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NÜSHASI HER YERDE 

HERGÜN NEŞROLUNUR 1 5 ON POSTA Halkın ırlSı.üdür: Halk bununla görür. 

LS ON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla ı,itir. 
SON POSTA Halkın d 11 i d l r: Hallıı: bununla sil ler. 

TÜRK VE YUNAN MÜBADİLLERİ ... 
Seyahat Edecekler? Nasıl 

• 
iki Memlekette 
Mübadiller Seyahatleri Esnasında f!ü~ük Bir 

ık Ah T. . Ed . ki /stıkbal ametga esıs emıyece er Merasimi 
bilmeleri meselesi, nihayet 

Başvekil ismet Paşanın 
Atina seyahatinin ilk gilnle· 
rinde Türk ve Yunan matbu
abnı ve mUbadillerini ehem· 
miyetle allkadar eden bir 
mesele mevzuubahı oldu. 

Bu, Türk ve Yunan mtiba· 
dillerinin her iki memleket 
toprağında serbestçe seyahat 
edebilmeleri meıeleai idi. 
Nihayet Yunan hük6metile 
bu hususta bir itilAfna yap~dı. 
Bu mUnasebetle İsmet Paşanın 
gazetelerde bir beyanatı çıktı. 

Biz bu itilafnamenin tatbik 
tekli hakkında tahkikat yaptık. 
Bu hususta lstanbul vilaye· 
tine henüz bir tebliğ yapılmıı 
değildir. Fakat en mevsuk 
membalardan ve salAhiyet 
•ahibi şahsiyetlerden 6ğrendi
timize göre bu itilifnamenin 
tatbiki meselesinde iki esas 
mevzuuhastir. Birinci esas 
9udur: 

Lozan muahedesile ondan 
ıonra yapılan A tina iti
IAfnamesinin tatbiki neticesi 
olarak çikan muhtelit mese
lelerin halli için Yunanistanla 
ayrıca bir mukavele daha 

Yeni Bütçede 
10 Milyon 
Tasarruf.~ 

Ankaradao gelen bir habere 
ıöre Maliye VekAleti 932 
blitçesi için tetkikat yapmakta· 

dar.Yeni sene bütçeiinin Mediıir. 
teşriniaani ayı içindeki içti
malarında intaç edileceği hak-

kında evvelce bir gazete 
tarafından verilen haberin 
doğru olmadığı bildirilmekte
dir. Yine bu haberlere göre 
Maliye Vekiletinln tetkikatı 
neticesinde gıda maddelerinin 
reçen seneye nazaran bir 
ıniktdr ucuzladığı anlatılmış
tır. ~u vaziyet karşısında 93~ 
sene•İ bütçesinin bu sen~kı 
bütçeden (10) milyon h~a 
eksik olması lAzımgelmektedır. 

Bu eksiklik ise yeni bUtçe· 
de umumi masraflardan hayat 
Ucuzluğu nisbetinde yapılacak 
~sa~ruflarla elde edilecektir. 
enı blitçenin mütevazin ola· 

cağı da teyit edilmeketedir. 

!, ayyare Piyangosu 

~u tertibin üçjncü keıi
<tts' b B 1 ugUn tamamlandı. 

U.gün çekilen numaralar ...... 
·fi~)-------
~cı Sayfa;.nızda 

yapılmış ve Millet Meclisi bu · 
mukaveleyi ( 1725 ) numaralı 
kanunla tasdik etmişti. 

Bu kanun yalnız mübadille
rin mallarına aittir. Bu ka· 
nuoda mübadillerin Türkiyede 
seyahat edemiyecekleri hak· 
kında bir kayıt bulunmadığı 
için yeni yapılan itilafname 
mucibince Türk ve Yunan 
mübadillerinin her iki mem
lekette serbestçe seyahat ede-

bir " Vekiller Heyeti ,, ka· 
rarının meriyet mevkiine geç
mesinden ibarettir. 

Çünkü bu meseleye ait eski 
kanunlar mevcut bir hOkmO 
detiştirmediii ve bozmadığı 
için yeni bir kanını yapmıya 
ltızum yoktur. 

ikinci esas iıe ıudur: 
Bu itilafname bir ecne

bi devletle yapılmıştır. Ec
nebi devletlerle yapılan it114f
name ve mukavelelerin BUytik 
Millet Meclisinden geçmesi lAzım 
olduğu için bu itillfoame mu
cibince hazırlanacak kanunun 
Meclisin tasdikine arzedilmesi 
zaruridir. 

Bununla beraber her iki ih
timale ııöre de mübadiller Tür
kiyeye geldikleri zaman Po
listen bir ikamet teskeresi 
alacaklar ve bu tesk1!re ile 
TUrkiyede seyahat edebi!ecel 
lerdir. 

Türkiyede ikametgah ittihaz 
etmeleri memnudur. Bu iti
lafnameden yalnız mübadiller 
iıtifade edebileceklerdir. Fi
rariler bu hükümlerden müs
tesnadır. 

1 Romada Sait i-lalim 
Paşayı Kim Öldürdü? 
Bu Cinayeti Yaptığını Söyliyen 
Adam Bizi De Tehdit Ediyor 

r 

"Son ?o•tft,, y• ıcılen 

DUn Amerikadan ( Hüseyin 
Hilmi) imzasile bir mektup 
aldık. Mektup eski harflerle 
yazılmış, ve ibareler çok bo
zuktur. Mektubu yazan adam 
bunu neşrettiği~~z. t~k?irde 
bizi de öldürecegını söylıyor. 

Mektubun bazı kısımlarını 
naklediyoruz: 

"Bundan an sen- etJvel 
Sait Halim Paşa.11ı vu~up 
öldür~n benim. Fakat şıd-
d

. kadar aklınız nere .e 
ıge k "kleri bı· id"? Paşanın emı 

l•ı kalmadı. Sizin_ aklınız 
şimdi başınıza gelıgar. 

.,p i .., 

t. ; J• .. . . " 

" , 1 1- ... >. 

heıeyannamenln reııu~ . . . . . . . . . . 
"Bana 1 O bin dolar ı1e

r1rsen iz bttn buradan size 
çok izahatlı mektuplar ya-
zarım. Yakında lstanbula 
gelmek fikrindeyim. Bu 
mektubuma gazetenizde neı· 
rederseniz, sonun fena olur, 
sizin dahi hesabınıza baka .. 
rız, bilmiş olun.,, 

Bu mektup sahibini tanımı· 
yoruz. Fakat bir katilin ken
disini ele verdiği itk defa 
görUlen birşey olduğu için 
merakımızı mucip oldu. Mek· 

Macarlar Türk Devlet 
Ricalini Sevinçle is

tikbal Ettiler 

Başvekil İsmet Paşa ve 
Hariciye Vekili dün öğleye 
doğru Macarjstau hükO.met 
nıerkezine muvasalat etmiş 
ve hararetli bir istikbal teı:a
hiirile karşılanmııttır. 

Ba9vekllln r.lyar"t ettiği Pe9te~e 

Palrf.mentonun merasim merdiveni 

istasyonda 
PE-şte, 11 (A. A.) - Baş

vekil ismet Paşa ve Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey ve 
maiyetleri bu sabah 10-10da 
Peşteye muvasalat etmişler 
ve istasyonda Başvekil Kont 
Karolyi, Hariciye Nazı M. 
V alko, Türkiye sefareti er
kanı, Yunan sefiri ve erkanı 
hükumet tarafmdan karşı
lanmıştır. 

istasyon Türk ve Macar 
bayrakları ile · donatılmışbr. 
Trenin istasyona muvasalatı 
esnasında askeri muzika Ttirk 
milli marşını çalmış, boketler 
takdim olunmuştur. Minimini 
bir Türk kızı ve Macariatan-
daki Türkler namına ismet 
Paşayı selamlamı~br. 

Türk Vekilleri merasimi 
müteakip Türk bayrakları ile 
donatılmış sokaklardan azim 
bir halk kütlesinin şiddetli 
alkışları arasından geçerek 
Lonapalora oteline inmişlerdir. 

Oğla Ziyafeti 
Peşte, 11 (A A) - Hari

ciye nazırı ve Madam VaJko 
misafirler şerefine bir öğle 
ziyafeti vermişlerdir. Ziyafeti 
müteakip misafirler at yarış
larında bulunmuşlardır. Bu 
gece operada fevkalade bir 
müsamere tertip olunmuştur. 

tubu Poliı müdiriyetine tes
lim ettik. 

Bakalım, ortalığa meydan 
okuyan bu deli kimmiı '? 

Bir Muvaffakıyetimiz Daha ... 

Tıp Fakültesi Kat'i 
Kararını Verdi: 

( Fridman) Aşısı Uydurmadır Ve 
Hiçbir İşe Yaramaz 

( Fridman ) aıısı denilen 
uydurma verem illcımn hiç
bir İfe yaramadığı hakkında 
yaphğımıı devamla neşriyat 

yeni ve kat'i bir delil daha 
kazanmıştır. Haber aldığımıza 
göre, bu ilicm veremlileri on 

on bet gün içinde iyi ettiği 
ve veremi kökUnden söküp 
atbğı teklinde yapılan 

reklamlar DarUlftinunu Tıp 
Fakültesini çok yakmdan ali· 
kadar etmiş, bu hususta bir 

karar alınması ıarurl görül
müştlir. Bunun üzerine Fakül
te Müderrisler Meclisi topla · 
narak bu aşı etrafında milza
kerede bulunmuş ve bu uy· 
durma illom hiçbir işe yara· 
madığına kat'ı surette karar 
vermittir, 

Bu hususta kendisile g8ril· 
şen bir muharririmize Tıp 
F akülteıi Reisi Müderris Dok
tor Tevfik Recep Bey fu 
izahatı vermittir: 

- ° Fridman aşısı mtider· 
risler meclisinde i'ÖrüşUldO. 
Ve kıymeti olmadığı tesbit 
edildi. Fuat Sabit Beyin 

f 

Tıp Fakültesi Reisi Dokta' 
TetJflk Recep B. 

•• veremi bu aşı ile derhal iyi 
ediyorum ,, şeklinde, balkı 
müsmir tedavi şekillerinden 
uıaklaşbracak mahiyette rek
lamlar yapmamaaı etibba oda• 
amca kenditine ihtar edildi. 

Eğer bu tekilde propagan• 
dalar yapmakta devam eden• 
odanın bu zat hakkında yeni 
karalar alması zaruri olur •• 

Balkan Konferansı 
Hazırlıklar Bitirildi, Arnavutluk 
HükfımetiMurahhaslarını T avinE tti .. 

Balkan koferansı için Yddız sarayındaki içtima salonla· 
rında hazırlıklar esas itibarile bitirilmittir. D:ıktilolar şimdi· 
den vazifeleric.. başlamışlardır. Arnavutluk htikflmeti d.;s 
murahhaslarmın isimlerini Konferans Umumi Katipliğine M!· 
dirm.itlerdir. Arnavutluk murahhas heyetinin reis! Mehmet 
Konıçe Beydir. 
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Sivil T ayyare- Dört Şarkıdan 
cilik Teşebbüsü Ç k 

Tayyare KIObünün yakın- l an 
da faaliyete baflıyacatını, • 
bu ıuretle herke.in tayya- B • l~'--f • ı ~~ 
reden fıtlfade edebilmHi- ır n ııa, 
nln lmkla dahiline rire
bileeetinl dOn haber ver
dik. Ralkın mGaaheretle 
karfıladıtı bu hAdlıe 
etrafındaki fUdrlerlnl ya• 
aıyorus: 

Sabh Bey ( Dl•auyolu 25 ) 
- Tayyare yirminci unn 

emin bir nakil vasıtasıdır. Bu 
YUda için vaitlerle dolu bir 
istikbal de Yardır ve muhak
kaktır. Ayni zamanda da bir 
harp ve reklAm aletidir. Bu
glhıldl Kara, deniz nakil vası
talanna ve yollarına meydan 
okuyacak ve muvaffak olacak 
olan tayyarelerden azami 
istifade etmek lizımdır. Bu
nun için bllttln medeni mem
leketlerde olduğu gibi bizde 
de bir ıivil tayyarecilik teşek
k6l etmelidir. 

* Huan Bey ( EyUp Solucular cad-
... 117) 

- Yeni Türkiye dahilde ye 
hariçte en çok tanınmıya ih
tiyacı olan blr memlekettir. 
Bence bu tanınma ve reklAm 
için en iyi vasıta tayyaredir. 
Reaml tayyare teıekktilleri 
yanında aivil tayyarecilik klOp
leriae de çok lüzum Yardır. 

Zeaıinlerimiz Ye hevesli
lerimiz de birer tayyare ala
rak uçmıya ahtırlaraa bun
~ memleketin tayyarecillii 
ye dolayuile de ordusu iatl
fade eder. 

« 
Ahmet B. ( Sulta.hamamı Kahres

ellu ban) 
- Sivil tayyare klllbfiniln 

teıekknlnnn memnuniyetle kar
tılamamak mllmktln mtıdnr? 
Bu hususta ~eç bile kalınmıı· 
tır. Blltiln dünyada tayyare
cilik ıporun bir ıubesi ol
muıtur. 

* Mllbarek Bey (Sultanahmet Firuz Ata 
25) 

- Tayyare pek mühim bir 
rekllm vasıtasıdır. Gazeteniz 
vasıtasile de memleketimiz bir 
ıivil tayyarecilik kazanıyor. 
Bir otomobilden daha ucuz 
alınabileceği yazılan tayyare
lerle gençlerimiz şimdilik sitaj 
açuılan yaparlar, heves ve tec
rübe arttıkça biiyük rekorlar 
yapabifirler . Sivil klüpçileri 
tebrik ederim. ,.. 

Sallhattl• 8. (Gedlkpqa Fına 
eokajl 47) 

- Gençler askere alınır
larken evveli meslekleri na
zan itibara alınarak sınıflara 
ayrılırlar. Ordumuz bu suret
le bu mesleklerden kolayca 
istifade eder. Eğer bizde de 
bir sivil tayyarecilik tesisi 
birçok gençlerimizi, heves
lilerimiz tayyarecilik 6ğrenirler 
Ye sitih bqana çağınbnca 
ordunun tayyare tetkilitınCla 
kendilerinden kolayca istifade 

clilir e . 

