandılar. Çift Hanım· 
larda Yugoslavlar ilk safta, 
Romenler ise arkalarıadan 
gelmektedir. Görülüyor ki bu 
sene tenis maçları bir Yugos
lav • Romanya çarpışmasın· 

dan ibaretti. Diğer milletler 
pek kendilerini gösteremeden 
ortadan yavaş yavaş sıyrıl
mışlardı. Umumiyet itibarile 
ince teknik oyunlara malik 
olan Romanyalılar tekleri 
kazandılar, Yugoslavlar da çift 
birinciliklerini kaçırmadılar. 

Bu sene gUzel parkın için· 
deki tenis kortlarına gelenler 
Romanyalı Pulyefin çevikliği 

ve Mişonun şaşırtıcı servisle
rini zevkle seyrederek alkış· 
)adılar. Üçüncülük ve dördün· 
cülUk maçları el'an devam 
etmektedir. 

Atletizm, Disk 
Dun atletizimde hafif bir 

hareket oldu ve ·yalnız disk 
müsabakaları muazzam atadın 
temiz sahası üzerinde pek 
sessizce nihayetlendirildi. 

Ktışat resmi gUntlnden yor
ııun dllten spor meraklılarına 
d6rt, beş günlOk bir dinlen
me devresi vermek içi pazar 
gUnUnden gelecek cumartesi
ne kadar bir disk ile, bir 
( Marto ) musabakası birkaç 
hakemin takdirleri arasında 
yaptırılıyordu. Marto yani çe
kiç atmada bizden kimse işti

rak etmedi. Fakat diskte 
Veysi var. Geçen seneye na· 
zaran çok yükselmit olan 
Veysiyi, bir sene evvelki ra
kipleri çok takdir etmekte 
idiler. 

Yugoslavların meşhur ıam

piyonu akşam yemekten son
ra Holde arkada,larına say
lediği cUmleler arasında Vey
sinin iki sene sonra Balkan 
şampiyonluğunu kolaylıkla ala
cağını anlatmakta idi. Veysi 
bu mUsabakada bütUn cehdi
ni sarfetti, fakat ancak 38, 7 
ile beşinciliği alabildi. T ecrn
beli rakipleri arasında birin· 

1 

ciliği Romanyalı Karabatis Bugün ve yaran 
39,80 metre atarak kazandı. Saat ı 6 1 /2 matinesinde E. A. DUPONT' un 

İkinciliği ( geçen senenin proirama ilave olarak 
birincisi) Yugoslav Doktor J 
Tarantiç 39,27 atarak aldı. Zengin Varyete Numaraları 1 R a dgo 
Üçüncülük te Yunanlı bir ile İSMET PAŞA Hz. nin .__ -----------
siporcuya kaldı. Bu ıene disk Atina seyahatleri ve Balkan 
dereceleri çok fena olmuştu. Olimpiyatları. 
Hatta bizim Veysi bile 40 
metroyu kolayca atabildiği 

halde bugün ancak 38,6 YI ı T ı /' S ı ı 
tutabilmişti. Diğerlerine ge- .._'_ ~z_y_a_t_r_o __ v ıe __ ı_·n_e_m_a_ı_ıa_r .. 
lince onlann da rekorları bu 
dereceden çok fazla bulunu
yormut-

istirahat Günlerinde 
Biraz da atletlerimizin bu

radaki hayatlarından bah
sedeyim: 

Atletlerimiz tatil günlerini 
neşe ı ve eğlence içerisinde 
geçiriyorlar. Her ıabah bü
yük Akropol palasın kapısına 
sıra ııra dizilen otokarlar 
dört milletin sporcularını içe· 
risine alarak şehrin muh
telif yakın ve uzak yerlerini 
dolaşıtmyor. 

Türk, Romen, Yugoslav ve 
Bulgarlardan müteşekkil bu 
grup, Amerikalı seyyahlar 
gibi öğleye kadar geziyorlar 
ve akşama kadar da yeni 
maçları için istirahat ediyor· 
lar. Bu dört millet bu pazar 
günü nihayetlendirilecek olan 
Olimpiyat programından son· 
ra lince kendi aralarında 

büyük bir şenlik yapacaklar 
ve birer gün ara ile memle
ketlerine avdet edeceklerdir. 
Otel Akropolun teıkilitım 

idare edenler bu aynlıktan 

hiç memnun görUnmilyorlar. 
Evveli yüzden fazla müşterisi 
birdenbire kayboluyor. Bun• 
dan başka da gruplar ile fazla 
samimi olmuşlardır. Bilhassa 
bizim gençler kendi memle
ketlerinde bulunuyormuş gibi 
hiç ııkınb çekmeden bütün 
dertlerini izale edebiliyorlar. 
Nasıl izale etmesinler ki, di
rektör istanbulin ve Tokatla-
yanın eski müdilrO, lokanta· 
daki garsonlar lzmirli. 

