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lzmirde 
Mühim Bir 
Hırsızlık .. 

1 
Balkanlarda Yeni Bir ~aştve~il 

reŞ eue •• 
Sivil T ayyarecilikte 
ilk Adım Abldı .. 

Meçhul Hırsızlar Mah
keme Kasasından 4500 

Lira Çaldılar 
İzmir, 10 Teırinevvel ( H. 

M. ) - Bu sabah sulh hukuk 
mahkemesi başkAtibl İsmail 
Bey adliyeye geldiği zaman 
dairesine girer girmez para 
kasasının açık olduğunu gör
dU I 

Kasadan dört bin beı yüı 
lira çalınmıştı. Fakat işln ga· 
ribi kasanın bir kenarına beı 
yüz lira bırakılmıştı. 

Tetkik edildi : 
Kasada kırık ve dökOk 

yok. Kasadan 4500 liranın 
çanırak 500 liranın bırakıl· 

ması dikkate ıayandı. 
İsmail Efendi bldlseyi mild

deiumumillğe haber verdi. 
Tahkikata Muavin Cevdet 
Bey memur edildi. BlltUn ki· 
tiplerin ifadeleri alındı. Neti• 
cede odacı Arif Ağa unnal
bna alındı. 

Ayrıca zabıta da tahkikatta 
bulunmaktadır. 

Spor Teşebbüsü •. 
Büyük Bir Güreş Turnuvası Ter
tibi için Hazırlıklara Başlanıldı 

.. 

Müsabakalarda dalma güzümazü ıüldilr•n 
çalışkan giir•şçil•rimiz bir ar•da 

Atina, l l (Hususi muhabl- Balkan gilreı pmpiyonası ya-
rlmiıden) - Bugllnlerde bu- pılmaaı tetebbllılldür. Teşeb-
rada yeni ve bUyUk bir apor bOsün ilk adımı, Türkler tara-
bareketlnin ilk hazırlık temas· fından atılmıf, Yunanlılar der-
lanna başlanıldı. Bu yeni ha· bal kabul etmiılerdir. 
reket, geoit mikyasta bir ( Denmı 6 ıncı Hyfada ) 
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8 i r Mahkôm Kendisini Irakta 
Siyasi 
Buhran 
Başvekil Nuri Sait Pş. 
nın istifa Edeceği 

Söyleniyor 

Berut, (Hususi)- Irak hak
kında buraya relen ıon ha
berlere röre, yakında Bağ
datta bir ıiyul buhran vuku 
bulacakhr. Elyevm Başvekil 
bulunan Nuri Sait Paşanın 
lıtif a edeceği kuvve~le söy: 
lenmektedir. Bu takdırde yenı 
kabineyi, birkaç gün evvel 
buradan Bağdada giden Caf~r 
Askeri Pş. teşkil edecektır. 

Koca Boşamak 
İspanyol Kadınları 
T atak Hakkı istiyor 
Madrit, 10 (A.A)-İıpaoy~l 

kadınlarmdan mürekkep hır 
heyet, Meb'usan Melisi reisine 
•t~deki istidayı tevdi eyle• 
lllıştir: 

İspayol ve İspanyol-Ameri· 
kan kadınları beynemilel he· 
Ytt' nl . b· 1 ile İspanyol kadı an 
ırliği, cumhuriyetçi kadın 

:tandqtar namına, hilkü· 
il etten İspanyada talik ka· 
•dnu

1
nu tesis eylemesini rica 

tr er. 

8 
Vuruştular .• 

~l> tylerbeyinde oturan Ya· 
~! k; lskender isminde iki 
,. "ra etml ler ve biri· 

---'----~--=-...... ~~____;;~ 

Taşla Besliyor 
Şimdiye Kadar Yediği Taşlar Vü
lcuduna Hiç Bir Zarar Vermemiştir 

Manisa, ( Hususi ) - Son . . 
günlerde buradaki hapiıanede 
çok ıayanı dikkat bir hldise 
olmuıtur. 

T ahkikahma glSre mahkum· 
lardan birisi geçenlerde ken· 
disini taıla beslemiye ka
rar vermiş ve bu kararını da 
derhal tatbika başlamıştır. Bu 
mahkömun ismi ıarraf lımail 
Efendidir. 

Mahkum lsmail Efendi bu 
tehlikeli tec.rDbeye baıladıktan 
ıonra berkeıi bir korku al
mıf, blltlln diğer mahkömlar 

tecrllbenin neticesini heye
canla beklemişlerdir. Fakat, 
lımail Efendinin yediği taşlar 
kendisine hiçbir zarar ver
mediği gibi vücudunun inki· 
tafına sebep olmuıtur. 

Ben bu malumatı aldıktan 
sonra lsmail Ef. ile gd?rtlt· 

tU 
Bana ,unları söyle ı : m. 

_ Vah vah.. Sizi aldatmıt· 

l B
en taş değil, ıeker ye· 

ar. d'ğ' . F k t benim ye ı ım 
dım. a ha. z sertçe ve tat· 

kerler ıra d 
ıe ld g" undan memnun e· 
sız o u 
ğilim. Öyleya l.. 

Ben aordum; 
edi .. inli tatlar mid.-

Diıde Hiçbir baıkalık yap
madı mı? 

- Billkis çok iyi geldi. 
T qlan yedıiim gece blraı 
hararet bastı amma ıonra 

geçti. Şimdi öyle iftahbyım ki, 
mütemadiyen sofra başında 
oturmak istiyorum. lttahı ol· 
mıyanlara tavsiye ederim. Yu· 

tulacak cesamette taş yesinler 

birebirdir ... 
1 Danmı 6 ıncı Hyfada 1 

Heyet Ven edik T arikile 
Şehrimize Dönecek 
Başvekil ismet Paşamn 

Macar htıkfımet merkezini 
ziyareti hakkında ıon gelen 
JDaldmat ıudur: 

(Ege) Tapuru dftn Tlryeıte 
limanına yuaıbğı zaman Tir
yeıte valisi, Roma ıefiri Suat 
Bey, sefaret möıt8fU1, Tnrk 
konsolosu, Batvekili 1 karııla
mıtlardır. 

Heyet öğleden evvel şehir-
de bir gezinti yapmıf, Şehir 
namına verilen bir öğle 
ziyafetinde hazar bulunmuş· 
tur. Bundan sonra bir ka-
bul reımi tertip olunmuş ve 
akşam Ustli de trenle Buda
peşteye hareket edilmiştir. 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
ıu dakikada Peşteye muvasa
lat etmit bulunmaktadır. 

Başvekilin refakatinde bu
lunan Gazeteciler Peıteye 
gitmemişler, Ege Tapurunda 
kalmıılardır. Eıe vapuru 
Tiryeıteden Venediğe d&n
mUttür. Orada Başvekili 
bekliyecektir. 
Budapeıt•, 10 (A. A.) 

TOrkiye Baıvekill ile Hariciye 
vekili saat on bir onda Peıt• 'ye 
geleceklerdir. 

TUrk - Yunan Dostluğu 
Atina, (Huaual ı - Burada· 

ki gazeteler TOrk - Yunan 
dostluğu hakkındaki hararetli 
neıriyabnı devam etmekte· 
dirler. Gazeteler bu arada bir 
Türk • Yunan federasyonun
dan da babıedlyorlar. 

Gazetecilerin Ziyareti 
Şehrimize gelen haberlere 

g&re Yunan ve Bulgar ıue-
tecilerinden mllrekkep bir 
heyet yakında memleketimizi 
ziyaret edecektir. 

Tayyare Klübü Bu Ay Sonunda 
Açılacak, Faaliyete Başlıyacaktır 
Bazı ıivil tayyarecilerimizin 

1 
bir tayyare klübü taslı etmek 

istediklerini evvelce ya:ı:mııbk. 
Haber aldığımıza g&re bu te-

tebbtıı oldukça ilerlemif, hatta 
kat'ı ıeklinl almştır. Klübtin 

tesis heyeti tarafından bu 
buıuıta muvafakati alınmak 
ilzere tayyare cemiyetine 

müracaat edilmiıti. Cemiyet 
Reisi Fuat Beyden dUn gelen 

bir cevapta, Tayyare Cemiye

tinin böyle bir teşebbüse mu
vafakat edeceği, bunun mev· 

cudiyetile iftihar edeceif bil

dirilmiıtir. Bu ceTap üzerine 
klnbtın tesiı heyeti faaliye-

te girit mitler ve hazırlıklarım 
bitlrmiye baılamışlardır. 

Klnp için eski Kohut oteli 

kiralanmıttır. Bunun nıt kab 
yatak salonu, orta katı milta
lea ve alt katı da oyun salonu 
olarak kullanılacakbr. Kllibftn 

kftpt resmi 29 teırinlenel 

Ctimhuriyet yıld6n0m0nde ya
pılacaktır. 

KlOp ilk it olarak bir spor 
tayyaresi alacak, bunu klllp 

azasının talim uçutlarına tah
ıla edecektir. Klllbe tayyareci 

olmıyanlar da rirebilecekler 

'fe btıtçeleri müsait olduğu 

takdirde kendileri için huıual 
ıpor tayyareleri getirtebile
celderdtr. 

T11.ggar• Cemi!Jeti Rebi Fuat B. 

Klüpteki mütehassıslar bun· 
lara llç ayda tayyarecilik 
6jretecekler, bunlar da tay
yarelerile istedikleri gibi te
nezzOh yapabileceklerdir. Ôğ· 
rendiAimize göre iki kişilik 

güzel bir ıpor tayyare (3500) 
ile (4000) lira arasında teda· 
rik edilebilmektedir. 

lıtanbul Tayyare Klnbft fa· 
aliyetini ıenişlettikten sonra 
Ankara, lzmir ve Adana gibi 
mnhim tehirlerde şubeler 
açacakbr. 

Klüp mUe11isleri bu suret· 
le ordunun ihtiyat tayyareci 
uzuvlarının çoğalacı kanaa• 
tindedlrler. 

Bulgar heyetinde sabık Zi· ] 
raat nazın M. Frigor, Hristo 1 Hazırlıklar 
S~net P~Kapan~tTrokyo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Popaf, Todor Kojuharof 
v~-dır. 

Yeni Muhripler 
Birkaç Güne Kadar 
Limanımıza Gelecek 

La Speızia, 9 ( A. A. ) -
Anaald fabrikasının Tllrkiye 
hfımeti namına inta etmit 
olduğu Türk torpito muhrip· 
leri Spezı.ia limanına gelmit· 
)erdir.Bu Türk torpido muhrip
leri birkaç güne kadar ls
tanbula hareket edecekler 
ve orada TOrk bahriye•İne 
tullm olnnacaklardır. 

Bir Facia 
lzmirde Bir Otobüs 
Denize Yuvarlandı 
lzmir, 10 (H.M.) - Cuma 

gOnll lzmire gelmek llzere 
Bergamadan hareket eden bir 
otomobil Ali ağa çiftliğinden 
geçerken denize yuvarlanmıı
tır. Yolculardan Recep Bey 
ölmüştür. Diier alb yolcu 
yaralıdır. 

Kız - Gayet güıel bir resim isterim. Mühim birşey için l 

Fotoğrafçı - Evlenmek için mi? 

Kız - Hayır. Y akıbda 1.aıancıktan intihara teıebbils ede
ceiim. Gazetelere vermek için. 
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Halkın ::si JI DABILI BABIRLIR 
Ankarada Açıla- B lk 
cak Darülfünun ,,,a .~an 

DBn Ankara muhabirimiz nOnJ eranSl 
orada bir darOlfllnun açı- 1 'e Be 'edı·ye 
lacatı haberini .erdi. Bu V ~ L l 

Kasımpaşadaki Kanlı Uydurma 

C• . M h k . Verem Aşısı 
ınayetin U a emesi.Meselesi 

haber hakkında halkımı• 

fU mltalealan ,ortıtmek- Belediye, Konferansa iş- Zeynep Hanımı Öldürerek Kuyuya Atanların 
tirak Edecek Azaya Muhakemesi Dün Yapıldı. Maznunlar Polise 

Etibba Odası Bu ilaç 
Hakkında Son Ve Kat'i 
Bir Karar Verecektir 

tedlr: 
lhbmet Ber BaltaJI caddHI (lhaaa kr 

raathu•I) 

Dartılftinunumuzun her l:aal
de aalal:aa muhtaç olduğunda 
bizzat mlleuese de dahil 
olduğu halde herkes ittifak 
etmiştir. 

Sürpriz Hazırlıyormuı Verdikleri ifadeyi inkar Ediyorlar 

Bunun lstanbulda ipka edil
meıine taraftanm. Çnnki t.
tanbul nüfus itibarile daha 
kesif ve meıken kiralan daha 
ucuzdur. 

Rıdnn B. ( Aynalıçqme Meaclt ao• 
kak 2S) 

- Ankarada bir darülfünun 
açılacağı haberini sevinçle 
karşıladım. Çnnki hnkiimet 
merkezi yeni, inkıllbımız yeni, 
rejim yeni, darülfünunumuz da 
bu yenilik kaynağında kunıl
mabdır. Çlhıld dariilfnnunlann 
lnkıllpta mtıhim rolleri vardır. 

* Halda Be1 (Sirkeci Eaklfehlr oteli) 

- Bence Ankarada yeni 
bir inkıllp Ye nOmune darOl
ftlnunu kurulmalıdır. Asnn 
b8t0n icaplarile, •esaitile, 
genç Ye ıizide mliderriılerle 
kuracağımız bu Darftlfllnun 
latanbudaki ağabeysine bir 
6mek olmalıdır. Ankaradaki 
bir tecr8be merhalesi olmab. 
buradaki de ıslah edilerek 
devam ettirilmelidir. .. 

Haaaa B. (Be1ant Koaka 17) 

- Darillfilnunumuz inkıllp 
yuifesini yapmamıştır, denil
di. Bence bu doğrudur. Da
rtllfonunlarda iıtikllli anlanm. 

21 T eırinievvelde tehrlmiz· 
de toplanacak olan Balkan 
konferamının bUJrhldan tama
men bitmiştir. Yılda aarayın
da toplanma ve mllzakere 
aalonlarımn tefriptı Ye elek
trik tertibab ikmal edilmiştir. 
Konferansa lftirak edecek 
azanın miktarı (100) dtır. Bun
lardan birçoiu ailelerile bera
ber 2elecekleri için mlaafirle
rin Ye mOtebassıslana adedi 
(164) e balii olmaktadır. 

Belediye ıehir namına kon
ferans azasına takdim edeceif 
rozetlerden sarhnazar etmiştir. 
Banlann yerine dalıa b&ytlk 
hacimde madalyalar ba•hnl
maktadır. Bunların berinde
ki yazılar ve re.imler i(izli 
tutuJmaktadır. Belediye bu 
ıureUe bir slirpriz yapmak 
tasavvurun dadır. 

Kapıe1yı Bıçaklamışlar 
Kostantin ve Albert iamlnde 

iki kişi gece ıinemadan çıkan 
Matmazel Filinin pqine ta
kılmıtlar, Matmazelin apartı
manma kadar ıelmftlerdir. 
Fakat apartıman kapıcıaı Ali 
kendilerine mani olmak iıte-

' yince ikisi birlik olup kapıcıyı 
hem dövml\tler, hem de yara
lamıtlardır. ---

İki Maznun 
Fakat bizim gibi cihanşllmul K 1 c· ti. B. ·b· 1 
bir f kıl' · b" .11 an ı ınaye ın ır e-n p geçıren ır mı e-
tin clartllfnnunu bqa ve hOk6- rinin Üzerine Abyorlar 
met merkezine daha yakın 
olmalıdır. Onun için Ankara
da yepyeni Ye asri bir . darlll
ftlnun açılmasına ıiddetle ta
raftanm. 

