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MUHRİPLERİMiZ İST ANBUL SULARINDA 
İzmirliler Meb'uslarına İhtiyaçlarını Anlattılar 

Dediler Ki: Bu Mühim işlerle 
Uğraşılmak, Halledilmek Lizımdır 

Jzmirdeki münakaıalaıa iıtlra/ı •tl•n meb'uşludan Htfcim Mulıiddin, Vdsıf 17e 
Osmıı11 zade Hdmdi Beyler 

KIT AP iHTiKARI 

Mesele 
Hakikaten 
Mühimdir! 
Bu Ehemmiyeti Maarif. 
Vekili De T es bit Ve 

Tasdik Emiştir 

fık mektep kit::pları pa· 
hala aabhyor. Bu yilıden ço• 
cuk babaları yüıblnlerce 

lira ziyana girmi,tir. Bunu 
kaç i'nndür yazıyoruz. Bir 
muharririmiz dGn tehrlmlze 
gelen Maarif Veklli Esat 
Beyle bu mühim nıe1ele et
rafında wörftştü. Vekil Bey 
muharririmiıe dedi ki: 

İlk Mekteplere Hücum 
Niçin Fazla Oldu? 

Bu Sene Sulh Devresinde Doğan 
9 Bin Çocuk Müracaat Etti 

Bıı çocukları sokakta ognamaktarı kurtarmalıyız 
llkmekteplere yazılmak için Her ıeno İstanbul ilk mek· 

fzmir, 18 (Husuıt) - Dün yapıldı. MUntehibi sanilerden 11
- Bu meseleler çok 

ıebrimiıdcki halk evinde mtı- bazılan ikbaadt buhranın biz- mühimdir ve bunlarla uğraı- J 
him bir içtima aktedildi. Is- deki tezahüratını anlattılar, mak, halletmek IAzımdır." 
mir mUntehibi ıaoileri ile lzmirin baılıca ikbıadi fa· Bu arada tütün satışı, ı 

"- Bahsettiğiniz me.ele 
çok mühimdir. Ehemmiyetle 
tetkik edilmesi liıımdır. 

fak at bize, bu kitapların 

pahalı ıatıldıA"ı hakkında he
nOz reaml bir mOracaat ya
pılmadı. Bu noktayı alika· 
dar mekteplerin Vokllete 
blldlrme1I icap eder.,, 

Blı: diyoruı ki: Mesele 
meydandadır. İhtikAra benıl
yen bir vaziyet vardır Ye 

derhal tetkik edilerek önane 
reçllmelldlr. Anu.k müraca· 
at r,apılmaaını beklenmeden 
tetkıka wfritilmelldir. 

bu sene miiracaat eden ta- teplerine nihayet (5) bin ta· 
lebenin mUbim bir yekün tut- lebe müracaat ettiği halde 
tuğunu yazmıştık. Fakat dün bu sene bu yekun sekiz, do-

ınUnevYerlerden birçoğu bu aliyetini ve servetini teşkil fiatlerin düfkUnlüğU ve afyon 
içtimada hazır bulundular. eden balcılık ve tUtUncWUğün ihracatı meseleleri de mllna-
Meh'ualardan VAad, Hlcim bu ıene zarfında K•çirdiil L---1• bir kUd lS.A·t1ldn 

tehlikelerin derecelerini izah ....-u te e ~ • ..., u. Muhiddin, Osman zade Ham- B d kt ·h"'' ettiler. TOrlln bahıi çok ba.. un an ıonra me ep ı u- ------------------------' 

allkadarlarla temas ederek kuz bini bulmuştur. 
kat'i rakamları öğrenince bu Yeni kanun mucibince ilk 
y künun tasavvurun çok fev· taksil görmemiı olan Türk 
kinde olduğunu anladık. Tet- talebo bu Gene ecnebi mek-
kikatımız şu neticeyi ver- teplerine kabul edilmiyecektir. 
mittir: 1 Devamı 7 inci sayfada J 

di, Sadettin ve Klmil Beyler raretli ve heyecanlı münaka.. yacından bahsedildi. Hazır 
de gelmi~lerdi. talara ıebep oldu. Bu mO• bulunanlardan bazdan ilk y • H G • ı • • B •• 

Bu içtimada en mtıhim nakataların sonunda mtlnte- mektep ihtiyaclDID fzmirde enı arp emı erımıze ugun 
gıemleket meseleleri meuuu- bipler şu mllhim noktada karar kendltlnl pddetle hluettlr-

_balıs-edi_·ıd ___ ı v_e _m_unak_at_•ı_ ... _k_ııd_ııar_: -=-=-----(D-·v-•m_ı 3-0nc_o _ .. ,ı_.d_a) -ı Merasimle Ttirk Sancağı Çekilecek 
Koca Şehir Niçin ITerkos ., · 

Susuz k ı ? Beledigege 
Bıra ı ıyor Satılıyor 

lstanbulda ( 600) 
Fakat Hiçbirinden 

Çeşme Var 
Su Akmıyor 

işte bu güzlerc• 
lstanbulun yeiolne imtiyazlı 

•u tirketi olan T erkoı Kum· 
Panyaaı bu şe1ıre senelerden
heri susuzluk derdi çektirdi 
Ye halı da çektirmektedir. Su· 
•uzluktan canı ve evi yanan 
halkın bu vaziyete tahammül 
•taıesine lmkAn yoktu. Niha
Yet halk sesini çıkardı, sö· 
ıllnu iıittirdi ve hükümel 
( l' erkoıu ) T erkoı Şirketinin 

çeşmeden iki tanesi 
elinden almıya karar verdi. 
( Son Posta ) nin bu müca
deledeki mevkiini de biltil.n 

b, şehir halkı pek iyi bil-
ır . 

1
• 

dikleri için fazla söze uzum 

görmilyoruı. lk fh 
Su meselesinin i sa ası 

b tıe neticelendikten u sure 
sonra ikinci safhasına da par-

k basmak istiyoruz. 
ma (Devamı 7 laci ıayfada) 

Şehrimize gelen haberlere 
göre Ankara ya aiden Vali 

ve B.Iedlye Reial MuhJddin 
Bey Nafia Vekili Hilmi ye 
Dahiliye Vekili ŞOkrll Kaya 

Beyleri ıiyaret etmiıtir. Bu 
ziyaretler Terkosun Belediye 
tarafından sabn alınmasile 
alAkadardır. Ziyaret esnasında 
Muhiddin B. T erkosun nasıl 
satın alınacağı hakkında Na· 
fia Vekilinin izahatını dinle
miştir. 

Muhiddin Beyin yarın eya 
öbür gün ıehrimize dlSnmeıl 
muhtemeldir. Fakat Terkoı 
Müdürü ise T erkoı işinden 
hali Umidini kesmemittir: "Su 
ücreti arttırılmazsa hiçbir grup 
bu işi üzerine alamaz,, de· 
mektedir. 

Kazanç Vergisi Azalıyor 
Ankaradan bildirildiğine gö

re hususi müesseseler milıtah· 
dimlerinden alınan kazanç 
vekgisinin reamt müesseseler· 
de çalışanların vergileri gibi 
teıızil edilmesi muhtemoldir. 
Bu tenıUAt neticeıiade ver 1 
yllıde bete inecektir. 

Adatep• mahrihimiz Akdenizin mavi sularında gol alırken 
ftalyada yapılan yeni harp tarafından Hamidlyede bir ~ =~-=--=== 

gemilerimizden Kocatepe ve çay ziyafeti verilecektir. Ege Vapuru 
Ada tepe muhriplerimiz bugün Yeni muhrf pi erimiz Koca-
öğleyin limanımıza gelecek· tepe ile Adatape ve Zafer 
lerdir. ile Tınaztepedir. Kacatepe ile 

Hamldiye ile Peyki evket Aadatepe (1350} t :>nluktur. 
torpidosu mubriplcri Yeşilköy Dördf':r tane (50) çap tu-
açıklarında karşilayacaktır, lünde (12) santimetrelik top-
Bugün şehrimize gelen Milli ları vardıt. Zafer ve Tmazte-
Mildafaa Vekili ZekAi Beyle pe muhriplerine gelince, ya-
Deniz Müsteıan Mehmet Ali kında gelecek olan bu ge-
Bey muriplerimize bayrak miler ötekilerden biraz daha 
çekme merasiminde buluna- büyilktnr. 
caklar ve Zekai B. merasime Muhriplerimiz ltalyan gemi· 
iıtirak edecektir. lerileaynı sUratte ve diğer dev-

Bayrak çekme merasiminden letlerin muhriplerinden daha 
ıonra Donanma kumandanlığı seridirler. 

iktisat Vekili 
Ameliyat yapılmak üıere 

Avrupaya giden lktısat Ve
kili Muıtafa Şeref B~ sah 
gllnü ıehrimize avde ede
cektir. 

......... --------~~~ 
Bir Esrar Kahvesi 

T avukpazarında Kimilin 
kahvesinde yapılan taharriyat 
neticesinde l O dirhem esrar 
bulunarak musadere edilmiı
ttr. 

Yunan Sularında lstan
bula Doğru İlerliyor 

Ege vapuru, 17 (Telsizle)
Ege vapuru Yunan sularında 
Korente doğru yoluna devam 
etmektedir. Pazartesi günü 
üğleden evvel fstanbula vara· 
caktır. 

Yolda rasgelen Yunan 
vapurları Egeyi görünce ba· 
raretle selamlamakta ve halk 
mendil sallamaktadır. 

Bu gece rasgeldiğimiı Yu
nan bandıralı Andros vapuru 
bizi düdükle selamladıktan 
sonra telsizle de vapur kap
tanının, zabitan ve efradının 
ismet Paşa Hazretlerine hUr· 
metlerini bildirmiş ve Paıa 
Hazretleri tarafından bilvasıta 
t lsiıle teşekkür edilmiıtir. 



2 Sayb, SON POSTA Teırinfevvel 18 

Halkın Sesi ı .----.-A-B~l-L~İ-.-A-.-.-.-L-.-.-.-~ r Günün Tarihi 

Münakaşalı Kon- . 
feranslar Ve Halk lktısat t1t 

i ~ . ~ 

/ 

Halk Fırkaaı Umumi Ka
tibi Recep Bey cuma günil 
Fırka provamı etrafında 

münakaşalı bir konferans 
verdi. Bu yeni hareketin 
naııl karıılandıtmı 3ğren

mek iıtedik ve halktan fU 
cevapları aldık: 

Aval B. ( Sııltanabmet Dlnnyolu 
-flk Mkak 3) 

- Halk Fırkaıının yenı 
programı etrafında ilk defa 
F ırkanm umumi katibi Recep 
Bey tarafından başlanan mll
nakaşaJı konferanslar idame 
edilirse çok faydalı olur. Bu 
tenkit ve miinakaıalara Mat
buatımız da iştirak etmelidir. 

* All B. ( Akaaray Bflyllk Lbp 102 ) 

- Dnn Darlllfnnun aalo· 
nanda Recep Beyin açbjı 

mllnakqa çığın çok faydalı 
olabilir. Y alnı:ı bu konferanı
lar herhalde fırkanın erklm 
tarafından verilmeli ve pro
gramın etrafında aöz söyle
necek maddeleri daha evvel
den ilan edilmelidir. Bu su
retle miinakaşa etmek istiyen
ler hazırlanırlar ve netice 
faydalı olur. 

* Etem Bey ( Aliruıapll.f• yok1Lfu 411) 

- Hakikat güneşi daima 
fikirlerin çnrp1şmasından do-
ğar. Y almz ben burada birşey 
teklif edeceğim. Bu münaka-
şalarda sorulan suallerle veri
len cevaplar fırkamn umumi 
heyetine arzedilmeli, orada da 
gözden geçirilmeli, icap ederse 
bunların üzerinde burada mü
nakaşalar yapılmahdır. Bu 
takdirde sualler ve cevaplar 
daha şümullü bir ıekilde 
tetkik edilmiş olur. ... 

Ali Rız.a Bey ( Bilyük Yeni Han 16) 

- Halk Fırkasının açtığı 
yeni münakaşalı konferansları 
çok beğendim. Bunlar ııkıık 
tekrarlanmalıdır. 

* Cemil B. (Kangllmrük Poyraz aokak 
No. 26) 

- Açtığı münakaşalardan 
dolayı Halk Fırkasını tebrik 
ederim. Bu münakaşalar ve 
konferanslar oldukça dar bir 
sabada kaldliı ve nihayet 
birkaç bin kişiye hitap ettiği 
lçin faydaları mahdut kahr. 
Bence bu milnakaşalara ayni 
:ıamanda gazeteler de ittirak 
etmelidir. 

Kovalı Kahraman 
Onnik isminde biri Pan

ııaltıda çeşme başında Yer
vantın kafaıım kova ile yar-
mıştır. 

1Haftasına Hazırlık 

J 
' 

J 
ı 

O Gün Şehrimizdeki 
Tacirler Geçit Resmi 

Yapacaklar 

Milli lkbaat cemiyeti, yerli 
mallar haftasına hazırlanmak 
tadır. Hazırhklan bqarmak· 
için müteaddit encllmenler Hçil
miıtir. Bu 1eneki hafta geçen 
1enek1 haftaya nuaran daha 
mükemmel olacaktır. T qkll 
edilen nefrlyat Ye propaganda 
end\meni ılnemalarda ffiimler 
göıterecektir. Mekteplerde ta· 
lebeler araainda yerli malı 
kullanmak hakkında yazı mll
ıabakalar yapılacak Te bu 
hususta iyi yuan talebelere 
para mDklfab •erilecektlr. 

Haftanın bir gtlııiinde de ta· 
clrlerden mürekkep bir kafile 

, tarafından geçit reımi yapıla
caktır. 

Geçen ıene birlnciliji ve 
ikinciliği kazananlara bUyilk 
merasimle madalye ve diplo
ma tevzi edilecektir. 

Mezarlıklar 

Belediye Metruk Olan
larını Sabşa Çıkardı 

Yeni Belediye Kanunu mu• 
cibince mezarhklar Evkaftan 
Belediyeye geçecekti. Belediye 
ve Evkaf memurları tarafından 
teşki !edilen teslim ve tesellüm 
komisyonu henüz vazifesini 
bitirememiştir. Komisyonun 
şimdiye kadar tesbit ettiği 
(800) kadar mezarlığın Bele
diyeye teslim muamelesi bit· 
miş ve bu işin resmen netice
lenme.si için hazırlanan liste 
Ankara Evkaf Umum Müdür· 
lüğüne gönderilmiştir. Bundan 
sonra ikinci bir liste daha 
hazırlanacakbr. Belediye tes
lim aldığı mezarlıklardan Ağa 
hamamı ve Kıztaşı mezarlık
larını satmış ve tophanede 
Lüleciler, Yedikule Eyüpsul
tandaki Vezirteke ve Beıiktq 
tramvay tevakkuf mahalindekl 
metruk mezarlıkları da labfa 
çıkarmııhr. ----

Defterdarm Teftişleri 
Defterdar Sefik Bey dün 

Beşiktaş ve Emioönil Maliye 
tahsil şubelerini teftiş etmiştir. 