Otelimizde ayni zamanda ls
tanbuldan gelmiş en kıymetli 
Musiki san'atkarları da bu
lunmaktadır. Her akşam ka-
pının ıol tarafına tesadüf eden 
salon, artistlerin ilk konser
lerinde kazandıkları muvaffa
kiyeti tebrike gelen aileler 
ile dolup boşalıyor. 

lşte Atinamn bu büyük 
oteli, ecnebi san' atkir ve 
sporcuları ıçıne doldurmuş. 
her akşam eğlenmesine de
vam ediyor ve kasasının ye
kununu hiç insaf etmeden 
yUkıeltiyor. 

Salt Tevjik 

Tenis Maçlarmda Alınan 
Son Neticeler 

Atina, 9 ( A. A. ) - Ati
nadaki Balkan sporları tenis 
umumi neticeleri şunlardır; 

Romanya 25 puvan, Yu
goslavya 24 puvan, Yunanis
tan 18 puvan, Bulgaristan 
4 puvan, Türkiye 3 puvan 
olarak tesbit edilmiştir. 

ALKAZAR - Kara t abur 
ALEMDAR - Fırtına 
ARTlsTlK - Viyana bir kız aevdlm 
A S R f - Dün ve yarının kad.ını 
EKLER - Siyah inci 
ELHAMRA - Monmartr aevdalan 
ETU VA L - Cu kıralı 

fERAH - Alhna hUcum 

GLORY A - Gece s evdalan 
KEMAL B. - Mukaddes dal' 
MAj1K - Artlir rüı:el hanımlar 
MELEK - Yanık kalplct 

MiLLi - MOttebem kalluoıs 
OPERA 

SIK 

-Azala 

- itham ediyorum 

Masonlar 
Ateş 
Püskürüyor 
Üstadı Azam Kemal B. 
Eski Adliye Vekiline 

Cevap Veriyor 
Eski Adliye Vekili Mahmut 

Esa(Beyin masonluk aleyhinde 
şiddetli neşriyatta bulunduğu .. 
nu dün haber vermiştik. Ma
sonların üstadı azamı olan 
operatör M. Kemal Bey Mah
mut Esat Beyin bu ithamla
rına cevap vermiştir. M. Ke
mal Bey diyor ki: 

"Mahmut Esat Bey zaten 
Masonluk diltmanıdır. Onun 
sözlerinin hiçbir kıymeti yok
tur. Masonluk milliyetçi, halk
çı bir şekildir. Türk milletinin 
onu kökünden imha etmesi 
lazımgeldiği noktai nazarına 
cevaben şunu beyan edeyim ki 
Türk milleti masonluğu kaldır
maz. Bilakis yükseltir. Çünkü 
onlar Türk milletinin yükselme 
ıinden başka bir gaye besle
mezler. 

Masonluk insani bir gaye 
ile yürürken onun kaldırılma
sını düşünmek abestir. 

Mahmut Esat Bef.in ne dil· 
şüncede olduğunu, masonluk 
için vaktile Heyeti Vekilede 
aldığı cepheyi de çok iyi 
biliyoruz. 

Onun sözlerinin milliyetçi, 
halkçı Türkün yükselmesini 
düşllnen insant gayelerle ha
reket eden Masonluk camiası 
üzerinde zerre kadar tesiri 
olamaz.,, 

Olimpiyat Çıktı 
Atina ve Sofya Balkanyat

lanna ait muhabir mektup ve 
resimleri, antrenör Mister 
Pegnamın Sofya maçlarını 

tahlil eden mühim bir raporu, 
lstabulun kuvvetli klüplerinin 
mmtakayı tammıyacakları, 
meşhur Türk pehlivanlann· 
dan Alimçonun en mühim 

1 O Teşrinievel Cumartesi 
İstanbul - 18 Gramofo 

19,35 alaturka konser, 20, 
Gramofon, 21 alaturka konser 

Ostrava - ( 263 metre 11 
kilovat ) 16,15 Prağdan nakle• 
konser, 18,40 armonik, 19 gii' 
haberleri, 22,25 sesli fil idl 
parçalar 

Heirlesber - [263 metre 75 
kilovat} 19,15 piyano, 20.o5 
kom;er, 21,10 kabare musikisi 

Mfiblaker - f 360 metre 75 
kilovat l 20,30 komedi, 21,45 
İtalyan halk şarkıları, 22,35 
Frankfo rttan naklen konser 

Bükreş - [ 394 metre, 16 
kilovat J 20 Radyo Darülfünunıl 
20,30 Opera binasından nakleJJ 
bir opera temsili 

Roma - f 445 metre 75 
kilovaı J 19.30 konferans, 20 
kon:-.cr. konser, 22 ile 24 ara· 
sında c~ki ve yeni dans havaları 

Viyana - ( 516 metre 20 
kilovat J 19,30 Rokoko mu!'iki, 
20,30 Lüheııhurg Konti ope
rası, 23 gramofon 

Peşte - ( 550 metre 23 
kilovat l 19,30 operarlan naklen 
Turandot opera ... ı, sonra gece 
yarı~ına kadar dans havaları 

Varşova - (1411 Metre, 
158 kilovat] 21,55 , ŞopeP 
konseri, 23-24 dans havaları 

Konigsvnsterhavsen - (1635 
metre 72 kilovat l 20,30 Bres· 
lavdan naklen konseı sonra 
gece yarısına kadar dans 
havaları 

• 
inşallah, 
Maşallah! 