Neeatl 8. ( Nuruoamaal1e lleaıeae 
..uk 11) 

- latanbulda bliy(ik Ye 
m&uit aaraylar ve bbıalar 
ftl'dır. Bence darlilftınun ı... 
tanbulda ipka edilmelidir. 
Fakat ıslah edilmek ıartile. 

Oldürmek istemi' 
Galatada kalıveci Mehmet 

enelki gece Baki isminde 
bir ameleye tıç el sillh atlDJf, 
fakat iaabet ettirememiştir. 

Evvelki gece Balatta bir 
cinayet olmuş, Y orgi ve Mus
tafa isminde iki ldtfnln Arap 
Cemal iıminde birialnl bıçakla 
61dllrdflklerl yazılmıfb. Haber 
aldığımıza göre, cinayetten 
sonra kaçmak iıtiyea bu iki 
arkadaş hldiseyi inklr etmek
te ve kabahati biribirlerinin 
herine atmaktadırlar. Fakat 
Arap Çemalin de bunlardan 
bangiainin bıçağile &ldlliü be
nllz tublt edilmlt değildir. 

Kapıyı Kırmıf 
Cenan isminde biri bir ala

cak meselesinden Sultanah· 
mette Çatalçeıme ıokağında 
oturan Ali Rıza Ef. ain kapı-
1101 kırmış, yakalanmıfbr. 

Bundan 3buçuk ay evvel Kuımpqada(9)uncu ilk mektebin 
kuyusunda ölll olarak bir çuval içinde bulunan SıYaslı Zey
nep Hanımı öldürmekle maznun Nuri, Hllseyin, Mahmut Ye 
lbrahimin Ağırcezada muhakemelerine dün ba,lanmııtır. 

Cinayet Nasal Olmu' ? 
iddiaya göre, Nuri hazira

nın (26) incı gDnli hemşerisi 
Zeynep hanımı "sana ev ala· 
cağız,, diye kandırarak mek
tebe getirmiş ve burada ak· 
ıam geç vakit Mahmut, Zey
nep hanımın gırtlağına sa
nlmıf, Nuri ile lbrahim 
ayaklarını, Küçilk Hüseyin de 
ellerini tutmak ıuretile boğ
muşlar, ıonra da belki &lme
miıtir diye karyola albndald 
oyun ipile boğmutlar. Sonra 
Htıseyin çartıdan (25) kuruta 
bir çuval almıı ve ces!'di 
içine lioyarak hep birlikte 
mektebin bahçesindeki btıyllk 
kuyuya atmışlar. Bunlar Zey· 
nep Hanımın feıinde dikili 
bulunan (20) M2bmudiye 
altınile ( 1 O) kAğıt lirasını 

almışlar ve aralarında paylq
llUflardır. 

inkar Ediyorlar 
Dftn mahkemede ıahit ola

rak mektep mlldllril Ruhi 
Beyle mektebin kalorifercisi 
Yusuf Efendi dinleoilmlşlerdir. 
Kaloriferci Yusuf Ef. o gece 
Nurinin odasında •iyah çar
taflı bir hanım 16rdllğiinll, 

fakat bunun kim olduğunu 
bilmediğini ı&yledi. 

Ölen Zeynep Hanımın tim
di mlibadele komiayonunda 
odacılık yapan Veli Efendi 
ile de mtınasebeti Yarmif. 
Mahkeme bunun da fahit 
olarak dinlenilmesine karar 
Yermiftir. 

Fakat maznunlar polise 
Yerdikleri ifadeleri lnklr et· 
tikleri için vaktile zabıt va
rakasını tutan polisler, gele-
cek celsede plıit olarak 
dinlenileceklerdir. 

~~----------.. .-.------------~-
Transit İşi Gazinocular 

Rus Hükumetile Çıkan Gramofonda Müstehcen 
ihtilaf Halledildi Şarkı Çalmışlar 

ihracat mallarımızın tramit 
•uretile Batumdan geçirilmesi-
ne Sovyetler tarafından mll
saade edilmediği hakkında 

allkadar tacirler tktısat Ve
klletine müracaat ederek ti~ 
klyette bulunmuşlardı. Fakat 
hükGmetin Sovyet hllkfımeti 
nezdinde yaptığı teşebbüsler 

lizerine bu meeaele ıu tekilde 
halledilmiftir : Bundan sonra 
Sovyet ölkeıi üzerinden nak
ledilecek tranait eşyası hudu
du geçerken Sovyet memur
lan tarafından yalnız damga· 
!anacaktır. Tahmil, tahliye ve 
aktarma gibi hiçbir muame
leye tlbi tutulmıyacaktır. 

Sarhoşluk Yüzünden .• 
Kasımpaşada oturan Klmil 

Efendi aarhotluk ytizünden 
kardqi Kadriyi anahtarla ba-
tından yaralamıttır. 

Mü•tehcen görüldnğii için 
Müddeiumumilikçe menedilen 
Şafiye Hanımm (sarsam) isimli 
prkısını Gramofonlannda ale-

'nen çaldıkları ve söyledikleri 
için bazı gazino ve kıraathane 
sahipleri hakkında takibata 
başlanmııtır. Dün gece radyo
nun da ayni prkıyı neşrettiji 
haber alınmış ve radyo mll
dilrlilğüne tebligat yapılmıfbr. 

Suikast Tahkikatı 
Polis, suikastçı Agop 

Apikyan hakkındaki tahkika
bna devam etmektedir. Tah· 
kikabn bugtbı ikmal edilerek 
dosyanın Mllddelumumiliie 
verileceği tahmin olunmakta
dır. Agop hakkındaki ıon 
kararı miiddeiumumilik vere
cektir. Bu kararın maznunu 
hudut haricine çıkarma tek· 
linde olacağı anlqılmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, hiç 
bir ite yaramadığı fenni tec
rObelerle ısbat edilen uydur
ma ( F eridman ) illcı ile 
Etibba odası esaslı ıurette 
allkadar olmuştur. Oda, ge
çenlerde bu ·aşının rekllmmı 
menetmişti. Son milnakaşalar 

herine meselenin bir daha 
görllşülmesi zaruret haline 
gelmiştir. Pariste bulunan oda 
reisi Tevfik Salim Paşa şehri
mize gelir gelmez idare heyeti 
bir içtima yapacak, bu uydur
ma iliç meselesini görliıecek 
Ye yeni bir karar verecektir. 
Bir kısım doktorlarda bu aşı
nın mOsaade alınmadan kul
lanılmasına hayret etmekte
dirler. Bu arada Verem Dis· 
pameri Bathekimi R Tallt 
Bey ıunlan söylemektedir: 

., - Biz inaanlan biJmediji
miz her hangi bir ilaç için 
tecrübe tahtası yapamayıL Bu 
fibi lliçların yüksek sıhhi 
makamın reımf izni olmadıkça 
kullanılması caiz değildir." 

Verem Mücadele Cemiyeti 
Reisi AH Paşa da kat'i bir 
ifade ile şunları söylemiştir: 

., - Bu aşınin müsmir ola
mıyacatı bizce aabit olmuştur. 
Halkın cazip propagandalara 
aldanmaması lazımdır.,, 

Beş Sarhoş 
Dün Gece Kavga Ettiler, 

Birisi Yaralandı 

Tarlabaşında oturan kah
Yeci Kirkor, halaç Hristo, 
Koço ve mezeci Civani ara
sında sarhoşluk yüzünden 
kavga çıkmııbr. Kavga esna
ımda balaç Hristo iki yerin
den ağır ıürette yaralanmış

tır. Arkadaılan yakalanmış
lardır. 

Defterdar Değişiyor Mu? 
Defterdar Şefik Beyin An

karada başka bir memuriyete 
tayin edileceği yazıldı. Şefik 
B,y: "Benim bunlardan ha.:. 
berim yok. Bir esasa istinat 
etseydi şimdiye kadar bir teb
liğ yapılırdı" demektedir. 

Günün 

Mudanya Müta
rekesinin Yıl

dönümü 
Bugün, dokuz 1ene e•

Mudanyada itilaf devletlerill 
lmsaladıtımız Mudanya mltaıt' 
kealnln yıldlnOmldBr. Lozan J#, 

ferini kazanmak yolunda Mud 
Ja mOtarekeal bl' merhale 
muıtur. latiklll muharebelerim 
ve Mudanyayı daima habrla 
byıL 

Gazi Hz. nin Cevapları 
Matbuat cemiyeti kongr 

nıileaile çekilen tazim telgra 
Reiaicilmbur H:ı. lerl fU ceva 
vermiıtir: 

"Kongre münaaebetiJe ha 
kımda izhar buyurulan aami 
hiılere teşekkür ederim efesadi 

Çatalca Müddeiumumisi 
Haysiye te muhalif işlerde b 

lunduğu iddiaaile işten el çek 
rilen Çatalca müddeiumum 
Ferit Demir Beyin dün ağucez• 
da mu!ıakemealne devam edilm 
tecziyesi iılenilıniıtir. Dava m 
dafaa için başka bir pne b1r 
kılmıtbr. 

Güneş Tutulacak 
Bugün kıamen güneıtutulac 

kOsuf yalnız cenubi Amerikad 
srörülecektir. Bu alqam ay tutulaca 
hakkındaki haberler aaılaızdır 
Evvelki alqamdanberi fezamı.zd 
bir ıehap yatmW'u bqlamııbr. 

Doyçe Bank MUdUrU 
Doyçe Oryent Bank umu 

mOdürü M. Breht ıehrimlze re 
miştir. iki gün aonra Ankara 
ridecek olan M. Brehtin bük 
metimlzle baZ1 temaslarda bu 
lanmaaı muhtemeldir. 

Kanser Tedavisi 
Sabık Darülfünun Emini Net 

Ömer Bey Kıınıer tednial ha~ 
kında tetklkatta bulunmak üzer• 
Avrupaya gltmit ve dün avdı\ 
etm!ttir. Nefet Ömer Bey Fel 
menkli doktorun bulduğu ye 
uıul ile Kanserin yalmz teıhi 

edildiğini ıöylemiıtir. 

Merhun TUtunler 
Tütün inhisar idareıi merbutl 

tütünleri tüccardan aabn almakla 
meıguldür.ldare henüz yeni malP 

• ıul tütün mubayaaama bati.., 
mamıtbr. 

Darülfünunda 
Darülfünun divanı bugtin aa 

ikide toplanı cak, bazı meseleleri 
tetkik edecektir • 

Kira Bedelleri 
Gayrimübadiller cemiyeti, b~ 

nular mukabilinde alacakları Y 
nanh emlakinin evvelce birik 
kira bedellerini de bükGmett 
latemiye karar vermittir. 

Kanhcada Yangın 
Evvelki l'ece Kanbcada 80"' 

lulu lbrahlm Efendinin evinde• 
yanp çıkmıt ve d6rt •• tamal' 
men, bir ev de kııme yanmıttll
Zabıta tahkikat yapmaktad1r. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Maarif Komisyonu 

mektebinde 76 talebe .uulı pçemedlycll. lmtibaa p niçin kıJIDlflar? Bu Vefa mekleblala ' 
1: Hademe - Safa ıelclla, Huu BeJ"· ı 2c Huan B. - lçerde bir Maarif ko..U.- j 3: Komi•yon - Huan Bey, hani Vefa orta I 4: Huan B. - Allah allah. •• Bu 28 çoed" 

Emret... Ne lltiyonma? JODU .......... Oa1arla koDUfllUY• geldim. kafltlarına baktıla 28 talebe a•çebllec:ek slblJıait- alllmi ne yefam aclalllllllfl 



SON POSTA Sayfa : 
~ 1 Teırinievv~I 

Abdülhamit Meraktan Çıl-
• 

dırıyorJ Babıili Hidisesinin iç-
yüzünü Öğrenmek ' istiyordu ... 
------ NAKLEDEN: ZİYA ŞAKİR 109 

(Her lıaklc.ı mahf•ulrır) 

11 klnunıaan.I S28 

( Babıali ) de vukua gelen 
kanlı hAdise, bir yıldırım ıüra
tile saraya aksetti. Ne za· 
mandanberi gerilen ıinirlerin 
nihayet böyle acı bir şekilde 
harekete geleceğini %aten tah-
nıin ediyorduk. Fakat bilmem 
ki.. Babıali koridorlarına d8-
külen NAzım pa~anın kam, 
devlet ve milletin bugün ma
ruı kaldığı felakete bir zaman 
Ye kefaret olabilecek mi?. 

Vak' ayı haber alır almaz, 
derhal Abdiilhnmidi hatırla-
dım. Acaba o da bu mese
leyi duymuş mu idi ?.. Evet .. 
hem de tam bizimle beraber. 

Abdülhamit, h:idiseden ha-
berdar olduğu dakikadanberi 
odadan odaya, salondan salo-
na geziyor.. bir türlü heyeca .. 
nını ıaptedemiyormuş. 

Bunu çok tabit buldum. 

mlihim şeyler olmuf··· Adeta 
bir ikinci (Alemdar vak'ası) ... 

Dedikten sonra durdu. Göz
lerini pencereye doğru çevirip 
hafifçe başını sallıyarak sö
züne devam etti: 

- Bari, iş bu kadarla 
kalsa... Bunlar, hoşa gidecek 
şeyler değil... Bakahm hu 
mesele, harice karşı ne suretle 
aksedecek. ( işte, nihayet biri
birlerini yemiye başaladıla) diye 
acaba düşmanlan sevindirmi-

yecek mi? İşi bu kadar vel
veleye vermeden, yapacaklan 

şeyi sessiz sadasız, kavgasız 
gürültüsüz yapamazlar mı idi? 
Bir devletin en yüksek resmi 
makammda tabancalarla biri
birlerini cldürmek.. Bilmem ki 
doğru mudur? 

Artık, sabredemedim. Her 
işi (üslubu hakimane) ile hal· 

letmek taraftarı olan Abdnl
hamide, bazı zaruretlerin 
memnu olan şeyleri de mubah 
kılabilecelini anlatmak için; 

- Fakat efendim .. Mesele
nin bu şekli almasma sebep 
olan, Nazım Pş. ile adamları 
imiş.. hatta, kiiçük bir nüma-

yişle kabinenin tebeddül etmesi 
esası, evvelce aralarında görü
şüldüğü halde her nedense 
nümayişçiler üzerine en evvel 
onlar . ateş etmiye başlamış. 

Dedim. Abdülhamit, benim 
bu cevabımdan biraz bozulur 
gibi oldu. Hemen, sözlerime 
hak veren bir vaziyet alarak : 

- Tabii, mesele bence ka-
ranlık... işin iç yüzünü bütün 
inceliklerile bilmiyorum. Fakat 
herhalde öyle olduğunu ben 
de zannediyorum. Çünkü ... 

Dedi ve sustu. 
( Arkaaı var ) Şu dakikada onun kalbine 

girsem, başlıca şu üç düşllnce
nia çarpıf lığını göreceğime 

eminim: 
SoflJa Mağlubiyeti Karşısında: 

1 - Hükümet idaresinin 
tekrar (İttihatçılar) m eline 
geçmesi ve bunun kendisine 
taaUiik eden neticeleri. 