Tramvay(a 1 Duştu 
60 Yaşlarında saat isminde 

bir Hanım Sirkecide tramvay
dan atlarken dUtmiit ve ya
ralanmıtbr. 

Sanayici 1Meb'us Çift
çilere Cevap Veriyor 
İstanbul Meb'usu Hasan Vasıf Bey Toprağa 

1 
Avdet Etmek Siyaseti Etrafındaki Mutalea 

1 
Ve Yazıları Tenkit Ediyor 

Roberl Kollej muallimlerincfen ziraat müteba11ııı Şükril 

Beyin saoayiin ihmalile tobrağa avdet siyaıcti bakkmdaki 
yazılan ıanayicilerimiı arasında bir fikir harekeü uyandlrmış

tll'. Bu mesele etrafında fıkrinl almak ftzere istanbulun 
aaanyicl meb'usu Hasan Visıf Beyi gördük ve bu mesele hak

kında konu~tuk. VAınf Bey Şükril Beye cevap Yererek diyor ki: 

Makine Sayesinde lkiside Birleşmelidir 
"- Şnkrn Bey Avrupanm Hatta mllnhasıran bir ziraat 

ve bllbasıa Almanya ve Fran· memleketi olan Romanya zirai 
sanın ıanayie fazla ehemmi- mahsulltının hariçte kıymet 
yet vermesini bir hata eseri bulamamaıından dolayı ıon 
olarak gösteriyor. Halbuki zamanlarda ıanayie daha çok 
benim fikrime göre ziraatin ehemmiyet Yermiye baılamııhr. 
yl\kıclmeıi makine aay~~i~~e Bb: de ıanayie ehemmiyet 
olmuıtur. . Toprak ıehr~nı~ vermek mecburiyetindeyiz. 
art~uı kımyevl gftbreler ııti- Fakat ıunu da ilivc edeyim 
maide olmuıtur. Almanya aa• k. yi il k h 

. . ı aana e ver ece e em-
nayie ehemmıyet vermeyıp . t . t• "h al b" 

mıye zıraa ı ı m e ır se-
ziraat memleketi olarak kalw . . I 

dı b ık b 1. b"Jf hep teşkd etmez. Zıraat e say ne o a ı es ıye ı r 
d fu b"li d" ıanayiin, ihtiyaca a6re mll-ve ne e nfi ıu arta ı · r ı. • 

Neticeee Romanya derece- •azl gitmesi iatenileo bir 
ıin de kahrdJ. şeydir. ,, 

Arnavutluk Heyeti 
1{ 
..J 

Geldi 

Arnavutluk mııralrhasları Sirkeci istasigonunda 

İkinci Balkan konferansına 1 - Arnavutluk kliçük bir 
iştirak edecek olan Arnavut- devlet olmakla beraber Balkan 
luk murahhasları da diln şeh- ittihadı fikrine her devletten 
rimize gelmiştır. Heyete Meh- ziyade taraftardır. Balkan 
met Koniçe Bey riyaset et- birliği müsavat ve adalet 
nıektedir. esasına müstenit olmalıdır. 

Bugün de Bulgar, Yugos- Bizce gayenin tahakkuku 
Hiv ve Romen murahhaslarının akalliyetler meselesinin haJline 
gelmesi beklenmektedir. mütevakkıftır. Bu meselenin 

Mehmet Koniçe B. şu be- hallolunacağını ise hiç zannet-
yanatta bulunmuştur : miyorum. ,, 

Yol Vergisi 
Vermigenler 
Çağır ılıyor 

.... 

Vergisini Vaktinde Ver-
miyenler Yeni Yapılan 
Yollara Sovkediliyor 

Yol parası vermiyenlerin 
sekizer gün İstanbul yollarm· 

ı da bilfiil çalışmaları Jhımdır. 
Bu ıekilde 15 tetrinievvelden 
itibaren yollarda çalışmaları 
kendilerine tebliğ edilen 50 
kiti derhal yol vergisinin ilk 
taksiti olan 3 lirayı vererek 
mükellef amele olarak çalış
mak istememişlerdir. Vergi 
azaldığı için bu ay çalışması 
IAıımgelen 5 bin kişi
den ekıeriainin bu suretle 
taksitlerini verecekleri anla
tılmaktadır. Çalııma emri ken
dilerine tebliğ edilen mttkellef
ler tebliğ giinllnden itibaren bir 
ay içinde ilk taksitlerini verir-
lerse çalışmadan kurtulacak
lar, vermiyenlerden v ~rgl yh
de elli fazla11ile ve T alısili Em
val Kanununa göre alınacak, 
satılacak malı bulunmıyanlarda 
hapsedilecektir. 

Himaye Usulü 
inkişaf Eden Sanayi 

Himaye Olunacak 

Konservecilik, çikolata, bis
küvi, bakır tel, kablo, asfalt, 
şapkll, benzin ocak ve lAm
balan, karyola ve aynacılık 

gibi bir takım sanayi memle
ketimizde son zamanlarda 
inkişaf etmiye başlamışbr. 
lktısat Vekileti bu aan~yiin 
ne dereceye hadar inkişaf 
edebileceğini tetkik etmekte
dir. Tetkik neticeıinde bu 
yeni sanayiden himayesi fay
dalı olacaklar müsmir bir 
şekilde himaye edileceklerdir. 

Kaçakçılık Mücadelesi 
Gümrük idaresi kaçakçılıkla 

esaslı bir şekilde mücadeleye 
fazla ehemmiyet vermektedir. 
Bu münasebetle birkaç 
gündenberi gümrük salon me
murları arttırılmış ve rıhhmda 
İfsİz adamlarm dolaşması me
nedilmiştir. Ayrıca sahillerdeki 
muhafaza teşkilatı da uyamk
bğa davet edilmiştir. 

Kardeşini Yaraladı 
Taksimde oturan Artin 

dostu Şükran ile bir olup 
kardeşi Bed.rosu surahi ile 
yaralamışlardır. 

Darülfünun 
Islah Faaliyetine Nasıl 

Başlanacak? 

Maarif Vekili Eaat Bey dUD 
tehrimhe gelmlt ve ıunlan ı8y• 
lemittir: 

-Istanbul tıp fakültesinde ya· 

l 
nn ıaat 10,5 ta açdacak olan 
fiz:iyoloji müe11ese11inin küıat 
reınıinde bulunmak için seldioı. 
Da.rD.lfilnunda uıulO. hukukiye v• 

l lçtimafyat der.lerlle erkek 
muallim mektebinde bazı denler· 
de bulundum. Talebenin ve ho
caların meaalılnden memnunum. 
Pazarteıi günil Ankaraya a'Vde .. 
tim muhtemeldir. 

Büyük Millet Meclisi, bütçe 
kanunile darülfünun tetkilitını 
tetkik ve teıkilat kanunile te• 
kemmül e1aıların1 ihzar etmek 
Gzer~ Hükumete A vrupadan mii· 
tahanıı celbi 1alihiyetinl ver-
mİftir. Bu salAblyet Oztırine mil
teba1111 celbi için hviçre HükQ
meU nerdinde tqebbüıte bulu-
nulmuttur. ,, 

1 

Millet Meclisi Reisi 
Büyük Millet Meclisi Rebi 

Khım Pata diln refakatinde 
Riyaıeticümhur Bqk&tlbl Tevfik, 
Aydın meb'uıu Reıit Galip Bey
ler oldup halde Ankaraya ha
reket etnıiıtf r. 

Etıbba Odasında 
Ebbba odaıı yeni idare 

heyeti intihabab dfi11 icra edil- , 
mif, yeni idare heyetine ekaerl
yetle Ebbba Muhadenet cemiye- 1 

tinin namzetleri seçilmiştir. Yeni 1 
idare heyeti şunlardır. 

Tevfik Salim Paşa, Neıet Oı· 
man, Nazım Hamdi, Ömer Ltitfi, 
Murat Beylerdir. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili ŞiikrO Kaya 

Bey teırinisanl bidayetinde Ce
nup vilayetlerinde bir tetkik 
1eyahatine çıkacaktır. 

Vunanh Meslektaslarımız 
' Yunanlı gazeteci mi11afirleri-

mizin reiıi dün vali muavini 
Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. Fazlı 
Bey de bugün bu ziyareti iade 
edecektir. 

Bir Cssus Tutuldu 
l:ımir gazetelerinde okuduğu• 

muza ıöre Erivanlı Mehmet i .. . 
minde biri İzmirde casusluk 

cürmü ile yakalanmış ve şehrimize 

gönderilmiştir. Bu adam bir hafta 
kadar evvel lz:mire gelmiştir. 

Bir Amele Yaralandı 
Ramazan isminde ~bir k6- ! 

mür amelesi Kuruçeşmede ı 
kömür taşırken bacağına kö• 
mür dolu bir sepet düşmüş. 
ağır surette yaralanmışbr. 

Garbi T rakyada 
Şimdiye kadar Garbi Trakya• 

da (100) binden fazla Türke 
etabli veıikası verilınJ,tır. Bu 
tevziat bitirilmek ilzcredir, lstih· 
kak sahiplerine mahaus (150) bin 
lıterling tazminat paralarının tev• 
ziine başlanmak üzeredir. Bu 
havalide vazife gören Tali mü· 
badele komiıyonu Türk ve Yu ... 
nan murahhaaları dün şehrimiz 
gelmişlerdi.r. 

1 Son Posta'nın R~imli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fabrika Dumanı I' 

1: Hasan Bey - Allah Allah... Bu 1 a r· 
ıdSyünde nekadar duman yar, göz gözü iÖr
•GJor. Ne dumanı bu? 

. - . 

2: Bakırköylü - Haaan Bey, gel aana l 3: Bakırköylü - Allah fabrikalarımızın 1 4: Hasan Bey - Yahu, disene ıizin kö,rt 
göıtereyim, bak, şurada bir çimento fabri· 1ayısını artbrsın amma, bu duman blltun köy- J de çoktan harp ilin edilml1t zehirli iat 
kaaı var. lti1eri zehirliyor, Hann Bey. kullanıyorlar ha? .. 

.. 
f 

..... 

ı~ 
] 



~ Tıfinievvel 
d( z t r ?iiıs O. iiiijiiS! 

Her gün 
Miinderecatımızın çok
lrıtundan dercedileme
rniştir. 
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iz ın i r lil er Meb'us
larına Dertlerini 

Döktüler 
( Baıtarah t i -

diğini, mektepİcl ••1fada ) 
al d .x.. b ere az talebe 

,4' c t ı\l P (J S ·r A 

Sözün Kısası 
l'1asonlar 

P. S . J 
Ne 
İddia Ediyorlar? 

Masonların ne ile meşgul 
olduklarını bilmem. Bir bile· 
ne de rastgelmedim. Hayır 
ve hasenat mı? Bunların Ma· 
s?n olmıyan ve masonluğa 
aıdat vermiyen fakirlere bir 

ın 1a•nı, inlerce tal b • 
1..... • e enın 

IDeıuepsız kaldığını a6yl dil 
B b h e er. 

o a is Ozerinde meb'uı 
V bıf Bey s6z aldı, ileri ıtırn. 
len mUtalealara ittirak ettiğini 
bildirerek şunları alyledi: 

1 - Dr. Couet laminde bir Fran•ız 
doktoru, batGn ı:aaflarımazın kendi ken
dimiz:• yaptatamıı telkinden dotdu~nu 
iddia ediyor " herkese, kendi nef•ane 
itimat telkin etmesini tavaiye ediyor. 

2 - Bu adam aenelerdenberJ kendi•ini 
kBtGrlm zanneden hastaları, bir telkin 

ile (kalkanız, yGrGyünüz.,. demekle yG
f rGtmüıtür. 

3 - Bu doktorun tavaiyesi fudur: Her 
aabah ve her akıam zikreder gibi (40) defa 
fU telkini tekrar ediniz: Hergiin biraz daha 
iyile4iyorum, hergün biraz daha iyileşiyo
rum .. Tecrübe ediniz, ne kaybedersiniz. 

tas çorba içirdiklerini bile 
görmedik, duymadık, bilmiyo
ruz. İçtimai faaliyetleri mi 
vardır? Muayyen bir akide 
etrafında bir eser, bir mec· 
mua, bir haraket yaptıklarını da 
görmedik, duymadık, bilmi· 
yoruz. Bir icatları ve ihtira· 
ları mı var ? Bundan da 
haberimiz yok. "- Ben Maarif Vekili iken 

daha beş yüz mektep açılma- • 
11 için tahsisat istemiıtim. 
Fakat verilmedi. Bunun üze
rine Vekillikten istifa etmek 
ıneburiyetinde kaldım.,, 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ İnsanhğa ve Türklüğe hiz
met edenler arasında birkaç 
ta mason varmış. İyi. Fakat 
bununla masonluğun nasıl ifti-

Bundan sonra fubıun öntl
ne geçilmesi makaadile son 
Yapdan nizamnamenin hatalı 
olduju Ye bunun fubıu arttır
dığı ileri sOrftldO. Haftaya 
tekrar görüşülecektir. 

Adnan 

lrJandada Ne Oluyor? 
Dublin, 17 (A.A.)- Hüku

nıete istediğiği gibi hareket 
etnıek hususunda tam bir 
salahiyet verilmiıtir. 

Arnavutlukta 
Meb'usan Meclisi fçti

malarına Başladı 

Tiran, 16 (A.A) - Meb'u 
ıan Meclisinin 4 üncü içtima 
devresi açılmııbr. Baıvekil 
tarafından okunan Karaim 
beyannamesinde Arnavutlu-
ğun bütün hilkumetlerle 
dostane mnnasebetlerde bu-
lunduğu temin edilmekte, 
büyük mllttefik İtalyan ile 
mevcut samimi münasebet
ler ehemmiyetle kaydolun
makta ve bu münasebetlerin 
Arnavutluğun iktısadi sahada 
genış mikyasta ve inkişaf 

etmesi için İtalya tarafından 
yapıln son ikruz muamelesin
den sonra samimi dürüst ve 
mUşterek mesai esasına isti
nat etmiş bulunduğu beyan 
edilmiıtir. 

Kır alın beyannamesinde 
ziraat ve nafıa if}erinde 
husule gelen terakkilerden 
de bahsedildikten sonra mem
leket dahilinde sükun ve 
ve huzur temin etmete olan 
e»rdu ve jandama kuvvetlerin
de tedrici surette yapılan teş
killt kaydedilmiştir. 