Birinci Ceza Mahke
mesi Bir intihal Dava

sına Başladı 

Diln Birinci Ceza mahke
meıinde, biribirine girift bir 
tekil alan beş pllk davuına 
bakılmııtar. iddiaya g6re da
valarin esası ıudur: 

Madam Sofi (bir ıen .ıece
nin hatırası), (Sahillerde anller 
açar), (Nerdesin ıen), (Ne de-
rin kudreti var ) iıminde ki 
ıarkılarını kendi namına teıcil 
ettirmiş. Fakat bu ıarkılar 
bir plik lrumpanyaaı tarafın· 
dan intihal edilmif. Bunu ha
ber alan Madam derhal hare
kete geçerek pllkları musa
dere ettirditl gibi (30) bin 
lira kadar da tazminat iıtiyor. 
Bu ıırada kemani Muıtafa 
Bey de ıarkılann kendiıine 
ait olduğunu Ye onlnn kum-
panyaya aatbğını iddia ediyor. 

Diğer taraftan bir OçClncO 
f&hıı ta prkıları Mustafa Bey
den kendiai aldığını ortaya 
abyor. Bundan başka bir 
d6rdllnctl ıahıı ta bu f8rkılar
dan birinin kendisine ait 
olduğu iddiasını dermeyan 
edince biribirine arap aaçı gibi 
kanıan beş dava ıuhfır ediyor. 

Dllnkü muhakeme, M&ddel
umumlnin tetkikat yapmaıı için 
başka bir güne bırakılmııtır. 

270 Genç 
Bu Sene Hukuk Fakül

tesine Kaydedildi 
Bu aene Dartılfünunun muh

telif tubelerine pek çok ta-

lebe müracaat etmektedir. 
Talipler aruında hanımlar 

evvelki ıenelere nazaran 
epeyce fazladır. Şimdiye 

kadar Hukuk fakllltealne 270, 
Edebiyat faktiltesine lıe 100 

talebe kaydedilmiıtlr. Huku
ka kaydedilen hanımların 

adedi -40, edebiyata ile (tiO) 
dir. Kayıt muamelesine 16 
tqrinienelde nihayet nri
lecektlr. 

Feci Bir Kaza 
lbrahim isminde bir amele 

dlln Haydarpqada bir vapur
da çalışırken ıol eli vinç ara-
ıında sıkıııp ezilmiı, hastaha
neye kaldınlmııbr. 

BABIBLIB 
"5' - • Sirkeci Rıhtımında ~ümrük 
E . Jk• K d ıvıemurları 
srarengız ı ar eş Arasında 

Korku Ve Endişe ile Dolaşırlarken Y akaJandılar, 
Karakola Götürüldüler, Bavulları Açıldı Ve 
içlerinden Okadar Çok ~açak Eşya Çıktı Ki .. 

Cuma gilnü )imanımıza gelen Romanya bandıralı (Prense• 
Mariya) vapurundan Rahim Minaha ve kardeıi Rahim lsak 
ilminde lran tebeah iki yolcu çıkmışbr. 

Bir Şaşkmhk ! J 
O aırada rıhtım cıvarmda 

dolaşmakta olan Eminönü 
Polis Merkez Komiser Muavini 
Hüseyin Avni ve polis İzzet 
Efendiler bu yolcuların vazi
yetinden tilphelenerek kara
kola davet etmi~lerdir. F abat 
(Rahim) kardeşler bu davet 
lberine şaşırmışlar ve renkten 
renge girmiflerdir. Ayni ıa

manda karakola gönderilme
meleri ıçan memurlara yal
Tarmıya başlamışlardır. 

Fakat, ricalarının boşa git
tiğini gören bu iki kardeş, bu 
aefer de memurlara (500) lira 
rtııvet teklif etmiılerdir. Bu 
yaziyet kartııında polislerin 
ıDpheıi btiabOttın artmıt Ye bu 
ıarip yolculan bavullarile bir
likte Eminönü merkezine g6-
t8rmüılerdlr. 

Neler De Neler ... 
Merkezde bavuJlar açılmıt ve 

içlerinden (57 400) tane çakmak 
taşı, 6 kilo da çubuk halinde 
çakmak taşı, 518 tane çakmak, 
2000 tane çakmak vidası, 

3000 çakmak kapağı, 1000 
tane çakmak kutusu, 234 çift 
ipek çorap ve 4 metre de ipek 
kumaş çıkmıştır. 

Kaçak olarak ve beyanna
me verilmeden memlekete 
ldhal edilmek istenilen bu 
eşya derhal musadere edil
miştir. Gümrük idaresi hldi
ıeyi fazla ehemmiyetli bul
makta ve bu kaçakçılık arka
ıında iİdi eller bulunup bu
lunmadığım araştırmaktadır. 

Bu iki kaçakçı mahkemeye 
Yerilecek, kendilerinden ay
nca mllhim miktarda para 
cezası alınacaktır. 

Şehrimizde Bir Yunan Tiyatrosu 

Dlln akşam tebrimize Atinadan bir Yunan tiyatro heyeti 
gelmiştir. Heyetin başında maruf Yunan artistlerinden Madam 
Helen Papadakis bulunmaktadır. Trup burada bir mliddet 
kalacak ve Beyoğlundaki tiyatrolardan birinde muhtelif tem
liller verecektir. Temsillerin Fransız tiyatrosunda verileceği 
söylenmektedir. Yunanlı artistler Galata rıhtımında Darülbe
dayi artistleri tarafından istikbal edilmişlerdir. 

Atinada temsillere iştirak eden Bedia Muvahhit Hanım da 
dün Yunan trupile birlikte şehrimize dönmüştür. 

lstanbul Gümrüklerin
de Mühim Değişiklik
lere Lüzum Görüldü 

Galata ltbalit GOmrügllnde 
gerek aon seneler zarfında 
vukua gelen buı ıirkatJer, 
gerekle lllkı eşya ithalinin 
bu gümrükte artması GUmrük 
Umum Müdürlüğünü esaslı 
bazı tedbirler almıya ıevket
miştir. 

Bunun için evveli bu güm
rükteki büyük memurların 
tebdiline karar verilmiştir. 
Dün GOmrük Başmildllrlüğü-

ne gelen emir üzerine Galata 
İthallt Glimrüğtl müdürü 
Nimet B. İstanbul Gümrüğü 
mUdDrlllğil emrine alınmıştır . 
Mndnr muavini l.mail Hakkı 
Bey de kendi arıusile tekaOde 
ıevkedilmiştir. 

Bunlaran yerine Müdürlüğe 

l.tanbul ithalat Gümrüğti 
mOdftrG Memduh, muavinliğe
de yine buradaki muavin 
Methi Beyler getirilmiflerdir. 
lıtanbul lthalAt GOmrütG Mll
dftr muavinliğine de Kara 
GOmrUğU mildilrfi Beımi Bey 
tayin olunmuştur. 

Bir Cemiyet Feshedildi 
Celepler Cemiyeti azası 

cemiyetin feshine karar ver
miştir. Mefsuh cemiyet yakın
da tasfiye edilecektir. 

İlmi Eserler 
Eski Harfli Kitaplar 
Satışında ihtikar Var 

Devlet Matbaası tarafından 
eski harflerle basılan ilmi 
eserler Vekiller Heyetinin bir 
kararile satıştan kaldırılarak 

matbaanın depolarına kon
muştu. Bu eserlerin matbaa 
JUhesinde satışı menedildiği 

halde diğer kitapçılarda 
tamamen serbest bırakıl

mış ve miktar1 azalan bu 

kitaplar üzerinde ihtiklr 
yapılmıya başlanmıştır. Maarif 

VekiJeti matbaadaki ilmi 
eserlerin tasnifini emretmiştir. 

Matbaa idaresi depolarda 
(81) çeşit ilmi eser bulmuş 

ve bunlar1 telgrafla Vekalet 
bildirmiştir. Vekiller Heyeti
nin bir kararından sonra bu 
kitapların satışa çıkarılacağı 

anlaşılmaktad1r. 

Tepinievvel 12 

Günün Tarilıi 

Tacirlerin Borç
ları, Alacakları 

BütGn tacirlerimizin tiddetl• 
alAkadar oldukları fngiUz lirasını• 
ıükutundan evvel yapılm&f ola• 
Akitlerin ne auretle tu.ı,. 
edllecetl me1ele1I h•lz halle
dilememittir. Hambursr fahri kon• 
konıloıumuz buna dair harici 
ticaret ofiıine bir rapor srönder
mı,ttr. Rapora ıöre: 

Almanyada muhtelif noı.tat 
nazarlar vardır: 

1 - Satıcı mevkinde bulunan 
ıruplara fngilterede ıon lıterliog 
kanununun netrinden evvel ister
ling üzerinden yapılmıı olan sabı· 
larm o zamanki ilterlingin temıil 
ettiği kıymet altında yapıldıA"ı 
kanaatindedirler. 

2 - Alıcı gruplar ve ithaJit
çılar iıe laterlingin her zaman 
iıterlingdir, düsturunu m üdafaa 
etmektedir. 

Hamburg boraaıı ( Müitenıle
kit eşyası ve kuru meyva lhra• 
catçıları cemiyeti ) iıe şöyle bir 
karar Termittir: " laterling ister
Jing iıe de henüz mesele tavaz
zuh etmediğinden 21 eylül 931 
den evvelki akitlere aft tcdi· 
yatın .atıcılann " ileride bu 
meselenin inkitaf tekline g6re 
fark talebine hakları olmak tar• 
ttle" mealinde bir kaydı ihtiyati 
vazı mGnuiptir. Bu karar umu
mi bir taraftarlık kazanmıthr. 

Memleketimiz ihracatçılarını 
da en ziyade alakadar eden ka
rar budr. 

Doktorlar Arasında 
Etibba Odası İdare Heyeti 

lntlhabatına yakında başlanacak

tır. Doktorlar gruplarn aynlarak 
arzu ettikleri zevatın kazanması 

için uğratmıya başlamışlardır. 

Doktorlar propaganda yapı
lırken cebir kullamldığmı iddia 
etmişler, fakat blSyle birfey ol

madığı bildirilmiştir. 

Eyüp Afyon Fabrikası 
ETvelce kaçakçılık yaptır:-ın

dan dolayı lı:apattınlmış olan 
Eyüpte Etkim ismindeki Afyon 
fabrikaamın Heyeti Vckilece 
tekrar açılmasına karar verilmiı
tir. Fabrika hükumetin müraka
beıi altında morfinlerini "Kode
in., e tahvil ve bütün muamela
tını üç ay zarfında tuviye 
edecektir. 

Verem Kurbanları 
Beyoğlundaki Vilayet Verem 

diıpanseri veremden ölenler hak
kında bir grafik yapmıştır. Gra
fiğe göre memleketimizde sene
de veremden 37 - 40 bin kişi öl
mektedir. 

Veni icra Kanunu 
Ticaret Odası ticaret ve 

sanayi hukukiyatı komisyonu 
dün Oda reislerinden Necip 
Beyin riyasetinde toplanarak 
yeni icra ve iflas kanununun 
projesini tetkik etmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bursa Peştemallarz 

c::ı c:ı 
C:l 

-
1 ı Haaan Bey - Paıarola p .. temalca- 1 2 : Peıtemalcı - Haaan Bey, Bur.., ı havlu 

bap I •• itler Dalll aidiyor bakalım 1 ile pqtemallarına ıDrilm çoktur. Aın:ua el 
tezsGhlarile çok it çıkmıyor. 

3 : Peştemalcı - Hasan Bey, fabrika li- 1 4 : Hasan Bey - Desene, Buraa Peıtemal: 
zım, fabrika ... Çok mal çıksa Avrupaya bUe cılığmın bakkile p .. temal kupnabilmesi, yaDI 
bol bol gider. uata olmuı için fabrika llzım. 
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Çocuğa ı ~ 
Ecnebi Lisanı l 1 Öğretme ihtiyacı 1 .':_-_-_-_--

Geçen gün karilerden biri, 
çocuklarımıza ecnebi bir lisan 
öğretmek ihtiyacından b8;11: 
aederek ecnebi mekteplerım 
müdafaa ediyordu. 

Filhakika çocuklarını ecne
bi mekteplere verenlerin ço
ğu, evlAtlarma küçükten ec
nebi bir lisan öğretmek ga~ 
.yesini takip etmektedirler. 
Bunlar yalnız TUrkçenin kafi 
olmadığına kanidirler. Ha
yatta muvaffak olmak, ve 
herhangi bir meslekte inkişaf 
edebilmek ıçın bir ecnebi 
lisana şiddetle ihtiyaç oldu
ğuna, tecrübelerile inanmış

lardır. İsterler ki, çocuk
ları da hayata atılacadığı za
man bu silAhJa mücehhez 
olarak çıksın. 

Ailelerin bu düşünceleri 
doğrudur. Fakat bu mantığın 
doğurduğu netiçe yan1ıştır. 
Yani, çocuğa bir yabancı 
lisan öğretmek ihtiyacı itiraz 
götürmez bir hakikattir. Fa
kat bunu küçük yaşta ve 
ilk tahsil çağında öğret
mek yalnız yanlış değil, za
rarlıdır da. 

Babaları ikaz etmiş olmak 
için bu zararları izah etmek 
mecburiyetini duyuyoruz: 

J - İlk tahsil çağında bu-
lunan çocuğun dimağı henüz 
tazedir, ve ink~af halindedir. 
Bu taze dimağı, fazla tahsil 
ile yormamak lazımdır. 

Küçükten yorulan dimağ, 

inkişaf kabiliyetini kaybeder. 
Asıl işliyecek zamanda çocu· 
ğun kafası durur. Çocuk ecnebi 
lisanı öğrenir, fakat dimağını 
kaybetmek pahasına. 