2 - Bu hadise üzerine, bir 
de (Tebeddülü aaltanat) ol

Futbol Antrenörü Şid
detle lVleydan Okuyor 

mak ihtimali. 
3 - Hükfımet işlerine kan

lı maceraların karışması.. ve 
bu kanların, başka yerlere de 

Diyor Ki: "Söz Dinlemek Şartile 
Bulgarları 6 Golle Yene biliriz.,, 

aıçramak ihtimali olması... Balkanyat müsabakalarına 
Onu görmek ve yakından iştirak için Sofyaya giden Mil-

tetkik etmek, belki de görü· 11 futbol takımımıı; orada 
Bulgarlarla yaptığı ilk maçta 

ferek bu husustaki fikrini (5-1) gibi büyük bir farkla 
anlıyahilmek için maheyn sa- mağlup olmuştu. Ozaman bu 
looundao geçeceğim esnada maça ait tafsilib tamamen 
dışarıdan çağırdılar. Görmi- vermit ve bu feci mağ!ubiyet 
ye ve görUşmiye muvaffak hakkındaki mUtaleamızı da 
olamadım. tcsbit etmiştik. Fakat bu işte 
Öğle yemeğinden sonra bir it en .ziyade salihiyetle söz söy-

liyecek mevkide olan antrenör 
bahane ederek (Pembe salon)a M. Pegram bu mağlubiyet 
~irdiğim zaman, Abdühamit hakkındaki mütalealarmı ni-
Abit Efendiye bir.şeyler tarif hayet ortaya atmıştır. Spor 
ediyordu. Beni görUr görmez, tarihinde ibret alınacak bir 
mlnalı bir tebessl\mle güldü: hldise olan bu mağlubiyet 

- i Herhalde mühim bir hakkmda aııtredörün mütalea-
lıavadı' siniz olmalı? sım nakletmeyi, geç te olsa 

fay dalı bulduk. 
Dedi. Antrenör şöy)e dıyor: 
Ben, onun fikrini hiç anla· "-Sofyadan avdette, orada 

lllamıt gibi: yapılan futbol maçlarınm hakiki 
- Gazetelerdeki havadis- şeklini okumaktan memnun 

olacak spor karilerine hizmet 
len başka birşey bilmiyorum maksadile bu kısa mütaleatımı 
~fendim. ve her oyunun başlıca budu-
Cevabmı verdim. O, ( Bil- dunu çiziyorum. 

•en de ıöylemeısin ya ... ) mi· Evvelemirde şunu söyliye-
baaını ifade eden bir tebes- yim ki Türk futbolcuları ferdi 

futbol kabiliyeti hususunda 
' 6rndcn sonra: en iyidiler. Fakat maçları ka· 
d - Babıali vak'asına ne zanacak olaa ferdi oyunlar 

•rainiz? değil, takım oyunudur. Ta-
1 Diye sordu. Anladım ki kırn oyunundan maksadım; 
ilan her oyuncunun diğer oyun· 
ltao~:rnat, . b~tta Tuzub~ uzun cuya elinden g~le~ yaı:-
~ ına ısbyor. a ıı, onun dunı yapması, mus~ıt vazı· 
k '\> arzusunu memnuniyetle etlerde pas ~ermes!, elele 
C)= ul ettim. Fakat bilhassa y ı ak ıaferı temın etmc-
.. u ö ç~d~şar yoksa, mağlübiyet için 

lbU h ı ylehnek ıçın, yine sı ır. d 'bl' 

-

p ern bir cevap verdim : b're bir olan rı ıng yapma· 
E ı kendini halka göster· 

~i•ııı Vet efendim.. Babalide sı ve d v ' ld' Hal-·~cyler olmuş mi e çalışması egı ır. 
f"\bd · ·•· k' T" k oyuncuları Bulgar-

•arltt ~lha.mlt, bu mühim ve bu ık ur bu şekilde hareket 
11 qAd lara arşı 

lbl~~t ııeyi, benim ehem- etmişlerdir. • 

1 
vel oynncularımıza nasıl oy
nıyacakları hakkında iyi tali
mat ve nasihatler verdim.Kat'
iyyen tekzip edilmekten kork
maksızın söyliyebilirim ki eğer 
talimatıma riayet edilmiş ol
saydı Türkiye kazanmış, hem 
de kolaylıkla kazanmış olacaldı 

Müdafaa çok geri oyna-
dı, haklarında ağır yaza
rak hislerini rencide etmek 
itsemem, fakat muvaffa:dye
ti temin için herşeyd en evvel 
kendilerine söylenen sözleri 
tutmıya öğrenmelidirler. Mu· 
hacimler bir cihetten gayet 
iyi oynamakla beraber drib
ling yapmakta israr ettiler. 

Merkez muhacimimiz Hakkı 
için ne kadar canım sıkıldığını 
bu vesile ile söyliyeyim. Ken
disi iç nrnhacimlerden hiç 
iyi bir pas almdı. Sayıya 
tahvil ettiği pas, Rebii tara· 
fmdan verilmişti. 
Hakkmın iyi bir şütu var 

ve filhakika kendisinin çok 
iyi oynadığından Macar olan 
hakemle Bulgar gazeteleri be
nimle müttehittir. Kendisine 
daha fazla pas verilseydi Tür
kiye maçı kaıaumıt olacaktı. 
Oyunu kaybetmenin kabaha
tini, Türk futbolcuları yalnız 
kendilerinde aramalıdırlar. 

Çünkü Bulgarların futbol 
tekniğine vukufu pek azdır, 
fakat pasları azimle doludur. 
Bu maç hakkındaki mütaleamı 
bitirirken karilerimin şunu 

bilmesini çok isterim eğer 
Bulgarlarla yarın bir daha oy
nıyacak olsak, talimatıma ri
ayet edilmek şartile onlan 
asgari alta golle mağlup 
ederiz. 