Kralın beyannamesi hara
retli alkışlarla karşılanmışbr. 

feci Bir Kaza 
Ankarada İstasyon civarında 

odun milteahhidi AH Fahri 
Beyin odun tezgahlarında ça· 
ltşan Nihat isminde bir amele 

• kendini müteharrik destereye 
kaptırmıştır. Destere zavallıyı 
haşından ayaklarına kadar 
ikiye bölmüştür. 

lktısat Kongresi 
Milli İkbsat ve Tasarruf 

tenıiyeti sanayi ve ziraat kon· 
lreleri gibi bir de İkbsat Kon· 
R'tesi aktlni dUşilnmektedir. 
Bu it için tetkikat yapıl
lnaktadır. Bu kongreye iktı· 
•atcılarım12 if tlrak edecek
celderdir. 

~~~~~~~~-

ÇiN iŞi 
Sovyetler Hadiseyi Şim

dilik Soyrediyorlar 

Şanghay, 17 ( A.A.) -
Mukdendeki Soyet Konsolosu 
hudut boyunda Rus askerleri 
toplanmakta olduğuna dair 
ortaya çıkan şayiaları tekzip 
etmiş, Sovyetleri Çin - Japon 
ihtilifına müdahale niyetinde 
bulunmadığım temin eyle
mittir. 

Tokio, 17 (A.A.) - Hüku
met sulhperverane temayüJle
rini 8Östermek maksadile 
ikinci torpido muhribi filo-
sunun ve iki kravazöriln Çin 
sularına hareketini durdur
muştur. 

Almanyada Bir Suikastçı 
Kassel, 17 (A.A.) - infilak 

edici bir madde ile ve demir 
parçalarile dolu bir cıgara 
~utl'I~.' burada çıkan bir 
Sos) a ıst gazetenin binası 
6n inde pat!amıştır. Biraz 
sonra gazete idarehanesi, bir 
<>dkastta bulunulacağına d•ir 
i)r tehdit mektubu almıştır. 

Eski Dostunu Vurdu 
Sabıkalı yankesici Reıat 

Galatada oturan eski dostu 
Vejini yaralamış, yakalan
mıştır. 

Avukatlar 
Yeni Harf Şahadetna

mesi Alıyorlar -

Amerika Almanyayı M. B R ON i N G 
Borcundan· Kurtarıyor 

Paris, 17 ( A. A.) - Maten gaıet~si malumat k~?ilinden 
olarak ; mütebassıslarin ihzan meselelenle vücuda getınlen ve 
Vaşiogtonda müzakere edilecel< olan başlıca meseleler hak
kındaki ihtisasatı mevzuubahıs etmekte ve Fransız müzakereci-
lerinin değişmez ve eğilmez akidelerle gitmekte olduklannı 
ilive eylemektedir. 

Mezkfir gc:ızete V aşingtonda müzakere edilecek mesainin, 
hük~metler arasındaki borçlar, tahdidi ~eslihat, tamirat ve 
malı meselelerden ibaret o!acağanı kaydedıyor. 

Hükumetler arasındaki borçlar meselesinde Amerika bir 
moratoryoma mail bulunmaktadır Fransa, bu usulün vahim mah· 
z~rları mucip olduğunu ve fakat yüzde elli mıktarında yapılacak 
bır tenzilatın hakiki yardım te~kil edeceği kanaatindedir. 

Bu husus kabul edildiği takdirde Amerika müttehit cüm
buriyetleri her bir bütçe senesi için 200 milyon dolar kaybe-
decektir. Bilmukabele Almanya bir nisbeti müştereke dahilin
de tediyatanın azaldığını görelfek ve bu tediyat ta tayin ve 
tahdit edilecek bir müddet zarfında beynelmilel tamirat ban
kaaına mark olarak tevdi olunacaktır. 

( Betlncl Sayfamn:da ~•lllt vardır. LQtfen okuyunuz. ) 

··~·~ı.ııııı--------~~~ 

Kanlı Bir Cinayet 
Dün Gece İki Arkadaşı Vurdular, 

Birisi Hastanede Öldü 
Oiin gece Nişantaşında kanlı bir cjn~yet .?lmuş, bir kişi 

ölmüş. bir başkası da yaralanmıştır. Hadıse şoyle olmuştur: 
Meşrutiyet mahallesinde K~lek sokağında oturan Necati 

ve arkadaşı Muharrem Efen~ıler diin alcşam Pangaltı tiya-
trosuna gitmişler, orada Hahl ve şoför Hasan isminde iki 
kiti ile hiç yoktan ağız ~av~asma . b~şlanuşlardır. Bir aralık 
kavga yatışmış, tiyatro bıtmış, se~ı~cıler sokağa dağılmışlar 
ve Necati ile Muharrem de evlerının yolunu tutmuşlardır. 

İrticaa 
Zafer 

Karşı 

Kazandı 
Bir 

Berfin, 17 ( A. A. ) - Brii
ning kabinesinin muvaffakiyeti, 

hükumetin şimdiye kadar ta
kip etmekte olduğu siyaseti 

tutan veya buna müsamaha 
eden fırkalar tarafından büyük 

bir memnuniyetle karşılamıt· 
hr. Başvekilin dostları ve 

rakipleri bu muvaffakıyetin 
ilk amili Başvekilin şahsı ol-

duğunu kabul etmektedirler. 
Reylerin neticesi liberal ma-

hafil ile sol cenah mahafilin
de irticaın bir mağlubiyeti 
telAkki edilmekte ve bu mağ
IObiyetin hükümete dört ay 
bir mühlet bahıedeceği söy
lenmektedir. 

( Beşinci Hyfada tafailAt vardır) 

Amerikanın Altınları 
Paria, 17 (A. A.) - Nev

york Herald gazetesinin Pa-

riste çıkan nüshasında görill
dUğüne nazaran yirmi eylül

den beri Amerikadan Avru

paya gönderilen altın miktarı 

beş yüz milyonu geçmiştir. 

Rekabet Başladı 
Sirkeciden Bak1rköyüne 

Otobüs İşliyecek 

har edebileceğini anlamıyo
rum. Kıymetli bir adam, 
arasıra, Büyükadadaki Yat 
Klübüne uğrayabilir ; fa-
kat bu adamın ferdi me
saisile o klüp iftihar eder 
mi? F arzediniz ki Abdülhak 
Hamit masondur - öyle midir, 
bilmiyorumya - ve arada bir, 
Beyoğlundaki Serkl Doriyana 
şöyle bir uğruyor; sonra da 
"Makber,, isminde bir eser 
yazıyor; Serkl Voriyan müdü· 
rü bu eser üzerinde bir hak 
iddiasına kalkabilir mi? 

Masonların kollektif bir 
tarzda bir ilim, bir san' at ahi· 
desi vücuda getirdiklerini 
gören, duyan, bilen vana 
söylesin. Fakat onlara sorar-
sanız, Hazreti Süleymandan 
bugüne kadar, son Tiirk 
inkılabı da dahil olduğu 
halde, bütnn ileri hamleleri 
kendileri yapmıılardır. Her 
büyük eıerin altında imzalan 
vardır. 

Fakat niçin bu hezeyanları 
mazur görmüyoruz? Bu za• 
vallı masoncuklar, kapalı 
odalarda, karanlık dehlizlerde 
hariçle af Akalan keıllmft. 
gizli ve mOnzevi yaııyorlar. 
Bir odada kendi ba11Da aay
lenen adamlann hezeyanlanaı 
mazur görmüyor muyuz? Yir-
minci uırda karakoncoloı roll 
oynıyan ve bilA inkıl!ptan 

bahseden bu binbir rece 
kabramanJan, kendi masal 
dünyalannda, kim bilir daha 
ne hulya kuruyorlar. 

Bakırköy şifahanesi ve bO
tün esrarket kahveleri b6yle 

Maarif Müdürlüğü (1) T eı-
rinisaniden itibaren açılacak ' 
olan Millet Mektepleri için 
duvar ilanları hazırlatmıştır. 
Bu sene İstanbulda (700) 
Millet Mektebi açılacak ve 
derslere Şubat nihayetine ka
dar devam edilecektir. Maarif 

Mndürlüğü dört aydanberi 
her hafta Pazartesi ve Per
şembe günleri okuyup yazan
ları imtihan etmek üzere teş
kil ettiği imtihan heyetini de 

Fakat yarı yolda arkalarından gelen şoför Hasanla Halil bu 
iki arkadaşa tecavüz etmişler, neticede ikisi de sustalı bıçak
larım çekerek Necati ve Muharremi yaralamışlardır. 

Muharrem biraz sonra Etfal hastanesinde ölmüştür. Neca
tinin yarası da tehlikelidir. 

Otobüsçülerden bir grup 
Belediyeye müracaat ederek 
Sirkeci- Bakırköy arasinda oto
büs işletmek için müsaade 
almıştır. Grup bu hat için 
şimdilik ( 15) otobüs tahsis 
etmiştir. Bu otobüsler için 
Sirkeci, Bayar.ıt, Aksaray, 
Y edikule, Gazlıçeşme ve Ba
lcırköyde istasyonlar yapıla
caktır. Grup fiyat listesini 
Belediyeye vermiştir. Fen işle
ri Müdürlüğü verilen listede 
Sirkeci - Bakırköy için göste-

yüzlerce "Megaloman" la do
ludur. Onları kinden veya 
istibıaden ziyade merhametle 
tedaviye çahtahm. 

Darülfünun 
Emini 

J Teşrinisaniden itibaren lağ
vedecek, bu işi miHet mek
tepleri görecektir. 
Şu günlerde birçok avu

katlar da bu imtihan heyeti· 
e müracaat ederek yeni 

:arfleri okuyup yazdığına da
ir phadetname almışlardır. 

Kaçakçı Çocuk 
Çıfıt Ziya namile maruf bir 
uk Samatyada kaçak cıga· 

çock.e ~ d satarken yakalanra ugı ı 

mııtır. 

• • • 
ister inan ister, 

• 
inanma! 

Recep Beyin konferansın-
da h, l .tan bazıları, dikkate 
ı y .m şeyler söylediler. F~l· 
vaki orası bu sözlerin yeu 
değildi. F 'rnt halkla temas 
edilince onların dertlerini 
dinlemeyi de bir zaruret 
olarak kabul etmek ve 
halkın, pek kayıt ve şarta 
bakmıyarak, derdini söy
lemesini mazur görmek 
lazımdır. 

Bir ses, 
- Ben bir 1oknntacı· 

yım, diye bağırdı. 

Bütün gözler o tarafa 
çevrildi. Ses devam etti: 

- Bize, dedi, her se
ne yetim mekteplerinden 
çıkan çocuafardan 50 
ilA 1()() tanesini gön
derirler. B1•nlar1 garson
luğa alıştırın, derler. Biz 
ihtiyaç nispetinde bunları 
lokantalara dağıtırız. Fa
kat işe yerleştiremedik
lerimizi sokalcta bırakırız. 
Bugiin Sirkecide dolaşan, 

köprü altlarında yatan 
serseri çocukların çoğu 
bunları teşkil eder. 

Biz bu acı hakikate 
inanmak istemedik, fakat 
sen ey kari, 

ister inan ister inanma! 

rilen (20) kuruşu (17,5) lcuru· 

şa indirerek tasdik için daimi 

encümene vermiştir. Tarife 
bugünkü daimi encümende 

tetkik edilecek ve otobüsler 
bu hafta içinde çalışmıya baş-
lıyacaklardır. Bunlar sabah ve 
akşam birer çeyrek fasıla ile 

Si.:keci ve Bakırköyiinden ha
reket edecek ve gece naat 

(2) ye kadar da nöbetçi otobü· 
sü bulundurulacaktır. 

Cevap Veriyor 
~eçenlerde ( Vakit ) gaze

tesı Darülfünun Emini Mu
ammer Raşit Beyin DarülfD
nunda ıslahat yapacağını va· 
dettiği ve bu vadin üzerinden 
günler geçtiği halde bir sel 

çıkmadığını yazmıştı. Diğer 
bir gazete de Muammer Raşit 
Beyin bir :slahat projesi yap· 
tığını haber vermişti. 

Muammer Raşi B. bu ha· 
herler etrafında şunları söyle
miştir: 

" - Darülfünun için bir 
ısJnhat projesi yapacağım ve 
~ -ıptığım hakkında hiç kimse
' hiç birşey söylemedim. 

rülfünun müderrislerinden 
••1 arını" İsviçrr,..,.,., milte· 
.. ....;!10~.ıe m.ı. ;ız olduk· 

ları hakkındaki haber d<' 
asılsızdır ... 
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Bir Facia 
~. fffuıuei) - hö 

sin evvel b..da çok acıklı 
ltir hldiee ohlu. Çaaakkale 
ile Lapeeld aramda ifllyen 
ve Huan iminde bir toflr 
tarafınden Hılare olunan bir 
otomobil Y apıldak kayn ci
•annda 12 yaşında bir çocuğu 
çiğnedi ve 61dftrdll. 

Fakat tetkik edilince ıö
rnldtı ki hidiaede ~of6riin hiç 
kabahati yoktur.Çünkü lımail 
ismindeki bu kllçük çocuk 
bir mlidtlet evvel cinnet ali• 
metleri ıl•temif, ı..ttl bu 
aebeple mektebe devamuaa 
bile miisaacle edilmemiftlr. 
Otomobil hızla ıeçerken yo
lun kenanntla dolap.n çocuk
çaiız hircicnltire ıelen bir 
buhran aeticeainde otomobilin 
önl\ne dltl\verdi ve feci hl· 
dise vuku ltu!du. Facia köyle 
arasında btiyük bir teeuürle 
kartalantlı. Şoför ıerbest bı
rakıldı. 

~~ 
Hayvan ihracatı 

lmroz, (Hueuıi) - Adamız
da bulunan Türk Ye Yunan 
tacirleri tarafından iki ay 
zarfında yi!z bin lira mikta
nnda mulıttlif hayvan ihraç 
edilmiştir. b.racat el'an de
vam etmektedir. Bu ihracat 
halkı ıevindirmiıtir. 

Baltkesirin Su ihtiyacı 
Balıkesir, (Huıuıl) - Şeh

rin ıu ihtiyacının temini için 
tetkikat yapılmaktadır. Bu 
tetkikat mütehuıı bir Alman 
tarafından icra ediliyor. Bu 
mDnasebetle su yollarının hep· 
ıi gözden geçirilmiştir. 

Bir Otobüs Kazısı 
Bursa, ( Husuıi ) - Çar

şamba giinU burada feci bir 
kaza oldu. Yeşil Bursa ismin
deki otobns Y alovadan ge
lirken Demirci Ömer isminde 
birisine çarptı, yere yuvar
ladı ve zavallının ayaiı kırıldı. 
Şimdi hastanede tedavi edi
liyor. Yarası çok aiırdır. 

Bu Sene Şarap Fazla 
Mnrefte, ( Husuıl ) - Ge

çen sene yemeklik olarak 
lstanbula yirmi yedi bin 
küfe üzilm ıevkedilmiıü. 
Bu sene bu miktann ancak 
yarısı gönderilebilmittir. Bu
na da sebep inhisar idaresinin 
Ozüm alacağı ümidini taııyan 
bağçıların üzümlerini aatma• 
malarıdır. Bu yüzden şarap ima
lathaneleri fazla miktarda üzilm 
k 1lmış ve bOtün imalithaneler 
dolmuştur. Bir buçuk milyon 
kilo ıarap imal edildiji tah
min edilmektedir. Ellerinde 
mllhim miktarda llr.llm kalan 
baicılar Müskirat inbiıar ida
resine üzümlerinin almmaıı 
için müracaat etmişlerse de 
müsbet bir netice hasıl olma
mıştır. Bu kalan üzümler ye
niden hazırlanan imalAthanelere 
ıaraplık için alınmaktadır. 

Taldt Belıçst 

Uzum Ve incir 
lzmir, (Huıusi) - ÜzUm ve 

incir ıatııları devam etmekte
dir. ihracat vaziyeti Yuat de· 
recededir. 

SENE MENEMEN ALDI 

...... __ 
ll•n•11tMi11 -Mıi ~,.;q;; Kaiilig abidesi 6urtıga 1161.ltulilec•lc 

Menemen, (Huıual) - l...ir 
ilıtaaadt mıatakaaana tllti ka
nlardaki tetkikabma bu haf
ta Menementle devam ettim. 
Sekiz ay evvel, ortasında n 
aehpa kurulan Menemende 
ıimdi tam bir faaliyet lalkha 
ıtırmektedir. O zaman arif 
idarenin teıiei mllnuebetile 
Menemende iki buçuk ay 
ikbıadl faaliyet durmUf, Me
nemen pazan kurulmamıt. 
mahsul Yaktinde ekilmemifti. 

Menemen kazasını ikiye 
ayıran Gediz nehrinin her 
sene, kabank zamanlarda iki 
tarafına bıraktaiı meyi•, baj'
lara ve bGUln mahsule bere
ket verdirdi. Fakat bu sene 

Gediz taıkmlık ınstererek 
Menemen ovasını baştan ha-

f& kapladı. Ekilmit olan mab
..Ueri harap etti. İki ay au 

altmda kalan mahsul çürüye