İzmir, (Hususi) - Biziın 
belediye para noktasmdao 
kısmen sıkıntıdadır. Buna 
rağmen belediye yeni iılere 
girişmek cesaretini hennı 

kaybetmemiştir. MeselA ge
çenlerde Kokaryalı denilen 
mevkidt. bir deniz hamamı 
yaptırdı. Şimdi de yine bu 
civarda bir gazino yaptırmak 
tasavvurunda olduğu söyleni .. 
yor. 

Bir tahmfrıc göre gazino 
( 17 ) bin iiraya çıka ... akmış. 
Fakat getireceği varidat düşll" 
nülürsc, ta!>ii belediye için 
bir varidat membaı daha bu-

lundu demek münasip olur. 
Kazın geleceği yerden tavuk 
esirkenmez derler. Galibi 
bizim belediye de bu atalat 
sözüne ayak uydurmuş. 

İnşaallah diyelim de naıat 
değmesini 

..s. c. 
-- ..--" 

güreşi gibi muhtelif bava" 
dislerle intişar etmiştir. l(a
rileri mize tavsiye ederiz. 

G L O R Y A'da 

Bu Akşam 
SARI ODANIN ESRARI 

B'OYÜK C:ALA 
Gaston Leroux'nun 
HUGUETTE 

meşhur 
E X -

polis romanından ahnmışhr. 
DUFLOS 

Mümessilleri: 
ve R ONAN D TOUTAIN 

sinemada konuştuğunu ilk defa işiteceksiniz. en sevimli genç artist. 
Yerlerinizi tedarik etmek için bugünden Beyoğlu 1656 No. ya telefon ediniz. Konuıan ( OSSO ) filmidir. • 

lılveten : 3 No. lu P A THE JURNAL, Mösy6 LAV AL ve Mösy6 BRiAND Bertin' de - iSMET ~AŞA Hz. nin Atina seyhatlerinin tam filan. 

t 

l 

1 
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~ Teırinievvel 
SON POSTA 

Abdülhamitte Saltanat Hırsı 
O kadar Müthişti Ki Bin Bir T ehli
ke Onu Yerinden Ayıramıyordu 

Klrahk eYinbı dalrenla, 1 Satılık etyanız var mıdır? il . odanız Yar Dlldır ? S tılık Doktora, cllşçıye terdye 
a qya anyor mmuıuu:? 

Kiralık ev, daJre, oda · İf mi fattyorıunus ? Ye 1alreye lhtlyacını:ı 
uıyor ~uaunux ? İtçl mi lıtlyorıunwı ? · .,..r ırııdır ? 

Aramak ve rnrmakla vakıt geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz (25) k ı b · · b·ı· · · 
( 6) k 1

. ı·k b' ·1- k-fid" · uruş a u ışı yapa ı msınıı 
1 e ınıe 1 ır 1 an a ı ır. Her kelime fazlası için bir kuruş ilhe ediniz. 
---::-::-:-:-:--:~--~----------..:_ __ ..:..:._ ______ _ 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahili hutalıklar. 
~iane: Beyoğlu. Tarlaba91 caddeai 

.~o. 14S. Muayenehane: Galata 
Topçular caddea1. No. 164. --4 

KOLONYACILAR 
MiS FABRIKASJ MÜST AHZERATJ 

MÜTENEVVi 
ÖRÜCÜ HÜSEYİN - Yırtık, 

Jiive yeni~l elbiıeler emsaline 
faik ıurette bellisiz örülür. Be
yoflu f.tiklll caddcıf Pasaj Az· 
navur No. 13 - 1 