2 - 10 - 12 yaşına kadar 
çocuğun lehçeıi mahduttur. 
Uzun tetkik ve tecrübelerle 
anlaşılmıştır ki, ilkmeklcpte 
beş sene zarfında bir çocuğun 
öğrendiği yeni kelimelerin ye
kunu bin beş yüzü geçmiyor. 

Demek ki çocuğumuz aza
mi zekasını kullanmak şartile 
12 yaşına kadar ecnebi bir 
lisandan ancak 1000-1500 ke
lime öğrenebilir. Halbuki beş 
senede öğrendiği bu kelime
leri, on beş yaşından sonra 
bir sene içinde öğrenmiye 
iktidar kesbeder. 

Demek ki çocuğumuzun bir 
ıenede 6ğrenebileceği şeyleri 
öğretmek için, onun beş sene 
kaybetmesine razı oluyoruz. 

3 - Çocuk bütün itiyat
larını bütün fikir sabitlerini 

' on yaşına kadar geçen devre 
içinde yapar. Bu devre zar
fında edindiğimiz his ve iti
)'atlar hUtfin hayatımızda mü

essir olur. 
Çocuğumuzun ana itiyatlarını 

l>ir ecnebi mektebinde, ecne· 
bi Misyoner mürebbiler elin
de yapmasına muvafakat et• 
inek, çocuğu manen öldür· 
inek demektir. Hiçbir baba, 
Çocuğu üzerinde bu kadar 
~iline tasarruf hakkına ma· 
•dt değildir. 

Aklımızın ermediği işlerde, 
Çocu" 
it'k &uınuzun hayatile ve la• 
0;d:~ile oynamak mevzuubahş 
~ gu yerlerde, biraz da bu 
~ittltt anlıyanlann fikirlerini 
"~~ek, babalığın en büy:lk 

e erinden biridir. 

1 - Tavfan, Kaplumbağa hikiyeaini bi· 
lirainİL Tavşan kendisine güvenerek uykuya 
yatmış, Kaplumbağa yarışı kazanmıştı. 
Tavşan süratteki faikiyetiof biliyordu, fakat 
iradesi yoktu. 

2 - Bazı insanlar vardır ki, 
birçok planlar, projeler, fikirlerle doludur. 
Mütemadiyen söyler, mütemadiyen eğlenir
ler. Fakat işe geline• durur, bu projeJerinl 
hakikate çeviremezler. 

3 - El, nasıl kafadan emir alarak ı,ıer• 
ıe, hayahmızda, dimağımızda doğan fikir
leri tatbik 111\ha11na koymak hususunda 
bize tabi olmalıdır. Fikirle fiil birleıme
dikçe netice beklenemez. 

; ze m .. ~· . 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

KAZARDIH 
Atinada Bayrak Yarı
şında Galip Geldik 

Atina, 11 ( Hususi )- Hakkı, 
Enver, Semih ve Mehmet Aii
den mürekkep takımımız di:o 
4 X 400 bayrak yarışında birin
ciliği kazandı. Rekor (43,215) 
dir. Evvelki günkn müsaba
kalarda yüksek atlamada T ev
lik ancak beşinci olabilmiştir. 
Birincilikleri ekseriyetle Yunan 
atletler; kazanmışbr. 

Çankırı Panayırı 
Çankırı, 11 (A.A)- Çan

km panayırının aym on dör
dünde açılması tekarrür et· 
miştir. 

Ecnebi Mekteplerde 
Ecnebi ve alnlliyet mektep

leri kadroları iktnal edilmiştir. 
Yakında mekteplere tebJit edi· 
lecektir. 

Kadrolarda 25 al\atten fazla 
derai olan muallimlerin deraleri 
(25) e lndiriJmit ve münhal dera
ler himayeye mühtaç ıençlere 
verilmi:;tir. 

Eski Borçlar 
Hükumet Noktai Naza· 

nnda Israr Edecek 
Ankara, 11 (Hususi) - Ve

killer Heyeti bugünlerde top
larak eski Osmanlı burçları 

meselesini tetkik edecek ve 
Paristeki hamiller meclisi ta
rafmdan, hükümeti tam taksit 
ödemeye davet eden mektu
buna cevap hazırJıyacaktır. 
Haber aldığımıza göre hükQ
met bu buıuata ilk nokta( 
naıarmda ısrar edecektir. 

Altın İhracı 

Akvam Cemiyeti İflas 
Günlerini Mı Yaşıyor? 
Çin - Japon Harbinin Önüne Ge
çemezse Bu Akibet Mukadderdir 

Londra, 11 (A. A.) - Hariciye Nazırı Lord Reading'in 
Cenevre 'ye hareketinden bahseden Sunday Times gazetesi, 
mabafili siya'>İy,;nin bu seyahat hasebile Çin-Japon ihtilafı 
vaziyetini fevkalade vahimleşmiş telakki ettiklerini beyan 
etmektedir.Mezkür gazete acil bir hal çaresi bulunmasının kendini 
şiddetle hissettirdiğini yazmakta ve Cenevre teşkilatı mukad· 
deratınm Cemiyeti Akvamın bu meselede alacağı vaziyete 
bağlı bulunduğunu ilave etmektedir. Bu gazete, Sovyetlerin 
bu meseleye bigane kalmadıklarını ve battA Mançuri'yi istila 
etmelerinin de mümkün olduğu kaydedilmektedir. 

Bir Milyon Lira 
Bir Kadın Bu Mühim Serveti 
Senelerden beri Göğsünde Taşıyor 

Nevyork, 11 ( A. A. ) - Refakatindeki hastabakıcısı ile 

birlikte gezmekte olan 93 yqında ihtiyar bir kadın, yerden 

birşey kaldırmak için iğildiği sırada hastabakıcının hayret 

nazarları önünde göğsilnden 500 bin dolarlık evrakı naktiye 
ve birçok ta altın para düşmiiftür. 

İhtiyar kadının aparbmanında, bu hafta başmda 40 bin 
dolarlık banknot ve 40 bin dolarlık ta esham ve tahvilat keı
fedilmiştir. Bundan başka geçen martta tevarüs etmiş olduğu 
mühim miktarda elnıas ve mücevherat ta bulunmuştur. 

idadi Mezunları 
Maarif V eklleti 1329 sene· 

sinden evvelki yedi senelik 
idadi ve muadili mE..kteplerden 
mezun olanların Darülfünuna 
kabullerini kararlaştırmıştı. 

Muadili kelimesinin tefsiri 
ıaruri görüldüğünden mesele 
tavazzuh edinceye kad:ır bir 
kısım gençler şimdilik bu 
emirden istifade edemiye
ceklerdir. 

O~rUlfUnunda 
Darülfünun divam dün top

lanmış, iki ecnebi müderrisin 
mukavefelerinin bu sene de 
temdidine karar vermiştir. 

Bu Nasıl Şey? 
Zeki isminde birisi, kendi

sile görüşmiye muvaffak ola· 
madığı Muazzez isminde genç 
bir kızın yüzünü jiletle kes
miştir. 

Amerika Bir Ayda 145 
Milyon Sattı r • 

ister, • 
inanma! 

• • 
ister inan New - Y ork, 1 1 ( A. A.) -

Eyini nihayetinden beri Ame* 
rikadan ı 45 milyon dolardan 
fazla albn ihraç edilmiştir. Bu 
altının bUyük bir kısmı Fran
saya gönderilmiştir. 

Ecnebi Devlet Bankalarına 
't olmak Uzere ayrıca ( 85) 

aı .1 n altın dolar tefrik 
mıyo 

edilmiştir. 
1931 senesi zarfında Ame-

Mısır ~azc~eleri yazıyor: 

"Kocasile geçinemiyen 
bir kadın varmış. Kadın 
azçok havai ve serbestmiş. 

Fakat küçük oğlu, ann~- ı 
sinin bu münasebetsıı 
hareketlerini babasına ha
ber verirmiş. 

nasihat etmiş, fakat çocuk 
huyundan vazgeçmemiş. 
Yine ne yapıp yapıp 
annesinin yaptakJarım ba
basına yetiştirmiş. 

Kadm nihayet çocuğu
nun dilini kesmiştir. Mah· 
kemede hakimin sualine 
de şu cevabı vermiştir : 

. 'd barice çıkan altın 
ıııiktar• yarım milyar o ara 

Kadın müteaddit defa· 
lar oğlunu bundan me4 

oetmek istemiş, dövmilf, 

Çocuğum değil mi, ter· 
biye etmek benim hak· 
kımdır. ,, 

/ster inan lstttr inanma! 

rıka an d 1 l 
ktadır Bundan sonra 

yaklaşmab' me~leketlere alhu 
da ecne ı kt d" ----------------------' gönderileceği ıöylenm• • ır. 

Dl. UERİZELOS 
lmzasile Yazdığı Bir 
Makalede Diyor Ki: 

Atina, J 1 - Başvekil M. 
Vnizelos bir Atina mecmu
asında kendi imzasiJe bir 
makale neşretmiştir. M. Ve
nizelos bu yaz1SJnda müba
dele ve muhaceret mesele
lerinden ehemmiyetle bah· 
settikten sonra makaleyi şu 
cümlelerle bitimektedir: 

0 İsmet Paşa Hazretlerile 
Tevfik Rüştü Beyefendi şe

reflerine verilen ziyafette ka
dehimi kaldırırken söylediğim 
gibi; Türk-Yunan münasebet
lerindeki sıkı mesai iştirak 
ve irtibatının istikbaldeki 
mes'ut 5emereleri okadar bO
yUk ve zengin olacaktır ki 
bu eseri meydana getirmiye 
çalışmış ve yardım etmiş olan
ların bile şimdiden bu azamet 
ve vüs'ati ihata edemiyecek
lerine kaniim. 11 

Bir Bekçi 
Mezbahada Bir Çobanın 

Başını Yardı 

Karaağaçta lcomusyoncu İh· 

san Ef. nin yanında çobanlık 

yapan ishak pay mahallindeki 
koyunlara ot vermek için 

duvardan atlamak suretile 
içeri gireceği sırada bekçi 

Mes'ut tarafından sopa iJe 
başından yaralanmıştır. 

lthalAt F azlah gı 
İhracat Ofisinin yaptığı bir 

iatatistiğe göre 1931 senesi 

ilk sekiz ayı zarfında ithala
tımız 90,033,232; ihracatımız 

ise 69,932,318 liradır. Geçen 
senenin ayni müddeti zarfın-

daki ithalAtımız 92,668, t 78 
ve ihracabmız ise 85,304, t 47 
lira idi. 

Ekmekçiler intihabı 
Ekmek Yapıcılar Cemiyeti 

yeni bir idare heyeti intihap 
etmek üzere Ticaret müdür
lüğtbıe müracat etmiştir. 

DUnkU Bahtiyar 
Dünkü keşidede büytık lk· 

ramiye olan ( 100000) liranın 
( t O } da bir kısmını B~latta 
Yeni caddede oturan koltukfu 
Hara Ef. kazanmıtbr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Onları 
Kendi Hallerine 
Bira kalım! 

P. S. 
Pek gençtim. Bazı akra 

ve Cf dost, ayrı ayrı üstü 
düftUJer, hemen seneler 
ıüren bir ısrardan sonra b 
bir teklif varakası imzalat 
lar: Ben de Mason kardeşi 
arasına girmeyi reımen tale 
ettim. Tahkikat epey sürd 
İsmim reye konduğu vakit b 

muzip çıkmış, aleyhime bir s 
yah kağıt atmış, bizim iş boz 
luvermiş. Bir rivayete gör 
seneler geçtiği halde tahkik 
yine devam ediyormuş, bi 
rivayete göre de o siy 
kağıt bana bUtnn Mason yu 
valannın kapılarını kapamı 
ve gizli deliklerini tıkamış. 

İki ihtimal arasındaki fark 
ehemmiyet vermediğim içi 
ben hu neti<:eye kızmadım 
Beni teşvik eden dostlarım 
gücenmek veya öfkelenm 
za~metini de lütfen üstlerin 
almış olsalar gerektir. 

Masonlar hoş adamlardı 
Onlara kırılmaz. Bize 
zararları var? Sık sı 

büyük lokantalarda, yahu 
kendi localarmda toplanırlar 
kapıları bacaları ııkı fıkı ör 
terler, belki bir de ~öze 
koyarlar, sanki yemek, içmek 
gevezelik etmek, ilmi sohbeti 
yapmak ayıp birşeymiş gib 
kendi kendilerine yer, içer 
hoş beş eder, dağılır, gide 
ler. Türkiye gibi klüpsUz, c 
miyetsiı. bir memlekette seki 
on kişinin ahpapça toplanma 
larım çok görmiyelim. Y oks 
o biçareler de kahve köşeleri 
ne dolarlar ve iskambil kağı 
dile domina taşlarına sarılır 
lardı. Bırakın, göniiJlerioi eğ 
lendirsinler, "Umacı geliyor!, 
diye siyah kukuleteler giy 
rek biribirlerini korkutsunlar .. 
kapı aralığmdan apansızı 
biribirlerine " ce'ee l n diye 
bağırsınlaı·, yahut bir 
daha ciddileşerek, aıırlar-
daoberi metafiziğin ve fel
sefenin halledemediği ili 
nat meselelerini bir kalemde, 
bir çırpıda hallediversinler, 
ara sıra birinin başı ağrıyacak 
olursa " Teavünü beşerl ,, na
mma oncağıza bir asprin 
uzahversinler, bunlardan bize 
ne ? Mahmut Esat Beye ne ? 

Amma bu kardeşler, yalnız 
biribirlerine kardeşlik eder
lermiş; Türkiyede küçük bir 
akaJJiyet imişler; küçük bir 
akalliyetin kendi kendine yar· 
dımı, ekseriyet aleyhine za
rarla bir ittifak teşkil edermiş: 
masonluk teavünün kötü bir 
inhisarıymış; bir zümrenin nef 

ine çalışan hususi ve gayri· 
insani bir teşekkülmüş. Bun
dan da bize ne ? Her cemiyet, 
her fırka böyle değil midir? 
Dışarıda kalanın canı çıksın. 