rek mah•oldu. 

Menemen kazuı bu sene 
2000 ton üzOm, 200.000 bia 
kilo ttHlin, 12.000 balye pa
muk, 200 ton palamut, ve 

An karanın 

MnOOO Wlo 
1eytiayatı le
tlhıal etti. ~al
buld Me.eme
ilin hadan 
evvelki Mne
lerdekl letill
ulttı ltu mik
tarın lld mı .. 
llBe Ye hatta 
t1e1aa ı.11a
•na baHt ol
mallta idi. Zl
N bu itibarla 
vaziyetten me• 
aun Pftnal· 
yor. ÔnllmBs
dekl mahıul 

aeneıf için fazla 
iıtihaallt yap-

Dk palamotu ne~redilmektedir. 
istilasal ederek irtica hAdisesini bütftn Me-
lzmir Boraasına nemenliler unutmu,, Koplay 
Uk olarak ar- Beyin hatırasını zihnine nak-

ptmiştir. Aziz Kopliyın ıehit 
ıetmiye muvaf- edildiii yerde inşa olunacağı 
fak olmuıtur. a6ylenen abide için hiçbir faa· 
ilk mahaulleri llyet göremedim. O meydan, 
indiren Mene- fotoğrafta görüleceği veçhile boş 
menliler.fr.mir Ye dakımsız duruyor. Bu işte 
Borsa ldareai Menemen Belediyesinin biraz 
tarafından tal- lbmalkir davrandıtını aöyler-

ıem, bfttnn Menemenlilerin 
tif edilmitlerdir. hislerini ifade etmit olurum. Me-

Son zaman- nemenliler abidenin bir an evvel 
larda Menemen- yapılmasını ve sehpa izlerinin 
de IJ>ek bariz ortadan kalkmasını istiyorlar. 
olarak bir fik- Menemen halkı, iktısadi 
ri faaliyet na- mmtakanın her yerinde oldu

ğu gibi kredi kooperatif teş-
zara çarpmak- killtından tikAyet çidir. Zirai 
tadır, Mene kredi kooperatifi, çiftçiye lll-
menin milnevr-

mak Dzere ha
zırlıklara Ht
lamıt 1ıtulunuyor. 

.A.lz Ka61llgı11 plılt !erinden bazı 
zumu olan yardımda bulun
mıyor, sadece kendi menfaa
tine gCSre hareket edi}'ormuş. 
Şimdiye kadar yaptığım tet· 
kiklerde hemen her noksan 

edlltllli ger zevat " Ant " 

Menemen, lımfr vilayetinin 
13 kaıaaı içeriılnde en zen-

aini re len fazla iıtibıallt ya- ı 
panı olarak tanınmııtır. Ge-

çirdiii bntttn fellketlere rağ
men bu kaza ilk lizilm we 

j hminde bir mecmua çıkar-

mıya başlamışlardır. Bu mec
muada belki de pek kıymetli 

kalemlerin yazıları yoktur. 
Fakat fU muhakkak ki Mene
menin milliyetperver halkının 
ihtisasatı çok aamiml olarak 

kredi kooperatiflerinden aynı 
ıekilde şikayet edildiğine şa
hit oldum. Bu itibarla koope
ratiflerin ıslahı cihetine gidil
mesinin çok faydah olacağını 
zannediyorum. Adnan 

Yeni Planı Nasıl Olacak ? lizmirde 

Profesör 
lenilmemesine 

Y ansen Sözlerinin Din- Tütüncüler 
C S k ) Sıkıntıda 
anı ı 1 ıyor. lzmirde tlltlln piyasası açı· 

Ankara, (Husuıi) Şehir mU
tehauııı profesör M. Y ansen 
burada tetkikatına devam et
mektedir. M. Yanıen mDstak
bel Ankaranın vaziyeti hemen 
hemen teıbit, ve] pllnın en 
m ..:him k11ımlanm ikmal et
miştir. Öirendiiime ıöre plln
da ve Ankara sokaklarının 
bu,nnkn vaziyetlerinde yeai
den bazı tadilAt yapılacaktır. 
Bu meyanda Karaoilan cad
desinin tam köteıinde bulunan 
Kooperatif binası yıkılacakbr. 
Bu binanın yıkılmasile Ankara
nın en gUzel manzarasını teıkil 
eden Ankara kalesi meydana 
çakacak, Karaoğlan caddeainden 
kale görülebilecektir. 

Ayni zamanda yeni yapıla
cak caddelerdeki yaya kaldı
rımlarının birisi çok dar, 
diğeri çok genit olacaktır, 
kaldırımlarda tenazur aran
mıyacakbr. Mekteplere mün
tehi caddelerden hiçbiı· vesa
iti nakliye geçemiyecek, bu 
mektep yolları yeşil çimenden 
ibaret olacaktır. Profesörün 
plimnda Ankara kalesi mil· 
hi..... bir mevki tutmaktadır. 

Yeni pldntlan sonra lıagli deiişecelc olan 
Ankarada11 bir köşe 

Profesör Ankara kalesinin 
gllzelliğine meftundur ve bu 
itibarla kale civarında inşaat 

yapılmasını menetmiştir. Kale 
civannda manzarayı kapıyan 
bazı evler de yıkılacaktır. 

Ankaradaki baıı fen adam-
ları profesör Y ansenin ilmi 
kıymetini kabul etmekle bera· 
her Ankarayı imar işinde 

muvaffak olamadığını, bura-

daki mahalli ihtiy:ıçları, ma
halli teraiti havaiye ve iktısa-

diyeyi tetkik etmeden plln 
yaptığını ileri silrerek Yanseni 
beğememektedir. Fakat pro
fesör Y ansen de yaptığı plln
lann aynen tatbik edilmeme
sinden, plinlannm gelişi gllzel 
tadil edildiğinden ve bazı 

noktalarda sözünü dinleteme
diğinden şikayetçidir. M. Yan-

sen daha on beş gün şehri

mizde kalacak ve tetkikatını 

ikmal ettikten sonra Berline 
avdet edecektir. 

lah on gün kadar oldu. Pi-

l yasa ilk günlerde hararetli idi. 
Fakat tiitün alan kumpanya 
Ye tacirlerin çiftçinin karşı

aında mnttehit bir cephe kur· 

ması piyasadaki harareti sön

dürdü ve çiftçi mahm sata· 
mu oldu. İzmir gazeteleri 
şimdi bu mesele ile meıa-ul

dOr. (Anadolu) gaı.etesi bil

hassa ıu cilmleleri yazmak

tadır: 

"Piyua geçen hafta açıldı. 
bk günler vaziyet biraz iyi 

gitti. Tütnn ztırraı ıevinmitti. 

Fiatlerin gittikçe yükseleceği 

ftmit ediliyordu. Ne çare ki, 
bu ümitler çok geçmeden 

ıuya düştil. Alıcılar fiatleri 
derhal düşilrdiller. Bunu, mu
bayaatın azaltılması takip etti. 

Alınan haberler mubayaabn 

pek gevşels gittiğini gösteri
yor. Ha var, ha yok gibi 
birşey. . Bazı yerlerde ta•na

men durdurulduğu da bildiri-
liyor. ,, 

Ve Dünya 
Rekorcu/arı 

Atletizmin ileri bulunduju 
memleketlerde her sene mem
leket şampiyonluklan ile b~ 
raber Pentatlon ve Dekatloo 
müsabakaları yapılır. İsimle
rinden de anlaşılaşılacağı veç· 
hile bu müsabakalar beş ve on 

tecrübeden ibarettir. Ayni at
letin bu beı veya on tecrü· 
bede alacağı derecelerin sa
yı yekWıu beynelmilel kava• 
ltname dahilinde hesap edilir 
ve en çok ıayı kazanan atlet 
tampiyon telikkr edilir. Bu 
mtisabakalara bir nevi At· 
Jet komple imtihanı ismi 
Termek te doğru olabilir. 
Çünkn ayni atletin bayle mO
teaddit müsabakalara girmesi 
ve ytıksek derece alması her 
kese nuip olacak kolay iı· 
lerden değildir. Bu müna
sebetle dünyanın en mümtaz 
Dekatlon milsabakcılanm ve 
derecelerini g6renmek çok 
meraklı olacaktır. Umumi 
harpten evvel meşhur Jim 
Thoye'nin dereceleri irişilmesi 
ıayri kabil bir harika olarak 
tellkki edilmekte idi. Halbu· 
ki bugtın vaziyet değişmiştir. 

Şimdi F enlandiyalı, A. Jorvi 
nen ve Y orjola, Amerikalı 
Mortensen Sepebre, Bausc· 
sch, Bcrlinger ve Vilson, Macar 
Baksalmasi 111, Avusturyalı 
Vesseley ile Alman atlet· 
lerinden Seevert, Veiısin isim· 
leri başta gelmektedir. 

Şimdi dUnya rekotmeni: A . 
Jarvinendir. A merika şam

piyonu da Mortenıendir. 0-
limpıyat birincisi iıe Yoryo
ladır. 

Bu llç atletin hakiki kıy
metini evvelce bilmek için 
aldıklan dereceleri bir göz· 
den ıeçirmek kafidir: 

Janlnen llorteıaaen Yorjol• 
100 ... 11 1/10 il 11 215 
Usuıa 6.17 6.48 6.76 

GOile 15.11 15.48 14.72 

YükHk 1.80 1.15 1.85 

400 m. 50 sı 1110 55 115 
110 manialı 15 215 ıs 515 16 ıno 
Dıık 56.47 39.40 59.66 
Sınk 5.60 5.56 5.10 

Jnelet sa.ıs 60.75 sa.sa 
1500 m. 452 1/5 452 1/S 437 5110 

Sayı hesabile tespit edilen 
dereceleri ıöyledir : 

825~ P. 475 jantnea 
1195 P. 2' llorteuea 
8187 P. 5t Yorjola 

Bu miisabakalarda uyının 

çok ehemmiyeti vardır. Biltün 
tecrllbelerde atletlerin aldık
ları dereceler nisbetinde sayı
lar yükselir. Fıraat dilşerae 
başka bir yazımızda sayıların 
taksimi esaslanndan bahsede
ceğiz. Şimdiki halde memle
ket pmpiyonlanm ve aldık
ları dereceleri ıu ıuretle tu
mf kabildir: 
Jarvlaen • Penlandl1a • 8255.47 
MorteaHD • Amerika • 1195,29 
SieHrt • Alman 7874,60 
Dlms. - Lettuanl1a • 7789,415 
VeHele1 - Avuatur1a • 7676,45 
Yanaon • Suede 7539,42 
KorUnl - lta11an 7237,SSO 
Kezjlk - Polon1a 7231,55 
Farku - Macar 720S,6S 
Lovland - Norveç 71"'S,02S 
Meler • lıvlçre 7080,38 

Yalnız Macar Boskalmi son 
müsabakalarda 7600 ıayı elde 
etmiye muvaffak olmuş, yalnJ% 
bu derecesi federasyon tara· 
fmdan henu:ı: tasdik edilme
miştir. 
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18 Tefrinievvel 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bagr1 Yanık Bir 
Babamn Feryadı 

Muhterem Efendim; 
latanbul Verem Milcadeleal 

Cemiyetinin bidayeti teasüaün
denberi auaı olmakla müftehir 
'Ye iki evladını veremden kaybet
nıiş baA-rı yanık bir babayım. 

. Veremin, Türkiyeye her sene 

fbır nıeydan muharebesinden 
aıla •ehit v d" k b' ifet 

1 
er ıren kor unç ır 

0 dutu artık inkar edilemi
yecek bir hakikatti r, r. 

~uhterem cemiyetin dört se-
nedenberl mcşkür t k . . ve şayanı 
n dır hızmetlerine ·ı· 1 k 

ı ave o .ara 
bu sene de lstanbulda vaziveti 
c?ğrafiycsi, tabii güzelliği • ve 
bıbnha kıymetile herhangi bir 

Avrukadaki enıaaline kat kat 
faik bulunan merhum Muhiddin 
Pa~anın Erenköyündeki köşkünü, 
ınüşfik Hilaliahmerin muavenetile 
}İrmi bin liraya aatın alarak 
huraaını bilhassa 2-3 lira yevmi
ye Ücretli mutavaaaıt tabakaya 
ınahsus bir aanatoryom haline 
ifrağ edeceğini de nihayetsiz bir 
ıevinçle geçenlerde muhterem 
razetenizde okumu,tum. Bende
niz de Erenköyünde oturmaklığım 
haaebile dün aktam vapurda ta
nıdı~ım bir zattan köşk civarın
daki bnzı zevatın yakınlarında 
bir verem sanatoryomu yapılmak 
teşebbüsünden korkarak bir maz
bata ile bu işin ma:ı:arrah hak
kında cemiyete müracaat etmiye 
karar verdiklerini duydum. 

Evvela köşkün muhiti 60 kü
sür dönüm arazile çevrilidir. 
Saniyen memlekete değil böyle 
bir, belki yüzlerce aanatoryom 
lazımdır. Bu haatAlık yüzilndcn 
her sene binlerce kurban veril
diği bir sırada, bin mütkülit ve 
bir çok himmet ve rica ile bir 
aanatoryum yapılmak n:ıere iken 
ona da tabai ve huauıi bir takım 
mantıksız. mülihazalarile manı 
olmak iatiyen bu ef•odilere göt
aümil yırtarak, ve avazım çıktıj'ı 
kadar (Efendiler biraz inaaf edi
niz) diye bağırıyorum. 

Çünki artık bu memleketin, 
bu toprakların, aaltanat devirle
rinden kalmıf hotpeaentliklere 
tahammülü yoktur. 

Kapınızı kapamak liıımsa ·ve 
bahçeniıe çıkmamak icap edi
yoraa, bu memleketin lSz evlat
larının kurtulmaaı ve hiç olmazsa 
elli tanesinin kurtarılabilmeıi 
içın ne liı:ımaa yapınıı •• Yapmak 
mecburiyetini hiuediniz. 

Ve lütf•n bizi de oturdu§'u
muz yerde yaralarımız, ııbrapla
rımııı: ve •lemlerimlzle rahat 
bırakınız. 

Bunu bilhaaaa evind• verem• 
den yatan bir baataaı bulunan 
••Y• benim Jribi iki evladına bir
den veremden kaybeden memle
ketteki bütlln fel,ketzedeler na
mına talep ediyorum, rica ediyo
rum n iıtirham ediyorum. 

Erenköy mütekait 
binbatı Kadıköylü 
Hüseyin Abdi 

D d Ol Biten Hlldiseler lj Kadın V K · ünya a up ı e alp işleri 
!~~------------------------------~ Amerika Mül3.katı Dünya Buhra· Hizmetç·ler Bazan 

nının Nihciyetini Getirebilecek Mi? l Evleri Nas l Yıkarlar? 
Fransa Bafvekili M. LA

valın Amerikaya yapacaiı 
seyahat hakkında dün etraflı 
maliiınat vermiştik. M. Laval 
yola çıkmıştır. Şimdi artık 
Amerika yolundadır. Orada 
Cümhur Reisi Mister Hoverle 
görüşecek ve bakalım bu 
görüşme ne netice ve~e.cek. 
Dün de söylediğimiz gıbı bu 

ülakatm esası büyük harpten 
m ·ı· mütevellit borçların tecı ı veya 
hafifletilmesi meselesidir. Ma
lumdur ki Fransa mühim bir 

alacaklıdır. 
Seyahate dair Fra?aanın 

Havr tehrinden gelen bır tel· 
graf, Fransa millet~nio b~ 
alacak meselesindekı noktaı 
nazarını anlatmak itibarile çok 
mühimdir. 

Havr, 16 (A.A.) - M. Ll
val, buraya muvasalat ettiği 
zaman halk tarafından fevka
lade hararetle alkışlanmıştır. 

Meh'uslardan Belediye Reiıi 
M. Leon Meyer ile birçok 
hatipler, M. Lavale iyi seyahat 
temennisinde bulunmuılardır. 

Başvekil kısa bir hitabe 
irat ederek şöyle demiştir : 
"Dostum M. Leon Meyer in 
davetine icabet etmek benim 
için büyük bir mahzuziyet 
oldu, fakat bukadar hararetle 
bir istikbale intizar etmiyor
dum. 

Bu hararetli istikbalden son 
derece mütehassis oldum. 
Şehrin ve eyalAtan dost ve 
rakip bütün mümessilleri bir 
araya gelmek suretile bana 
Vaşingtona hareketim anında 
bütün memleketin temenoiya
tını, metalibini beraberimde 
götürmekte olduğum hissini 
vermek istediler. Sizleri inki
sarı hayale uğratmamaya çalı

şacağım. Vaşingtona, Londra, 
Paris ve Berlinde rehberim 
olmuş olan niyetle, yani Ame
rika ile Fransa arasmda daha 
sıkı bir teşriki mesai vücuda 
getirmiye çahşmak niyetile 
gidiyorum. Sulhün tarain ve 
takviyesine çalışmak istiyo· 
rum. Bu ıözlerle hitabeme 
nihayet vermek isterim. ( Şid· 
detli alkışlar) 

Halk, Başvekile karşı da
ha birçok tezahüratta bulun· 