~----NAKLEDEN: ZİYA ŞAKİR 108 Kolonya, lavanta., uana, dit macunu, 

yapııı krem. pudra, Hbuıı v• blryar 

tlndlr. Mla mliııtahır;eralını bir defa 

tecrUbe edenler dalma 't'e dalma ondan 

(Her lıalclcı mahfuzdur) 
- Bakınız bir vaka daha ak· 

hma geldi. Bir gün hentız 
yemekten kalkmııbm. (Harem) 
tarafından vaki olan bazı 
maruzata cevap verirken bir· 
denbire bir silah patladı. Ben, 
bu silah sesini, nöbetçiler· 
den birinin silahının kazaen 
ateş aldığına hamlettim. Fakat 
bir iki saniye sonra, arka 
arkaya silah sesleri gelmiye 
başladı. Hem silah sesleri 
geliyor, hem de Harem dai
resine takarrüp ediyordu. Bu 
suretle sekiz on kere silAh 
patladıktan sonra sonra ses 
kesildi. Hemen müsahipleri 
koıturdum ve sordurdum. 
Meğer İtalyan olduğu son• 
radan anlaşılan bir adam, 
nasılsa (Koltuk kapısı)ndan içeri 
atlamış. Önüne gelenlerin 
üzerine rüvelverle ateş ede 
ede Mabeyn dairesinin arka
ıından dolaşmış. ( Harem Ka
pısı) na kadar yaklaşmıf. 
Tam kapıdan içeriye dala
cağı esnada, silah sesine 
koşan yaverlerden biri tara
fından ablan tabanca kurşunile 
beyni parçalanarak yere yuvar· 
lanmış ... Bu adamı öldürdükle
rine çok canım sıkıldı. Fa
kat öldürülmeyi de haketmişti. 
Kendisini öldüren yaverle 
beraber dört kişiyi ya· 
ralamış, iki kişiyi de 61-
dürmüştü. Ne ise.. Sonra 
tahkikat yapıldı. Bu adamın 
da bir İtalyan anarşisti olduğu 
ve saraya girip çıkan ba.%1 
ecnebiler vasıtasile ıaraym 
yollarını &ğrendiği anlaşıldı. 
Bu adamı öldürmekten zi
yade tımarhaneye koymak 
lazımdı. Çünkü yapbğı iş te 
gösteriyordu ki, bu adam 
sağlam akıllı bir mahlftk de
ğildi ... 

Abdülhamit durdu. Sigara· 
tabağa 

elini 
sını, kalın kristal 
basbrdıktan sonra 
hafif hafif ıallıyarak; 

- Daha neler.. neler ... Sa
rayda yangın mı yapmadılar •• 
Haremağaları biribirlerini mi 
6ldilnnediler.. Banyo ettiAim 
ıulara zehir kanthrmak mı 
istemediler ... Emin olunuz ki 
hiçbir hükümdar benim kadar 
hayat tehlikesine maruz kal
lnarnıştır. Eğer benim yerim· 
de bir başkası olıaydı, ya, 
adü kopar 6lürdü, yahut ta: 

- Linet olsun böyle sal· 
btnata ... 

Der, bir köşeye çekilirdi. 
« 

l 
Ahdülhamide bu uzun söı· 

tri ö l il 
8 

8 Y eten sebebe ge nce ... 
t ~ sabah gelen gazetelerden 
Qtrl 
tvh' onun bütün hayatının 
tio.· anı ve korkaklık ile geç· 
~ıni e>\iu Ya..zmıı. O da bunu 

&\J.tı~u,, mnteessir olmuş. 
'e karık o teeasllrle ıöyledi 
~-L ~~ ak olmadığını anla:-

1{ qtedi.. 

...... Sau 

uu.ray isra/atından: Abdültizizin binlere.! liraya Parinen getir
terek Beglerbegi Sarayına koydurduğu (gazup aslan) heykeli 

PARlSTIPFAKÜLTESINDEN Mezun 

Cilt ve Zührevi hastalıklar ınüteha111u 

Dr. BAHATTiN ŞEVKt 
Kabul saatleri sabah sekizden 

akşam yediye kadar Babıali 

aynlmular. Her yerde bulunv. -5411 

SÜNNETÇi 

KOLAY SÜNNET 

Ameliyesi için meşhur Halepli 
Meıerret oteli karşısında No. 135 
birinci kat. -95 ıade doktor Ta.Jip Beye beş gün 

------------- evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Berlin Tıp Fakültesinden cildiye 1 Nemlizade hanı. Telefon ıstan· 

ve zübreviye mütehassısı ı bul 1486 -5 

Dr. A. LEBİP SELİM ı 
Sirkeci - Orlıaniye cad. No. 2 

Cumadan maada hergün sabahta':\ 
ak9ama kadar. - 8 

EMRAZI zü:iREVIYE tedavi-

haneıi - Doktor Aristidi Bey: 

TAKSiTLE 

KIŞ GELiYOR - Pe,in ve 
vere1iye fevkalade şık Ye ehven 

giyinmek iıter v" biraz da müş
külpeaentaeniz Babıali kar,ı.ında 

ederim. Allah, cümlemiz hak- makama geçer geçmez, Maliye Eminönü .. bık Karakaş Han 
kmda hayırlı eylesin ... İnşallah nazırı Galip Paşa ile Hazinei No. s -20 

Şark terzihane.ine uğraymu:. 

-20 

yakında şu harp beliyesi de hassa nazmnı çağırdım. Bu ~ --
mündefi olur, milletin yaralı israfa artık nihayet verilmesi ,__.-----------------------...... 

kalbi de biraz sükôn ve ra· hakkında 001arıa görüşerek bir Resminizi Bize Gönderiniz, 
hat bulur. talimatname yazdım. Bu tali-

Ancak Abdülhamidin bu matname mucibince, evveli * * * 
sözleri söylemesi üzerine bu- saray' mutfağından dışarıya, sı·ze 'rabı·aıı·nı·zı· Cto·~,,zı·yelı·m ••• 
gün &enebaşı olduğunun far- b~ndegan . evlerine yemek 1. 4 IJı ::1 
kına varabildim. Abdülhamit, gondermeyı menettim. Sonra 
sözü eski zamanlardaki sene- da, saraydaki memurların umu-
başılardan, (Muharrem) hah- mi bir sofrada müştereken y~-

08/ıagrettin Kazım beg: Tar- 92 Sülegman beg: Cf ddi ve 

vazifeper ver • 
dir. Uıul ve 
nizam haricin
de mes'uliyeti 
llzerine alarak 
it yapmaktan 
ve mes'uliyet
ten çekinir. 

lı telebbüs ve . 