Mason kardeşler, sık sık 
ziyafetler tertip edip şarabı, 

şampanyayı abştmyorlar ya ? 
Keyifleri yerinde ya? Onlar da 

şunun bunun tarizine aldır· 
masmlar, kızmasınlar. BllHin 
dllnya beşeriyetin saadeti na-

mına çalışyor, yiyor, içiyor, 
eğleniyor. Bütün cemiyetler 
ve bütün teşekküller. 

Mason kardeş, aldırma, ye, 
iç, kadehini d oIJ m·, çek. 

- Şerefinef 



4 Sayfa SON POSTA 

1 Memleket Haberleri 

Çiftlikte 
Hagvan 
Hırsızlığı 

1 RADOSTA ŞÖVALYELER VEL- ~ugü;apurlar 
VE LELİ ŞE~LİK YAPTILAR ı:~~~~:; 

Adana, (Hususi) - T arsu
•un Manda köyllnde Nuri Efen
dinin çıftliğine birkaç meç
hul hırsız girmiş, Nuri Ef. 
uykuda olduğu bir sırada hay
vanları sürüp götürmüşlerdir. 
Biraz sonra uyanan Nuri Ef. 
silaha davranmı,, hırsızlann 

peşine düşmüş ve soyguncu
lardan birini yaralamı,, fakat 
kendisine de bir kurşun isa
bet etmiştir. 

Durmuş Ulvi 

Himaye Edilen Talebeler 
Aydın, (Hususi) - Maarif 

Cemiyeti Ankara merkezi bu 
sene vilayetimizden bir Hanım 
ve iki erkek talebeyi himaye
sine almıştır. Erkek talebeden 
Nadir Efendi Darülfllnuna 
yerleıtirilmek üzere İstanbul 
talebe yurduna gönderilmiş, 

Cemal Efendi de lise tahsili
ne devam etmesi için Buraa 
talebe yurduna yerleştirilmiştir. 

Tutun Piyasası 
Milis, 10 ( A. A. ) - Mi

liata tütDn piyasası açılmıştır. 
En yllksek fiat 130 dur. Tü-
tün alıcılarmın müttehiden 
hareket ettikleri görUlüyor. 
Muğlada henüz piyasa açıl· 

mışbr. Alıcı kumpanya me
murları burada bulunmaktadır. 
Piyasanın bir iki gün içinde 
açılması muhtemeldir. 

Pamuk Mütehassısı 
Adana - HUkiimet tara

fından Amerikadan getirtilen 
pamuk mütehassısı ile Adana 
Ziraat Odası ve Çiftçi Birliği 
idare heyetleri Amerikan ve 
memleket pamukçuluğu hak
kında görüşmfişlerdir. Mü
tehaasııın pamuk ziraatimizi 
yakından görmek Uz:ere önü
mUzdeki hafta içinde mıntaka 
nm muhtelif yerlerindeki" çift-

likleri ziyaret etmesini karar
la~tırmışlardır. 

Kıymetli Tarihi Eserler 
İzmir, ( Hususi) - Efes

Ayaslog harabeleri meyanında 
köylUlerin ( Kızlar sar11yı ) 
dedikleri tarihi ( Jimnaz ) 
binasında eski eserler aramak 
için giden heyet hafriyata 
başlamıştır. Geçen sene bu 
Jimnaz salonlarından, yalnız 
birisi temizlenmiş, burada (15) 
kadar heykel ve kıymetli 

eser bulunmuştu. Bunlardan 
bir kıımı oradaki müzeye, bir 
kısmı da lzmir milzesine nak· 
ledilmitti. Bu seneki hafriyat 
bu salonun hizasında diğer 
bir salon harabesinde yapıl-

maktadlr. Şimdiye kadar sa
lonun toprağı kaldırılmııtır. 

Birkaç hafta ıonra buradan 
pek kıymetli eserler çıkacağı 
ümit edilmektedir. 

Lr. Kr. 
24 00 
12 00 

1 80 

No. 
5211-5162 
5304-5200 
5504-5556 

Tarihi 
lb-2-926 

8-2-927 
22-2-927 

Zayi - Akaarayda poliı mer
kezi kar41aında Belediye malı 
283-285 numaralı arsaya ait tarilı 
ve numaraları yukarıda yazılı 

teminat makbuzlarım zayi ettiğim· 
den hükümaüz olacakları ilb 
olunur. 

Milateclri ı Dimo 

Rados, ( Hususi ) - Bir 
ay e~eldenberi herkesin ağ- : 
zında şözle bir dedikodu 
dolaşıyordu.: Şimdiye kadar 
misli görlilmemiş bir şenlik 
yapılacak. Bu şenlik müna· 
ıebetile eylül ayı içinde bir
çok İngiliz harp gemisi ada
mızı ziyaret etmiş, fakat 
mürettebatın karaya çıkmasına 
ızm verilmemişti. 

Bu ıenlige, ( Malta ) adası 
şövalyelerile bir kaç rahip 
ve bir de İzmir katolik baı
papası iıtirak ettiler. Şenlik 
gecesi buradaki ( San Ciyo
vanni ) ve ( Santa Marya ) 
kiliselerinde biltlln katoliklerin 
iştirakile sabahlara kadar 
ruhani ayinler yapıldı. Ayin
ler esnasında çocuk
ler melek ve genç kızlar da 
yeni evli gelin kılığına bürün
dUler. B~şpapas birçok nu
tuklar ve vaızler verdi. Bu 
ıuretle devam eden gece ayini 
sabaha karıı nihayet buldu ve 
sabahtan itibaren gllndüz 
şenlikleri başladı. Şehirden 
üç saat kadar uzakta eski 
Radoı dağı vardır ki bunun 
şimdiki ismi (Monta Filermo) 
dır. Burada çok eskiden kal-

Zengin Bir 
Portakal 
Memleketi 

Dörtyol, ( Hususi ) - Ka
zamız dahilinde iki bin dö
nümlük bir arazi dahilinde 
on binden fazla portakal 
ağacı vardır' Bunlardan ıe

nede yliz binlerce portakal 
alınır. Ayrıca civar dağlarda 
( 60 ) bin kilo kadar Ihlamur 
çiçeği istihsal edilir. Burada 
ormanlar da çok zengindir. 

Her sene Suriyeye mühim 
miktarda kereste ihraç edil
mektedir. Fakat zengin bir ia
tihsal memleketi olan kaza
mızın henüz biltiin ihtiyaçları • 
tatmin edecek şekilde bir 
ihraç iskelesi yoktur. Yalnız 
portakal ihracatı geçen sene 
memlekete (23) bin Jira para 
getirmiştir. Ancak tren nakli· 
ye ücretinin fazlalığı müstah
silin belini bükmektedir. Tren 
Ucreti vagon başına (482) li
radır. Halbuki ayni miktar 
malın vapurla nakli için (200) 
lira kifalyet etmektedir. Bu
nun için de müstahsil İsken
derun tarikile: ecnebi vapur 
kumpanyalarını tercih etmek· 
tedir ki bu suretle paramızın 

mühim bir kısmı harice git
mektedir. 

Geçen sene burada porta
kal ağaçlarına hastalık ariz 
olmuştu. Fakat gönderilen 
bir ziraat heyeti mücadeleye 
başlamış, bu ıuretle hastalığın 
önü kısmen alınmıştır. Heyet 
halka, hastalıkla yapılacak 
mücadele hakkında devamlı 
ıekilde izahat vermektedir. 

Tutun Piyasası 
Denizli, 11 (A. A.) - Şim

diye kadar 300 bin okka tü
tün satılmııtır. Muğla, Fethiye 

1 
ve villyetin diğer kazalarınd .. 
piyasa benliz açılmamııtır. 

Ratlosta Mandralcl 
ma bir kiliıe vardır. lıte 
gündftz fenliklerine bu klliıe· 
ıede (Meryem Ana) tasvirinin 
asılması merasimile başlanıldı. 
Şövalyeler, rahipler ve bütün 
katolikler hep birlikte dağa 
kadar çıktılar ve eski Rados 
şövalyelerinin yadigArı olan 
ihtiyar kiliseye ilahiler ve 
nutuklar okuyarak Meryem 
tasvirini astılar. Bu da bittik-
ten sonra pazar akşamı bu· 
ranın yegane piyasa mahalli 

-

megtlanı 

ampilllerile donatılmı1, ayrıca 
meydanın içinden geçen cad-
de de muhtelif elektrik ke
merlerile süslenmişti. Rados 
halkının hemen hepsi gec~ 
bu meydana toplandı, sabah· 
lara kadar ortalı~ı velveleye 
veren bir şekilde eğlendiler. 

Bu eğlence gecesinin tam 
ortasında adanın bütün elek· 
trikleri söndü ve her taraf 
koyu bir karanlığa bürilndü. 
Bu sırada yüz binlerce hava 
fişeği yakıldı ve ortalık yeşil, 
kırmızı, pembe, eflatun ııık 
renklerine büründü. Bu ışık 
oyunları arasında da Katolik· 
ler eğlenceli bir gece geçirdiler. 

M. Kemal 

olan geniş ( Mandraki) mey· 
danının etrafını çeviren bütün 
binalar elektrik ziyasına bo
ğuldu. Bütün evler elektrik Radosia Fener kalesi ile Rados 11e Roma heykelleri 

• 
Konyanın~, ihtiyacı 

Yeni Yapılan Hastahane Seneler
denberi Muattal Bir Haldedir 

t 

1 

Talısisatsızlık gilzünden muattal kalan Konga 
memleket /ıastanr.si 

Konya, (Hususi) - Burada An avvel bulunup verilmesi ve 
( 928 ) senesinde büyUk bir binanın mükemmel bir has-
bina yapıldı. Bu bina Al- tane olarak küşat edilmesidir. 
man Linç şirketi tarafından * Bir de mektep ihtiya· 

iAdana 
Çifçisinin 
Borçları 

Adana çifçisinio bir (borç) 
meselesi vardır. Burada çifçi 
muhtelif sebeplerle birkaç 
senedir çok sıkıntılı bir va
ziyettedir. Bu seneki istihsal 
fazlalığı ise ( borç ) ödeme 
meselesini biraz daha müşkill 
bir şekle sokmuştur. 

Çiftçi bu yüzden borcunu 
veremediği için bir tecil ka
rarı almak ıçın hükumete 
müracaat etti. Ayrıca alacaklı 
bankalar nezdinde de teşeb
billerde bulunuldu. Fakat he
nfiz bir netice çıkmadı. 

Bir Adana gazetesi bu me
seleden bahederken şu satır

ları yazmaktadır : 

inşa edildi ve (270) bin lira candan bahsedeceğim : Bu 
ıarfedildi. Bina Konyamızın sene buaradaki erkek lisesine ' 
memleket hastahanesi olarak girmek için müracaat eden 

"Evet, bugün Adana çifçisi 
dUpedüz, borçlarının tecilini 
isliyor ve çünki içinde bulun· 
duğu hudutsuz müşkülAttan, 
ancak geniş bir nefes almakla 
kurtulabileceğine kani ... 

Bir kere, Adana çiftçisi bu 
tecil talebinde bulunurken, Uç 
dört senelik mesaisinin kısa 

bir bilançosunu esbabı mucibe 
olarak ortaya koyarak demek 
istiyor ki: 

yaptırılmıştı. Fakat inşaatı liç talebenin miktarı çok fazla-
sene evvel bitirilen bu hasta- dır. Fakat mektebin bina 
ne timdiki halde bomboş 

noktai nazarından kadrosu 
duruyor. Henüz açılmamıştır. 

Söylendiğine göre binanın müsait olmadığı için bunların 
hali muattal durması tahsi· hepsi kabul edilememiş, bir 
aatsızlık yihUndendir. Tefriş kısmı açıkta kalmıştır. Açıkta 
için kaç bin lira IAzımdır ? kalanların adedi (40 - 50) ka-
Örendiğime göre bu masraf dardır. Bunlar Konyaya tAbi 
da henüz tesbit edilmiş de- kaza ve nahiyelerden gelmiı 
ğildir. Konyalıların temennisi okuma heveskArlarıdır. 
iıe, lbımgelen tahsisatın bir H. C. 

Adanada Çöp Tenekeleri 
Adana, (Hususi) - Bura 

belediyesi çöp tenekeleri hak
kında yen) bir karar vermiş

tir. Bu karara göre gerek 
dükkln, gerekse evlerdeki 
çöp tenekelerinin ağızlı kapalı 
olacaktır. Açık ağzı teneke-
lere çöp koyanlardan ceza 
alınacaktır. 

lzmirde Ozum Satlşı 
İzmir, 10 ( A. A. ) - Bu

gün 35 kuruştan 51 kuru,a 

kadar 917 çuval tizilm Ye 8 
kuruıtan 35 kuruta kadar 
212 cuval incir ve 850 ku-

ruştan 199 okka afyon H

tılmııtır. 

" - Üç dört senedenberi 
hububat mahsulünden bir şey 
anlamadım, bu uğurda kat
landığım emek ve masraflarım 
boşa gitti Bir sene sfine ha
ıeresi, diğer sene mevsimsiz 
ye zararlı yağmurlar, geçen 
ıene Seyhanın bitmez tüken
mez taşkınlığı ve diğer hava 
ıeraiti maatteessüf bu neticeyi 
doğurdu. ,, 

Buğday P!yasası 
Denizli, 10 (A.A)-Boraada 

buğday üçten beş buçuğa, 
arpa ikiden Uç kuruıa, haı
hq 6 buçuktan 7 buçuk 
kuruta kadar 1ablmıştır, 

Karac!enlz - Türk - Hopadan 
Adnan - Türk - fzmirden 
Seyyar - ,, ,, 
Cide - Türlt - Cideden 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemlikten 

Kırlana-ıç - Türk - lzmitten 

ltalya - İtalyan • lıkenderiye
den 

Gaatein - İtalyan - Odesa Köt-
tenceden 

Bulgarya • Bulgar - Pireden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Saadet - Türk - İzmlre 
Bartın • Türk - Cideye 

Bursa - ,, • Mudanya Gem-
llte 

Kırlangıç - Türk - İzmite 

Regele Karo( 1 - Romanya • 
Pire lskenderiyeye 

Koatantinopoli - İtalyan - Ce• 
novaya 

Abbazya - ltalyan - Köatence 
Odesaya 

Penay - Rus - Batuma 
Bulgarya - Bulgar - V arna 

Burgaza 

-
SE YRI SEF AIN 

Merkez acenta11: Galatada Köpril 
ba,ı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mü· 
hllrdar ude han 2. 2740 

AYVALIK SÜR'AT P. 
(MERSİN) l 3 Teşrinievvel 

Salı 17 de Sirkeci Rıhtımından 

13 Teşrinievvel Sah Trab-
zon postası yapılmıyacaktır. 

PİRE- ISKENDERİYE P. 
(İZMIR) 13 Teşrinievel Sa· 

lı 10 da Galata rıhtımından 
kalkacaktır. 