muı ve M. LAval T ransat· 
lantik ile Nevyorka hareket 
etmiıtir. 

1 

Reılmde ıördUiUnUz Çlo ubltlerl Avrupada tahıll ıörmüıtUr. Bunlar Japonya 
ile harp yapılarll\c Çin tıtlkllllaln kuanılmuıoı lıtlyorlar. 

Çinliler M. Brünning 
Ekseriyet 

1 

Muharebeye 
Hazırlanıyorlar Kazandı .. 

Akvam Meclisi Çin - Japon A!man B~ıvekıl~v~· BrU~ninfı! 
· · ~ il d d. S yeoı teşkıl ettıgı kabıneyı 
ıhtıafını ha e eme ı. on M b' M r · t kd' 
celsede Japon murahhası eski e. ufsaln t ~cdısıne a ldım 

t k J d d d. ettı. a {a sag an ve so an 

kb~ya.n1.atınlı ett'~~r ~ 1 vel de 1 tiddetli hücumlara, tenkitlere 
ı : • şga e ıgımız yer er en w • • • 

ayrılmıyacağız.,, Şimdi Akvam ugradı. V~~ıyetı başka ~!r 
C 

· t' f b h 1 b. maksatla gorenler Başvekılm 
emıye ı ena ve u ran ı ır . . w • • 

vaziyettedir. Bundan başka ıtır:ıat kazanamıya~agmı ıddıa 
Mançuri kıtasmda kanlı mü- ettıler. Fakat B~rlınde_n ~elen 
cadele bili devam etmektedir. telgraf haberlerı bu ıddıanm 
Bu hususta son gelen telgraf bu~ünlük, çilrüklüğünU ispat 
şudur : edılyo~: , . . 

Tokio, 16 (A.A)- Maçuri- Berlin, 16 (A.A)- lktıdar 
deki um~mf vaziyet dolayısi- fırkası, kabineye karşı ittihaz 
le, Japon erkanı askeriyesi edeceği hatbhareketi bu ıa-
Kinçeu'nun ve diğer bazı hah tetkik etmiştir. 16 aza 
mahallerin Japon ordusu ta- ademi itimat takrirleri aley-
rafından bombardıman edil- binde rey vermiıler. 4 aza 
meaini zaruri ve muvahk gör- da müstenkif kalmıfbr. Bu 
mllHşt01~· h d karar dolayısile Reicbstag 

a ı azır a Mançuri ve k · d ı d huk~· meclisi orı or arın a u-
havalisinde asıl haydutlardan ff k t' t · metinin muva a ıye ı emın 
başka, Çin ordusuna mensup ld v ö 1 k . d v edilmiı o ugu s y enme -
olup çete halınde veya agı- tedir. 
nık bir halde 200,000 den Bertin, 16 (A.A) - Ademi 
fazla ıaki vardır. Bunlar itimat takrirleri 270 muhalif 
yavaş yavaş Japonyaya karşı ve 3 müstenkif reye karşı 294 
hasmane bir vaziyet almakta- rey ile reddedilmiştir. 
dırlar. Bu kuvvetl~re kark MUthis Bir Borç 
Japon ordusunun anca 
14,000 neferi vardır. . Berlin, 16 (A. A.)- Alman-

T okyo, t 6 ( A.A) -Çindek! yanın 3 l ağustosta 1680 mil-
Japon aleyhtarlığı bareketı yon marktan ibaret olan 
gittikçe daha ıiosi ve daha dalgalı borçları 28 eylülde 
müthiş bir ıekil almaktadır. 1867 milyon markı bulmuştur. 
Cbanghai'daki, Japon aleydh- ~ .... N .. ___ M_ ..................... __ 

tarları cemiyeti bu mıntaka a TAKViM 
bulunan Japonlara yiye~~k GUn sı -18Tı.evel- 931 Hı:aır 1" 

ve içecek aatılmama1ı ıçıo Arabi R&1111t 

bu ayın 14 ünde bir karar S Cemazlyelah.5SO s -T09rinenl-t'47 

ittihaz etmiştir. . nkıt-;;:J.'nutt vakıt-e:ııant- vaaatt 
Bunlar, kararlarını ıcraya 

koyulmuş olduklarından Ja
ponlar timdi açlıktan muıta
rip olmaya başlamışlardır. 

Gloeş112.471 6.14 
Ötle 6.53 12,00 
llundı 9.36 ıS.02 

Aqam 12.- 17,26 
Yataa 1.sı 11,59 
lmaak u.oa 4.55 

Kırkından Sonra Azan Erkek 
Bazı huysuz erkekler vardır 

ki, hizmetçilere musallattırlar. 
Evin içinde kamıının, çoluk 
çocuğunun bulunduğu çatı 

altında, manasız, zevksiz ve 
münasebetsiz bir kadın uğru
na saadetlerini bozarlar. 

Bu işte hizmetçilerden zi
yade erkekler mes'uldürler. 
Daha ziyade kırkından sonra 
saz çalmıya kalkan bazı er
kekler vardır ki, ellerinin 
altında bulunduğu, kolayca 
elde edildiği için evde hiz
metçi bırakmazlar. 

Kaı I' erimden biri böyle bir 
hizmetçi faciası anlatıyor: 

- Biz, diyor, taşralıyız. 
Evimizin efendisi babamızdır. 

Birkaç kardeşiz. Hepimiz 
evliyiz, fakat babamızın evin
de yaşarız. Hepimiz babamızın 
mağazasında çalışırız. 

Fakat bir müddet evvel 
babamın hal ve tavrında bir 
değişiklik haşladı. Biraz sonra 
anladık ki babamız hizmetçiyi 
seviyor. EvvelA sabrettik, bil
memezlikten geldik, hizmetçiyi 
evden kovdurduk.Bu defa da 
babam geceleri eve geç gel
miye ba• a :ı. Nihayet öğ· 
rendik ki bamız, hizmetçiye 
bir ev tumuş, tahsisat bağ
lamış ve onunla yaıamıya 

başlamııtır. Onun bu hareketi 
hepimizi, fakat bilhasaa an
nemizi çok dilgir etti. Fakat 
babamızdır, ne yapabilirdik. 
Kendisini nveoler vaaıtasile 

yapbğı hareketin çirkinliğini 

anlatmaya çalışbk, muvaffak 
olamadık. O, günden güne 
kadına sarıldı. Mağaz:amızın 

kazancı kadına gitmiye baı-

ladı. Şimdi görüyoruz ki, bu 
gidit fena bir gidiştir. Baba· 

mız etrafıDI görmftyor, elinde 
ve awctJnda ae varsa sarfe
diyor. Bunlardan maada ma-
taıayı da j'llnden gUne 
ifllaa ıürUklüyor • Biltün 
aileyi mahvetmeıi muhtemel 
görilnftyor. Biz evlltlar şaşır· 
dık. Babamızın evinden ay
rıldık. Fakat itimiz beraber. 
Sermaye onun. Ayrılsak iııiz 
kalacağız. Ayrılmazsak iflAa 
edeceğiz.Bize bir yol göstere• 
bilir misiniz?" 

Babanızın hareketini izah 
mümkün, fakat müdafaa müm-

çık Hava 
Ve 
Güzel Renk 

Sinema yıldızı Janett Mac
donald, kadınlara güzellikle
rmı muhafaza etmek için 
havayı, göstermek için rengi 
tavsiye ediyor. 

Bu gftzel artiste göre, Ho
livudun kadınlara güzelleşmek 
için verebileceği en iyi tavsiye, 
açık havadır. Kendinizi evi
nize kapamaymız. Bol açık 
hava, sıhhattir ve güzelliktir. 

Güzelliğinizi, göstermek için 
elbiselerinizin rengine itina 
ediniz. Ben daima mavi rengi 
tercih ederim. Bunun içindir 
ki gözlerimin rengi deniz yeşil 
olduğu halde, herkes onları 

mavi görür. 
Cildinize, vücudunuza, saç

larınıza uyan renk, en güzel 
renktir. 

kün değildir. Çoluğu çocugu 
baba olmuş bir ndamın, bu 
yaştan ıonra evini ve çocuk
larım ihmal ederek hovarda· 
lığa kalkması ayıp şeydir. 
Fakat bu işte yalnız annenizin 
talAk ve tazminat hakkı vardır. 

Bundan da siz ve anneniz 
ne kazanabilir bilemem. Belki 
bir rezaletten korkarak ba
banızı ikaza yardımı olur.Yok
sa bugünkü kanunlar muci· 
hince, babanıza bundan fazla 
birfey yapamazsınız. 

Bence yine en salim yol, 
dostlar v&11taaile onu ikaz 
etmek, bu işin rezalete doğru 
yllrümekte olduğunu anlatmak 
kad nı nazarında küçük dli
terccek tedbirler almakbr. 

Ne yapalım, bu erkekler 
böyledir iıtc evladım. .. 
Kadıköyündc Nimet Hamına: 
Bir kadının ne vakit evle

neceği bilinemez. Bu, bir la.
met meselesidir. Otuzundan 
sonra evlenmif, hatta sevilmiş 
kadınlar az mıdır? Bahusus 
güzel ve neşeli olduğunuzu 
söyleyiniz. Bu iki meziyetinizİ 
de muhafazaya çalışınız. El-

! bet bir gün biri çıkıp sizi 

1 
yalnızlıktan kurtarır. 

Hanımte11zt1 
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lıler, Vahnln aekban arı, Ç 

dalğalar içinde yüzüyorlardı. Çu· 
balar, keaeler, helva kaıanlakrı 

milyoner Hacı, alık alık etrafına 
bakınıyordu ve kendiıiJe alikadar 
olmıyarak canlarını kurtarmıya 
1&va9an tehirliden kime raare
Hyoraa aoruyo• du: 

vaneye çevirerek kendi etrafında 
topluyordu.Anııun kopan fırtına, 
tanki bu ikbal ışıtını aöndür
m0ttl1. Artık ne ziya, ne per
vane Hrdı. Zavallı milyoner, 
kınk bir kandil rlbl orta)ıkta 

ıilrünilyordu. 

•tkıyayı mücahit ve vali ile 
avenesini haydut meaabe!inde 
görmeğe temayül ediyordu. 
Murabahacı ve muhtekir Hacı 
Sinaneddinln halk sırtından bol 
para kazanmak maksadlle v.:ıl"• 
lere mütemadiyen rüşvet \•erdi
tini, oğlunu kurtarmak için yine 
o yola döktüğünü hatırlıyarak 
hedef olduklan ilihi ukubette 
onun da tesiri bulundusun• 
hilkmedJyor lardı. 

YAR 1 Ş 
- Si:ı, dedi, rönüllüleri ağı~

layın, karınlarını doyurun... So -
ralar kalktıktan ıonra ıurrele
rini verelim, çuhalarını datıta
lıın. 

Şimdi takip müfreıeai, tehrin 
eşrafı, uleması ve fukarası, ıenit 
ıal a ya dizilmit olan ıofraların 
başına geçerek kuzu ve helva 
yiyorlardı. Hacı Sinan da, kendi 
gibi zengin birkaç tacirle blr 
ıofra İfgal etmltti. 

fşte tam bu sırada, umulmaz 
bir hidiae oldu. Sarayboınanın 
farkındaki Treboyık dağı tara
fından bir kara bulut kOmeıi iÖ

ründG, lembatülbuarda laet taraf 

YAZAN: * * 
l 

karanlıklafb ve milteaklben mtlt
hiş bir fırtına batladı. 

Fırtına alelade bir kuırra 

değildi, tam minaaile bir ifettl, 
datları yerinden oynatacak bir 
tiddette idi. Ayni zamanda o 
kara ve korkunç bulutlardan 
dehtetll bir yapıur d8kGlilyordu. 
Tahripkirlıkta rüzgara refakat 
eden bu yatmur, büyilk bir de
nizin ıBkten yere dü9tütilne se
hap buıule getirecek kadar tld· 
d tll idi ve Qç, bet dakika içinde 

e ü l Kılavuıoğlu bab~eainde 
o Sl ıe Ril . k e afaç kalmıtb· •-
ne çıçe ' n ı · ö 

1 hepılnl hep• nı 1 • 
rir ve •• ' ' l hl 

ıı. tti Takip aaOfreıea' ıe r• 
ptlrmuf • 

d Oril -ve her t•Yı ovaya oj'ru • 
leniyordu. Herkea, can kaytuaun~ 
dOşmüttü, tutandan kurtulma 
için kaçıyorlardı. 

Milyoner Hacı Sinan, AJlahıD 
lanetine utradıtına hGkmederek 
atlıyordu, façını sakalını yolu• 
yordu. Likin o meyuı balind• 
yine oğlunu d69Unerek daJıalar 
araıında batan Vali çadırına 
doğru koıuyordu. Oraya rellnce 
Hatta Hatan Paaanın atlandıtun 
ve Muıtafa Çelebiyi de kolundan 
tutarak terkiyel aldıtını ıördö, 
mecnun ıibl haykırdı: t 

- Aman Paıam, zahmet • • 
m~in, otlumu bana bırakın 1 

Fakat Vail, bu nlynı ltitmemlt 
,öründü, atinı mahmuzladı, ıell•r 
ıçlnde bucalıyan yüzlerce halkıD 
araaından reçerek tehre dojru 
yGrildG. BeUae kadar auya balan 

- Bu itin aslı ne, bu l9ln 
ulı ne? 

Cevap veren, hatta batını 
çevirip bakan yoktu. Y alnıı: bir 
ihtiyar, aekaeolik bir ihtiyar, 
ıeUerio içinde bir nebıe durdu : 

- Eh, dedi, yatmurdan ka
çan doluya tutulur. Otluou d6n 
data, burtin de konata kaldır
dılar. İtin yokıa d6viln dur 1 

* 
Hacı Sinan, kıyametten nıf8n 

veren o korkunç fırtına arasında 
dOte, kalka vali konatına kadar 
aitti. KlmH, tek bir kimae keıı· 
dJıdae yardım etmiyordu. Yarım 
eaat evvel, ıilnOn kahramanıydı. 
bGtütı aaray balkının dilinde onun 
l•ml dolatıyordu. Paranın yarattıtı 
bitik oaalbe, binler" halkı per• 

Gerçi halkın dağılmaaı fır

bnanın uyandırdıtı dehtettendi. 
Likin Vali Patanın Milyonerza
deyi - tıpkı dağ hatlarındaki 
haydutlar gibi - çekip göUlrmeal 
de ahaliyi ayrıca tethit etmişti. 
Herkeı bu vak'anın birçok 
facialar doturacatını aedmıiyor
du ve bitaraf kalmak için 1ahneden 
bir an evvel uzaklaşmıya çalıtı
yordu. Pata, Hacı Sinan da met-' 
um sayılıyordu. Kdavuıoğlu bah
çeainı çamurlu bir tarlaya çevi
ren, Hünklr camiinin minarelerini 
deviren, birçok evleri çöktür~n, 
bir hayli de can zıyaına aebep 
olan bu fırtınalı yaA-mur, Allahtan 
bir ceu ıibl tellkkl nlunuyordu. 
Batan Boınaıarayhlar, yol keaen 

f4te Hacı Sinan n su ve ça
mur içinde yalnız kaımaaına. 
hailenin uyandırdığı umumi başı· 
yet kadar bu düşünceler ve bu 
hükümler df! amil olmuştu. Zava 
adam, beli ve nikbet diyarında 
dolaşan bir avcıre gibi, ndım 
batında bir çukura duşerek 
konak kapısına kadar gelebil
mi9tl. Fakat orada kendiaini 
karıtlıyan yine bir botluk. 
rünnl Üfftten bir boşluk oldu. 

(Arkası var 
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Arabacı ile Pazarlığa Girişince 
Ağzım Hayretle Açık Kaldı ... 
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Kiımn Kara Bekir Paşaya 

bilmecburiye Trabzon yolunu 
ihtiyar edeceğimi bildirdikten 
sonra arabaya bindik. Meşhur 
Kop dağlarını aşarak dört 
günde (Bayburt) a vardık. Bu 
seyahat çok müşkil, zahmetli 
ve tehlikeli oldu. Bu zahme· 
tin ve tehlikenin derecesini 
anlatmak için şunu söyliye
yim: Bizden bir gün evvel 
Erzurumdan hareket eden 
kafile bu Kop dağında kar 
fırtınasına tutulmuı vef tama
men donarak ölmüşttl. Mer• 
keplerile birlikte yol ke
narında cesetleri yatıyordu • 
Bereketi versin bizim seyaha· 
timiz esnasında fırtına kesil
mit ve kar durmuıtu. 

* {Bayburt) ta yenice bir kah-
venin odasına yerleştiğimiz za .. 
man Allaha şükrettik. Ertesi 
sabah Askeri şube reisi Kay· 
makam Abdullah Beyi görmiye 
gittim. 

Kazım Kara Bekir Paşanın 
elimde açık bir emirnamesi 
vardı. Bunda: 

- Seyyahatimizin temin ve 
teshili emrediliyordu. Şube 
reisine bu emirnameyi göste
rerek (Bayburt) tan (Trabzo
na) kadar vesaiti nakliye te
darikini rica ettim. 
Şube reısi: 

- Hayhay, dedi. Fakat 
bizim arabamız yoktur, kam
yonlanmız vardır. Kamyonla
rımız da Trabzona gitmişlerdir, 
avdetlerinde sizi yolcu ederiz. 

Fakat bu kamyonların ne 
zaman dönecekleri malam 