şi.şlerinden açtı. Sultan Mecit' mek yemeleri için sarayın alt 
. , katında bir yemekhane tesis 

Sultan Aziz devrindeki ihsan- d ettir im. Bu tedbirlerle saray 1 

intizama riayet 
eder, silsü ve 

zarif eıyayı 

sever. His ve 
hayal mevzu
larına kartı 

dh vardır. 
Maddi ve yo.o 
rucu işlerden 
hazeder. 

lann bolluğundan bahsettikten masrafını adeta yarıya indir-
sonra sözü saray rnasraflarına dim. Fakat maatteessüf, 
intikal ettirdi. saray haricine yemek çıkma· 

- Pederim Sultan Mecit mas. hakkındaki mem-
zamanında ıarayın ( Harem nuiyet tamamen tatbik 
Dairesi ) nin masrafı taham- edilememişti. Saray erkanının 
mülfersa bir hal almıştı. Bu- önünden kalkan yemeklerin 
nun önüne geçmek için ne bir kısmı, o civardaki fukaraya 

• mümkünse yaptıgı· halde bir dağıtmakla beraber, pek oka- I 
d b 1 1 l · 0 1 v •mal türlii muvaffak olamıyordu. ar ozu mamış o an arı, yıne n..~ e/" di: Zekidir. 
tablakarlar tarafından gizlice 

Bu hal amcamın zamanında 
da devam etti. Fazla olarak ıatılırmış. Malômya, kUçlik 

adamlarla uğraşmak biraz 

' Usul ve inti
zamı ihmal 
eder. Oyun· 

dan, eğlence

den Keri kal
maz, menfa
atlerine mü· 
dahale eden
lere derhal 
mukabele eder. 
Müşteki yuf

Amcam, saray masrafım Ade
ta israf derecesine çıkarmıştı. 
Bilhassa (Mutfak] masrafı), ay
da kırk bin albn gibi 
büyük bir yekôn tutuyordu. 
Merhumun iştihası pek ye
rinde idi. Küçük bir ku
zuyu k~milen yediğini ben 
gözlerimle gördüm. Herkesi 
de kendisi gibi iştihah zan
nederdi. Mesela, kilçük bir 
sayfiye olmak üzere yapbrdığı 
ıu ·Beylerbeyi· sarayımn 
mutfaklanna bakınız.. Sarayın 
iki mislidir. Hoş onlar da 
yıkılmış, harap olmuş ya.. Ne 
ise.. Amcam, yedirip içirmiye 
bayılırdı. Hergün Sarayda en 
küçük memurlara varıncıya 

kadar tablalarla yemek çıkar .• 
Bütün bendegAn evlerine ak· 
pm sabah tablalarla yemek 

taşuıırdı. Bari bu yemekler 
yense, ne ise.. Halbuki, Saray 
nıemurlarının lSnilnden Hnki 
el dokımmamıt gibi kalkardı. 
S nra tablakirlar bunlan kal-

d
o götn.rilr saray haricinde 
ırır, B 'kt buna satarlardı. eşı aş 

ıuna, bir 
. anndakl evlerde za· 

cıv 

1 Yenıek pişirmek Adet 
81an ar ki ... 

1 
. O civarda sa n 

degı nııf. 

1 lar 
blltlln bu arbk ye-

o an , . B 
nıeklerlo geçioirlermıt... en 

güçtür. Onların beı on para 
kazanmalarına mini olmamak 
için ben de pek sıkı takip 
ettirmedim. 

iyi bir fırsat zuhur etmifti. 
derhal sordum : 

- Hangi yemekleri sever 
siniz efendim: 

Abdülhamit, şöyle dilşüniir 
gibi oldu. Hafifçe dudağını ·yet alır, htia_;ü muameleden 
bükerek: boşlamr. 