Tayyare Piyangosunun Keşidesine Bas/andı 
~ 

~~~~~~------

8 u günkü Keşidede ikramiye za~ 
nan Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

On birinci tertip Tayyare piyangosunun üçüncü keşidesine bugün öğleden sonra DarillfU· 
nun konfe~a~ı salonunda bqlanmişbr. Keşideye yarın da devam edilecektir. Kazanan numa· 
raları aşagıkı sütunlarda bulacaksınız: 

100.000 liRA 50 LiRA 500 LiRA 
Kazanan 

8821 
40.000 LiRA 1 

Kazanan 

22790 
5000 LiRA 

Kazanan 

43567 
3000 LiRA 

Kazanan 

29469 
2000 LiRA 
Kazananlar 

26172 
2905 
10807 
28398 

1 ooo LiRA 
Kazananlar 

19554 34359 
7119 5082 

32 30659 
r, _______ _ 

ON DÖRÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 1 
Ga:ı:etr.mh:de o, be1 ırıın·Je bir 

•ermekte olduğumtı:ı: Patron11 
l:edav:ı almak iıt iyorııa ıııı, bu 
kupon11 kesip saklayım:ı: v. ıs 
k upo,, top:ayımı. Patronl:ırımı.ı• 

dıın pe'ı< memnun olacak:.ı;uı. 
Patronl ır neşredllJ I d~·i g ih· 

den ili b aren lata nb.ıl karibrl nl ı 
bir harta, ta1•a lta riler :niı 011 

giln lç.n ~ e kı.ıpon1amu gC>:ı d .sr• 

melidirle r. Bu müdJııt ge rti"tcııı 
ıonra kuponlar kabul edilme.ı:. 

Kazananlar 
44301 30422 37906 44169 
16792 35952 8508 2060 

15561 21644 
17919 29842 

36061 

628 
2509 

49753 

20808 
8273 

46641 30615 . 

34762 

3861 14211 

461 45609 
26250 1560 

40446 38225 15249 31679 

43326 25569 41586 38193 

2P.91S 29350 30873 45396 
13682 10509 22064 29001 

49740 28171 627 38808 
862 34463 44528 8435 

14099 6216 44390 41033 
45630 35122 

35362 41814 
48540 30866 

12882 48615 

15598 47753 

27107 

30370 
6048 

23527 

7680 

1369 

45461 

108 

13183 
24633 

13473 
30585 

36851 

49948 296 ı 1 10190 

4998 17967 49993 
32396 40789 30804 

48828 35055 39883 12 '66 

21917 6301 7396 44479 
6344 1866 4596 35025 
9776 138.50 32215 20750 

10489 33516 31970 15356 
13543 13046 42869 48017 
33690 48609 49668 

744 26203 23058 3.)099 
15179 30327 48505 25760 
41250 24988 19215 49571 
30664 26264 

25058 15584 16560 33775 
31755 27415 12378 
29548 29903 30423 41161 

3631 
1573 13864 32757 47716 

25428 32249 38802 12845 
29885 30797 31084 34686 
26238 24435 49155 23895 
49329 27885 32036 16158 
39920 23122 6754 34900 
25471 21849 9199 20475 
35992 39894 35584 37120 
20824 6722 35638 6023 
38178 26902 

38107 47038 31384 17'632 
47304 
39888 

56 
28123 

28260 

13636 
44I01 
46241 
43879 
8732 

16775 
28004 
15864 
36941 
41938 

6246 
36459 
16940 
14809 

3546 12227 34087 34040 
10601 40872 44372 47155 
4778 24366 49919 25474 
86~0 7584 

17959 
46009 
4849 
9650 
36660 
19975 
19981 

9731 
20214 
48670 
16329 
37102 

31 J 30 3f18f!6 

39769 11590 
45112 2742 

Kazananlar 
37367 
3095 

33080 
38647 

13784 
34625 
11547 
28817 

2236, 
9264 

27755 
39836 

200 LiRA 
Kazananlar 

20344 19755 
1890 40529 

5047 49633 

18314 

36494 

30561 
29977 

7347 

36858 
47611 

35713 
29241 21142 

32978 
24934 

27125 
21552 

100 LiRA 
Kazananlar 

6217 32135 44901 42476 
9712 3130 16863 8189 

30393 34932 24379 2362 
15526 19087 22184 43045 
3372 11786 32889 4253 

48158 
35973 49425 11558 30884 
23940 3~553 

26096 16541 
2945 17405 

12800 37511 

11269 20146 
3611 43287 

22727 38881 
3718 19908 

2170 19545 27230 
23269 45521 34947 
41347 45378 23007 
34175 19499 26772 
48341 26388 9864 
42747 2841 33143 
41321 

3473 
7380 

15368 
14790 
9438 

26929 

37971 2'819 
21760 

23409 29265 

33232 
14405 
292IO 

28666 
37024 31117 

94(>8 4526 
2626 

Amortiler 
8821 22790 

Bu numaralardan evvel ve 
sonra gelen yüzer numara 
amorJii kazanmışlardır. 

~ ... . ..._, ............ _. ..... 1 t ·- ••~'-W __ _ 

işçi 
/~ter iv/isiniz? 

GazetettıiT!n ucuz ve 
lc.üçllk i' anlarından isli
fa~e ediniz. 25 kuruş 

sizi bliyUk zahmetJeı den 
kurtarabilir. 16 keHme-

JiJ: bir ilAn 25 kuruşn 

ISTlr AOE EDtNIZ 

; 

5103 
29470 

781 
13832 

25982 
24616 

37008 40700 

2843 328S7 ıı ı 
16947 37176 
36051 9344 38

1
i54 32560 ..._ __________ .J 

44053 3040 5954 30200 'ttiai atı birtey gibi teIAkl. i Türkiye • Bu1gar,stan Maçı 
\ ......._ Q~ h•rret gôatorck: arla oynamadan "'" ~---'~tııvl-. • .J_.LJI "- ----~•--.Dll..U.lilAl.Y~.;;;...._...:,.. ________________ ~------.....ı.-----..:....-----------~----------------' 
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Bugun Beklenilen Vapurlar 
Nilüfer - Türk - Cideden 
Feyyaz - ,, 
Kırlangıç ,, 
Bandırma ,, 
Asya ,, - Mudanya • 

Gemlikten 
Regele Karol 1 - Romanya • 

Köstenceden 
Kapo Pino • ltalyan • Ceno· 

va dan 
Heluan - ltalyan - Triyesteden 
Abbazya ,, - Batumdan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Dumlupınar - Türk • Rizeye 
Gülcemal ,, • lımire 
Tayyar ,, • Ayvalıta 
Güzel Bandırma • Tilrk -

Bandırmaya 
Marmara - Tllrk • Mudanya 

Gemliğe 
Kırl&Dflç - Türk • bmite 
Albanya - ltalyan- K6ıtence 

Batuma 
Koatantiaopoll • ltaıyan • 

K6stenceye 
Prinçipeaa Marya -Romanya

K6stenceye 

TAViL ZADE VAPURLARI 

lzmir Postası 

rv!~u~~E!_ 
urtesi günü 17 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakka-
le ve İımire azimet ve Ça
nakkaleye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ~e
rilir. Adres: Yemişte Tanlzade 
biraderler. Telefon: l.t. 2210 

RMELİYATSIZ BASURA ÇARE 
HEDEN SA 

MEMELERi KURUTUR KAN1 KESER 
EVCAI TESKiN EDER 

Darünafaka Müdilriyetlnden: 
Mektebe pazarlıkla 1000 adet 
mendil 500 adet pamuk fanila 
900 çifi çorap ve 1200 · metre 
amerikan 1000 metre g8mlekllk 
bez ve 60 ton maden k6m0ril 
alınacatJndan taliplerin tartna
meleri almak ve nOmuneleri w8r
mek üzere her gün ve pazarhta 
lttirak için de 21 tetrinievvel 931 
çartamba a-ünü saat 10 da Nuro• 
maniyede Cemiyeti Tedriaiyel 
lalimiyeye müracaatları. 

KİRALIK HANE 
Beşiktaşta Hayrettin iskelesinde 

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

ZA Yi - Tatbik mühUrümü 
zayi ettim Yenisini çıkaraca
tımdan ve kimseye borcum 
elmadığmdan hllkmil yoktur. 

Karyolacı Çarşıyıkebir 

Evliyaban No. 2- 3 
Mehmet Raşit 

BAHRİSEFİT 
FE L E M E N K ö A N K AS 1 

IST ANhUL ŞUBESl 
İdare merkezi. AMSTERDAM 

Meıun ser.nayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,00., FL. 
Galatada Karak3y palaıta Teı.foaı 

Beyoğlu 3711-5 lıtanbul tlll ıubeal: 
"Merkez Poıtane1l ittl1allnde Alla• 

lemci han, Telefon: lıt. 569 

Bilumum banka muamelat& 

Emniyet Kasaları icarı 

günil akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, ine
bolu, Samsun, Ordu, Gire
aun, Trabzon, SGrmene Te 
Rizeye) ıfdecektir. 

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

1 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 
kartı ea mleulr .... SERVOIN hap
lan ..... Dep .. u, l.taabulda Slracl'cl• 
Ali Rna Mark•• euaaealdlr. Tapaya 
150 kurut poata Ue shdulllr. ı..tr'•• 
frsat pasarladakJ, Trabaoacla Y eal 
F•ah ecsaaelertacle bulunur. 

Patoog, Bakteriyolor 

Dr. M. L utfi 
GOLHANE SERIRIY ATI 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahill, Ye intani hutalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilAyet karşısı 15 No. 

Mua;reHhaaeı Telefoa lataablll 2J2J 
lkametgllu ı • • 2236 

r•Hll Hlll " ISTlllUTll nlltlll tlllll 
AEG 

ftıtı:triı.. Cltııııı•ılıe ktO • IG ı r 

SELANİK BANKASI 
Tuta tarihi ı ısa 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi ı IST ANBUL 
TORKIYE'deki Şubeleri ı 

GALATA, lSTANBUL, lZMIR 
SAMSUN, ADANA, MERSİN 
YUNANISTAN'dakl Şubeleri: 

SELAN1K, ATİN A, KAV ALA 
PİRE 

Bihlmum banka muamelib. 
Kredi mektuplara. Her cin• 
nakit üzerine heaap kGtadı. 

Huausl kaaalar icarı. 

Ahçı Arayanlara 
Temiz bir ahçı kadını hizmet 

arıyor. Yenltehirde Kırnanla 

caddesinde 89 numaralı haneye 
müracaat. 

Cilt ve zllhrevi hastalıklar 

Mlitehauıaı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lıtaabul emruı zllhreviye dlapaa• 

1erl batheklml 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No.71 

SON POSTA 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden 

Mülkiye Mektebine Kabul Edilen 
Efendilerin Listesidir. 

Numaruı: Adı: Uaeal: Namzet 
714 
696 

Hasan Refik 
Ahmet Muhtar 
Rifat 

Ef. isi an bul 
Galataaaray 
Konya 
Kabataş 
l.tanbul 
Buraa 

Liseli 

765 
755 
718 
697 
744 
769 
703 
684 
688 
768 
690 
721 

711 
7fYT 
689 
686 
682 
699 
708 
737 
726 
702 
717 
764 
762 
761 
774 
758 
681 
713 
749 

724 

Ihsan 
Emin 
Mehmet Emin 
Ahmet Turauıa 
Mazhar Sadi 
Hüaeyln Cabit 
Emin Ekrem 
lbrahlm HaW 
Mehmet 
Kadri 
lıkender 
Mehmet Mefahir 
Mehmet Rqat 
Mehmet Mithat 
Enver 
Ziyaettha 
Höseyin 
lbrabim llhaml 
Ahmet lbaan 

Ahmet Kemal 
Necmettin 
Mehmet 
Abdullah Maclt 
Niyazi 
Hasan 
Sait 
Muhittin 
Hüıeyin 

Oıman Tabir 
Cevdet 
Mustafa Sadrett:ID 

" -" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" .. 
H .. 
" .. 
• 
" 
• 
" 
" 
• 
• 
• 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
• .. 
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latan bul 
Edirne 
Galatuara1 
Feyziye 
latanbul 
Trabzon 
l.tanbul 
Kabatq 

" 
latan bul 

" Kaatamonl 
Kabatq 
Adana 
Kaba tat 
Kastamonl 
Kabatq 
Erzurum 
Is tan bul 
Is tan bul 
Bursa 
Konya 
Konya 
Ankara 
İzmir Kollejl 
Kastamoni 
Kabataı 

İstanbul 
784 Kemal ., Samıun 
701 Mehmet Fehmi " latanbul 
752 Nejat " lstanbul 
7 45 Halit " F eyziatf 
728 Yusuf I! lstanbul 
711 Abdurrahman ,, F eyziye 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" .. .. .. 
,, 
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.. 
.. 
.. 
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.. 
.. 
.. 
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" 
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• 
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MBlklye mektebi mUaabaka imtilianını kuanan 
ialmlerile numaraları yukanda gösterilmiştir. (3135) 

efendilerin 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULO 
Maarif Veklletlala 1 - • - '51 Tarih Ve 715 Numaralı Kararlle 

Mekteplerimize Kabul Oluamuttur. 

111.Ulfterit 

HERMAN SANDER TAHSiN ABDI 
Alm-ca •e ecleblyat 

eualllıal 

laınir u...ı Al•aaca 
•11alllml 

Kr. 1 inci 
i inci 
3 üncü 

Kısmı 
Kısmı 
Kısmı 

40 
50 
70 

,, 
,, 1 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Lugati ao Kr. 
Muallimlere Anahtar 160 ,, 

811 anahtar aualllmUtlal lıpat edenlere poıta paruını g3adermek ıartlle meccaaen) 

Satıldığı yer : l.tanbulda Hilsnütabiat matbaaıı. 

~Dr.HORHORUNi-
CUt H earul zlhrevlye tedaYlh-eaL Her ~Dn Hbahtaa ak,arna kadar 

Takaim Zambak ıokak No. 41 ı ==:ıt=!ı::::!:!:::ı:!!!!!d 

• BÜYÜK 

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

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

Şimdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 
1 - Markoni, 2 - Lort Bayron, 3 - Madam KDri, 4 - 81-

yilk Frederik, S - Lort Nortklif, 6 - Makyavel, 7 - Rob .. pl· 
yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Zfya Gök Alp, 11 - Sok
rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Krlatof Kolomp, 15 -
Ziya Paf&, 16 - Oakar Vayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tolatoy, 20 - Ahmet Mitat, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her cüıiin fiati 7,S kuruştur. 
Naşiri: lstanhulda Kanaat Kütiipane:, İ 

Teırinievvel 11 

1 EMLAK VE EYTAM, BANKASI iLANLARI] 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

SATILIK AKAR 
MeYkii ve Nevi: 
Büytıkadada Rıhbm caddesinde 20 - 22 numaralı, l\ıtnnd• 

alb odayı mUıtemil ilç bap dükkkan. 
Ballda muharrer ve Adanın mutena bir mevkiinde bulr 

nan emllk ilzerinde Bankamız lehine meYcut ipotekten dolayı 
latanbul Dördllncü icra Dairesince 12 - 10 - 931 tarihinde 
bilmllzayede sablacağından taliplerin yevmi meı:kôrda aaat 
on altıya kadar 930 • 613 No. ile icra Dairesine müracaat 
eyl~melerl. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keşide Olarak 

Yıl Başı Piyangosu 
BÜYÜK İKRAMİYE 

1, 000 ,000 
TÜRK LiRASIDIR 

Eskişehir Viliyetinden 
Eskifehir-Çifteler tarikinin l 1+000 - 22 + 000 inci kilo

metreleri arasında yapılacak olan yedi adet röz ve menfeılerio 
ioıası 4- l 0-931 tarihinden 24- l 0-93 l cumartesi günU aaat on beş• 
kadar 741 ,90 lira bedeli keşifle aleni olarak mllnakaaaya vuedil
miftir.Mllnakaaaya İftİrak edeceklerin bedeli keşif olan miktarın 
%1.5 ğu nisbetinde teminat akçeal veya bank mektubu v•mr 
leri ve ID.f8abn devamı mllddetince nezareti fenniyesinl kabul 
edecek bir fen memuru veya ehliyeti Bqmiihendislikçe kabul 
edilmiı bir uıta taabhtıtnamesini ibraz eylemeleri lhımdır. 
Proje, enakı keıfiye ve aaireyi görmek Ye fazla maltlmat alınak 
iatiyenlerin Nafıa Baımühendiıliğine müracaatlan ilin olunur. 

Ç İ KO_- LAT 
CEMi-L -

·Ş EK ·E RC l 
HAflZ MUSTAFA 
· vE MAHTUMU 