değildi. Burada, bir iki, belki 
de üç hafta bekliyebilirdik. 
Halbuki ben bir an evvel 
yola çıkarak İstanbul tariki1e 
Ankaraya gitmek istiyordum. 

Bu sebeple ( Bayburt ) ta 
yolcu taşıyan yerli arabacıları 
görerek beni Trabzona götür
mek için ne istediklerini öğ
renmek merakına düştilm. 
Hiç sıkılmadan : 

- 45 lira dediler. 
Ağzım hayretle açık kaldı, 

Biraz pazarlık etmek istedim. 
Fakat arabacılar söyledik
leri l:rakam üzerinde ısrar 
ettiler. Bittabi hiçbir netice 
almadan kahvemsi otele 
döndüm. 

Ertesi sabah uykudan henüz 
uyanmış idim ki emirberim 
içeri girerek : 

Bir inzibat zabitinin 
beni görmek istediğini haber 
verdi. 

- Pekala, buyursun, dedim. 
Zabit içeri girince selam 

vererek: 
- Efendim, dedi. Mevki 

kumandanının emrile dışarı 
çıkmamanızı tebliga geldim.Halk 
arasında sizin aleyhinizde bir 
galeyan vardır. Bir fenahga 
maruz kalmanızdan korkul
maktadır. 

Bu cümle Bayburt denilen 
Türk ıehrinde, ve Tilrkçe 

olarak söyleniyordu. Buna 
rağmen bir saniye içinde ka· 
fam bulandı, söylenenin ma
nasını anhyamadım. 

- Acaip ben Türk değil 
miydim, Tilrkiyede bulun muyor-

1 

mıydım?Evet burası böyle idi. 
Fakat o halde bu cümlelerin 
manası ne idi? Kendimi bir 
an içinde senelerce dolaşbğım 
ecnebi memleketlerin birinde 
farzettim. Evet bu, başka tür
lü olamazdı. Maamafih kendi
mi çabuk toplıyarak sordum: 

- Bu galeyanın sebebini 
ne imiş? 

- Bilmiyorum. 
Bu sual ve cevap içinde 

gözlerim karşımda duran za
bitin eline ilişti. Bir elinde 
beş yerine altı parmak vardı. 
Bu müşahede bana derhal 
muhatabımın bence yabancı 
olmadığımı hatırlatb. Bu zat 
benim rüştiyede hfisnilhat 
hocamın oğlu idi, sordum: 

- Siz Abdürrezzak Efen
nin oğlu değil misiniz? 

Zabit bu buluşa hayret 
etti: 

- Evet! 
- Ben sizin babanızın eski 

bir talebesiyim. Şu halde dos· 
tuz demektir. Buna istinaden 
sizden soracağım : Bu emrin 
altında gizli olan sebebi lutfen 
bana anlatır mısınız ? 

Zabit sualime doğrudan 

doğruya cevap vermedi. Yü
zünün buruştuğunu görüyor
dum: 

- V alllahi doğrusunu bil
miyorum. Galiba itin içinde 
bir fenalık var ! 

İşin içinde bir fenalık oldu· 
ğu malüm. Fakat b~ fenalığın 
ne olduğunu ve nereden iel
diğini anlamak lazım ! 

- Siz Mevki kumandanına 
selim söyleyiniz. Böyle durup 
dururken kendi kendimi hapse 
koyamam. Dııarı çıkacağım. 
Bayburt halkı beni tanımaz, 
hiçbir korkum yoktur. 

Zabit selim vererek çıkb. 
Y almz kaldığım zaman kendi 
kendime düşündüm: 

- Bu, ne demekti. Hiç ta
nımadığım Bayburt halkı ba
na düşman olmuştu. Ben bir 
vatan haini değildim. Vatanı

ma döndüğüm zaman bekle
sem beklesem teşekkür bek
lerdim. Mücazat değil. 

Ohalde? 

Ohalde bu işte mutlaka 
bir yanlışlık vardı. Bu yanlışlı· 
ğı derhaldel anlamalıydım. Ta· 
bancamı : cebime koyarak so
kağa çıktım. 

( Mabadl yarın ) 

ltalyada Bir Yangm 
Roma, 16 ( A.A ) - Am

lafl hAkimi tarihi kliseye ya
km bir binada bir yangın 
zuhur etmiş olduğundan ve 
kliseyi de yakmak tehlikesi 
mevcut bulunduğundan Na
poli itfaiyesinin muavenetini 
iatemiştir. 

-~----=------
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SİNEMALAR 

Bu Sütunda Hergiin ALKAZAR - Manueıı 
ALEMDAR - Yanık kalpler 

Muharriri: Server Bedi _____ Jl ARTiSTİK - Sevil Dan,ö:ııü Önümüzdeki Çarşamba 
akşamından itibaren 

ELHAMRA sinemasında 

Şen insanlar 
AS R t - Fakır mllyoııor 

NE 1 Ç l
e N? EKLER -Mllton 

... 
• 

ELHAMRA - ParlaU Kahveci 
ETU VA L - Caz kıralı 
FERAH - Altına hUcum 

O gün, Vasfiye Hanıme
fendi, güzel bir öğle yemeğin· 
den sonra, bir bivan üstünde 
uyukla mı ya hazırJamyordu. 
Hizmetçi içeri girdi ve bir 
misafir ismi söyledi. 

Vasfiye Hanımefendi yerin· 
den bir sıçrayıı ııçradı, bir 
doğruluı doğrulduki hizmetçi 
bir adım gerilemiye mecbur 
oldu : Nadire mi gelmiş 1 
Nadire Şilkril, ki bundan Uç 
sene evvel, kocasını ve çocu
ğunu bırakark, başka birile 
kaçmışb. Ondan sonra haya
tından hiç kimse haber ala· 
madı. Şaşılacak şeyi Burada 
ha?.. Çok tuhaf, çok acayip! 

Vasfiye Hanımefendi, he
men: 

- Buyursun, dedi. 
Ve gözlerine on beş sene 

evvelki tazeliğinin bütün dik
katini doldurarak kapıya bak
tı. İçeriye giren Nadire, genç, 
boylu, sarışın, güzel bir ka
dındı; fakat solgun yüzünün 
hafif boyaları altında ve haleli 
mavi güzlerinin1 oyuklarında 
acı, yorgun bir mana vardı. 
Şapkası pek sade ve mantosu, 
bu sonbahar günlerine göre 
pek hafifti. 

Vasfiye Hanımefendi gli
Himsiyerek : 

- Sefa geldin yavrum, de
di. Şöyle yakınıma otur ba
kayım? 

Nadire oturdu. Bakıştılar. 
Vasfiye Hanımefendinin me· 
rakı gözlerinden o kadar bel~ 
liydi ki, Nadire Şükrü, sorgu
ya suale meydan kalmadan 
vaziyetini anlatmayı muvafık 
buldu ve başladı: 

- Bilmem hakkımda ne
söylUyorJar, ~ fakat ben yine 
size ŞUkrn Beyi niçin bırakıp 
kaçtığımı anlatmak isterim. 
Kocam kibirli, yalnız kendini 
düşünen, haksız bir adamdı. 
Sebepıiz... ve... ve... insana 
boğacak derecede müthiş bir 
kıskançhğı vardı. Beni haksız 
yere, kaç defa, Ulvinin met
resi olmakla itiham etti. 

Halbuki Ulvi benim yalnız 

hoşuma giden bir adamdı, bir 
dost. Başbaşa kaldığımız za
manlar beni sevdiğini söylü· 
yordu. Hepsi bu kadar. Fakat 
kocam öyle ileri gitti, üstüme 
öyle fena şeyler yordu ki ca
nıma tak dedi. Bir gün Ulvile 
karar verdik ve onunla beraber 
alıp başımı seyahate çıkbm. 

Onun biraz parası vardı, be· 
nim de bıraz. ikimiz de paramı
zın çoğunu harcadık. Darlık 

başladı. İnsan sıkıntıya katlanır 
amma ya hiribirini çok sevmeli 
yahut başka bir Umidi olmalı 
değil mi ? Bizde ikisi de yol(.. 
tu. Biribirimize ağır gelmiye 
başladık. Nihayet gtlrültnsüz 
ayrılmıya karar verdik. O 
İzmirde kardeşinin yanına 
gitti, ben de buraya geldim. 

- Eh... Şimdi ne yapıyor
sun yavrum? Nerede oturu
yorsun? Bir yardıma ihtiyacın 
varsa elimden geldiği kadar 
yapayım... Belki maddi bir 
aıkıntı , filin? •• 

Nadire kızardı. 
- Hayır bayar, hiç birşeye 

ihtiyacım yok, akrabamdan 
birinin yananda oturuyorum, 
rahatım, iyiyim, teşekkür 

GLORY A - Sara odanın esrarı 

KEl\'lAL B. - Mukaddes dai 

MAJIK - Son bllyilk 

MELEK - Partsll Kahveca 
MiLLi - Bu•enin kıymeti 

OPERA - Vartova Kalesi 

Tamamen lspanyolca mUkemmel ope· 
retlnde dllnyamn blrlnd dansö:zO 

ROSITA MORENO'nun 
ralı:•ettiğ'iul görecek ve Rio dejanelro 

milH tfyatroauna menıup 

ROBERTO REY'i SIK - itham ediyorum 
tlakUdar fiile - Aşk r.sml ederim. s•çfdl ve birçok lspanyol yıldızının 

taganni ettiğini dinleye
ceksiniz. 

- Öyleyse ..• doğrulunu ı6y· --=========-

le bana... Ştıkrn Beyle ara- ispanyada Grev 
nızı bulsam olur m'b? Belki C d' 16 (A fs a ax, . A.) - pan-
de bana bunun için geldin. yanın cenubundaki demiryollar Pek yakmda 

MELEK sinemasında - Hayır, kat'iyyen bunun şebekesinde çalışan işçiler hu 
için değil, ben 6lürUm de akıamdan itibaren grev yap--
bir daha Şilkrilye boyun mıya karar vermişlerdir. 
iğmem. Fakat başka birıey Tramvay işçileri 48 saatlik 
var. Benim çocuğum var, bir grev ilAn etmişlerdir. Bir-
küçük " Alp ,, ım. Diyecek- k k 
siniz bana ki çocuğun pek 
geç aklına gelmiş. Evet, 
hakkınız var, çocuğuma karşı 
suçluyum ben... Fakat bunu 
tamire çalışacağım. Hiç olmaz
sa arada bir yavrumu gör
meliyim. İzin verirseniz bu
rada görürüm. Sizden rıcam 
bu, Hanımefendi. 

* Ayni gün, Vasfiye Hanı· 
mefendi, Şükrü Beyi yazıha

nesinde görmiye gitti ve ona 
meseleyi anlattı. 

Heyecanlarını daima gizle
yen Şükrü Bey hiç.bir hayret 
göstermemişti. Meseleyi so-
nuna kadar dinledikten sora, 
hakiki duygusunu hiç belli 
etmiyen bir sesle dedi ki ; 

- Bu kadın, aradan Uç 

sene gibi bir zaman geçtik· 
ten sonra çocuğu olduğunu 
hatırlıyor. Zavallı yavrucak ... 
Anasının bir seyahate çıktığını 
söyJiyerek, üç sene, zavallıyı 

nasıl oyaladım, onu yalnız 

ben bilirim. Ben sırf bu 
çocuğun hatırı için mahke
melere koşup ta talAk davası 
açmadım. 

- Yine yavrunuzun batın 
için bu kadmı affetmez 
misiniz? 

- Affetmişiz ne olacak? 
Buraya mı gelecek? Yine be· 
raber mi yaşıyacağız? Asla! 
Benim haysiyetim var. Çocu
ğunu görmek istiyorsa iÖr· 
sün. Mani olmam. Hay bay, 
size gönderirim, görllr. 

Vasfiye Hanımefendi, yu
muşak, titrek, içe geçen 
tatlı bir sesle Şükrü Beyi 
razı etmiye çalışti, böy
le, büyük suçlardan sonra, 
yuvalarına dönen kadınların 
fedakarlıklarını ve eskisinden 
fazla yararlıklarını anlattı ve 
adeta yalvardı: Çocuğun ha
tırı için, çocuğun saadeti için. 

Ştikril Beyin ruhunda bü
yük bir kavga başlamış gibiy
di. Nihayet, yüzll düzeldi, 
göleri tatlılaştı : 

- Pekali.. dedi, ne yapa
lım? Gelirse gelsin .. Olmuştan 
bitmişten bahsetmeyiz, herşeyi 
sineye çekeriz, yavrucağm 
hatırı için ! 
Yarım saat sonra, Vasfiye 

Hanımefendi, kendi evinde 
Nadireyi buldu. Ona meseleyi 
anlattı. 

Genç kadın sıçradı : 
- Ne?.. Ben yine Şükrü 

ile beraber mi yaşıyacağım? 
Allah göstermesini Benim hay· 

ço imseler tevkif oJunmuı-
tur. 

siyetim var! 

Vasfiye Hanımefendi, Ştikril 
Beyi razı etmiye çalıştığı gibi 

Nadireye de uzun uzun dil 
döktü, Adeta yalvardı: Çocu
ğun habri için, çocuğun aaa
deti için. 

Nadire içini çekti: 

- Ah, dedi, peki, ne ya· 
payım ?.. Kabul ederim.. Tek 
yavrum anasından aynlmasın. 
Onu saadeti için. 

Evet, bütün bunlar çocuğun, 
küçüğün, yavrunun, yavrucağı
zın habrı için, saadeti içindi; bu 
doğru .. Fakat, Nadire için de, 
Şükrü için de, biraz, mazi
nin derslerinden istifade ede
rek daha mes'ut yaşamak 
için değilmiydi? 

AT TİK 

Tabloları ve musikisi DÜN
y ANIN bütün GÜZELL14 

GİNİ mündemiç muazzam 
film... BiR HARİKADIR. 

1 MAURICE CHEVALER1nin 
MELEKve 

ELHAMRA 
sinemalarına takdim ettiği 

Parisli Kahveci 
filmini seyretmekle temqa
kiran bermutat bugün de 
öğleden sonca hoş iki saat 

geçirecektir. 

Çünkü, PARISLl KAHVECİ 
filminde herşey şendir. 

v Bu sene fevkalade muvaffakiyet kazanacak 
olan bir Alman opereti 

KIRALIN GÖZDESi 
( Dlo F oer.terchri•t1 ) 

( Vi7ana Operaaından ) IRENE EISJNGER ( Nl· 
ebelungen'fn Slegfrled'I ) PAUL RICHTER. 

G L O R Y A'da 
FEVKALADE BiR TEMAŞANIN 
HARiKULADE MUVAFFAKIYETl 

E. A. D U P O N T'un eseri 

ATLAN TİK 
ilaveten: Pathe Jurnal No 7 

Bu akşam Saat 9,30 da 

MAJİK SİNEMASININ 

Büyük Galasında 
Dünyanın en meşhur mugannisi 

AL ]OL SON 
SON ŞAHESERİ OLAN 

ONU ŞARKiLE SÖYLE 
filminde kendisini dinlemeğe gidecek haklı teshir ve 

j1)ııı edecek ve teeuürden titretecektir. 

zengin programmı gfümek arzusunda bulunacakbr. 
CİNS 1 LA T 1 F, Sidney Chaplin ve Betty Balfour 

tarafından eğlenceli bir komedi. 

FAKIR MiL YONER Richard Talmadge ve 
Constance Howard tarafından bir dram. 

16 1 /2 matinesinde ve her akşam 
VARYETE NUMARALARI 



Sadrazam Mahmut 
Paşanın Öldürülmesi 

Gibi 
Sara yd!KLED~?ıv~~ı~-

Şevket 

Haberi 
Patladı 

' Her ha/ela. mohf•ztl•r) 
21 Nlaaa 528 

b 
Bugün, aababtanberi içimde 

liyük bir aıkmtı vardı. G~ 
ce, pek kanflk riyalar gör
lbtiştüm. Bfttlln bunlar ruhu
mun nıerinde btıyftk bir 
tazyik yapıyor... Ve aanki 
beni, bliyük bir facianın ma
temine hazırlıyordu. Ak
tama kadar büyUk bir karar· 
aulıkla oradan oraya dolaş
lllıt ve bu fena hisleri yen
IDİye ujrClJmııtım. 

Nihayet akpm yalda~m·ıta. 
Beylerbeyi camiainin mınar-: 
Iİnde okunan ezan aealen, 
rtlzglrla aavnıla saYl'llla sara· 
Ylll pencerelerinden sDzftlilyor 
•e bu da ayrıca kalbime bir 

hlizUn veriyordu. . . 
Birden bire Rasım Beyın 

telefonu acı acı çaldı. Bu 
ince ve tannan zil sadasında, 
nıeş'um bir facianın ~ğlıklan 
vardı. Rasim Bey, mıkrofonu 
eline aldı. Daha ilk ifittiği 
ıözlerde, rengi sarardı. Aldıl'! 

· haber okadar acı bir feliketi 
ihtiva' ediyordu ki, el!n~eki 

'k f ti"tn'yor ve gıttıkçe mı ro on . 
çatılan katları a~bnd~ gözlen 
daha ziyade derınleşıyordu. 

Rasim Beye telefon eden, 
İstanbul Muhafızı (Cemal B.) 
di. Cemal Bey; pmdi (Beya
ııt) meydanında Mahmut Şev
ket Pş. nın şehit enildiğini ha-
ber verdikt~n sonra, bu hidise-

. daha büyük ve daha 
nın 'h . 
faciah bir şekil alması ı tı-

1. e binaen sarayda ma ın . 
. eden tedabirin itt1haz 
~~~masım tebliğ ediyordu. 