- Hani, öyle fevkaIAde 
sevdiğim hiçbir yemek yok· ı06Cemll 
tur. Kışm, tarhana çorbasını 

.. 
beg Ağırbaşh •• 

intizamperver
dir. Şıkhğı ve 
zarafeti ihmal 

etmez, moda 
cereyan lanna 
tAbi olmak 111-
ter, neıe Ye 

elemleri hak
kında renk 
vermek taraf· 
tarı değildir. 

severim. Et ve balıklann 
ıskarasını tercih ederim. 
Beyinli pilav hoşuma 
gider. Sık sık b8rek te ye
rim. Gilnde muhakkak beş 
alta tane, taze rafadan yu
murta içmeliyim Benim en 
çok ehemmiyet verdiğim şey, 
yoğurtur. Yoğurt, başlı başı· 
na bir gıda olmakla beraber 
gerek asap, gerek dimağ 
ve gerek kan üzerinde 
çok müessirdir. Ben, ömrümün 
bu kadar uzun olmasında iki 
şeyin müessir olduğunu zan· 
nediyorum. Biri yoğurt, diğeri 
de banyodur. Ne ı:amam bir
ıeye sıkılsam, ne zaman bir 
meşguliyetten fazlaca yonıl· 
sam, hemen yoğurt yerim ve 
derhal hali tabifye aYdet ede· 
rim. 

(Arkaıı avr) 

flassas ve l.~yecan veren 
mevzulara likllyt kalmaz. 

« 
160hüsegln Saf/et Efendi: 

- Fotojrahnın dercini latemlyor -

Uslu ve lntizamperverdir. 
Herşeye kanımaz, eşyasını 
ve kitaplarım hüıoü istimal 
eder. Arkadaşlarile iyi geçin· 
mez. Menfaatleriol yalmz nef• 
ılne hureder. 

Çabuk asabi
leıir, fakat iğ
birarı ve hid-

deti devamsızdır. İşlerini ece
le ile bitirmek ister. 

* 147 Sille11man Efendi: Sakin 
ve sesslıdir. 

Y apbğı işleri 

ilin etmez, 

ıarlatanlık 

yapmaz. G8zil 

pektir. Tut

tuğu iti ya-

rıda bırak-

mu. 

49Ahdııllolt ?-eg: Hatırtfnaa· 
tar. MuamelA
tinda müşklil
pesent değil-

dir. Betaetten 
ho ıla n m az. 
Aceleyi tercih 
eder. Çabuk 
mllteeuir olur. 

f ğbirarı kin· 
ıiz ve deYam
~ızdır. Sözleri 

ve huzuru muuitinl ııkmaz 
gamli .ve. kederli ıeylerde~ 
miiçtenıptir. 

00 Cazibe Han~m: 
(Fotoğrahnın dercini lıtem.lyor) 
Ev işlerinde mebaret ve 

muvaffakiyeti vardır. Bqka
lannın hususiyetlerine Ye it
lerine müdahale etmekten ve 
onları mevzubahs etmekten 

ı:evkalır. Çabuk kendini sevdirirae 
de ahbapbğı devamsızdır. 

PARA YA ·- ihtiyacınız varsa 
evinizin, yazıhanenlzfn e,yasını 
en Jyi fiatla alırız, yahut hesabı· 
nıza •atarız. 9 - 12 ara11ndıa 
müracaat. fatanbul Dördüncü Vakıf 
Han Asma kat No. 29 -3 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehass111 
Tıp Fakültesi göz hastahkları 
sabık muavini doktor Fuat Aıiz 
Bey - Muayene ile gözlük satı
hr. Muayene ücreti alınmaz. 
Bahçekapı Hamf diyc caddesi 50 
numaralı rnağaıa -S 

ANKARADA - genç veyüksek 
maaşlı bir memur ile valde1lnden 
ibaret bir ailenin dahili hizmet 
Ye idaresini deruhde etmek üı:ere 
15 ili 35 yaşlarında bir hanıma 
ihtiyaç vardır. Ücret ve diğer 
farait hususunda kolaylıkla uyu· 
oulabilir. Taliplerin var.ıh adreı• 
lerlni iki üç gün ı:arfmda Son 
Posta ( ANKARA ) rilmuıuna 
bildirmeleri. -1 

Köpek Dampingi 
Rusya Şimdi De Deri 
İstihsaline Başladı 
Rusya hllkiimeti bir milyon 

köpek öldürmiye karar ver· 
miştir. Hükumet bu köpek· 
lerin derisinden istifade ede-
cektir. HUkô.met öldürillecek 
kök miktarını bir karar ile 
Rusya~ın muhtelif yerleri için 
fu şekilde tevzi etmiştir: 

Leningrat (25) bin, ve se· 
fere (73) bin vasati Rusya 
50 bin, Kazakistan (24) bin 
Şimali Kafkasya ( 100) bin. ' 

Konyadaki Sergi 
Konya, (Husuıi) - Burada 

bir ehli hayvan sergisi küşat 
edildi. Sergide (25) kadar at, 
inek, koyun, manda, buğa 
vardır. Atlardan yedise Arap, 
ilçil Macar, diğerleri yeril 
cinalerdendi. Bunlardan birin· 
el olarak seçilene ( J 00) , ikin· 
ciye (70) ve ftçlincüye (50) 
lira mUkAfat verildi. 