Fabrikada birikmiı 50-10 
ton miktarında hurda saç 
ve demir parçaları milzaye· 
de ile satılacaktır. İhalesi 
15- 10 • 931 saat 16,30 Te-
minat 0o 10. (3010) 

B A R T 1 N .~~~:t P O S T A S 1 
Bartın Vapuru 
Her Pazartesi ~ünü saat 

18 de Sirkeci rıhtımından hare• 
ketle, Ereğli, Zonguldak, Bartın, 

Amasra, Kurucaşile, Cide lakele
lerine azimet ve ayni tarikle fa• 
tanbul'a avdet edecektir. 

Sirkeci Yeni Han No. 15 
Telefon: 23609 ve 23388 

KARADENİZ POSTASI 

Erzurum 
ı~;-~:::ı Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne" 
bolu, Samsun, Ordu, Gire" 
sun, Trabzon, Sürmene -;e 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta" 
lığına müracaat. Tel. 215 t 5 

latanbul 4 üncü icra merrı.0~; 
luğundan: Bir deynin temini ıç.,.. 
mahcuz ve paraya çevrilmeai ~:31 
karrer mobilye eşyaaı 19 - 10- JI 

h d 11 d •tib•'e tarl in e aaat en ı c• 
LAieli apartımanı karşııında J<ocl• 
Ragıp aokağında S No. h harıe t 

}ıtl ' 
açık arttırma auretile aatılac• n• 
Taliplerin mahallinde meınur~f' 
müraeaatlerl 931 • 616 No. b do 
lle iJin olunur. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

; 

Bir MUphede 
Bandırmadan yazıhyor: 
Dün vazifemia akıam tatUlnl 

limanın Hrin bavaluını tenefflla 
ederek •eçirmek için Yunan mo
törlerlnln demirli olduklan tarafa 
a-ittim. Balık almak için Yu
nan motarlerinden liman Oze-
rlne çıkarılan sandı~lardan. zor 
ile •ayrıldım. Biraz otede bırkaç 
kiti oturuyorlardı. Sigaramı 
yakmak bahanealle •okoldum. 
Bunlar Yunanlı idi. Fakat Türkçe 
konuşuyorlardı. Sordum:ı 

- Siz Yunanlıınııınız? 
·- İçlerin den biriıi 

4 
cevap 

nrdi: 
- Evet! 
- Eh .• dedim. Venizelo• bize 

l'cld i. ismet Paşa da •İze gitti. 
Artık do.toz. 

Benim sokulkanhtım onları 
•evindirmi,ti. Bana bir Türk 
kadar güzel Türkçe ile "Buyurun,, 
d~diler. Bir 1&ndıj'a llittim. 
içlerinden biriıi: 

- Biz bu doıtluğa çok mem
nunuz. İki milletin umimi olarak 
yaşamaıı bizi •evindiriyor.. dedi 
ve Bandırmadan Yunani•tana ai
lelerine ve çocuklarına g6ttirül
mek ilzere Türk mamulitı bası 
feyler aldıklarını da ilive ettikten 
ıonra tunları da •lSyledl: 

-Ben, dedi. Ayvalıklıyım. Aca-
ba bizim tekrar yerimize yerlet· 
nıemi:ıe mü1&ade edecekler mi? .. 

Cevap verdim: • 
- Onu bilmem. Maamafih bu 

mesele hakkında İsmet Pata ile 
M. Venizelos sr~rüşecekler zanne-
derim. 

l>aha bazı ıeylerden ve umumi 
buhrandan bahsettik. Vakit ıeç 
oldutundan mnsaade talep ederek 
ayrıhrken: 

- Biz daha buradayız, tatil 
zamanlarınızda geliniz de yine 
glSrüıelim, dediler. Hay hay 
dedim ve fU mllllhuayı yilrüttOmı 

- Yunanlılar candan ve yQ-
rektea Tlrklerle dost olmak 
arzusundadırlar. 

B.K. 

Bir Hakemin Cevabı 
Olimpiyat rezeteslnln 2 - 10 • 

931 tarih 23 numaralı •ayımnıa 

altıncı sayfasında Kuleli - Har
biye maçına dair olan yazının 

ıon satırlarını okudutum zaman 
hayretten kendimi alamadım. 
Aynen yazıyorum: " 28 inci da
kikada Kuleliden Sabahattinl 
biraz sıkı yaptığı bir •arj ile 
hakem billlüz.um saha harici 
yaptı. " Bu 18tırları okuduktan 
ıonra daha f8rj ile kasta makrun 
olarak ablan bir tekmeyi tefrik 
etmiyen bir muharririn memle· 
ketin tanınm•• bir spor gezete· 
ıinde bu satırları yazmasına hay
ret ettim. 