Rasim B. büyük fa~ianın 
Yerdiği tesir altında bırden-
bire pek ziyade ezilmiş o!
aakla beraber, derhal kendı-
al topladı. Şu and~, vazi
feainin ne kadar agırlaşmış 
oldupnu anladı. Bütün k~
derlerini ve ııtıraplannı hır 
tarafa bırakarak lizımgelen 
tedbirleri ittihaza başladı. 

Vaziyet, çok nazikti.. Be
yazıt meydanında patlıyan bu 
mel'un silAhların bir (İrtica ) 
başlangıcı olması, pek. ~o~ 
muhtemeldi. Şu ande ıkincı 
bir ( 31 mart ) ın ve yah~t 
yeni bir (Çırağan sar~yı v~~ ~ 
aıı)nın zuhur ~tmıyecegını 
kim temin ederdı. 

Büttin bu ihtimallere kartı 
IGğüs gererek millet •e bft
kfı ti korkunç bir akibetten 
laı~:rabilmek için en kısa 
•e en kat'ı bir çar~ye .teveı· 
•lll etmek, en tahıl bır za· 

l'Uretti. h 
Rasim Bey, evvel& mu a· 

fıılardan Mahmut Beye haber 
IGnderdi. Vaziyet hakkında 
16rnıuı. Mahmut Bey odad~ 
çıkbktan sonra V lııf Beyı 
Çaiırttı. Onunla da bir mnd
det konuıtu. O da odadan 
çıktıktan sonra Naci Beye 
haber yolladı. (*] . . .. i 

Naci Bey, odaya ~rdıa-
tanıan Rasim B. ayakta ge-

ıı O eınada .. rayda iki V&11f 
~cb. Biri (K.UçUk Vbıf Bey)dlr. Dlg 
: de_. ltlvarl yilııbatı.aı V&aaf BeJd r. 
~lara blrlblrlne kanttarmamak lç.i 
tll.alh_~diyorua ki, Raalm Beyin çatırt ı 
"""ftttG, (Kl91k) Vbıf Baydlr. 

116 _______ __. 

ziyor, mütema· 
diyen lortadaki 
masanın etra
fında dolaşıyor· 

du. 
Batında kal-

pak yoktu. G6a· 
terdiği bftttha 
sükftn ve itidal• 
raj'men yine yü· 
zOade acı bir 
teeallr •• ısb 
rapla karlfık 
gi:ıli bir tehev
Yilr okunuyor
du. 

1''a i Bey, 
dim dik ayakta 
duruyor ve Ra· 
sim Beyin sö· 
ıüoU bekliyor
du. Rasim 8. 
birdenbire Nac. 
Beyin 6nlinde 
durdu. Hiddet· 
le parlıyan göz· 
lerini Naci Be
yin gözlerine 
dikerek: 

- Haberin Mürteci kurşunlarile öldürülen 
var mı Naci Mahmut Şevket Paşa 
Bey .. Şimdi, lıtanbulda Mah· istediğimi kavrıyabiliyor musu· 
mut Şevket Pa,ayı şehit nuz? .. 
ettiler. Naci Bey, derin uykusun· 

Dedi. Bu feci haber, Naci dan birdenbire uyandırılan bir 
Beyin dimağı lizerinde oka- somnanbol gibi idi. Her za· 
dar büyUk bir tesir yapmıt man, çok muntazam ve dü-
idi ki ; askerlik disiplinini bile rlist sÖ7. söyliyen bu genç 
unutarak haykırdı. yüzbaşı, adeta çeneleri ~iri· 

- Ne söylüyorsunuz efen- birine vurarak bütün kelıme-
dim?... leri biribirine çarparak cevap 

Şimdi, Naci Beyin çehreai 
simsiyah kesilmiş.. Gözleri 
hayret ve ıstırapla açılmış, 
biltiln vlkudu şedit bir ihti
liçla sarsıhyordu. 

Rasim Bey, hiddetle titri
yen bir sesle devam etti: 

- Maalesef böyle Naci 
Bey... Alçakçasına bir sui
kut vaki olmuş.. Belki baş
kalarına da olacak bu ihanete 
daha kimlerin kurban gide
ceği henüz belli değil. Mt.m-
Jeketimiz.io büyük bir buhran 
içinde çalkandığı fU dakikada 
biz de dilımanlarm cinayetle
rım beklemek karf1sında

yız... Bu suikastin büyllk bir 
irtica hareketinin mukaddi
mesi olmak ihtimali var. En 
evvel bunu nazarı dikkate 
almalıyız. Sir.in, buradaki 
ehemmiyetli vazifenizin çok 
iyi mOdrik olduğunuzu bili
yorum. itte bu mühim yaz f .
nin pek nuik saatleri huliil 
etmifti. 

Bu hainane hareketin neticesi 
nereye varacak ? Onu ıimdilik 
kimse bilmiyor. Bizi kim temin 
edebilir ki bu ıuikutin albn· 

d herhangi bir, (31 Mart) ve 
an k' 

yahut bir (Çıragan aarayı va -

) kmıyacaktır .. Ben, vakayı 
aıı çı . 
bu ıekilde tahmin ebnı!or?~· 
Herhalde bunun netidcesı ke 

Bilmem. ae eme 
olacakbr. ' 

verdi : 
- Evet efendim ... Her hal· 

de, şuursuz bir hareketi is
yaniyenin, bu saraya karşı 
tevcih edilmek imkan ve ih· 
timali vardır. Bu, nekadar 
ıedit ve elim bir vaziyet 
karıısında bulunduğumuzu bi
ze gösteriyor. Vazifemizin 
hulülü dakikasında tamamen 
müteyakkız bulunacağımıza 

emin olabilirsiniz. 
(Arkası ur) 

Fransa 
Sırplara 
Para Veriyor 

Pariı 16 ( A.A) - Mal~ 
ajanı, Yugoslavya Hllkümetı 
mllmeuiUerinin Fransa h&kfı
meti ile bir itiJAfname imıa 
etmiş olduklarını ve bu itilaf· 
namenin krediye müteallik 
bulunduğunu lstihbarabna at
fen yazmaktadır. 

Petrol Siyaseti 
Londra, 16 ( A. A. ) - An· 

glo • Persian gruplan ile Ro
yaJ Butchi Sbell müeueseai iıtib· 

sal ettikleri petrollerin f ngiltere 
ve İrlanda dahilinde daha iyi ve 
daha ikbaadl bir surette tev· 
ziini temin maksadile bir kum· 
panya vücuda getireceklerdir. 