Bahçekapı Hamidiye caddesi 90 • 

latanbul D6rdl1adl icra Memurlu
pdan : Tamamına tiOO lira kıymet 
takdir edilea Bofazlçlnde Kuruçetmede 
Yeatmahalle ıokağ'ında E 22, 22, 22, 22, 
2'l n yeni 24, 26, 21, !O, 52 numaralarla 
muraAkam bet bap hanenin tamamlan 
açık arttarmıya vazedllmlt olup 15/10/951 
tarihinde f&rtname1I divanhaneye talik 
edilerek 4 - 11 - 931 tarihine mllaadlf 
çartamba g{lnü saat 14 ten on altıya 
kadar lıtanbul Dördllncll icra Dairesin
de açık arttırma ile aatılacaktır. 

ı 
Arttırma lklneidlr, birinci arttırma

aında 500 liraya talip çıkmıt olup bu 
kerre en ziyade arltıranın UıtUndııı bı
rakılacaktır. Arttırmaya lttirak için 
yüsde 7 kuru' teminat akçe1l alınır. 
MGteraklm verıilerle Belediye re1imlerl 
Vakıf lcare1I müşteriye aittir. 

Hııklan Tapu ılclllıle a'\blt olmıyan 

ipotekler ile alacaklılar diğer allkada
ranın ve irtifak hakkı aahlplerfofn bu 
haklarını Ye buıuıile faiz ve maıarife 

dair olan iddialan ilin tarihinden 
itibaren 20 rlla içinde .. rakı mliablte
ılle bUdlrmelert lamdır ıkıl halde 
hakları tapll ılcllllle Hblt olauyanlar 
Hbf bedellnla paylatma11ndan hariç 
kalırlar. 

Allkadarlarıa Yeni icra •• lfıh 
Kanununun 119 uncu maddeal hlllunllne 
glSre teYllk hureket etmeleri ve daha j 
fula aalOmat almak lıtlyenlerln 931 -
152 doaya aumaraıalle memurlyeUmlae 
mUracaatları ilin olunur. 

Çocuk Hastalıkları 

miltehasaıaı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon 8. O. 2496 

Çucuk Hutaneai Kulak, 
Boğaz, Burun miltebasaı•ı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak l 

Telefon B. O. 2496 

Doğum ve kaclm bastahklatl 

miltehus1S1 DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Ttirbe kartıS1nd• 
eaki HilAliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergGn öi" 
leden sonra kabul etmektedir• 
Telefon l.t. 22622 

SON POSTA 
Yevmi, Siya1t, Havadia ve Halk l'azet•' 

idare: lıtanbul Nuruoımanly• 

Şeref ıokaZ. 3S - 37 

Telefon l1tanbul - 2071)) 

Posta kutuıu : l1tanbul - 711 

Telgraf: latanbul SON POST.4 

ABONE FIATI 
TORKIYE ECNEBi 

~ 

1400 Kr. 
7SO ,, 
400 • 

uo " 

1 Sene 
6 Ay 
s .. 
ı " 

2700 ı<r· 

HOi " aoo .. 
500 ,, 

Gelea evrak geri verllın ... 
lıınlardan me1'ullyet aluuaal· 

Adre1 değlttlrilmeıi ClD) kurııttıJt• 

Sahipleri: Ali Ekreıa, S.liaı ,R.J{;; 
N .. rtyat 

0lılihUiril: Seli• RN 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

:t..7G 1 • a J 
ec: 

j Dünyada Olu!' Biten H_&diseler j Ko:d:n Ve Kalp işleri J 
Tramvay Şirketi Buyuk. Ta
lebeye Niçin Paso Varmıyor? 

lngilterede intihabat, Çın -Japon A- 1 · · K b O 
1 . Al K b. • nne ennın ur anı -
_htilifı V ~ Y enı man a ınesı lanKızlarNe Yapsınlar? Efendim; d 

latanbul Erkek Llae•lne uam 
eden kardetlerimb: arfbl dijer 
b· k l' elere giden arkadatla• 
ırço ıa l t k yer-

rımız var. Ekaer ye uza 
1 lerden tramvayla mektebe yet f

ınek meburlyetlndedir. 
Ailelerimiz fakirdir. Her sin 

tam ücret yerebilecek iktidarda 
değildir. Şirket 15 yatından fula 
talebelere puo vermiyor. Tüıll 
yükaeldikçe masrafları, daha 
doğruıu ihtiyaçları artan talebe
ler bu masraflar karıııında yaya 
yürümiye mecbur oluyor. 

Vatanın dertlerile yakından 
alakadar olnn muhterem gazetem 
heyetinden bu hususta müracaat 
yollarını sorar ve ( Son Po.ta) 
aayfalarında talebelerin bu der· 
dinin okunmaunı rica eylerim. 

Sadık 
(Son Poıta) ı Bu genç mektep· 

linin 4ikayeti çok haklı ve ye
rindedir. Tramvay tirketl bu 
rneıeleye ehemmiyet vermeli ve 
mutlaka bir çare bulmalıdır~ 

Cevaplarımız 
Ankarada Mardiroa Efendiye: 
Resminizi ikinci defa olarak 

aldık. Fakat ııruı geldlti zaman 
mutlaka neıredilecektir. 
Karileriınizden Nurettin Beye; 
lıtanbuldıı birçok huıuat lise

ler var. Size onlardan birine 
leyli olarak yazılmanızı tavıJye 

ederiz. Si:ıin vaziyetlnlzde olan
lar için en muvafık çare budur. 
lf.- Ayvalıkta aabık rüıumat kap
atnlarından Kapıdatlı Ahmet 
Hamdi Beye: 

Size Devlet Şuruına müra· 
eaat etmeniz tavalyeainde bulu
nacağız. Bütün evrakınızı bir la· 
tldaya raptederek Devlet Şilra
aına gBnderlnb. Oraaı bu gibi 
tlkiyetlerln en yOkaek hal mer
ciidlr. 

Köylunun Borcu 
Çeşme, (Huıusl) - Meb'uı 

Vlııf B. Vali Klzım Paıa ile 
birlikte burasını ziyaret etti. 
Halk, kendisine dertlerini 
ıoran Vali ile meb'ua Visıf 
Beye Ziraat Bankasının Ye 
MUskirat inhisar idaresinin 
anason borçlarını tecil etme· 
ıini iıtemiıtir. ----
Çesmede T Ut Un Piyasası 

Çeıme, (Hususi) - Çeım• 
Ye havalisinin tütün piyasaaı 
nihayet "Şark Amerikan" 
kumpanyası milmessileri ta
rafından açıldı. Piyaaanın 
açıldığını işiten merkeı 'H 
mtilbakat tnttınleri Çeımeye 
akın etmiılerdir. 

-=: TAKVİM 

a•• ıı -11Tı.evel· 931 Hasa .. 159 

Arabt Rwml 

21 Cemaılyelev.350 28 • EylGI • ısa -takıt-;;;:ı:-vautt 9ııkıt·ezan1· vasati 

Gtioetl12.26 6.0S 
O;ı. 6.22 12.01 

ikindi 9.32 ıs.12 

Alqam U.- 17,59 
Yatıı 1.SO 19,10 
Jmaak 10.47 42' 

TEFRİKA NUMARASI 8 

lnıllterede intihabat arifesinde: Gazetelerin yeDl ,utlhabatı haber verea nüahalarını kapıfıyerlar. 
Diter taraftan Avam Kamaraunan kapandığı hakkındaki ilinı haberini meraklılar meclisin kap11tnda 
bekliyorlar. 

• 
lngilerede 
• 
intihabat 
Mücadelesi 

Dllnya çok gebe bir vazi· 
yette bulunuyor: İngiltere inti
habatı, Çin - Japon mealeai, 
Alma.oyada yeni kabinenin 
teşekkUlU ve aalre... Fakat 
bunlar arasında İngiltere in
tihabatı 6n aafta geliyor. 

intihabata henUz batlanma· 
dı. Ancak ilk alevler ıiyaıet 

ufkunda fİmdiden kıııllığını 
göstermlye ba,Iadı. Son ge
len telgraflara &öre bOttln İn· 
&iliz fırkaları kaıanmak için 
çırpınmaya haılamışlardır. Bil
basaa Amele Fırkaıı ıayanı 
dikkat bir vahdet halindedir. 

Fırkanın bUyUk lideri ve 
eıki mHai arkadafı olan M. 

Mak Donaldın bugün en tiddetli 
muhalifi olan M. Henderıon 
dlln umumt amele karargi
bına gelmiş Ye hazırlıklarınt 
tamamlamıştır. Fırkanın be
yannamesi dün neşredil~t!ti.r. 

Amele Fırkaaı para ışının 

halledilmesi için Beynelmilel 
bir konferansın içtimaını ileri 
ılirmektedir. 

Diğer taraftan İngiliz ko
mtiniıt fırkası da namzetlerini 
tesbit etmiıtir. Mubafakirlar 
da ıeniş bir faaliyet halinde
dir. Bunlar programlarının 
başında himaye usulüne ta
raftar olduklarını ıöylemek-

tedirler. 

Yeni Alman 
Kabinesi 

Geçen hafta sonunda kabi
nesile birlikte istifa eden 

Alman Başvekili M. Brünning 
yeni kabinesini ıu suretle 
teşkil etmirtir: 

Başvekil ve Hariciye Nazı
n M. Brüning, Başvekil mua-

vını ve Maliye Nazırı M. 
Dietrich, Dahiliye ve Harbiye 

Nazırı M. Groaner, lktısat 
Nazırı M. W armbold, Mesai 

Nazırı M. Stergervald, Adliye 
Nazırı M. joel, Posta Nazırı 

M. Schatzel, Milnakallt Nazı
rı M. Traviranuı, laıe Nazırı 
M. Schiele. 

iflas Eden Bankalar 
Filadelfiya, 9 (A. A.) - 10 

milyon dolar sermayeli Country 
T rust, kapılarını kapamıştır. 

Muazzam Bir Tröst 
Ne1york, 9 (A.A) - Bahri 

mahafil, 181 yolcu •• yük 

nakliyatı ile meıgul başlıca 
181 kumpanyayı bir araya ge

tirecek olan muazzam tT6ıte 
fevkalide ehemmiyet atfet· 
mektedir. 

lraktaki Kolera 
Basra, 10 (A. A.) - lrakta 

geçenlerde hUkUm sürmilş olan 
kolera salgını esnasında 1835 
musap kaydedilmiştir. Bunlar· 
dan (1116) kiti ölmüştür. 

Uzak 
Asgada 
Vaziyet 

Uzak Asyada Çin - Japon 
ihtilafı şimdilik cephe geriıi 
manzarası halindedir. Fakat 
büyük bir kan mücadelesinin 
yakınlaştığı da, son telgraflar- • 
dan öğrenilmektedir. Bu tel-
il'aflardan birinde fU malümat 
verilmektedir: 

"Şanghay, 9 ( A.A) - Ja· 
pon tayyareleri tarafından 
Kirşeou'nun bombardımanı 

esnasında telef olanların ek
aeriıi demiryolu ameleıidir. 
Maktul ve mecruhların mikta
rı malum değildir. Çinlilerin 
mukabele edebilmek için top· 
ları yoktu. 

işte Bir Telgraf Daha 
Takio, 9 (A.A.)- Cenubt 

Mançuride vaziyet salAh bul
mamıştır, kargaşalıklar temadi 
etmektedir. Japonların ıayiab 
6 maktul ve 8 mecrubtan 
ibarettir. 

Kaçak Çin askerleri bil
hassa Kag - Yan· Çan'ın far
kında yağmagerlikte bulun
matadır. Bu havalideki ıaki· 
leri tardetmek üzere gGnde-
rilmit olan bir Japon ukert 
kıt' asının raporuna nazaran, 
Coreli 600 Japon şakiler tara
fından katliim edilmiı ve 
hemen hemen bUtün kadın
lara tecavüz olunmuştur. 

20 Topa malik 1500 kişilik 
bir haydut çetesi Toeilin'in 
cenubu garbisindeki Liafe 
nehrini geçmek suretile de-

- Bileğimiz.le, 18rğümüzle. 

- Hele bir tartta göreyim. 

YABIŞ 
faati arar ve yine nefislerine 
taalluk eden zarardan kaçarmıfo 
Halbuki insanlar, başkalarının da 
menfaat ve zararlannı dütfinür· 
lermlş. Sen, darılma amma, hay• 
vanca dOşfinü.)oraun. 

- Şimdi ortada iki yol var. 
Bu yolların birinde Kızlarağaaı 
yürGyor, öbürilnde Kapıaraları. 
Kızlarağaıı Hünkin atmak, Kapı· 
ağaları da onu tahtında alıkoyup 
Şehzadeleri rlJçürmek latiyor. 
Her iki yolun yolcuları da kendi 
çıkarlarını arıyorlar. Gerçi ken• 
dilerine ıoraraan haktan dem 
Yururlar, din ve devlete hizmet 
etmek lıtedlklerinl ıöylerler. Fa
kat bualar laftır, aptal kandır
auya yarar dil yemlerldir. Bla 
itin lçyilailnü biliyoruz:. Kızlar
af aaı, Hilnklra ldlakündilr. Çilnld 
aüngüail diltilktClr. Ölen Paditab 
devrinde oldutu albl ,az bul
mıyor. 

- Sence vicdan yok mu? 
- Bence, ıence değll haki· 

lı:atte yok. Var olan yaşamak 
~•Yıraııdır. Beni eviren, çeviren 
•p o kaygıdır. Oıt tarafı masall 

lı: İyi amma temiz yatanıak nr, 
lrJi Yaşamak var. 

ra - Kirlilik, temizlik. göriit• 
t .. re deA'itir. Benim kirli g6rdil· 
t~• •en temiz Jiyebiliraln. Se.nln 
.ı l dcdiaine do batkaal kırll 
it:~· Fakat •en de o da yatamak 

ff••ından kurtulama11mu:. 
~lift J:f iraız olalım bela yok. 
•I crı ol l · ' k M.. 1 L. -llhııı a ım, bcıı yo . ur ay 
.._l, ' beia yok. Katil olalım, 
•tı, .!~~· Elverir ki yafıyalım, 

.... \' •t•nıalc için hert•J mu· 

YAZAN:* * 
bahbr; iyi yatamak yolunda l1e 
haram, belli olur 1 

_ O halde Toramanı bot glJ-
rellm, niçin llzillüyoruz, niçin çe
ne yoruyoru:ı? 

_ Burada it değifiyor. Efen• 
dllerin öHlmilnden mi bize me'!
faat var, yaşamalarından mı? Bız 
onu dilıOneceğlı. 

_ Ab, Şehri Muıtafa ah, ae 
kıllı delikanlı•ın 1 ? 

a YI mi onu anıyor1un 
- Na~~I anmam ? O yaman 
- bahıi de açtı : Bazı 

adamı bu faatten başka bir· 
lnsanl~rın mee~klerinl ıöyledi. O 
teY duşünm dan farkı yokmuı . 
ıibilerln hayvan " uhu ancak ve 
Çünkil bay;.a:.~~Jerla~ alt men· 
ancak kın 

- Şehri Muatafa da bizim Y~ 
rlmiıde olsa hayvanlatmaktan 
reri kalmazdı. ÇünkO dan iyi 
yaıamak davası! 

Piri Halife, birdenbire aeılnl 
dcği4tlrdi, demlndenberl dilinde 
ıilrünen elemli abenıi bıraktu 

- Seni amıyordum, dedi, içial 
f6rmlye HVafıyordum. 

Ôbilril gillfimaedi ı 
- Ben de •eni ıe•kleodlrf. 

Jordum, ceaaretlendiriyordum; 
- o halde mulahata r•çelımı 

Fikrin ne? 
- Aç_ık ılJyllyeylm mi arka· 

dat? Kuv-.et nerede fae ben 
oradayım. 

_ y ah ti alJyıedla. Fakat ku•· 
vetl De Ue tartacatıs. 

Bu 1ebeple bir fitne koparıp 
Jıldmnı parlatmak l.tiyor. Kapı
ataları lae Hfinklrın delilltinden 
memnundur. Zira bu adamıa akla 
kaçılua da eli açıktır. Gece 

Okumuş 
Şişliden Vicdan iıminde bir 

renç kız yazıyor : 

" İyi fena tahsil görmüş bir 
kızım. Türk lisesini bitirdik-

ten sonra bir müddet de 
Fransız mektebine gittim. Bu 
tahsil hayatında birçok arka· 
daşlar edindim. Yeni fikirler 
kazandım. Dünyayı görüşüm 
değişti. Annemle babamdan 
müthiı ıurette uzaklaıtığımı 

hissediyorum. 

Annemle babam hemende 
tahsil görmemiş kimselerdir. 

Cahil kaldıkları için beni 
okutmıya ehemmiyet verdiler. 

Fakat şimdi biri birimizi anlı

yamaı. hale geldik. Hele 

annem, başımın belAsı, aon 
zamanlarda kazancımız iyi 

olduğu için zengince ailelerle 
temas ediyoruz. Annem çam 

üzerine çam d~viriyor, gaf 
ilzerine gaf yapıyor. Kendi 

tanıdığım gençler arasında 

kimse beni almıya talip olmı-

yor. Annemin babamın nesline 
mensup ge&i kalmış bir takım 

çocuklar var, onlarla da ben 
evlenmek istemiyorum. iki 

miryolu mıntakasımı takarrüoe 
teşebbüs etmiş olduğundan 
Japon tayyareleri bunlan dt1-
ğıtmak Uz ere vak'a mahalline 
gelerek bombalar amıştır. 

Haoof, 9 (A.A) - Yun
nanfou daki Javon te ba~sı 
buıuıf bir trenle ıehrl terket
miş ve Tonken'e gitmiştir. 

Yalnıı konaolos kalmışbr. 
Pekin, 10 (A. A.) - ln-

giliı. orta elt!lği erkAnından 
UçU Mançuriya gitmişlerdir. 
Japon tayyareleri CbinchoY 
civarındaki demiryolu kısmını 
bombardıman etmişler ve ta· 
mamile boımuşlardır. 
Şimdi Tientainden çok uzağa. 

doğru keşif hareketlerinde ve 
uçuşlannda bulunmaktadırlar. 

Tokio, 10 (A.A) - Çinin 
Cemiyeti Akvama göndereceği 
cevabın notasında Cemiyeti 
Anamın Mançuri ihtilAf ı· 
nın halli için müdahalede 
bulunacağı huauıunun Umit 
ettirdiği müddetçe Çin blikü
metinin doğruc!an doğruya 
mfiı.akereye girişmekten im