Be9JktAt Y enlmahall• lhlamur 
caddeal No. 65 hakem 

Şa/ıap 

= TAKViM _ 

c;an sı -12T ı.evel - 931 Hıaır HO 

Arabl Rumi 

29 Cemazlyelev.SSO 29 • E!!!!!,._- ısa 

fıı kıt·;;:;t:'vautt vıı.kıl·eıant· vaaall 

Gtlneşl l 2.31 6.07 
Öii• 6.25 n.oı 

ikindi 9.34 ıs.ıo 

Akıam 12.- 17,36 
Yataı 1.30 19,07 
im.ak 10.s2 4.29 

TEFRiKA N U~lARASI 9 

SON POSTA 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 
~~~~~~------~~~~~~ 

Uzak Asyada Çin Ve Japon 
Ediyor •.. Mücadelesi Devam 

Çin - Japon ihtillh korkunç 
bir ıekll aldı. Öyle anlaşılıyor 
ki, yakmda şiddetli bir muha
rebe başlıyacak ve Uzak 
Şarkta yine kan dökOlecektir. 

Son gelen telgraflara göre, 
Japon tayyare filolan Çin 
toprakları üzerinde slevamlı 
şekilde uçuşlar yapmaktadır. 
Tayyareler Çin demiryollann· 
dan birini bombalarla tahrip 
etmişlerdir. Yine bir telgrafa 
göre Çindeki İngiliz sefiri bu 
kanlı ihtilafın önOne geçmek 
için tavassutta bulunmıya baş-

· ıamıt ve bu maksatla Uç İngi
liz Mançuriye gitmiştir. 

Bir Paris telgrafında ise M. 
Briyamn da tavassut için hare
kete geçtiği bildirilmektedir • 
Cenevreden gelen bir haber
de ise Akvam Cemiyetinde 
bu lhtillf mevzubahs olurken 
gerek Çin, gerekse Japon 
murahhası kabahati biribirle
rlnin üzerine atmaktadırlar. 

Diğer tarafta Tokyodaki Çin 
sefiri Japonya hükumetine 
ikinci bir nota vermiş ve 
iıgal edilen yerlerin tahliyesi-
ni iıtemiştir. Japonlar bu 
talebe karşı henüz bir cevap 
vermemişlerdir. 

Fakat cenubi Çinde Japon-
lar aleyhine tiddetl bir tahri
klt başlamıftır. Bunun üze-
rine Japonya, Çin hükumetine 
bir protesto göndermiştir. 

Bundan başka Japonlar King
çav şehrini tayyarelerle bom-
bıırduman etmişler, tabii bir
çok Çinli telef olmuştur. 

Bütlln bunlardan ayrı ola
rak Tokyodan gelen bir 
telgrafta, Çinlilerin ( Kore ) 
mıntakasmda Japonları öldür
dükleri bu yüzden japonyada 
Çine karıı şiddetli bir asa
biyet havaaı estiği bildiril-
mektedir. Şimdiye kadar 
lSldürlllen Koreliler (918) kişi-
dir. Fakat bu telgrafın fU 
cümlesi şayanı dikkattir: 

"Tokyoda vaziyet tavazzuh 
edince bu miktarın hakikatte 
2 ili 3 bin kitiye yakın ve 
batta daha fazla ya baliğ ol· 
doğunun anlatılacağı söylen
mektedir. 

Çinliler, bu katlilmlardan 
baıka, genç ve ihtiyar kadın-
ların ve hatta çocuklarm na
muslarim payimal etmektedir
ler. Çinliler her tilrlil mezali
mi icrada kusur etmiyorlar.,, 

Bulgaristanda Grev 
Sofya, 1 O ( A.A) - Komn

nist propagandası neticesi 
olarak bir grev zuhur etmiştir. 

lna-ilterecıe intihabat mOcadeleıf baıladı. Bltün fırkaların liderleri 
nutuklar, beyannameler, prosrramlar ve projelerle meşguldür. Fakat 
bu arada timdiki lnırllfz kabinesi de en miltkül dakikalarını geçir
mektedir. Resimde, ömrG ıittikçe kısalan lngilfz kabine1i azaaıni 
bir arada görüyorsunuz. 

Almanya 
Ve Fransız 

1 G~!e!~!~r!abinesinin 
yine eski başvekil Brünning 
taraf mdan teşkil edildiğini 
dün yazmıştık. Almanyadaki 
bu siyasi vaziyet Fransız ga
zeteleri tarafından muhtelif 
ıekillerde tefsir edilmektedir. 
Meşhur (Tan) gazetesi yeni 
Alman kabinesini şu cümle
lerle karşılamaktadır: 

" Hali hazırda en esa ı. 
mesele, M. Brünningin baric:f 
işlerin idaresi başmda kalma
sıdır. Şimdiki başvekilin ıab
ıiyeti biç olmazsa her tOrlO 
maceralara kapılann kapali ve 
teıriki mesai siyaıetinin taki
bine imkan mevcut olduğu 

hissini vermektedir. M. Briln
ningin, siyasetini takip ede-
bilmek iç.in ilzam olan ekıe
riyeti temin edip edemiyeceği 
salı günü anlaşılacaktır. 

Eğer bu ekseriyeti elde 
edemiyecek olursa parli
mentoyu feshederek yeniden 
intihabat icra ettirmek ehn
dedir. Meğerki, tiddet uıulBne 
müracaat ederek fırkalar 
haricinde ve fırkalar fevkinde 
idare etmek ııkkını tercih 
etsin. Bu ıuretle hareket, 
Mareşal Hindenburgun ken
disine vereceği aallhiyetlere 

bağlıdır.,. 

Feci Bir Kaza 
Meksika' 10 (A.A) - To

luca yakininde bir nakliye 
tayyaresi yere dUşerek parça
lanmıştır. 5 kişi telef dlmuştur. 

mıyor, harçlığınız mı yetmiyor, 
nedir? 

Iİngilterede 
Siyasi 
Mücadele 

lngilterede Sterling buhra· 
nının doğurduğu intihap mü
cadelesi sonuna doğru ilerile
mektedir. Henüz intihap baş-
lamamakla beraber bütün fır
kalar tarafından yaman bir 
propaganda faaliyeti yapıl
maktadır. Fakat en son Lon-
dra telgrafları fÖyle bir haher 
getirmektedir: 

" Yeni bir hadise, mutaas-
sıp liberallerle amele fırkası 
arasında mukarenet husule 
gelmekte olduğunu teyit et
mektedir. 

M. Uoyd Georgeun kendi-
sine göndermiş olduğ'u bir 
davetnameye cevaben M. 
Heoderson, sabaha doğru 
M. Lloyd George ile bir mü-
kaleme de bulunmuttur. Bu 
mükAleme, .. tam ve dostane,, 
diye tavsif olunmaktadır. 

Mülakatın mevzuu, amele 
fırkası kabinesinin iıtifasını 
intaç eden ahval ve vakayi 
olmuştur. 

Bu mülikatla M. Lloyd 
George namına mumaileyhio 
İntahabat için elinde bulunan 
ıermayenin kayit ve ıartsız 
aerbestii mübadeleyi talep 
eden namzetlerin emrine ama
de olduğunu söyliyen Miralay 
Sveedin bu beyanata arasında 
bir münasebet görmek icap 
eder.,, 

Diğer taraftan amele fır
kası, M. Mac - Donald'ı takip 
etmiş olan efradı aleyhinde 

y AB 1 Ş Genç çömez, korka korka 
ilerledi, Büyükatayı etekledi: 

- Piri Halife, hattat Hasan 
ata, mubarek elinizi lSperler. 
Ayağınız turabına yüz ıürerler. 

- Para mı lıterler, çuha mı? 
teker mi dilerler, bal au? 

Odada kimse yoktu. Fakat 
Sarı Veli, yine endite ıösterdi, 
dört tarafa ıöz reıdirdf ve Ağa
nın kulağına f111ldadi: 

- Kapıatası Toraman Haaan, 
Kılsız Gazanfer, Kllp Muaa, Çen• 

- Na11l? 
B. • k Sarı Veli - ız ant ıçer en 

tınmadı detil mi? 
- İyi söyledin. Ben onun ant 

içmediğini onutmuttum. 
- Toraman, telaşından far• 

kında olmadı. Bizim bömezi alar• 
t•da bıraktı. Bana kalına kıı• 
larataıına onu ffÖnderelim, vak•· 
•yı hiltiye edelim. Bu ıuretl• 
ternininıizde hulfetmemlt oluruıl 

- Mün&1ip ! 
a· ı.., ır ıaat sonra San Veli, Kıı• 

ldi 'haı Muıtafanın huzurunda 
._ • On Uç yıldan beri o mühim 
\tu:ku itral eden kudretli Kale, 

"'•ı ne •Gnaaebetle al•J 

YAZAN:* * 

elbisesini giymittl. Batında Selimi 
kavuk, arkasında seruere kapla 
atır sırt 18mur kürk, belinde 
elma1lı ve köstekli bir bıçak 

.ardı. 
Hasodahlar namına San Ve· 

l k disinl rlSrmek latedltf nl lin n en 
ltidince yOzOaO ek,tttl ı 

- Yine bir dilencilik olacak • 
dıdl - kireç benizliler ( beyazlar 

. ! ) başka tOrlO bana demek fstıyor 

1anaımaılar. azarlar rfbl 
Ve Sarı Veliye, 

haykırdı : k 
- Tiı slSyle, diletiniz ne, ar• 

doymuyor, sırtınız mı ıııa
aınıı mı 

- Sayende karınları toktur, 
paraları da çoktur. Efendimi bir 
sırra aıih etmek isterler. 

- Sır mı? 

Mus tafa afa, bu kelimeyi mı• 
rıldanmakla beraber yGıilndekl 
aı~nlıtı attı, yıldızlı bir ıece 
ıibl ~QlilmHdf. Sır kelimesi esrar 
ile meıbu ye ideta earardaa 
mahlGk olan bu adamı neı'elea-
dlrmlttf. Munis bir sHle San 
Veliyi okfuyordu: 

- Beni merakta koma oful, 
teı ol, nedir ba sır? 

tel Hııır, elbirliti etmiıler, Şeb. 
sade efendilerimizi rlSçGrmeyl 
kurmuılar, Hasodadan yardım 
arıyorlar. 

Uzun yıllar entrlkıalar çnirmfı 

ve aleyhine milrettep yGalerce 
entrikayı çllrOtmüt olan Ata, 
ıihnlnl yormadan maslahatı ihata 
etti, battl bu fHadın yalnıı bOn
kArı siyanet için detf l, bizzat 
kendi ikbalini tahrip için tertip 
olundutunu anladı, atıındakl 

kemite flitllen aııh bir köpek 
ılbl hırladı: 

- Efendi zadelerine kıyacala
lar ba. Yedikleri ekmek rhJerl
ae, dlalerlne dunu. 

Sa;fa 5 

• 
Kad .. n Ve Kalp işleri 

Delilerin Evlenmesine 
Mini Olmak Lazımdı 

Acıklı Bir Hikaye 
Yakında tatbikına batlana
caktır. 
Şimden sonra veremlilerin, 

zührevi hastalılardan birine 
tutulanların evlenerek başka
larını zehirlemelerine imkan 
kalmıyacaktır. 

Fakat bu kadarı kafi mi? 
Evleneceklerin muayenesin

den bahsediyorduk da, bir 
taze yana yakıla anlattı: 

- Birinci kocam Allahın 
delisi idi. Her akşam dışarda 
içer, eve sarhoş gelirdi. Otu· 
rur oturmaz ilk sözü "Karıcı
ğım kan isterim. ,, demek 
olurdu. Latife değil vallahi... 
Gözünde kan tüterdi. "Hiç 
olmazsa parmağını uzatta, 
ucundan kan çıkaralım, şunu 
emeyim. ,,1 diye musallat olur, 
ve daha büyük belayı kUçUk 
bir felaketle savarım Umidile 
raz.ı olurdum. Fakat gitgide 
iti azıttı . Her akşam vücudu
mun bir tarafı kesile kesile 
kurbanlık koyuna döndüm. 
Onuunla beraber az daha ben 
de delirecektim. ,. 

Kadıncağız öyle acıklı, öyle 
korkunç, öyle feci vak'alar 
anlattı ki, butün dinleyenlerin 
tüyleri Urperdi. Bereket ver
sin, adam yaşamamıı, kadın 
da kurtulmuş. 

Fakat buna benzer, ne ka
dar vak' alar işitmiıimdfr. Bu 
vak'aların isbat ettikiği haki
kat şudur ki: Evlenemiyecek 
insanlar arasına delileri, ıa
pıkları, yarım delileleri, zaif 

Evleneceklerin sıhhi mua
yeneye tabi tutulacakları za
man •eldi: Sıhhat kanunu, 

Patronumuz 
Yeni patronumuza aft 
modelin resmı yann 

neıredilecektir. 

• 

tecavllzkirane bir vaziyet 
almakta ve onlara kartı gru
pun en kuvvetli efradının 
çıkarılmasana kat 'iyyen azme
dilmiı görilnülmektedir. 

Bu maksatla ıimdiye ka
dar parlamentoda azalık iste· 
memit olan fırkanın nüfuzlu 
azası seferber hale gelmekte
dir. 

M. Henderson'a gelince çar
ıamba gtinü Durnley' deki in
tihap dairesine gidecek ve 
pertenbe gününden itibaren 
gayet mUhim bir intihabat 
turnesine çıkacaktır. 

Fırkalar reisleri faaliyetle
rini birer beyanname serviıi 
halinde izhar edecekler ve bu 
beyannameler telsizle neırolu
nacaktır. 

Ve •onra Sarı Veliyi sorruya 
çekti. Altın vaj'muru hlklyHlnl, 
Toramanın sözlerini tımamen 

naklettirdi ı 
- Memnun oldum, dedi, ata• 

ların ıözlerinden öperim. Kendf. 
)erine söyle. Bu akıam, yatsıdan 
iki saat ıonra yanıma ıelıinler. 
Amma dikkat etsinler, Kapıata
lılara ııörünmeıinler. S.n de 
dilini sıkı tut ki 1&dakatinin mil
klfatını ıöresln. 

* Karanlık bir rece. BütGn Top· 
kapı Hrayı uykuda. Ay&1of· 
ya cephesindeki BabıhOmayun, 
çoktan çevrilmit ve kapıcılar 
uykuya dalmııl Oradan Orta 
kapıya kadar genlf bir 111ızhk 
uyanıyor. Sabanın bir yanındaki 
Kozbekçller ocatı, metruk bir 
yuva rf bi sakin. Beri yandaki 
fırın slSnmOş ve yıkılmıt bir 
yanar dat harabHI a-ibi isli bir 
H11Wlkle aakit. Y alnıa bqsıs 
H iri bir vücuda benıiyen bGyGk 

ı 
sari hastalıkla mal01 kimsel 
evlenmesini menediyor. ŞimcB 
muayenenin tekli de bir tali
matnameile tesbit edilmiştir. 

dimağlıları, müteredileri filin 
koymak lazımdır. Netekim tim
di memleketlerde bu cereyd 
başlamış ve kanunlara girmit
tlr bile. Filhakika bir deliden 

çıkakcakfçocuktan ne bayır bek
lenir ? Cemiyeti mikroplardaa 
kurtarmış olmak için, bu kabil 
izdivaçların önüne geçmek 
lAzımdır. Veremliler ve fren
gililer ne kadar tehlikeli İM 
deliler ve mütereddiler de o 
kadar zararlı unsurlardır. Ce
miyet bunların yqama11na 
müsaade edebilir. Fakat milte
reddi bir nesil yetiştirmesine 
müsaade edemez. 

Sıhhat kanununda bu mad
deler noksandır. Fakat ev
lenen aileler hiç olmazsa bu
na dikkat etseler, kızlanm 
delilere, mUtereddilere ver
mekten içtinap etseler, b8-
yllk bir içtimai felaketin 
önllne geçmiş olurlar. 

* Ankarada A. R. Beye: , 
Macerayı fazla ileri götür

müşsünüz. Kadının vaziyetin
deki tehlikeyi hissederek ilk 
zaaflarını yenmiye çalıştığı 
anlaşılıyor. Size düşen vazife 
de ıimdi mümkün olduğu 
kadar ondan uzak yaşamak, 
bu macerayı unutmak Ye 
unutturmaktır. 

* fii r ecnebi ş irket i nde memur 
C. J. Bı"'yc: 

Bahsettiğiniz kızla münase
beti ileri götürmek tehlikeli
dir. Bugünkü vaziyet, sizin 
için en kirlısıdır. Bundan ileri 
gitmemenizi ve vaziyeti muha· 
faza ile iktifa etmenizi tavsiye 
ederim. Kızın maksadı sizi 
tengaya bashrmaktır. 

Hanımleqz• 

Macarisfanda 
Bir Casus 
Şebekesi 

Budapeıte, 10 { A. A.) -
Gazetelere nazaran polis bir 
casusluk teşkilitı keşfederek 
tıç kişiyi tevkif eylemiştir. 
Bunlar ecnebi sefaretlerinden 
birinde mlltercim olduğunu 
ıöyliyen aabık mUIAzimlerden 