Hüse.11in 

Arabae1 AçıkgözlUğD 
lzmir, (Hususi) - ihracat 

mevsimi haaebile yUk ara· 
bacılarından baziları fazla 
nakliye ücreti almak için ara
balarına haddinden faı:la yük 
yükletmekte Ye havanlar çok 
ıahmet çekmektedir. Belediye 
ıeyrilsef er memurları bu gibi 
arabacılan takibe beşlamı,tır. 
Arabalara fazla yiik yükleten· 
lerden mühim miktarda naktl 
ceza alınacaktır. 

ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 15 
Gııaetemlsde oa be, gllnda bir 

Yermekte oldufumw: Patroı:ı:ı 

bedaya almak latlyoraanıı, bu 
kupoau keal~ aaklarııus .,. 1S 
kupo." toplayınız. Patroıılarıı:ııı• 

dan .,-k memnua otacaksınıı. 
Patronlar neıredlldlklori gU:ı• 

den itibaren fatanbı.ıl karll.rl ulı 
lılr hafta, laf"& karllerl mlı oıı 
ılln içinde kuponlarını glSııder• 
melidirler. Bu mlldd.ı pçtlktaıa 
Hnra k .. poalar kabul edlln:au. 
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VERESiYE 
75 kuruş ile f.r 

ve Skoç Paltolar Haki ve Bl6 Pardesüler 

Krem Trençkotlar lngiliz Kauçuk Mutambalar 

Fantazi ve Spor Kostümler Pod'S Pet Mantolar· Spor TayBrler 

Çocuk KostDm ve Paltolara Kadın erkek örme Kazaklar 
Speıiyal Koıtllmllllderden ısmarlama için buausl Salon 

Kadın için 11marlama Manto ve T ayörler Meşhur 
makastar M: Karlo tarafından imal olunur. 

fstanbul Emin6n0 K6pr0bqı No. 15-16 KARAKAŞ Elbise 
mağazuına bu ilim kesip mtıracaat ediniz. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keside Olarak 

Yıl Başı Piyangosu 
BÜYÜK İKRAMİYE 

1, 000 ,000 
TÜRK LiRASIDIR 

Jean - Jacques Rouseau 

Ter biye Felsefesi 
Müellifi: Müderris lsmail Hakkı Bey 

Terbiye ileminde mühim bir inkılap yaratan Rouseau
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. ti. 50 Kuruştu 
intişar sahasma çıkmıştır. ıa r. 

Naşiri : Kanaat KUtUpanesi 

TÜRKLER f ÇIN 
KolayWda 

ALMANCA OGRENME USULÜ 
llaartf Veklletlala S • ' • tSI Tarlla V~ 18S Num.ruı Kararlle 

llekterlerimlze Kabw 0 1unmuth•. 

Müelllflerlı 

HERMAN SANDER 
Almanca ve edebiyat 

mıaalllmi 

1 inci 
2 inci 
3 üncü 

Kısmı 
Kısmı 
Kısmı 

40 Kr. 
50 
70 " ,, 

TAHSİN ABDl 
hmlr llaeal Almaac' 

muaJllmi 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Lügati 30 Kr. 
Muallimlere Anahtar 160 " 

Bu anahtar mt•alllmllifal tspal edenlere posta puaaını rBadermek tartlle mecc:ueaJ 

Satıldığı yer : lstanbulda Hilsnütabiat matbaaıı. 

İstanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden: 

lstanbul GOmrBkleri için 110 ton llvamarin k6mllr0 ve 826 
çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal klmllrlinün kapalı 
zarf uaulile mubayaası mukarrerdir. Taliplerin, ıartnamelerlne 
itbla busulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 lira 
olan teminab muvakkateyl hamilen 18 - 1 O • 931 pazar gtlnO 
saat 14 de BaımOdürllktekl Mubayaat komİlyonuna mllracaat
lara • (2864) 

SON POSTA 
Ticaret Müdüriyetinin Tebliği Üzerine 

ERTUGRUL MAGAZASI 
KAT'I TASFİYE YE 

bugünden itibaren mecbur oluyor. Fırsattan istifade ediniz. 

• • 
Ert~:k IS TIKLAL LiSESi ~~~~: 

İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün ımıflan mevcuttur. 

Talebe kaydine devam olunmaktadır. Her gün müracaat olunabilir. 
lstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon 22534 İstanbul - Şehzadebaşı 

Leyli - Nehari - Kız, Erkek _ _. FIRSA Ti~

Tepinievvel 10 

f VAPURLAR] 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

Mersin • Türk • Ayvalıktall 
Saadet • ,, • İzmirdea 
Erzurum ,, • Rizeden 
Marmara ,, • Mudanya, 

Gemlikten 
Kırlangıç • Tllrk • lzmittel 
Albanya • ltalyan • CenO' 

vadan 
Çar F erdinand - Bulgar • 

lakenderiyeden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gülnihal- Türk- Bandırma 
Bandırma ,, • Karabigaya 
Asya • Türk - Mudany 

Gemliğe 
Kırlangıç • lzmite 
Çar F erdinand • Bulgar • 

Vama, Burgaza 
Amazon-Fransız· Marsilyayl 

Ana, ilk ve orta kısımlarını havi ve mektepçilik aleminde 
kıdemi kadar hfisnU muvaffakıyeti, iblis ve ciddiyeti ve 

dürüst muamelltile tanınmış olan 
KAÇ!~Mv~~INiEZ --s·AD-IK_Z_A_D_E_ .. 