tina edeceğini beyan ede· 
ceği haber alınmıttır. 

l'findüa altın yatdırıyor. Ağalar 

itte bu yağmurun dinmemesi için 
laünkirn korumaya yelteniyorlar. 
Onların harematalarlle ezelden 
dütmanhkları da var. Belki bu 
lıten Jabfade ederek aipahılerl 
ıaraydan uzaklaıhrmıya da ça
lııırlar. 

Bizim lçla han hoıtur. Hadım 
defllla ki haremde hizmet l'ltl
yelim, Bu aebeple de Kapıağala
nna uyup Haremağalarına yan 
bakalım. Gelene pafam deriz, 
fldene atam. Ukln kopacak 
hrhnada bir köıeye alnenek 
belki gialenlriz. Kazanan taraf, 
ınn roıur ki bizi ycntlen tarafın 
Jardalcçıaı uyar, canımıza ot 
tıkar. Onun için bir tarafa yaa
lanmalıylz. Bu taraf, kaır:anacak 
taraf olmalıdır. Şimdi ben aana 
aorayım: Kularağaaı mı daha 
kunetlidir, Kapıaj":ılnrı mı? 

- Elbette Kızlarağaaıl 
- Obalde bizim yerimiz, 

Kızlar 
cami arasında kalmış beyna• 
maz gibiyim. Ne yapayım.,, 

Bu genç kızın hali, bizde 
tahsil görmliş bütün kızların 
müşterek dertlerinin bir ifa· 
desidir. Hepimiz kızlarımızı 
okutmak istiyoruz. Fakat 
mektep onu bizden alıp gö
türüyor. Biz ise onu hala eski 
hayatımızın ıçıne hapsedip 
öyle yaşatmak istiyoruz. Kıı 
ıaşırıyor ve bedbaht oluyor. 

Kızlarımızın mes'ut olma· 
ıını istiyorsak, ya çok okutma· 
malıyız veyahut okutacaksak 
onu yeni hayata göre yap· 
makta haklı bulmalıyız. Kız, 
evlenebilmek için kendi arka· 
daşlarmı kendisi bulacak, yu· 
vasını kendisi kuracakbr. 
Bizim onlara rehberlik etmek· 
Iiğimize imkln yoktur. Çnnkl 
onlar bizi geçmişlercdir ve 
artık Üzerlerinde otoritemiı 

kalmamıştır. 
Sana gelince kızım, ailene 

uymıya mecbursun. Nihayet 
yapabileceğin şey aileni kan· 
dırmak, onlardan mümklln 
olduğu kadar hürriyet kopar· 
makbr. 

Hanımte.qz11 

G 

ispanyada 
Papaz 
Aleg htar!ığı 

Madrit, 10 ( A. A. ) - Dlln 
g.~ce birçok ilAnlar yapııtınl-
mııtır. Bunlarda halka, dini 
tarikatların memleket haricine 
çıkarılmasına mani olmak isti• 
yen meb'uslara müzaheret et
memeleri tavsiye edilmektedir. 
H&lk, papazlar aleyhinde içti
malar yapılacağını bildiren 
birtakım afişlerin önünde 
toplanmaktadır. 

Polis, kargaşalıklar çıkma• 
sına mini olmağll çalıımakta
dır. 

Katalonyada Fırkalar 
Bnrcelone, 9 (A.A) - Re

jiyonaliıt siyasi aksiyon ko
mitesi, önümüzdeki pazar gü
nü icra edilecek kısmi intaha• 
bata iştirakten imtina etmiye 
karar vermiştir. I" omite, 
müntehiplerine ma7.ideki mü
cadeleleri unutmalcmnı ye 
reylerini Katalonyanm Cüm· 
huriyetçi namzedinc vermele
rini tavsiye etmiştir. 

-- __, 
onun yanındadır. Kuvvete bel 
bnğhyan kuvvet alıt, zayıfa el 
uzRtan zayıf kalır? 

- Ağaya uyduk diyelim ken• 
dlaine nasıl açılacağız? 

- Yanına gidcri.ı, düpedüı 
konuşuruz. 

- Toramana and içtik, unut
tun mu? 

- Çocuklaşma be arkada .. 
Böyle bir ıırada andın ıözfJ mil 
olur? Ha u içmişiz, ha and. f ıı · 
lr.at içine Orkilntü geliyorsa kefa
ret veririz, köpeklere ekmek 
doğrarız. 

-Ben de buınnn d"gil, yaranı 
düıünüyorum. Yemirıimiıı ula 
orta ayak altına ahr1ak aarayda 
adımı• çıkar, bir daha k:m .. 
bize açılmaz. Onun iç!\' iti kitaba 
uydurahm. 

- Kazeakere gidip fetva iDi 
ala hm. 

- Fetvaya ne hacet? Şer1 
hlle yolu açık. 

(Arka•ı aYr) 
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Buhara Gençleri Şehre Karşı 

Bir Taarruz Tertip Ettiler 
YAZAN: M. KAZIM 

-122-
Cemal Paşa ile: 
- Hindistan hudutlarında 

muvaffakıyet kazanılıp kaza
nılmıyacağı etrafında başlıyan 
müzakere uzadıkça uzadı. O, 
girqeceği teşebbüsü mutlaka 
intaç edebileceği kanaatinde 
idi. Ben ise bu noktai naza
nn aksini müdafaa ediyor
dum. Her iki taraf ta fikrinde 
musırdı. 

Cemal Paşa beni noktai 
nazarına yanaşhramıyacağmı 

görünce nihayet Bcreketullah 
Ef. ye teveccüh etti: 

- Muavenetimizi diriğ et· 
miyeceğimizi ümit ettiğini 

ıöyledi. 
Şark meselesinden bahis 

açıldığı zaman BereketulJah 
Efendi soğuk kanlılığını muha
faza edemiyordu, en küçük 
bir ~ümit zerresinden bile vaz
geçmek arzusunda değildi. 

Binaenaleyh: 
- Hay hay, dedi, emrını

zir. başımız üstünde yeri 
vardırı Sizin için ateşe abl
mıya bile hazırız. 

Artık e:nrivaki karşısın
daydık; baş eğdim. 

- PekAlA, dedim. emre
derseniz, yaparız. 

* Cemal Paşa der!ıaJ faaliye-
te girişti: (Taşkent) te Türk 
zabitlerinden biraz esir vatdı. 
Bunların en güzide, fedakAr 
ve sihhatli olanlanndan on 
bet yirmi tanesini seçti, knçnk 
bir kafile aldı, sonra yola 
çıktı. .. 

ı 000 seneıi eylôliınün birinci 
günü ( Taıkent) ten hareket 
ettik. Ruslar ~ize mükellef 
bir vagon ile bir de yemek 
ıalonu vermişler, yiyecek ve 
içeceğe müteallık her uırın 
ihtiyaçlanmızı temin etınitler

di. Ayrıca Efganistanın (Taş
ken+- ) konsoloshanesi bize 
birkaç m~mur vetmişti. 

Efgan kıraliçasının dayısı 
Şamlı Edip Ef. de bu me
murların arasında bulunuyordu. 

* Eylulün ikinci gilnll (Kagan} 
latasyonuna vardığımız zamen 
zırhlı bir tren ile karşılaştı. 

Bu trenin lokomotifinin 
&zerinde bir Efgan bayrağı 
dalgalanıyordu. Merak ede
rek sebebini sorduk. Anlat
blar: 

- Buhara gençleri llç gün 
evvel şehre karşı bir taarruz 
tertip ettiler. Emir kaçmak 
mecburiyetinde kaldı, dediler. 

Tren burada bir mllddet 
duracaktı, vaziyeti yakından 
görmek arzusile ıehre çıktık. 
Yolda tek tük Rus askerle
rine rasgeliniyordu. Bunların 
hepsinde de şehirden iğti
nam edilen ufak tefek eıya 
nrdı. Biraz daha ilerledik. 
Kartımıza tehri bombardu
man eden ağır top bataryası 
Oe bu bataryeya lıaret veren 
aabit balon çıktı. 

Nihayet şehre yaklaştık. Gôr
düğümüz ilk manzara kale 
duvarlarının civarlarında hasıl 
olan yığıntılar oldu. Ayni za
manda şehirden koyu siyah 
bir duman sütununun da yl\k
ıelmekte olduğunu gördllk. 

Şehirde Buharalılar namına 
( Feyzullah ) hoca isminde bir 
zat hüküm sürüyordu. Doğruca 
evine gittik. B:zi hüsnfi suretle 
karşıladı ve vaıiyete yakışır 
muhtasar bir ziyafet ile tatyip 
etti. 

Yemekten sonra sordular: 
-Emirin sa,.aymd:ın neler 

çıkbğını görmek ister misiniz? 
- Elbette! 
Buhara sarayının hazineıi 

yağma edilirken toplanan veya 
bilahare kızıl askerlerin elle
rinden istirdat edilen gUmüı, 
e&ltm veya mücevher halinde 
nekadar kıymetli eşya varsa 
hepsini bir araya getirerek 
mahfuz bir odaya koymuflar, 
başınada silngülll bir mDfreze 
dikmişlerdi. Biraz yakından 
görmek istedik. Siingüln nö
betçi: 

- Açıl, diye bağırdı, Sov
yet hllkümetinin Reisicllmliuru 
bile olsa yaklaşamaz. 

Anlattıklarma göre Emir 
ancak canını kurtarabilsin, 
akılsızlığının cezasını sadece 
malından mahrum kalmakla 
çekmiştL 

(Mabadı varın) 

Evlerin Tahriri 
Komisyonlar 11 Mınta
kada Harekete Geçtiler 

Şehrimizde (11) koldan ha
rekete geçen mtlsakkafat 
tah.·ir komiıyonlan faaliyet
lerini oldukça ilerletmiflerdir. 
Bu bomisyonlar, Şehremini, 
'F' atih, Samatya, Karagümrtık, 
Fener, Eyüp, EminlSnft, Alem
dar, KUçllkpazar, Bayaztt, 
Kumkapı nahiyelerinde çaht
maktadırlar. Bunlardan Sa
matyada çalışan komisyon 
(10) Fatih ve şehremininde
kiler (8) mahalle yazmıtlar
dır. (932) senesinden itibaren 
İstanbulda ver~erin yeni 
tahrir Uzerinden alınacağı 

söylenmektedir. 

Tıp Cemiyetinde intihap 
idare heyeti intihabı yapıl

mak Uzere muhterem azanın 
13-10-931 salı gfinn ıaat18,30 
da teşrif buyurmaları rica 
plunur. 

Bir Akit 
Samsun Halk kitaphanesi 

sahibi Kökçtı oğullarından 
Mahmut Beyle memleket has
taneıi ambar memuru Kemal 
Beyin kerimesi Sehavet Ha
nımefendinin akitleri don 
Samsunda icra edilmiıtir. 

Ticaret hayabnda iyi bir 
töbretle tamnan Mahmut Bey
le hayat arkadaşına ebedi 
saadet temenni ederis. 

SON POSTA 
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SİNEMALAR 

Bu Sütunda Hergün 
Maurlce Dekobra'dan 
Tllrk~eye çul.ren: M. Feridun 

FAZiLET 
mimi bir arkadq ııfatile sizeı 

sinemasmda 
MARLENE DIETRICH ve 
GARY COOPER'in bilyük 

muvaffakiyet gôrdUkleri 

Yamk Kalpler 

ELHAMRA sinemasmda 
HENRY GARAT ve MEG 

LEMONNIER'yi 
Paris'in en gilzel filmi 

J MONMARTR 
SEVDALILARI Bir Muzik Holda, locada 

tesaüfen Mrı. LiHan Shotwel' e 
rasgelmiştim. Bana yanında 
yer vermiş ve yeni bir Çar
liston havasının ahengine 
ayak uyduran san elbisell 
iki zenciyi seyrederken beni 
gördilğiinden dolayı çok mem
nun olduğunu söylemişti. 

"Dikkat edin 1 Tehlikeli bir 
yola gi<liyorsunuz !,, demeğe 
mecburum. Kocanızı pek iyi 
tanırım. Fakat benim eski 
tecrübeme itimat edinis ft 

bana inanmıs ı Bir hafta aoa
ra belki de yann sabah .U.. 
ninizi itgal eden bu ıolf 
oyuncusunu aiyaret ettiğbıbe 
piŞman olacakıınız 1 

filmini iÖrmek için Kelen ıaheserinde her halde gidip 

Lilian Shotwel ile biı ha
kiki iki ahbabız. Lillan kani
na su katılmamıı bir lngiliz 
kadınıdır. Derisi bir Kold 
Krem kadar yumuıaktır. Ye
şil gözler, açık san saçları 
ona yarı şeytan ve yarı me
lek siması vermiştir. Onu 
ben ilk önce Napollde gör
mUştllm. Kocasile seyahate 
çıkmışb. Sonraları ona Riskra 
da ve Sen Rafailde de ras
gelmiştim. 

Aramızda samimi, bnynk 
bir dostluk vardır. Buna rağ
men senede ancak Oç kere 
görilşebiliyoruz. Bir akşam 

Kan' da arzu ikimizi de yok
ladı. Fakat ikimiz de kendi
mize h!kim olmak kabiliyetini 
gösterdik. Aramızdaki samimi 
ahbaplık dolayısile biribirimize 
herşeyi oldup gibi söyleriz. 
Aradan beı altı ay geçer 
birlbirlmizi görmeyiz. Fakat 
bir araya gelince yine dert
letir, sırlarımızı dökeriz. 

O akpm Muzik Holdan çı
karken Ulian bana dedi ki : 

- Saat on biri kırk geçiyor, 
gidip bir yerde oturalım Ma
demki tali sizi bu akıam 
yolumun fisUine çıkardı o hal
de bana bir nasihat verin. 

On dakika ıonra bir ma
aada iki Sherry - Cobbler ka
dehinin kartııında oturuyor
duk. Lilian bana Oıtnnde il
minin ilk harfları yazılı bir 
ılgara verdi. Ve itirafata 
başladı: 

- Dearest, yarın saat ya
nmda bir gençle buluşacağım. 

- Ne diyor sunuı? 
- Evet, golf oynarken bir 

delikanlı gördüm. Okadar 
mahir bir oyuncu ki tarif ede
mem. Ya güzelliği!.. Sonra 
bir dev gibi kuvvetll .. 

- Peki, ıonra? 
- Bir ay kadar oluyor. 

Kocam onu bana takdim etti. 
Birlikte birçok kereler golf 
oynadık. Oyun bittikten sonra 
spor ve tali oyunlarından bah
settik. Delikanlının aşk hak
kındaki fikirleri beni kendine 
cezbetti. Görseniı çok sokul
ean bir adam.. Uğı'qa uğrqa 
nihayet benden bir rande't'll 
aldı. 

- Vay canına! 
- Sözlerimde kifi dere-

cede sarahat var değil mi? 
- Şüphesiz.. Fakat vadi

nizi tutmıyacaksınızl 
- Neden tutmayım? Onu 

ziyaret etmekten ne çıkar? 
insan içine düşmeden bir nehri 
ıeyredeme.z mi? 

- Evet amma sizin gibi 
eenç bir kadın .. 

- Ne olur ? Emin olun 
kocama bir fen alık etmeğe 
karar vermit değilim. 

- Fakat ben hakiki ve sa• 

halk geri çevrilmektedir. alkışlayınız. 
P ARAMONT halihazır dünya havadisleri ile iSMET P A
ŞA Hz. nin Atina seyahatleri ve Balkan Olimpiyatları 

- Aziz dostum cidden c .. 
saretimi kınyorsunuL 

- Haklı oldupma eminim 
siz de biliyorsunuz. Ullan 
siz namuslu bir kadınıimı •• 
Namuslu, husas, ince, mal6-
matlı bir kadınsınız.. Sizi 
macera anyan kadınların fev
kinde görmek isterim. Bu 
randevuya gitmeyiniz.. Lillan, 
size ne kadar htırmet ettiğimi 
bilirsiniz .. 

- Evet, bunu biliyorum ve 

llAURIC CHEVALIYER 
PARISLI KAHVECi 

filminde 
ÖnGmüzdekl Çarıambadan itibaren 

MELEK ve ELHAMRA 

---- alnemaa1nda. ---·· 
en garibi bu htirmete IAyık 

1 

1 
olmak istiyorum. Radyo 

- Bu slSzleriniz beni cld- --------------
den bahtiyar ediyor. Ben 11 Teşrinievel Pazar 
zaten sızın hürmete llyı~ 
bir kadın olduğunum ~oktan İstanbul - [ 1200 metre 
biliyordum. Şu hald, ban.. 5 kilovat l 18 gramofon 19,30 
buradan doğruca eve gide- alaturka saz, 20,30 gramofon, 
ceğinize saz verin. 21 alaturka konser, 22 orkestra. 

- Acele etmeyin. Ya ben Ostrava - ( 263 metre 11 
size maksadımın yalnız bir Kilovat } 22 Gün haberleri, 
mlllakattan ibaret olduğuna 22,20 den 23 e kadar bir kah-
ve hiç bir günah iılemiyece- veden Transmision. 
ğimc dair ıöz verirsem ne Mühlaker _ [ 360 metre 75 
dersiniz? kilovat ] Main operasından 

- S<Szilnüzn tutamazsınız. naklen ( Rahip ) operası 22,20 
HAdisat sizi mağlOp edecektir. dans havaları. 

- Ben kocama hiyanet et-
mişim, etmemiıim ai.zin için Bnkreş - [ 394 metre, 16 
hepsi bir değil mi? kilovat] 20 Radıo Darülfünunu 

- Hepsi bir. Ancak benim :l0,40 gramofon, Scullyenin 
istemediğim şey sizi ynkseltti- Lampenanzünder opereti. 

ğlm mevkiden indiğinizi g6r- Belgrad - [ 429 metre, 25 
mekti. kilovat ] 22,45 radye musaha-

Lilian mütereddit idi. Ben besi, 21,15 kemau k'>nseri, 
ısrar ettikçe onun yavaş ya- 22,20 muhtelif dans havaları. 
vaş kararından vazgeçtiğini Roma _ [ 441 metre 75 
hissediyordum. Saatimi çıkar- kilovat ] 21 ; Senfoni, 22,55 
dım: son haberler. 

- Lilian, saat bire beı 
var, dedim. Avdet zamanı Viyana - 5i7 metre, 20 