Kollar ile ecnebi memlekef ere 
aeyah tt edeceği esnasmda tev• 
kif olunanKirschner i minde 
biri ve evvelce ecnebi Konso· 
losluklarından birinde memur 
ve şimdi casusluk ile meşS?"ul 
olan Knezeviçtir. McvkufJar 
tam itirafla bulunmuşlardır. 

su terazisinde boğuk bir mırılb 
var. O batıız ce1edin tükenmek 
bilmiyen kanı mırıl mırıl için• 
akıyormut gibi bir sesi ilerideki 
( Sena-l ibret ) lere konulup unue 
tulmuı olan birkaç ke1ik ba• 
kapalı gözlerile sanki bu mırıl
tıyı dinliyorlar. 

Orta kapıdan Babü11aadeye, 
Akatalar ocağına kadar uzanaa 
ikinci saha da boş ve 11111. Alay
meydanı denilen bu, 1ahadald 
ıelim ta,ları, yer altından geceyi 
teneffü1e çıkan uhrevi birer 
cüceyi andırıyor, yükıeklilı.lerl 
o koyu karanhtın nihayet eteğine 
varabili,ror ! Enderun koğut• 
ıönilk, Silihtar hazinesi muzlim, 
Afayeri •e11iı. Belki içerdo, 
Harem dairesinde de ziya ve 
hareket yok. Saray, bu deri• 
karanlık içinde fevkettabia bir 
mahluka benziyor: iri ve yorp 
bir mahlük ki zulmetler içinde 
müıterlhane uyuyor l 

( Arkası var) 



6 Sayfa SON POSTA 
========================-=-=====ıms==-------------=------------------------------------m;;:;;======--msmıı============:::=ır 

Gözümüzün Önünde Bir Yığın 
Altın Torbası Yükseliyordu 

YAZAN: M. KAZIM 
-123-

Sarayın hazinesinden iğti-
edilen eşyanın teşkil 

tıtttiii yığını gördükten sonra 
'bir defa da u Kuş Beyi " nin 
~etgibını görmek istedik. 
Burası da bombardıman edil
mif, bombardımandan sonra 
da yağmaya uğramıştı. 

Y arı11 yıkılmı,, yarısı inhi
ilama mail çatıların arasından 
seçerek hazine dairesine gir
dik: Para ve külçe halinde gü
mllf ve altın halitalarını ihtiva 
eden deriden mamul ve ağızlan 
•llhOrlii çıkınlar bıçak ile 
kesilmiş ve içindekiler boşal
tıldıktan sonra bir köşeye 
ablmıştı. Kumaşa ve mefru· 
pta mtıteallik eşyaya gelince 
banlar aokağa çıkarılmıı ve 
meydana yığılarak büyük bir 
mahrut vücuda getirilmişti. 
Bu meyanda kırılan ve dö-
külen eşyanın haddi hesabı 
yoktu. 

Buradan şehir içinde yanan 
1erlere baktım: Ateı a6ndti
r61m0f olmakla beraber bir
çok yerlerde slltun sOtun du
man yOkseliyordu ve kızgın 
bir zift kokusu vardı. 

Huaust ve resmi binalan 
bir kenara bırakınız, tahrip 
tanelerinden minareler ve 
camiler ile mezarlıklar bile 
masun kalmamııta. işte şurada 
bir mezar vardı ki içinde ge
Dİf genİf mermi kuyuları g&
rlalyor ve bu kuyulardan 
fuhyan ölll kemikleri göze 
çarpıyordu. Dllfllndüm, acm
clam: 

• 
- Müslllmanlar çektikleri 

musibetlerden acaba ne zaman 
birer ders alaeaklar, dedim. 

Hulha : Bugftn Buhara için 
.. yamet kopmuıtu. Akılsız, 
ikiniz ve vicdanaaz ellerde 
Mlhaua zulüm ve itiaafa iıti· 
•t eden bir idarenin ne gibi 

neticeler verebileceğine bu 
manzaradan daha canlı bir 
misal mevcut olamazdı. 

- Peki, fakat bu hadisenin 
sebebi ne idi, taarruzu kim 
tertip etmişti. Nasıl tertip 
etmişti ? Bunu sorduk, an
latblar: 

- Efgan Emiri miistakbel 
projelerinde nhir olması için 
Buhara Emirine iki üç bin 
asker He birkaç tane top 
göndermiş. Buhara Emiri de 
bu kuvvete gövenerek Semer
kant civarında Türkistan top
rağında birkaç köye taarruz 
etmiş. Ruslar kızmışlar, bir 
miktar kuvvet göndermişler 

ve fazla olarak esasen Buhara 
Emirine muğber olan Buhara 
gençlerini de yanlarına alarak 
Buhara şehrinin lizerine ıal
dırmışlar. Buhara Emiri, Efgan 
askerinin ve mutaassıp hoca-
ların yardımı ile harika kabi
linden üç gün mukavemet 
etmi,, fakat sonra zayiatın 
fazlalığını g6rerek Rusların 

muhasara hattında bililtizam 
açık bıraktıklara bir noktadan 
savuşup gitmifti. 

Buhara Emiri bu hareketini 
hiç filpbe yok, f ngilizlerio tef• 
vikile ve lngilizlere gövenerek 
yapmıftı. Fakat bittabi bu yar
dım gelmemişti. Efganiatan da 
Boharaya asker g&nderirken 
yine şllpbe yok ayni düıDn· 
cedeydi, İngilizlerle barıştık
tan sonra lngilizlerin teıvi
kine kapılmlfb. 

.... 
Fakat ben merak ediyor

dum: Efganhlar bu neticeyi 
aldıktan sonra benim nasi
hatlerimi dinlemeyip, akai bir 
halde bulunmanın akibetini 
ıördükleri zaman ne dü,ün
mllflerdi ve timdi benim yü
züme nasıl bakacaklardı ? 

(Mabadı varaa) 

.. --------------------------------------··-SİNEMALAR 

.... --------------------------------------~--fi!•------• Bugftnden itibaren -------
Ş 1 K SiNEMADA 

lleralmla ea bUyUk mmlerlnd-

CENNET YOLU 
LILIAN HARVEY Ye HENRY GARAT tarafından temall edllea ıeall .aalü 

ve tarluh ve danalı muauam operet filminin 

-----Fransızca kopyes.i gösterilecektir. ----•• 
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(ÇAR)ın em
rile yüzlerce 

mahpus 
SIBIRYA 'ya 
nefi edilmiştir. 
Bu feci sahne 

VARŞOVA 

KALESİ 
.,t's i v · rk ı fi ınindc görünecektir. 

Pek vakmda OPERA'da Mümessili: VICTOR VARCONY 

A TmLz AütNir T 1 K 
E. A. D U PO N T ' n u n eseri 

Taggare Piyangosunun Keş idesi Tamamlandı 

Keşidede ikramiye Kazanan Bugünkü 
Numaralan Aşağıda Okuyunuz •• 

On birinci tertip Tayyare piyangosunun llçtlncll kefidesine dtın ağleden aonra Dartllftınun konferau 
bqlandı ve bugün bitirildi. Kazanan numaraları apj1ki .atunlarda bulacakaımz: 

salonunda 

10.000 LiRA 1 

Kazanan 

43829 
8000 LiRA 

Kazanan 

14073 
3000 LiRA 
Kazananlar 

35274 
9375 
21522 
23240 

2000 LiRA 
Kazananlar 

4427 
5784 

39500 
30215 

looo LiRA 
Kazananlar 

500 LiRA 
Kazananlar 

44600 39906 28567 
33107 2816 9202 
27386 29883 13666 
12879 6105 32991 
7449 5825 9750 

49694 29503 36499 
4843 1881 17650 
9016 41271 40345 

20317 26677 6424 
32981 1293 
23753 42449 

200 LiRA 
Kazananlar 

14395 49221 15453 
33015 2977 28008 
41312 11835 35802 
3541 14886 9970 

14205 690 7241 
46458 32300 28132 
46248 9847 42929 
2~305 42020 7433 
28926 8914 32714 
43799 20576 9406 
44822 7379 31809· 
27426 9093 34924 
45092 43030 36975 
18701 1049 23757 
~8771 32705 23986 
10256 15999 41972 
23659 35769 48097 
16137 20134 16870 
44813 12809 28072 
47092 

46631 16097 1 Radyo J 850 1103 .___ ___ __, 
35839 42188 

12 Teşrinievel Pazartesi 
lstanbul - 1 1200 metre 

47787 14256 5 kilovat J 18 gramofon 19,30 
alaturka saz, 20,30 gramofon, 4933 28971 21 alaturka konser, 22 orke~tra. 

Ostrava - 1 26.3 metre 11 
22017 32073 kilovat J 22,20 Gün haberleri, 

44933 40817 
22,20 gramofon, 23 Aurınuhr. 

Heilsberg - 1 276 metre, 

1 43305 26412 75 kilovat J 20,2.5 Milli Alman 
şarkıları, 21,10: Halk kon-,eri. 

21555 799 Miihlaker - { 360 metre. 
75 kilovat 1 20,05 Frankfort 
ınu~iki salonundan Arasmision 

<ttAALU 

VAN EL 
"'"""' 

MAUO .. 

•AıUE 

CHARLES V ANEL 
Franıızca ıazlG ve t•rkıh 

SEViLLE DANSÖZ 
filminde, RAMON'un vahşi 
şahsiyetini pek mükemmel 
bir aurette temaile muvaffak 

olmaktadlr. 

22 Bronnenin yeni romanın· 

dan birkaç yaprak, 22,40 dans 
havaları. 

Bükret - 1 391 metre, 16 
kilovat 1 20 Rad\ o Darülfünunu 
20,40 gramofon, 21 ,45 Romen 
ınu~iki:,i. 

Roma - 1 441 metre 75 
kilovat J 20,10 gramofon, 20,30 
gün haberleri, 21 salon musi
ki i, 22,55 son haberler. 

Viyana - 1 517 metre, 20 
kilovat l 19,45 Arion ve ıar· 
kıları, 20,25 Vivana musikiıi 
salonundan nakil, 22 gün h• 
berleri, 22,15 dans havalrı. 

Peşte - ( 550 metre 28 
kilovat] 19 konferans, Çığan 
havalan, 20,00 V ağner konseri, 
22,15 salon orkestraraaı. 

50 LiRA 
Kazananlar 

30660 
44625 

1072 
~67 

42907 
36974 
44290 
38604 
45793 
32014 
3079 

19136 
7394 

3gs26 
36118 
31397 
42272 
46635 
30082 

1329 
7171 

22315 
6593 

15033 
41104 
25905 

49874 19846 

9038 17166 
38945 3479 
47847 26639 

2053 48836 
19336 45807 
29894 514 
8390 45694 

20916 7595 
13302 6057 
18944 47137 
24458 42684 

1942 26224 
48849 27842 
5669 203..54 

49521 21090 
8908 28288 

10419 23193 
47042 35552 
13772 32482 
25728 48707 
37760 36745 

272 40127 
31075 1498 
39334 49073 
46396 18355 
47908 10954 
16477 3339 
5184 48524 

34673 32502 
13945 44336 
42484 17783 

311 14444 
44{)87 43820 
40971 6848 
41843 16573 
47791 21251 
22569 9999 
48213 19200 
10655 27035 
9053 32500 

11665 32590 
24745 48499 
22243 11443 
44800 42294 
43922 37829 
48468 14279 
35592 35949 
45195 9528 
36273 8199 
29322 322<.ıJ 
7802 26957 

22102 32682 
42714 
4353 
9445 
6249 

21895 
46611 
11925 
19602 
38294 
36282 
30575 
7626 

47427 
21441 
16698 
609'2 

78126 

117t..O 
44670 
8J91 

25612 
2881 

44649 
38633 
36872 
10335 
33005 
41J13 
33331 

9866 
5419 

33196 
615 

41356 

10'l08 
13515 
19960 

1761 
29608 
6463 
4158 

37774 
6737 

42063 
7548 

15097 
18 

45613 

1418 
37143 
22776 
37936 
14846 
29695 
26688 
36100 
18925 
17878 
17859 
17161 
gr45 

33200 
1045 40174 

30968 47121 
45746 30813 
3506 4?658 
5584 13343 

43448 44288 
1263 27138 

45215 45214 
8562 44560 
2186 8663 

49766 14734 
6358 15208 

17003 9083 
9724 43116 

37075 47966 
44924 3407 
20266 27990 
6782 5603 

23386 29622 
37678 22299 
33586 39842 
27188 20421 
42517 41846 
48642 6360 
21629 0060 
5514 39'l84 

27392 31629 
34354 37119 
40447 49258 
37467 8667 
45484 28582 
21213 85.lO 
41415 2650 
44508 18803 
48259 31272 
38426 25308 
39516 42555 
lf1T43 49'l51 
48953 11288 
9249 6946 

27383 18038 
36382 15266 
32815 48085 
13592 10880 
22U18 39129 
19415 38973 
17099 48129 
3537 

31663 
42739 
37693 
46983 
38275 
35283 
14294 
32816 
73C2 

42720 
9145 

41855 
29867 
47461 
28988 

1230 
498-.9 
18703 

569 
30847 
48214 

2030 
39398 
12591 
43906 
14832 
18520 
1223j 
16609 
7110 

45036 
44590 
17637 
5421 

46414 
29Z75 
12165 
42546 
28916 
32025 
12945 
17728 
8931 

15.000 LiRA 
Kazanan 

36631 
5000 LiRA 

Kazanan 
4576 

100 LiRA 
Kazananlar 

16625 40044 44995 2180'l 
2587 6636 36330 t 7559 

46880 21678 30046 46726 
4785 27438 6136 8523 

20697 42125 17184 47701 
4570 18555 2039'l 49167 

43197 21049 42242 6871 
39968 47 55 J 57 56 19688 
47637 201 10 36159 4899'ı 
5394 39309 7142 36763 

16951 6799 14108 30165 
34122 43186 8577 31905 
3112 5515 48939 25192 

29297 21482 9037 3432 
26525 26779 16646 9994 
25593 12440 46752 45435 
42569 34601 39624 47915 
46327 3520 2036 799'l 
38480 2871 42961 22047 
34125 9735 23982 18260 
937 4 14986 29699 
3412 40373 41934 11809 
5.192 25030 24076 28473 

30016 11208 25957 3295.l 
42144 27555 13755 5320 
46005 28009 46050 5688 
11299 19887 
40310 40375 
7541 22o.1 

30138 39887 
10515 27391 

= 

4299 10290 
33296 7771 
10918 3735' 
275'59 4085-1 

26804 18848 4532 ı 4667 4 
26590 38937 20026 16066 
21738 13584 0028 5448 
7069 36343 5107 34420 

27612 1~277 489 ~ 
49508 22982 5194 925 
33587 387 53 34308 11o19 
10ı77 4105 46921 40416 
36215 80'77 25099 3273 
13404 40062 4065 28433 
7374 9930 39770 22430 

44281 9001 27847 10783 
48585 12623 17965 8041 

30 Bin Liralık 
Mükafat 

Bu keşide•ıin 30 bin lir:ılık 
mükafatı bugJn en son çeki
len şu (30) numara arasında 
talcsim edil niştir: 
47197 33999 23119 22~40 
35471 1309 27141 4~· 5 
28719 765 3()fj31 27 'l 
21809 126~8 49791 
30446 I0954 1471 2 
55'J3 6941 9235 

34704 40257 245-11 
38732 18184 

A 3rfügr 
36631 43829 14073 

On beş bin, on bin ve s"'1 ·ı 
bin lira isabet eden nu ,~

raların zer evvel ve sonların ı~ıı 
yOnumara amorti alacak:ar ~ 



Abdülhamit Kendisini Kolay
ca Müdafaa Etmek için Binbir 
De reden Su Getiriyordu •. 

.._, _____ NAKLEDEN: ZİYA SAKIR 110 

(Her lıaklcı mahfuzdur ) 

Şüphesiz aklına gelenleri 
ı5ylemek icap edip etmediğini 

düşünüyordu. Bu sükütu, birkaç 

•aniye sürdükten sonra başını J 

Pencereden tarafa çevirerek ' 
enize baka baka sözüne devam 
etti. 

İ_LANLAR 
Kiralık eYlnls dalrenia, 1 Satılık eıyanıı var mıdır? il Doktora, dltçiye teniy• 

odanız YU mıdır ? Satılık etya anyor muaunu? 
Klrabk ev, daire, oda 1' mi lıtlyor11ıunıa ? Ye aalreye lhtlyaaaız 

arıyor •uawauz ? lıçl mi lıtlyoraunuz ? var mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. !vlasraf etmeyiniz. (25) kuruşla bu işi yapabilirsiniz. 