8 Elbiselerinizi, Biraderler •apurlan 

ŞEMSÜLMEKATiP 
Pek muntazam bir heyeti talimiye ile yeni sene tedrisatına 
başlamıttır. Kayit muamelesine devam olunmaktadır. 

Adres: Beşiktaş Yıldız Tel. Beyoğlu 2282 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTİ 
Bahçe 

ALA RAKı 
Nefaset, Lezz~t ve Safiyet 

San'at ve fennin JW'er harikasıdır. 
~~~·~~~~~-

Güm üşane ViJayeti Nafıa Baş Mühendisliğinden 
Gümüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon· Erzurum yolunun 

köprü başı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazasının Köse 
ile Kelkit arasında bir ki ceman üç adet on iki tonluk Ruslar· 
dan metrük harap ıilindirin tamiri 6750 lira ile 21 - 9 • 931 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Tenzilat yapmak ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Gümüıane 
Nafıa Bat Mühendisliğine milra~tları ilan olunur. (2837) 

SEDAT SİMAVİ 

J. J. Rouseau 
--

Dünyanın en büyük Terbiye ve Felsefe üstadı Rouseau 
hakkınrla şimdiye kadar yazılmış en mufas~aı eserdir. 

Sedat Simavi Beyin Rou:scaunun hayatına ve eserlerine 
hasrettiği bu kitap büyük filozofu sevenler ve takdir eden· 
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 
Kntüphanesi 

SOFÖR İDlliHAnl 
SORFÖ REHBERİ 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitapları çıkh 
Tevzi merkezleri : 

Taksim, Cumhuriyet meydanı 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul. Babıali HUsnUtabiat 
matbaası 

Ayakkaplannızı, Karadeniz poıtua 

T~!};il~~~ Dumlu Pınar 

•e J~~~Ed:S~edH~!~,:;~"li~~Ani:!J™- ı ıT:=neı PAZAR 
t 

gilnll akşamı 17 de Sir
keci nbbmmdan bareket
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi· 

MENTEş E KASA VI 

İstanbul Bahçekapı, Orozdi-Bak 
karşısında Celll B. Han No. 23 

Tel. 2,3946 

Dr. A. KU'I'IEI. 
Cilt ve zührevi hutahklar teda· 
vibaneaL KarakiSy büyük mahal
lebici yanında 34 

BAHRİSEFfT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karak8y palasta Telefon: 
Beyoğlu 5711-5 lst-bul tlli tubeal: 
"Merkez Poatane•I ittisalinde Alla· 

leme! ban, Teleforu laL 569 

Bilumum banka muamelitt 

Emniyet Kasaları icarı 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Müteba11111 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
latanbul emrası ıdlhreriye dlspaa• 

aerl bqheldmi 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No.71 

SELANiK BANKASI 
Teala tarihi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edil mis· 

30.000.000 frank 
idare Merkezi: İSTANBUL 
TÜRKIYE'deki Şubeleri: 

GALATA, ISTANBUL, 1ZM1R 

SAMSUN, ADANA, MERSİN 
• YUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SELAN1K, ATİNA, KAV ALA 
PiRE 

BllQmum banka muamellta. 
Kredi mektupları. Her cin• 
nakit ilzerine he1ap küıadL 

Huauat kasalar icarı. 

Çocuk Hastalıldarı 

mllteba11111 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

reaun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av
dette ayni iskelelerle Gö· 
rele, ve Ünye ) ye uğ· 
nyarak ••det edecektir. 
Fazla tafaillt için Sirkeci 
Meymenet bam albnda 
acentelipe mnracaat. 

Tel. 22134 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
ı:::::. Çarşamba 
gllnil akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, ine
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Silrmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta· 
lığına mllracaat. Tel. 21515 

Doğum ve kadın hastahklan 
mtıtehass1S1 DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiftir. 

Hastalarını Tlirbe karşısında 
eski Hililiahmer binuındaki 
muayenehanesinde bergiln öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

1SONPOSTA 
evmi, Siyaat, Havadis ve Halk gazetesi 

idare: lataabul Nuruo•maalye 

Şeref sokağa 3S • 37 

Telefon fstanbul • 20203 

Posta kutusu : latanbul • 741 

Telgraf: latanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÔRKlYE 

1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 
s ,, 
1 ,, 

ECNEsl 

2700 JCr. 
1400 .. 
l80 ,, -,, 

Gelea evrak r•rl verllm•s. 
hinlardan me•'ullyet alı11maıı· 

Adres deilttlrllmeıl (20) kuruttıır· 

MATBAAi EBUZZİYA _....,... 

Sahiplerlı Ali Ekrem, Seli • Rat'I' 
Nefl'l1at Mlldllrll: Selim RaJ'' 