kı]o, at ] 20,10 yeni Kor musigeldi. Müsaadenizle kapınızın 
önüne kadar size refakat kisi 22,10 gün haberleri, 22,25 

dans havairı. edeyim. 
içini çekerek ayağa kalktı ı Petbt - 550 metre 23 
- Beni doğru yola •••- kilovat. 1 11,15 şengece, 22,30 

kediyorsunuz dostum, dedi. Çığar orke&trarası. 

Siı bir papas olmalıydınız. Varşov.t - [i.411 Metre, 
Bir araba bizi Lilianın evine 158 kilovat ] 21.55 edebiyat 

götürdü. Kapının önllnde genç bahisleri 22,10 Karakoviden 
kadın elini bana uzatarak: transmisyon, 23 - 2ı1 dans h.ı· 

- Zalimi vaları. 
Diye bağırdı. 
- TövbekAr kadınl 
Diye cevap verdim. 
-Ne olursa olıun bu hare

ketinizden dolayı ıiıe bilsbü
tiln darılmadım, dedi. Belki 
hakkınız vardır. Ne lae .. alqa-
mınız hayırlar olsun! 

* iki gün sonra Sanayii Ne-
fise klübUnde idim. Arka
daşlardan biri elimi sıkarak 
yanıma oturdu: 

- Şimdi Edvard Shotvel 
isminde birinin yanından ge
liyorum, dedi. Bu zatı tanır
mısın? 

- İsmen tanırım. 
- Sbotvel hana demin bir-

şey anlattı, gülmekten çatlı

yacaktım. Bu İngiliz, ka.nıın
dan ayrılmak istiyor.. bir 
cürmü meşhut elde etmek 
Umidile karısını parlak bir 
delikanlıya takdim etmi~. Fa
kat karısının faziletli bir ar
kadaşı varmış, onu fena yola 
gitmekten menederek ko
casına hiyanet etmekten vu
geçirmiş.. bana bu hikayeyi 
anlattıktan sonra İngiliz pür
hiddet ilive etti : 

- Ooh 1 Bu faziletli sersem 
arkadaşın ismını hilseydim 
bilylik bir zevkle kafUlnı 
kırardım 1 

Tiyatro Ve Sinemalar 

ALKAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Yabancı 
ARTiSTiK - Viyana bir ku seTdlm 
A S R 1 - Dlln n yanmıa kadına 
EK L B R - Siyah inci 
ELHAMRA - Monmartr andalan 
ETUVAL - Caz kıralı 
FERAH - Altına hllcura. 

GLORY A - Gece andalan 
KEMAL 8. - Mukaddes dal 
MAJIK - Arttır güı:el hanımlar 
MELEK - Yanık kalpler 

MlLLI - MClttahem kalluaıa 
OPERA - Azat. 

SIK - itham ediyorum 

Balkanlarda 
Yeni Spar 

( Baıtarah 1 inci sayfada] 

Diğer Balkan milletleri de 
bu teşebhfise karşı alika gar 
tereceklerini şimdiden söyle
mektedirler. Bu vaziyet karşı
sında müzakerelerin kat'i bir 
neticeye varması çok muhte
meldir. 

Bu takdirde gllreı mllsa"' 
bakalanna gelecek senedell 
itibaren başlanacaktır. lık ma~ 
ların Atina stadyomunda ya• 
pılması ihtimal dahilindedir. 

Çünki Atina villyet v• 
belediyesi bu gibi ıpor tezr 
hlirlerine çok milsaadeklt 
davrandığı gibi, Ati na · atad· 
yomuda seyirciler için daha 
elverişlidir. Bundan sonraki 
seneler için kat't bir brogralll 
tesbit edılmemiştir. 

Müsabakalar mayıs orta
larında yapılacaktır. Muvaf"' 
fakıyetlerini birçok vesileleri• 
ispat eden gllreşcilerimizin. 
atletizimdeki mağlübiyetimizio 
acısını çıkaracaklan muh~ 
kaktır. 

S. T 

Bir Mahkum 
Kendis!ni Taşla Besliyot 

( Baıtarafı 1 inci sayfaa) 

Fakat Hapishanede, sarraf 
lsmail Efendiyi tanıyanlar baol 
lendisi hakkında şu malfımatl 
verdiler: 

cı Sarraf İsmail Ef. Akhita .. 
rın ileri gelen zenginlerindell 

imi~. Bundan llç sene evvelin' 
kadar sarraflıkla geçiniyor• 

tanıdıklarına falı; ile borç pat• 
veriyormuş. Bundan Uç ıeıı' 
evvel Akhisarda tütflnler satıl
mamış. Tütünler satılmayınc' 
İsmail Efendi · on bin lirır" 

ıa~ 
yı geçen alacaklarını top Jı 
yamamış ve iflas edece 
vaziyete düşmllf, zavallı adıaıst 
bunun teıirile aklını oyoatlll~ 
ve b~ı gayri tabii harek:,e 
lerde bulunmuş, hatta 1'. 

1 
Ştikrl\ Efebdi nan:.ında. bi~~r"' 
ıebepsiı yere tabancasıle . .M" 

kaç el ateı etmiş ve bu 1-

den mahk6m olmuş.,. 



Hergün 
Yunan is tanı 
Tetkik 

LEtmeliyiz I 
-- Selinı Ragıp 

Atina mektubu: 1 
Bugün Yunan Mavtbuat Ce

miyetinin, daha dogrusu Yu
nan matbuatında çalışan Mu
harrirler cemiyetinin Fal erde 
verdiği ziyafetten sonra Ati
nadan Tiryesteye mütevecci-
hen ayrılıyoruz. Atina ve 
Pirenin fü:erimde, bu ayrılış 

anında bıraktığı tesir, mü
sait bir inkişafa namzet, 
hummahya yakın bir faaliyetle 
çalışan, iş ve iktısat ha-

:· ON POSTA 

-
Son Postanın Resimli 1;ıaic.a1.'esi 

1 - Karanlıktan sonra 

hastalıktan sonra sıhhati, 

sonra refahı daha iyi anlar, 

takdir ederiz. 

aydınlığı, 

fakrfden 

daha iyi 

2 - Hakkımızda ıöylenen ıözler, yapı- ı 
lan isnatlar, bize batka)arı hakkında ıöyle
diğimiı ıöılerin kuvvetini daha iyi göıterir. 
Uf ak bir ıöı, yanlıt bir hareketle, batka
larında açtıQ-ımıa yarayı. yıktığımız binayı 
ancak ayni 4eyln blıde de vukuu anında 
görürüz. 

• Siz Ve Herkes • 

3 - Kimse hakkında fena söyle

meyiniz. Kimsenin gönlünü kırmayınız. 
Kimseyi incitmeyiniz. Hayatı iyi tara

fından alınız, hem mea'ut olunuz, hem 
mes'ut ediniz. 

Sayfa 3 .. 
Sözün Kısası 

Jrlemleket 
ikiye mi 
Ayrılıyor? 

P. S. 

Eski Adliye Vekili Mahmu 
Esat Bey, hmir gazetelerin 
masonluk aleyhinde beyanat 
bulunmuş ve demiş ki: 

" - Türk milletinin me 
leketi ikiye ayıran bu tehlik 
yi de kökünden sökllp ata 
ğına ıllphe yoktur. Biz b 
şeyden evvel TOrkOz, hel'fC 
den sonra da yine Tnrktız.., 

Bu beyanata Operat3r M. 
Kemal Beyin verdiği cevaba 
da bir okuyalım. 

Diyor ki: 
yata mütemadiyen genişleyen 
mevcudiyetleri biribirine girift, 
hakikatte iki, fakat görünüşte 
tek bir şehir manzarasıdır. 

---==----~-------=-------=-=--==----=====--.-:=~==========-======-== ....... =-==-=~==~====-===-1:3..::=---====-=-==--=====-==----
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1
- Biz Mahmut 

iyi tanırız. Onun .. 
Geçen seneye kadar sabık 

Kralın Hasahırlığı vazifesini 
gören ve şehrin göbeğinde 
büyük bir ada teşkil eden 
parçayı, Yunan Kara ordusu 
mütekaitleri cemiyeti istimlik 
etmiş. Buraya kocaman bir 
bina yaptırmış. Bu münase
betle şunu kaydetmek isterim 
ki Yunan memur, asker ve 

deniz sınıfmm tekaütlüğü me
ıelesi bizimkinden bambaşka-
dır. Hükumet kontroiu al
tında, alakadarlardan müte-
ıekkil cemiyetler vasıtasile 
idare ediliyor. 

T ekaüdiyeler bu cemiyetlere 
verilmekte, onlar tarafmdan 
nemalandırılıp hergün sermaye 
miktarı bir parça daha ka
bartılmaktadır. Yeni binayı 
Kara ordusu mütekaitleri ce-
miyeti akar olarak yaptırıyor. 

Bu cemiyetler o kadar iyi 
çalışıyorlar ki, bana verilen 
malumata göre, mensuplanna 
bllyük hizmetler görfiyorlar. 
Bugün, bu sayede, bir müte-
kait zabit, Orduda, faal ba
yatta iken aldığı paranın 

ancak yüzde on eksiğini alıyor. 

... 
Yunanlılar, tütün meselesi

ne de büyilk ehemmiyet veri
yorlar. Pirede, Papa lstra
toya ait modem bir sigara 
fabrikası vücude getirmişler. 
Burada, tütünün gördüğü 
muamele, tabi tutulduğu te
mizlik ameliyesi cidden tet
kike değer mahiyettedir. 

BugUnkil Yunan bütçesi 
(11) milyon drahmiye baliğ 
oluyor. Bunun yüzde (22) bu
çuğunu tütün varidatından 

temin ediyorlar. Diğer taraf
tan Yunanistan, ithalatı ihra
catından takriben üçte bir 
kadar fazla olan bir mem
lekettir. Buna rağmen Yuna
ııistanın tediye muvazenesi 
yerindedir. Bunun sebebi şu
dur : Yunanistamn açığı muh
telif membalardan kapanıyor. 

Mesela Amerikada ve sair 
ecnebi memleketlerde mühim 
bir Yunan kütlesi vardır. 
hunlar aşağı yukan her sene 
'( unanistana 86 milyon Tnrk 
lirası para göndermektedirler. 
"-Yrıca her sene Yunanistana 
ae.YYabların bıraktığı para 
kıktarı da 40 milyon drahmi 
•dardır. 

11 Bundan başka elyevm lngi· 

"~ bankalarında, Yunanlılara 
ttliU~ ~ ) milyon lsterlinglik 
~ 1.bır servet yabyor. lngi· 
btı b ltasının son buhranında 
lal-.. •ııkalarda mevcut Yunan· 

"~ 'lit eahanı sair Yunan 
~~rl tarafından ittir• 

adili Yunan ıeneti 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

BiR KAZA 
Konyada Bir Yolcu 

Otobüsü Devrildi 

Konya, 11 (Hususi) - Dün 
gece bu civarda bir otubUı 
kazası oldu. Kaza müthiı bir 
facia ile neticelenebilirdi. Fa
kat bir b:!i eseri olarak yol
culara hiçbir şey olmadı ve 
çok hafif atlatıldı. Hadise 
şudur: 

Gece Çumradan Konyaya 
hareket eden bir otobUs yarı 
yolda Kaşinhan civarında dev
rildi. İçinde sekiz yolcu vardı. 
Yolcular en ufak bir bere 
bile alma ,Iılar. Yalnız şoför 
birkaç yerinden hafif ıurette 
yaralandı. Kazanın aebebf 
tahkik ediliyor. 

Gece Yarısı 
Ev Taşhyan Genç Sım

sıkı Yakalandı 

Heybeliadada Mezarlık so
kağında oturan Madam İzma
ro karakola giderek evinin 
karşısındaki evde oturan gllm
rük muayene memurlanndan 
Avni Beyin oğlu Şinaıi Efen
dinin her gece kendi evini 
tatladığını iddia etmlttir. 

Bu şikayet üzerine birkaç 
polis gece o civarda tarassut
ta bulunmuşlardır. Tanı gece 
yarısı Şinasi Ef., evinin balko
nuna çıkmıt ve madam lzma
ronun evini taıa tutmaya baı
lamış olduğu bir sırada yaka
lanmıştır. . 

Yunan Bahriye Nazırı 
Venedik, 10 (A. A.) - Yu

nan Bahriye Nazın buraya 
gelmiştir. 

Bir Kaçakçı Şebekesi 
Eminönü polis merkezi mll

him bir kaçakçı tebekesinl 
meydana çıkarmıştır. Tahki
kata ehemmiyetle devam edil
mektedir. 

mühim bir sadameye uğra

maktan kurtarılmıştır. .. 
Garnlüyor ki Yunanlılar, te-

d. muvazenelerini kuvvetli 
!Ye.kt dl ve mall siyasetle 

bır ı ısa l al 
i edebiliyorlar. th Ab 

tem n d mühim miktarda 
ihral catıln a:u memlektin vui· 
faza o an bir 

ti bizim için mUhlm 
ye , 1 k lAıım· 
tetkik mevzuu o ma 

ıelir. 

Çin Ve Japon 
Harp Hazırlıkları Başladı, Çinliler 
Müttehit Bir Cephe Alıyorlar 

Tokyo, 10 ( A. A. ) - Çang ·Su - Lin hilkftmetinin as
ker tahşit etmek ve Demiryolunun mühim noktalarına sivil 
nöbetçiler ikame eylemek suretile hasmane bir vaziyet alması 
Uzerine Japon humandanının bir tayyare ke~if fırkası gön
dermiye mecbur kaldığı söylenmektedir. 

Şangyay, IO ( A. A. ) - Çindeki Japon aleyhtarı tahrikAt 
ile Japon ticaretinin görmekte olduğu ziyanlar, her iki mem• 
leket vaziyetindeki vahamete fazla bir gerginlik vermektedir. 
Japonyanın Nankin hUkOmeti ne%dindeki sefirinin Çin hilkU. 
metine oltimatom mabiyetind°'-.bir nota vereceği zannolunuyor. 
Mekteplerdeki genç talebeyi kabul için ukerl idmanlar yap
mıya mahsus kamplar hazırlanmaktadır. Çang Kay Şekin 
dünkü beyanatına göre, Nankin bllkiimetile, Cantonlu reiıler 
arasmd:t yapılmakta olan mlizalCereler iyi bir yol takip etmektedir. 

Nankin hük6metinin Japonya ile mllzakereye airitmeden 
evvel Cantoa ile yapılan mOzakereJer neticeıinia tahakkukunu 
bekliyeceği tahmin olunmaktadır. 

ispanyada Grev Pabrdılan 
Kordu, 10 (A. A.) - Kordu villyetinde içtimai vaziyet 

ıalAh bulmamıştır. (Kordeba) ya tlbi Villaoueva kuabasında 
grevciler değirmenleri ele geçirmekte, ağaçları parçalamakta 
ve bazı çiftliklerde mahsullb yakmıya devam etmektedirler. 

Arazi sahibinden birisi, grevcilerin kendi çiftliklerinden 
birisini hücumla zaptetmek niyetinde olduklarını haber alanca 
merkumanın karşılarına çıkmış, bir çoklarının ellerindeki aillh: 
lan almıt fakat içlerinden birinin atbğı bir tabanca kurıu
nUe boynundan ağırca yaralanmıştır. _______ ......... ______ _ 

Masonluk 
Erkandan Birine Göre 

Milliyetpervermiş .. 
Türkiye Mason erkAmndan 

olduğu kaydedilen Noter 
Sevet Yesari Bey, eski Adli· 
ye Vekili Mahmut Eıat Bey 
tarafından Masonluk aleyhine 
yapılan hücumlara kısmen 
tlSyle cevap vermektedir : 

"-Mahmut Esat Bey Ma1on· 
luk hakkında iyi ma}Qmat elde 
etıelerdi böyle hareket etmi· 
yecekleri muhakkaktı. Maaoa 
ailesi millt bir müessesedir. 

r 

Bir Kavga 
Kiracılar Ev Sahibinin 

Başını Patlattılar 
Taksimde Pire Mehmet ıo

kağında oturan Madam Ko
raso Ue kiracısı Saadet H. 

kira meıelealnden ıaçsaça baf'" 
başa kavga etmiye haılamıt
lar. Ka~gaya Saadet Hanımın 
doştu Şevki Paıa zade Nec
dettiıı Bey de iıtirak ederek 

bastun ile Madam Koruoyu 
bqından yaralamıştır. 

• • • • 
ister# inanma I ister inan 

Bu ıabah gazetelerde 
fU haber okuduk: 

" Beldiyenin beş sene
lik imar programı için bi~ 
,ehir mütehassısı celbı 
takarrilr etmiıti. Bu ıeno-
ki bütçede bu buıusta 

tahsisat dahi vardır. Ma
kam, mUtehauısın celbi 
için )Azım gelen memle.o 
ketlerle muhabere ve te-

maslar batlamıştır. Mllte
hassıı önllmOzdeki sene 

muhabakkak getirilecek
tir. Mlltehassıı M. 

Y ansenin getirileceğine 
ihtimal verilmemektedir. 

Şimdiden (muhaberata) 
başlanıldığına göre mü
tehassısın gelecek sene 

lıtanbula vürut edeceğine, 

lstt11' inan ister inanma! 

YARIŞLAR 
iki Yüz Metre Müsaba
kasında ikinciliği Aldık 

Atina, 11 ( Hu!lusi Muhabi
rimizden ) - Balkanyat atle· 
tizm müsabakalarına dün 
stadyomda devam edildi. 
Kendisinden fazla ümit bek
lenen koşucu Mehmet Ali 
(200) metre yarışında ikinci 
geldi. Birinciliği Yunanlı 
koşucu aldı. 

Memet Alinin rökoru (22, 
3 - 5) saniyedir. Semih, lık 
müsabakda olduğu gibi dün
kO yanşlara da iştirak etmedi. 

4X400 bayrak koşusunda 
derece alamadık. Semih buna 
da girmedi. Bayrak yarışına 
Mehmet AJi de iftirak et-
medi. S. T. 

üç ihtilaf 
Mübadele Komisyo 
nunda Tetkik Ediliyor 

Muhtelit mübadele komi1-
yonu bitaraf azaları dün mn
him bir toplantı yapmıtlar, 