(16) kelimelik bir ilin kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Z6brevt ve dahtli haıtalıklar. 

Hane: Beyotlu. Tarlabaft caddeıl 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddesi. No. 164. -3 

KOLONYACILAR 
MfS FABRfKASI M0ST AHZERATI 
Kolonya, lavanta, eaanı, dit macunu, 
yapn krem, pudra, Hbun ve blryan
tlndlr. Miı mllatatız•ratuu blr defa 
tecrabe e~enler daima ve dalma ondan 

aynlmular. Her yerde bulunar. -53 

SÜNNETÇi 
PARIS TIP FAKÜL TESfNDEN Meı- ___ K_O_L_A_Y_s"""'u~· N_N_E_T __ _ 

Cilt .e Zllhrui haatahklar mlitehaaam Ameliyesi için meşhur Halepli 

BAHATTiN ŞEVKi ı:ade doktor Talip Beye bet gün 
Dr. evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Kabul aaatleri ıabah ıekizden Nemliz.ade hanı. Telefon ııtan-

akşam yediye kadar BAbıili bul 1486 -9 
Meserret oteli karşısında No. 135 T A K S 1 T L E 
birinci kat. -94 

Berlin Tıp Fakültesinden cildiye 
ye zühreviye mütehassısı 

Dr. A. LEBIP SELiM 

KIŞ GriJYOR - Peşin ve 
veresiye fevkalide ı;ık ve ehven 
giyinmek iıter ve biraz da müt

~ külpcsentseniz Babıali karşııında 
Şark terzihanesine uğrayınız. 

MÜTENEVVi 
PARAYA ·- ihtiyacınız nrsa 

evinizin, yazıhanenlzin etyasını 
en iyi fiatla alırız, yahut hesabı
nıza satanz. 9 - 12 araaında 
müracaat. Jstanbul D3rdünc6 Vakıf 
Han Asma kat No. 29 -2 

GÖZ ve GÖZLÜK 1mütebas1111 
Tıp Fakültesi göz hastalıkları 
sabık muavini doktor Fuat Aziz 
Bey - Muayene ile gözlilk satı
lır. Muayene ücreti alınmaz. 
Bahçekapı Hamldiye caddeal 50 
~arah mataza -4 

ZA Yl - Çerkeş şubesinden 
almış olduğum nüfus kitıdıını 

zayi ettim. Yenisini çıkaracatım
dan cakiıinin hükmü olmadıtı 

ilin olunur. 305 tevellGtlil 

- Nazım Paşayı eskiden
beri bilirim. Ali paşanın da
llıadıdır. Kendisi henilz bin
başı iken, (T esalyanın terki) 
hakkında müzakerede bulun
tnak üzere Yıldız sarayında 
toplanan mecliste, aza ııfa
tile bulunmasını tavsiye et
tiler. Ben de mahza Ali pa
tanın babnna hürmet olmak 
&zere kabul ettim. Mecliste 
birçok ukalilıklar etmekle 
beraber şurada burada he
llim hakkımda bazı sözler 
ıöylediğini işittim. Fakat hiç 

-19 Kadir oğlu Ahmet 
-1 

( Sirkeci - Orhaniye cad. No. 26 , KIRALIK 
Cumadan maada hergün aabahtan HASTA BAKiCi 

ehemmiyet vermedim. Hatta 
Mabeyncilerimden Ragıp [•] 
Bey de onun akrabası idi. 
Baıııa birkaç defa rica etti; 
( Nlzım Pat•YI maiyetinize 
alıniz.) dedi Onun da hatı
nnı kıramadım. (T eftiti Askeri 

komisyonu) na aıa yaptım. 

Fakat... Dört gün sonra hak
kında tikiyetler baıladı. T ah
kik ettim. Hepsinin esası, 

geçimsizliğinden ileri geliyor
du... Ben, bu şikayetlere ku
lak asmadıkça, Nazım Paşa 
da işi aııttıkça azıttı. Gece 

gündüz (Viski) içiyor, öntı: 
ne gelen yerde ağznıa gelen~ 
ıöylüyordu. Bir gün yine Beyog
lunda sarhoş olmuş. Arkasında 
resmi ftnifo::-ması olduğu halde 
koca bir (F erik)e yakışmayacak 
hallerde bulunmuş. Bunu da 
haber alınca, arttk sabrım 
tükendi, lstanbulda bakasını 
caiz g6rmiyerek Erzuruma 
ıönderdim.. Meşrutiyetin ill
nından sonra, o da diğer men
filer gibi latanbula geldi. 
O da kendisine siyasi bir poz 

verdi. Malum ya, o z:ımanlar 
ınoda olmuştu. Zaptiye neza

reti tarafından şuraya buraya 

ıürtılen serseriler ve mücrim
ler bile lıtanbula geldikten 
lonra kendilerini ( Mağdurini 
ıiyaıiye ) den gös~eri!?rlardı. 
lialk coşkun oldugu ıçm bun· 
ların ne olduğnnu, ne gibi sebep
lere binaen teb'it olunduklanııı 
dlişunmeden, tahkik etme· 
den bunlara karı• bnynk 
'bir merhamet ve hürmet 

16steriyorlardı. 
N1zım Paşal da birçok kinı

llenin hftrmet ve teveccUhllne 

~athar oldu. Halbuki nefye
diıınesi, kat'iyyen siyasi bir 

~bebe. müstenit .d~ği!di. Ne 
ta·· Bıraz sonra ıkıncı ordu

al~andan oldu, (Edirne) ye 
~ Fakat, orada da geçi· 
~di. Gider gitmez, bana 
"dı: 1 arizalar yollamıya baş-
1.'ı~tibat ye Te· 
~;.., bu 111111 llyıklle aklımda 
~ ,. Ra,ıp 'HJahUt Arif 

Saray israfahndaa : Abdillblz tarahadaıı binlerce liraya Priıten l'etirtllerek 
Beylerbeyine konan anlan heykellerlnden biri ( Suya bakan arslan ) 

rakki Cemiyeti) nin mUda
halelerine ve cemiyete men-

sup zabitlerin evza ve etva· 
nna tahammül edemediğinden 
fiklyet ediyor ve bunlar hak
kında kat'ı tedbirler ittihaz 

olunmasını tavsiyede bulu-
nuyordu. Ben bu arıza 

ve tik ayetlere bittabi 

sükut ile mukabele ettim. 

Sonra, Kamil Patanın rica ve 
mran Ozerine onun kabine
ıinde (Harbiye Nazın) sıfatile 
bulunmasına muvafakat ettim. 

Fakat, malum ya, kabine 
meselesinin altüst olması, bu 
fikir ve arzuya mini oldu ... 

Nazım Paşa, birinci ordu 

kumandanlığı ile lstanbula 

geldiği zaman, yine rahat .. 

durmadı. Gelir gelmez; ( Ni
gehbam Meşrutiyet ) denilen 

(Avcı taburları) nı ( Yanya) , 

ya göndermiye kalktı, Cel\?İ
yelle büsbütün arası açıld, ... 
Nihayet, ( 31 Mart ) hAdisesi 
patladı. 

Muhrik ve latif sesile Panorama hah- ~ 
çesinde Halkın ruhunu okşatmış olan J~ 

"~- NEZİ"E HANIM EFENDİNİN ~ 
ÇAPKINDIR DERLER 

EMEL HANIM Efendinin ve yeni okuduğu 

KARAMANIN UFAK TEFEKTİR TASLARI 
Columbia pl&klannd• 

. 
NAZARI DiKKATE! 
AMERİKAN 
LisanveSan'at 

Dershaneleri :lngilizce, 
Tllrkçe, Fransızca, Al
manca, Dikiş ve biçki 
Tnrkçe ve lngilizce dak
tilo ve Stenografi ders
lerine balamışlardır. 

Adres: Tllrhe Çatal 

Çeıme sokak No. 1 

Tel 22202. . 
B. O. Altıncı Daıre 

Şimal sokağı N o. 4 
Tel. B. O, 882. 

00 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 1 k 1 Sandalyacılarda Kuttüyü fabrika11 
f.tanbulda Çak~• çı a:;, an 15, yathboya yastık S liraya, 

"zile tille 12, yüzı~Oo tur~ttan başlar. KutUlyü kumatların 
:ıtüy4n.ün ~llo•Ücuı ıatılll'. Tel. lat. 23027 
her renıı var ar. 

akşam• kadar. --K"""f-RAL--IK--A-P_A_R_Tl_M_A_N __ ------------
-7 ı. Be.şiktaşta Hayrettin iskelesinde Gerek tafra ve gerek tanbul 

13 nnmerolu apartımanda beş ve üç haıtanelerinin birinde m6nhal 
EMRAZI ZÜ!-IREVIYE tedavi

haneıi - Doktor Aristidi Bey: 

odalı banyo, elektrik, terkos suyu haıtabakıcılığa talibim. 
havi daireler kiralıktır. Taliplerin Adreıim: Nl,antaşında Meı'u-

Emiııönil aabık Karakaş Han 
No. 8 -19 

Beyoğlu Ağacamii ~arşısmda Doktor diye mahallesi ikinci Ayazma ıo-
Hayri Ôme-r Beye müracaatları. -2 kak No. 21 Şerife -2 

~-:-:="""'========...=======~=------
= 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
iST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Kiralık 
Esas Mevki ve Nev'i Bedeli icarı senevlsİ 

41 Br~iktaş Hasanpaşa deresi 4 No. bostan 190 T.L. 
~7 Çı rpı cı 5 ila 20 dönüm tarlaldr Muhtelif 

101 Büyukada Kamino bağ, bahçe ve köşk 500 T.L. 

219 Çırp ı cıda 79 dönüm büyük bo,.tan 600 
220 " 25 " küçük " 312 
252 BP\ koz Tokat Çifliğinde 20 dönüm bostan 100 
255 Nişanta:;; ın l.ı Muradiye mahalle~inde Valde bostan 335 

Balada muharrer emlak bilmüzayede birer sene müddetle 
kiraya \ erile<'P.~inclen taliplerin ihaleye müsadif 15 - 10-931 

ljperşf>mhe giin ii c., ·ıt on a ltıda ~ubemize mii racaatleri. 

Eskişehir Vilayetinden 
Eskişehir-Çifteler tar ikinin 17 + 000 - 22 + üOO inci kilo-

1metreleri arasında yapılacak olan yedi adet göz ve menfezlerin 
inşası 4-10-931 tarihinden 24-10-931 cumartesi günü saat on beşe 
kadar 7 41,00 lira bedeli keşifle aleni olarak münakasaya vazedil
miştir.Münakasaya iştirak edeceklerin bedeli keşif olan miktann 

%7.5 ğu nisbetinde teminat akçesi veya bank mektubu verme
leri ve inşaatın devamı mllddetince nezareti fenniyesini kabul 
edecek bir fen memuru veya ehliyeti Başmllhendislikçe kabul 
edilmiş bir usta taahhütnamesini ibraz eylemeleri liZlmdır. 
Proje, evrakı keşfiye ve ıaireyi görmek ve fazla mal6mat almak 
istiyenlerin Nafıa BaşmilbendisHğine mftracaatlan ilin olunur • - _...__~~~~~-~--~--------------• 
lkhsat Vekiletinden: 
Ankarada yUkıek ziraat mektebinin umumi ve hususi ziraat 

enstitftsU için mubayaa edileceği 3· 7-11-15 eyini 931 tarihinde 
Cumhuriyet, Alqam, Son Posta, Hakimiyeti Milliye guetelerile 
ilin edilen ve bedeli muhammini 19,500 lira olan alit ve ede
vatın mllnakasa prtnamesinde Enstitüye teslim müddeti muka· 

Dr. A. KU'l'IEL 
Cilt ve zührevi haatalıklar tecla· 
vihanesi. Karak<Sy büyOk mabal
leb~i yanında 34 _______ .. 

.AYAKLAAI TERlEYENLERE 

HIDROL 
TEii "KOKUYOl>ERHAL KESER YUl"UDA 
ZARAR YERMEZ HER ECZ.NEl1E BUl .. UR 

ON DÔRÜNCO 

PATRON KUPONU 

No. 2 
Gazetemiıde on bet rllnı:le •tr 

Yermekte olduğ'umuıı Pab'onıa 

bedava almak iıtlyoraaıuı, ba 
kuponu keılp aaklayuuz n U 
kupo~ toplayımı. Patro11lan11111-
clan pek memnun olacakınus. 

Patronlar ne1re:UIJI d,,rl .... 
den ltlbaron lataııb:ıl karll.,l.•11 
bir hafta, tatr.ı karlle:i ıalı 011 
ıiln içinde kupon!arıaı rl11cler 
melidirler. Bu müddet l'eçtlktea 
•nra kuponlar kabul edilm-. 

SON POSTA 
eYal, Slyul, Havadl• ve Halk sueteal -idare : lataabul NuruoamaıalJ9 

Şeref aokatı 35 - 37 

Telefon l.tanbul - 20203 

Posta kutuıu ı l.tanbul - 741 

Telr-af ı lataabul SON POsr A. 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE - ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 

400 " 1so ,, 

1 Sene 
6 Ay 
s " 
1 " 

2700 Kr. 
1409 .. -" 300 " 

Gelen evrak geri verllm-. 
ll&nlardan meı'ullyet alman. 

Adreı değlttlrllmeıl (20) kunı,tur. 

velenin imzasından itibaren iki ay olarak yazılmıştı. 
Bu kerre görlilen lftzum llzerine mezkQr alltın teslim müd- , ...... =-==M=A=T-=B=A-A=l=EB=u=zz_ı_v_A _ _ 

deti mukavelenin imzasından itibaren Uç aya iblağ edilmiş bu- ı 
lunduğundan alAkadaranın mal6mu olmak Uzere ilin olunur. (3108) 

Sablplerlı Ali Ekrem, Selim Raııı:t 

Neşriyat MlidGrll. s.u .. Raı•P 

Ticaret Müdüriyetinin Tebliği Üzerine 

ERTUGRUL MAGAZASI 
KAT'İ TASFİYEYE 

bugünden itibaren mecbur oluyor. Fırsattan istifade ediniz. 
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Bir otomobilin her hususta memnuniyeti · 

(azanabilmesi için lazım olan şartlardan erw 

'birincisi bu arabanın itimat ve emnıyeti q;" 

Jip bir tarzda imal edilmiş olmasıdır. 

Şayanı emnıyet otomobil imali hususun· ' 

'jla FORD kumpanyası şimdiye kadar. 

20.000.000 otomobil yapmış ve satmış! 

olmak itibariyle pek büyük tecrübe ve mü· 

~areseye maliktir .. 

• ıt: • • • .. l 
Dünyamrr FORD tan · başka hıç bır fa .. 
brikası bu yüksek istihsal kudretine azıcık 

olsun yaklaşamamışlardır. 

Bu 20.000.000 FORD otomobilinden ı 
1hlr haylısı lstanbul da Tophane fabrikamız .. 
& Turk İşçilerı tarahndan yapılmıf ve bun .. 

iar yalnız Türkiye de degil fakat Turkıye 

eye mücavir on altı muhtelif memlekette sa

lblmakta bulunmuştur. Tophane de kaan. 
FORD fabrikasında istihtam editen Türk 

!ifçileri ihtisas ve tecrübe sahibi mütehassıs

'1nn naz.areti altında şayanı itimat zarit oto. 

SON POSTA 

.mobiller İmalinde kesbi mümarese etmişler--. 

dir. Bu İşçılerin yüksek ıstidatlan burada da 

Amerika da İmal edilenler kadar her hu· 
susta mükemmel ıı ord arabaları yapabilme .. 
~izi miimkün · kılmıştır. 

'Tophane fabrikasında Turk · işçileri taraJ 

'fından yapılan FORD arabasından dolayı: 

bihakkın iftihar edebiliriz: Bu arabalannı 

şekli zariftir - kulldnılan malzeme en ıyı cms.

tendir -sevk ve idaresi hem kolay . ve hem. 
\ 

•tcuzdur-sağlamdır ve her cihetçe şayanı; 

itimatbr ....• daha dogrusu FORD tur ve 
böyle olunca da bütün bu evsaf ve me.!.ly· 

yetlere malik olması şarttır . 

Tophane fabrlkalarında yapılan bir F ord 

arabası almak, gerek memleketm ve gerekse 

Türk aşçısının refahına hizmet etmiş olmak' 

demektir. 

jstanbul: daki FORD fabrikasını ziyaret 

ediniz, Türkiye. de şimdiye kadar fenni j .. 

mal at nok tai nazarından bır nazin vücuda 

getirilmemiş tesisabl şahit olacaksınız. 

Foıı 

AIRCRAPT 

Arka dinıil-az.aml mu.kavemel 

Her veçhile tev~n edilmit 
. alüminyom piatonlar .1 

Saatle 90-lOS kilometre aür'at 

A.,.ari derecede benzin H.rfiyata 

Ford kamyon ıre arabaJan 
.f~nııi imalatın mahaulOdOr 

Teşrinievvel 12 -#' 
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