içtimada Türk ve Yunan mu
rahhaslan da hazır bulunmu1-
tur. Bu içtimada mübadil 
emlAkin iadesi meselesinden 
TOrk ve Yunan murahhaslan 
arasıodald ihtilaf görüşUlmüı, 
fakat bu sırada yeni bir 
lhtilAf daha çıkmıştır. 

Bu suretle ihtilaflı mese
leler fU Uç noktada topJao
DUfbr: 

1 - Garbi Trakyadaki 
Tnrk etablilerine verilecek 
olan (150) bin İngiliz liruı 
meselesi. 

2 - Yunanlılık iddasile la
dei emllk için vaki müra-
caatlerden şayanı kabul ol
mıyanlar hakkındaki noktal 
nazar farkı. 

3 - Parga mUslümanlarmm 
tabiiyetinden çıkan ihtilaf. 

Türk ve Yunan heyetleri 
muvafakat ettikleri takdirde 
bitaraflar bu ibtilifları intaç 
etmiye çalışacaklardır. 

Biribirlerini Yaraladıfar 
Makinist Ziya isminde biri 

bir alacak yüzünden Kumka
pıda kahveci Ali ve arkadqı 
Hüseyin ile kavga ederek blri
birinJ yaralamıılardır. 

Feci Bir Yangın 
San - Framisko, 10 (A.A.)

Ktıçnk bir otel bir yauaın 
neticesinde harap olmuıbar. 

miJliyetçi, halkçı ve insani 
gayelerle hareket eden ma-
sonluk camiası llzerinde hfo
bir tesiri olamaz.,, 

Anlaşılıyor ki Mahmut Eaat 
Beye göre, masonların Oıtada 
Azamı Operatör Kemal Bey, 
eline bir neşter almıf, Ttlrld
yeyi ameliyat masasına yatır
mış, merhametsizce ikiye bi
çiyor; fakat operaUSrlln b .. 
yanatından sonra ameliyat 
masasına eğilip bakıyorus, 

bir de ne görelim? ikiye bi
çilen zavallı, Türkiye detiJ. 
bizzat Mahmut Esat Beydir. 

Latifeden biraz uzaklaşır
sam, bu iki iddiadan da hiçbir 
şey anlamadığımı itiraf ederim. 
Eski Adliye Vekilinin beya
na hm fstanbul gazetelerinde 
okudum. Ôrada masonlupa 
Türkiyeyi niçin ikiye böldtıjil. 
niçin bir tehlike olduiu ve 
Tilrk milletinin bu tehlikeyi 
nasıl köktınden aöktıp atacala 
izah edilmiyor. Masonluk gibi 
çoğumuz için pek meçhul bir 
teyden bu kadar mal6m bir 
neticeye nasıl çılalabilecethd 
merak ediyoruz. 

Orpeatör Beyin beyanabaa 
gelince, o da kanşık ve tena
kuzlarla doldur. Enell ma
sonluk "milliyetçidir, halkçıdır, 
insaniyetçidir. ,, buyuruyor
lar. Milliyetçi ve halkçıyı an
ladık. insaniyetçi nedir? Hafif 
bir kültnril olanlar bilirler ki 
Milliyetçilik ve insaniyetçilik 

· bqka başka ıeylerdir; Milll
yetçiler, beynelmileliyetçi ftJI 
insaniyetçi olamazlar. Opera
tör Bey, bir de .. Muonluk 
camiası,, tabiri kullanıyorlar. 
Milliyetçi bir Tilrk için bir 
tek camia vardır. Tllrk ca
miasıf 

Muadele açıktır. Her Muoa 
TOrk değildir, her TOrk te 
Mason değildir; Binaenaleyh 

milliyetçilik kelimesinin yanında 
"Mason camiası,, tabiri, biz
zat Massonlarla alay etmek 
için, kötn kötU sırıbyor. 

ilmin ve mantıgın ışığile 
aydınlanmadan evvel bu ka· 
ranlık iddialardan hiç birteY 
anlamayız. Çiinki Masonluk 
gizli kapaklı bir İf olabilir; 
fakat ilim de, manhk ta 
apaçık birşeydir, fikir alemin
de hiçbir kambiyo muamele.o 
sine meydıuı vermez. 

iki Sultan Hanım 
Çarşıkapıda oturan Hatice 

ve Sultan Hanımlar ayni 
evde oturan diğer Sultan Ha
nımı taşla başından yarala
m14tır. 

Hileli Basküller 
Şehrin muhtelif 

konan baskl\llerin 
yerlerine 

yımhı 
Bunlu tarttığı anlaıılmııbr. 

meoedilecektlr. 
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_ıTü-:z-:~-;~-::_,ı İNGİLİZ ZABIT ASINI ŞAŞIRT AN ~:~:z::i;aberleri] 
Z::~;~~ve ESRARENGİZ BİR HADİSE ~=~~;ga 
ihracat Tacirlerimizin 
Dikkat Etmeleri Lazım 
Gelen Birkaç Nokta 

Berlin, ( Huausi) - Sterllng 
aukutunun Türkiye • Almanya 
ticaretine dahi mühim tesir
leri , olmuıtur. Almanyaya 
ihraç ettiğimiz emtianın bir 
kısmının İngiliz lirası üzerin· 
den satıldığı malumdur. Vakıa 
tütün, kuru Uzüm gibi bazı 
mahıulitımıı Florin nzerinden 
muamele gCSrliyona da zahire, 
palamut, afyon ve bilhassa 
fındık mahsullerimizin Ster· 
lingle satılma11 ticari bir 
idettir. Bu mahsulatı Alman· 
yaya İngiliz lirası üzerinden 
IRtmıt olan tacirlerimiz timdi 
ziyan etmek tehlikeaine maruı: 
kalmışlardır. 

Filhakika mahıullbmız he
nilz kemale ermiş ve bu sene 
alivre muameliti niıbeten cüz'I 
olmuısa da Almanya ya ihracat 
yapmıt olan tacirlerimizin son 
hldisat neticesi olarak yine 
bir hayli ziyan edeceği ve 
bazı müesseselerin mukavele
leri ifa etmek iıtemiyecekleri 
memfıldur. Bu vaziyet yalnız 
Türkiyeye münhasır değildir • 
Hamburg piyasaıında muhte
lif memleketlerle aktolunan 
emtia mubayaatfna müteallik 
kontratların ifa edilmiyeceğln
den tell.ı olunmaktadır. 

İhracat tacirlerimizin bu 
sene de limit edilmiyen bir 
hAdise dolayısile mutazarrı1' 

olmaları tayanı teessüftür. 
Bu zararın ne ıurette önüne 
ıeçilebileceği gerek Berlin 
Büyllk Elçiliii, gerekse AJ
m an ya Türk Ticaret odası 
tarafından tetkik edilmiştir. 

Muhtelif Alman resmi daire
leri ve Ticaret odaJarile vaki 
olan temaslar neticesinde Al
man hükClmetinin, ithalit 
tacirleri üzerinde bu husuıta 
müessir olmıyacağı ve İngiliz 
lirası fizerinden aktediJen 
kontratlar bedelinin albn ola· 
rak ödenmesini temin ede
miyeceği anlaşılmaktadır. 

Diğer tarafta tacirlerimizle 
Alman ithalat müesseseleri 
arasında zuhur edecek olan 
lbtilAflar mahkemeye düşecek 
olursa Almanyada cari olan 
kanunlar ve mahkemelerin 
timdiye kadar bu sahada ve
rdikleri hükümlere nazaran 
Tilrk tacirleri aleyhine karar 
verileceği de muhtemeldir. 

Binaenaleyh tacirlerimizin 
kontur at akteyledikl eri mües• 
aeselerle ayn ayrı uyuşmala· 

nndan başka çare kalmamıı
tı r. Bundan ıonraki mukave
latın altın e1&1ı ve yahut 
dolar üzerinden aktedilıneıi 

lazımdır. Netekim son gün
lerde Türkiyedeı:İ Almanyaya 
teklif edilen zahire fiatlerl 
Florin üzerindendir. Yunanis
tan dahi kuru meyvalanm 
dolar ve markla arzeylemiye 
başlamıştır. Herhalde ihra
catçılarımızın aktedecekleri bü
tün mukavellta tediyatta es< -
ıın altın rayiç olduğuna dair 
bir hlikUm konması son de
rece ehemmiyeti haizdir. 

Şimdiye kadar hemen bilü-

Dükkinda Ölü Bulunan Genç Kızı Kim Öldürdü 

f 

Londrada kaçtık bir dtıkkl· 
nm içinde &lll bir ıuç la• 
ceıedl bulundu. 

Aradan bir hafta ge9tltl 
halde katil bulunamadı. Fakat 
gazeteler, intihabat ve lkbıa• 

dl buhran kadar, bu Hraren• 
giz cinayete de yer Yerdiler. 

Her gün bu kız hakkında 
siltun ıUtun yaaı yazıyorlar. 

Londra ıazetelerinln Yer
dikleri malQmata g&re Yak'a 

çok meraklı ve earuenııizdir. 

Ôldilrlllen kız 20 yqlum• 

da ıGzel, fakat bllhaua cazip 

bir mahluktur. Hayab çolr 

esrarengizdir. 

Anna ismini taııyan bu kı• 
bir taraftan gemicilerle dtltOp 

kalkmakta, onlara bir kardeı 

gibi elinden sıelen yardımı 
yapmaktadır. 

• 
lzmirin 

• 
Yeni incir 
Mahsulü 
Hamburg Piyasasında 
Bu Sene 100 Kilosu 36 
Marka Sahlmaktadır 

Hamburg, (Hususi) - lz~l
rin yeni incir mahsultı Ham· 
burg piyaıasına geçen sene· 
lere nisbeten bu ıene daha 
erken getirilmiştir. incirler 
açık renkli ve bol usareli olup 
beğenilmektedir. Çuval incir
lerinden beheri 13-15 kilo 
ıikletinde yalnız 250 torba 
vasıl olmuş .ve müzayede ile 
beher 100 kilosu 36 Mark 

1 üzerinden derhal aatılmışbr. 
Buna mukabil lliks paketler 

derununda bulunan mahsule 
cinsinin iyi olmasına rağmen 
talip zuhur etmemiştir. Şöyle 

ki, müzayedede, l:zmirden ta· 
lep edilen aagart fiatlerln ya· 
kınında bir fiat dahi istihsal 
olunamamıştır. Diğer mlistah· 
ıil memleketler emtiasından 
ve bilhassa Yunan incirlerin· 
den de külliyetli miktarda 
IUkı paketler gelmif, fakat 
bunlara dahi pek az allka 
gösterilmiştir. 

mum deniz nakliyatı kontrat· 
larında lngiliz lirası esu itti· 
haz edilmişti. Tahaddüs eden 
aon vaziyet karıısında ıeyri· 
aefain ıirketleri altınla lt 
yapmıya başlamışlardır. Bey· 
nelmilel kartellere menııup 
vapur kumpanyalarından Garbi 
Amerika ve Afrika ile sey
risef er yapan vapur şirket
leri tediyatta altın ve dolan 
kabul etmiılerdir. * * 

Diilclcdrr.dtı 6lii 6alalıınan iızın c•ı•tll 

E!rar•nıl6 
zabıtasını 

Bir ıemlcl nlıanlııı Ye ae.
,Uiaf . var. Fakat bu gemici, 

kızın ae eYini, ne de hüviye

tini biliyor. Kız, ona hüviye· 

tini ve lamf nl aaklamakta ıarar 

etmiıtir. Genç niıanb, aev· 

rtllılala &lDmDnden aonra 
ıazetelere l1ahat veriyor. Ka-

til ıtınD iki nlıanb aabahleyin 

bulutuyor, Bileye kadar bera

ber fezlyor Ye beraber yemek 

yf mek Ozere bir lokantaya 
ıidiyorlar. 

Lokantada otururken ku 

telefona gidiyor. Yarım aaat 

kadar telefonda uabt uabl 
konuıuyor. Tekrar masaya 

dnndiljil saman aıabiyetten 

yemek yiyemiyor. Aradan bet 

on dakika ıeçince, lokantaya 

Hintliye benziyen bir ı•nç 

giriyor. Etrafa bakınıyor Ye 

kızın bulunduğu masaya geli· 
yor. Kız nişanlısına: 

- Sevgilim, diye ıencl 

takdim ediyor. 

Beraber oturup yemek yi

yorlar. Sonra kalkıp beraber 

çıkıyorlar. Fak at niıanlı bu 

Yaziyetten mütee11ir oluyor 

Ye iki aevgiliyi yalnız bırakıp 

çekiliyor. 

Köy Mekteplerinde 
Orhaneli 

çukları 
Köylerinde Köylü Ço
Nasıl Okutuluyorlar? 

Gemlik (Huauıi)- Buradaki 
köylerde köy çocuklarının 
okutulması için muallimlerin 
gösterdikleri faaliyet takdire 
şayandır. Gönderdiğim resim
de gördüğünüz talebe grupu, 
Orhaneli kazasına tabi Gürle 
köy mektebinin müda,•imle
rini görüyorsunuz. Bu mek-

tepteki intizam bir köy 
mektebi için büyilk ve dik
kate değer bir varlıkbr. Bu 
mektep beşasınıflıdır. Mekte· 
bin muallimi Cemal Bey is
minde çalıskan bir hocadır. 
Ayrıca bir de muallim Hanım 
varc · u-. Resimde bunlar ~ ö-

·· ı 1 t d' IVı H zut;mc.~ e :r. • . 

klna nuıl girmiştir? Kızı 

6ldüren o mudur? Londra 

ubıtuı bir haftadan beri bu 

auallerin cevaplarını bulmıya 

çalıııyor. Fakat şimdiye ka· 
dar bir iz bulunamıyor. Yal

nıı o gfin yine Hintliye ben

ıer bir gencin dükkana gel· 

diği, muayyen bir para mu

kabilinde dlikklnın anahtarını 

alıp gittiği anlaşılıyor. 

ÖldnrtUen kız, hassu, ma· 
riz, okumuş bir gençtir. Şiire 

çok meraklıdır. Fakat aerse· 

ridir. Muayyen bir iıte uzun 

müddet duramıyor. Fakat 
daima paralıdır. Şundan 

bundan aldıiı ceklerle para 
çekmittir. 

Fakat bu kıı kimdir ? Bu
nu da İngiliz nbıblıı şimdiye 
kadar keşfedememittir. 

Teneşir 
Tahtasında 
Bir Hadise 
lzmirde Ölen Bir Çocuk 
Yıkanacağı Sırada Tek-

rar Dirildi 
İzmir, (Hususi) - Burada 

iki giln evvel mühim ve ha
rika nevinden bir bAdlıe ol· 

du : Bir ölü teneşir tahtasında 
yıkanırken dirildi. Burada 

Eşref paşa mahallesinde ter
likçi Hasan efendi isminde bir 
zat vardır, ki adamcağazın 
Cafer isminde ( 11 ) yaşında-
ki bir çocuğu geçenlerde has
talanmış, bUtiln ev halkı hasta 
çocuğu kurtarmak için uğraı

mışlardır. Fakat takdire ne 
denilir, çocukcağız bütlin ih-

timamlara rağmen evvelki 
giln kendinden geçmiş ve 
ölmüştür. 

Bunun llzerine kazan, su, 
leğen ve teneıir hazırlanmış, 
ölen çocuk ev halkının göz 

yaşlan arasında teneşirin üs
tüne yatırılmııtır. Fakat tam 
su dökülüp ölü çocuk yıka· 
nacağı sırada tahtanın üze-

rinde bir kımıldama olmuş ve 
çocukcağız derin bir uykudan 
uyanır gibi gerine gerine doğ
rulmuştur. 

Tabii matem zede ailenin 
sevincine nihayet yoktur. Tah

kikat neticesinde çocuğun, 

hastalığın şiddetinden derin 
bi r hnygınlık geçirmesinin ölünı 
zannedildiği anlaşılmıştır. 

Tünel lnşaah Bitiyor, 
iki Ay Sonra Faali

yet Başlıyacak 
Balıkesir - Kütahya d~ 

miryolunda inşaat faaliyeti 
oldukça ilerlemiştir. Geçerr' 
lerde bir heyelan neticesinde 
Dursunbeyli ve Tavşanlı ara'" 
aındaki tünel çatlamıştı. 

Şimdiki halde bu tilnelill 
tamirile uğrasılmaktadır. BU" 
nun da gelecek ayın nihayetin• 
doğru bitmesi ve kanunuevve"" 
lfn ilk günlerinde bu hattıll 
lfletmiye açılması beklen'" 
mektedir. 

Şimdilik Bahkesirle Dursud" 
beyli arasında haftada iki 
defa ameliyat treni işlemekte. 
bundan yolcular da istifad• 
etmektedir. 

Yaldırımla Olmuş 
Adana, ( Hususi ) - Bo 

cıvardaki Tuzla nahiyesini 
merbut köylerden birinde 
Kıbrıslı Kasım isminde birinill 
kızı Letle Hanım pamu~ 
tarlasmda koza toplarkeO 
yıldırım düşmüş ve kızca~ı• 
çarparak derhal öldürmüştür• 

Hapse Mahkum Oldu 
Afyondan yazılıyor : 
Vilayetimiz sabık Tapu nıil' 

dürU Şemsettin B. hllkfımetill 

Balıke$ir-Kütalıga lıattın 

bir tünel 

manevi ıahsiyetlnl 
cürmile maznun olarak 
müddettenberi muhakeaıt' 
ediliyordu. Bu mUhim da~ 
nın son celsesinde Şemsetti' 
Beyin cürmü sabit görillı110f 
ve b ir sene beş gUn bal"' 
mahkum olmuştur. 

Adanada llkmektepler 
Adana, (Hususi) - Şeb~ 

mizdeki ilkmekteplerin yeki'l 
21 adedine baliğ olınuşt~ 
Bu sene ilkmektepte tale t 
tehacümU fazla olmuş, fıı~~ 
yeni açılan mektepler say.esıe' 
de hiç birisi geri çevrıl~ıı' 
miştir. İlkmektep talebeleri ( 
den bir )osmında TrahoıP b~~ 
talığı vardır. Bunların tedıı"1 
ile uğraşılmaktadır. 

Yamanlar Dağında JI 
İzmir, ( Hususi) - B&ıt~( 

Yamanlar dağında bir ·~1',t 
toryom açılması için tet~;yet 
yapılacaktır. Ayrıca Vı 1 
Hususi Muhasebesi besabıll~f 
yine burada bir otel 
olunacaktır. 