( Ba,tarafı 1 inci aayf ada ) * * * Size Tabiatinizi s·· z· ı· oy ıye ım ... 
Herkes bilir ki lstanbulun 

ıudan yana zenginliği bir 
darbıme•el olmUftur. Fakat 
bu sulardan tam manasile is
tifade edilemediği de yine 
methur bir hakikattir. 

1

1551/uan beg: 
Ap bqlıchr • 
Hoppahktan 

hafiflikten haz-

ı7 Kadir Efen
di: intizam lru
yudatını ihmal 
eder. Kendi 

Bakınız, bir karümiz l.tan
bulu battanbafB dolatmıf, 
bütün çeşmeleri teker teker 
tetkik etmiş ve aldığı neticeyi 
biıe bir mektupla bildirmiıtir. 
Mektubu şuraya yazıyoruz: 

"Cuma gilnli Ayasofya ca
mime gitmiştim. Albn yazı
larla ıtislil geniş tadırvanın 
yirmi musluğu ile kartıda 
bulunan yüze yakm musluk 
kupkuru idi. Ancak nç tane· 
sinden iplik kadar su akıyor 
ve bunlann baımda da ytlz
den fazla insan n~bet bekli
yordu. Dı,an çıkarak Alemdar 
caddesine baktım. Oradaki 
mermerden yapılmış o mus

luklu çeşmeden su akmıyordu . 
Daha ilerde Zeynep Sultan 
hayratından olan ve gelip ge
çenleri hayrette bırakan o 
güze) çeşmenin de suyu yok
tu. Biraz 5tede bir çeşme 
claha vardı ki onun da suyu 
keiilmişti. 

Buradan N uruosmaniyeye 
kadar tesadüf ettiğim Uç çeş· 
menin de kezalik suyu yoktu. 
Muruo!maniyenin elliyi müte· 
caviı musluğundan yalnız iki 
tanesi akıyor, diğerlerinin 

suyu yoktu. Bayazıt camiine 
geldim. Yalnız buranm fadır
vanı akıyor. Buradan Fatihe 
kadar güzergahta önünden 
geçtiğim on çeşmenin de 
suyu akmıyordu. Fatih camii
nin yüz kadar musJuğundan 

da yalnız üç tanesinin suyu 
var, diğerlerinin yoktu. Buradan 
Edirnekapısına kadar gidil
diği halde tesadüf edilen 
yirmi kadar çeşmeden yalnız 
bir adedi ( Edirnekapııı civa
rında ) suyu akıyor, öteki
leri kupkuru idi. Şimdi bir de 
aralık sokaklara uğrıyalım : 
Tesadüf ettiğiniz yüzlerce çcş· 
melerden ancak yüzde befi· 
nin suyu akıyor, diğerlerinin 
suyu yok. İstanbulda noksan
ıız altı yüz tane ç~~meoin 
bugün ( hakikat olarak ve 
bir tetkik neticesi söyliyo
rum ) yalnız elli ve yahut 
altmış tanesi akıyor. Yüzde 
doksanın suyu yoktur. Acaba 
bu çeşmelerin suları neden 
kurumuş? Kale haricinden 
bu çef melere kadar yapılmıt 
olan su yolları ne olmuş? 
İstanbulda bu çeşmeler idare 
lerine bakan makamdan bunu 
sorabilir miyiz?,, 

Kariimizin mektubu burada 
bitiyor. Biz fazla birşey söy· 
lemiyeceğiL Yalnız bu tetkiki 
bir de belediye ıu müdürlli
ğünün yap:nasmı iatiyeceğiz. 

r 
ON DÔRÜNCO 

PATRON KUPONU 

No. 7 
Guatamtsde on bet ,tlad• bir 

nrmekta oldujumua Patroau 
bedHa almak l•tlyotıanaz, ba 
kuponu kulp Pklayuus ,,. IS 
kul>(N' toplarımı:. Patroatanımı· 

dan pek mamaııa olacalıuıınu. 
Patronlu na9redlldllderi ıBıı· 

den IUbarea l.tanbul karil•rl!llb 
blr hafta, tqra kartlerl mlı on 
rtın lçlad• kuponlanm ra.d .. 
maUdlrlar. Bu mGddat reçtiktea 
toıara kupoıılar kabili adilmu. 

1 

zetmez. Arka
dqlarile ıe
çiıımuini •• 
kendisini HY· 
dirmesini bilir. 

Atılran ve atak 
değildir. .. 

Nizamettin Efendi: Ka-
naatklr değildir. Menfaatle-

rine uyıuıı gelmiyen şeylere 

karşı bırçınhk göstetir. Hür

riyet ve iatiklllini sever, mu
ziplikten hazzeder. Zekisını 
daha nafi bir surette istimal 
etmeai temenni olunur. 

lt 
Hatice hanım: 

- Fotofrafıaın derdal letunlyor -

Göler ytizlüdllr. Yalmz ken
clWle meşgul olmaz. Muhitin
de cereyan eden hldiıelere 
llkayt kalmaz. Kendini fazla 
bej'enir. 

• 
lstanbul 
Meb'usları 
Belediyede 
Vilayet Dahilindeki T et
kik Neticesini Belediye 

Azasına Anlathlar 

lstanbul Meb'uslan Daimi 
Encümende 

Dün öğleden ıonra lıtanbul 
ıneb 'uslarmdan Salih Cimcoz, 
Ziya ve Sadettin Riza Beyler 
daimi encümene gelerek saat 
altıya kadar encümen axasile 
g5rüşmüşlerdir. Meb'uslar 
vilayetin bütlin kazalarında 
tetkikat yaptıkları için bil
haJaa vilayet yolları bakındaki 
ml\şabedelerini ve bu hususta 
takip edilmesi lazım gelen 
esasları daimi encümene söy· 
lemişler, şehrin ihtiyaçları 
hakkında azanın fikir ve mü
talealannı almıtlardır. Meb'us
lar yeni belediye kanununun 
daimi encümence tadil ve 
ıslaha muhtaç noktalarını ıor· 
muşlar ve bilhassa yeni bir 
( istimlak ) kanunu yapılması 

lizerinde durarak bu husus
ta azanın fikirlerini 6ğren
miflerdir. 

Meb'uslar İstanbul hutane· 
terine ae1en taırah hastalara 
daha çok yardım yapabilmek 
için her vilayetin bütçelerine 
birer miktar para koydurmak 
ve İıtanbuldaki sıhhi hizmet
leri daha geniş bir 8Urette 
yapabilmek için Ankarada 
teşebbllsatta bulunacaklarını 

Yadetmiılerdir. 
Daimt encllmen azası es

kiden ha11rlampta Meclise 
Yerilen Ebniye Kanununun bir
an evvel Meclisten çıkanl

maaını meb'uslardan iste
mişler ve bu kanuna ilive 
edilmeai llzım gelen bazı 
mlihim noktalan göstererek 
kanunun bir defa daha Mec
lia encllmenine iade edilerek 
tekrar görülmesini meb'uılar-
dan iatemitlerdir. Meb'ualar 
buna da çalıpcaklarım aynca 
•adetmiılerdir. 

* 

bqma iş yap
maz, çekingen
dir. Derslerile 
daha ziyade 

DlCfiuİ olmua 
temenni 
nur. 

olu-

A. (Şoför) Efendi: 
- Fetofrahaıa derclal latualyar _ 

Honrdalıktao hoflallll'. Bl
liperyazdır. Muvaffakıyetlerini 
teıhirde mübalağaya kaçu. 

Çok llyler, delidolu bareket
lerile kendini aevdirir. .. 

Salim Tur/uın hg: 
(Fototufıaın derclal ı.tealyer) 

Atak ve ahlgandır. Her 
ıeyi çabuk öğrenmek, mtlf-
k61Ata maruz kalmamak iıter. 
Sabra tahammlllll zayıfbr: 
Kararlarını 11kıık değiıtirir. 

jiık 
Mekteplere 
Hücum 

(Battarafı 1 inci aayfada) 
Halbuki '.kanundan evvel her 
ıene 700 kadar talebe bu 
mekteplere ıririyordu. Maa
rif MüdürlüğU bu yeküııu da 
hesaplıyarak hazırlandığı hal· 
de bu seneki mUracaatİD 
çokluğu karıısında aldığı ted· 
birlerin noksan olduğunu 
anlamıştır. 

Bunu için yirminci, kırkıncı 
yirmi dördüncü ve yirmi ye
dinci lıkmekteplerde öğleden 
evvel ve öğleden sonra derı 
görmek üzere talebe ikişer 
kısma aynlmııtır. 

ilk mekteplerde talebe 
haftada (26) saat ders gör
dükleri halde bu şekilde (24) 
saat okumaktadırlar. Bu ıu· 
retle tayyedilen beden ve mu-

siki derslerini talebe tatil zama· 
mnda yapıyorlar. 

Bu tedbir bu mekteplerin 
birinci, ikinci, OçlincU ıınıfla-
nna hasredilmiftir. Mollagü· 
rani, Unkapanı ve DaYutpqa-
da yapılmakta olan ilkmek· 
tepler yakında biteceğin· 
den mektepıizlik buhranının 
önüne geçilmit olacaktır. 

Bu seneki talebe f azlalığmı 
sa1Ahiyettar bir zat ıöyle iz.ah 
etmektedir: 

" - Bu sene lıkmektepJere 
( 340 ) doğumlu çocuklar abn
maktadır. 

Bu çocuklar kat'i ıulhun im· 
zalandığı ( 339 J senesinden 
sonraki tevellUdata aittir. 
Umumi harp ve istiklil harp
lerinden dönen askerlerimiz 
sulha ka\ UŞJDca evlendiler ye 
çocukları oldu. 341, 342 do
ğumlularda da bu tehac8-
mün olacağım zannederim.,, 

Cumaya GUreş Var 
İstanbul Güreş Heyetinden: 
23 - JO- 1931 cuma günD 

aaat 13 de C. H. F. Beyoğla 
kaza merkezindeki idman sa
lonunda senenin ilk teşvik 
güreş müsabakası yapılacaktır. 
Bu meyanda l 9'l9 - 1930 se
nelerinde mıntaka birincili~ 
müsabakalarında derece ala 
kıymetli güreşçilerimize ma 
dalyaiarda tevzi edilecektir. 
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f VAPURLAR 1 
TAVİL ZADE VAPURLARI 

lzmir Postası 

~~~,~~,Ep! 
ı:artesi gUnü 17 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakka
le ve İzmire azimet ve Çanak
kale uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da Ye

rilir. Adres: Y emiıte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
v;~u::v:~ Pazartesi 

glinü akıamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rize
ye azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
2~;:.:::, Çarşamba 
gunu akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire-
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tef sil it için Sirkeci, 
Y elk~nci hanındaki acenta
hğına müracaat Tel. 21515. 

Fatih sulh üçüncil hukuk 
mahkemesinden: Hatip Musli-
hiddin mahallesinin Cabi •oka· 
tında 12 No. hanede sakin fstan· 
bul Sıhbiyye Müdüriyeti muha
aebe katibi lsmail Hakkı Beyin 

nez.dinde müteveffa Mustafa N::
ri Beyin kerimeleri Fatma Kimı
:ran, Şükran, Leman çocuklara 

mumaileyh amcaları lsmail Hak
kı Bey 5-10-931 tarihinden iti
baren vasi tayin edildiA-i alika
daranm malümu olmak üzere 
ilin olunur., 

it An 
Müddeti hitam bulmuş olan 

Bakırköy Koperatif Şirketi 
için tasfiye memuru intih.ap 
etmek Uzere ~üreki işbu T eş
rinievvelin otuzuncu Cuma gtinü 
saat 14 te Bakırköyde Halk 
Fırkası salonunda içtimaa da
vet olunur. 

Meclisi İdare Reisi Esat 

lstanbul Beşinci icra Memurluğnn
dan: Bir deynıp temini için mahcuz ve 
furuhtu mukarrer bulunan iki taraflı ve 
dört ılllndirll tekmil takım vıı!si il:isi 
Vigo, üçü Nor markalı ve iki adet Blan· 
tlstcr ve numcralı ve iki adet elek, ve 
bir adet elli beygir kuvvetinde elektrikli 
motör, ve bir adet 30 beygir kuvvetinde 
ve kez.a bir adet 30 beygir kuvvetinde 
cem'an 3 adet elektrikli motör dinamo 
bir adet tek diz.il buğday yıkama ma· 
kinası maa teferruat ve bir adet lovoı 
markalı buğday yıkama elvetorlk berr
ber bir adet evrika buğday temlılcuıek 
için H. O. ve bir buğday almak için el· 

vetor.ve H. D. otomatik kantarile beraber 
50 kiloluk 21/10/931 tarihine mUı:ıdif 

çarşamba glhıü saat 9 dan 12 ye kadar 
Clblidc T:ıı l ııkeleılnde değirmen fab
r k sında b l Uzayede matılacağıııdan 

t 1 pl crln yevın "e ., . ti ıneı:kLlrda ma· 
lı llnde buluııııcuk icra momuruna mU
ra ... ıı.atl rı Ulin olunur. 

----- - - - - - ----.._ _____ -- - -- --------___ ____._-~ 

ve 
Dansing SARTRAL BAR 

Her ak9am sengin Yaryete 

John Harrison 
nuına.raları The Orijinal 

Sevilla Gırls 
D A Baıt tevtl - lle\jur Aıa.R rn·~r K A 

DUO MiMi • W ALERY A REAL JAZZ 
Hergün Saat 18 den itibaren danıh matine 

. 

iktısat Vekaleti Maadin 
işleri Umum Müdürlüğü 

Taş Ocakları Müzayedesine 
Mahsus Kaimedir 

Kars viliyetinin Komasor (Aleksandrof) civarındaki sünger 
taşı ocağı berveçhi ati şerait ile mür;ayedeye vazolunmuştur. 

Birinci madde: Müddeti ihale 25 sene olacaktır. 
İkinci madde: Taşocakları nizamnameınnın on yedinci 

maddesi mucibince en ziyade resmi nisbl itasını ve tarihi 
teslimden sonra ikinci seneden itibaren asgari senede 200 ton 
taş ihraç ve imalini taahhüt eden talibine verilecek ve 
taahhüt olunan resme ve ihraç ve imal olunacak taş mikta
rma nazaran dun resmi nisbi ita ey edikleri halde noksanı 

emanet akçesinden ikmal olunacak ve bu sebeple noksan 
kalan mezkur emanet • akçesi mültezim tarafından derhal 
ikmal edilecek ve aksi takdirde mukavelename hemen fesh 
olunarak ocak yeniden müzayedeye konacaktır. 

Üçüncü madde: Ocaktan çıkarılıp halen mevcut taş 
hükumete ait elup b ilahare hüküınetle mültezim arasında 
tesbit edilecek fiata müitezime devredilecektir. 

Dördüncü madde: Rüsumu nisbiyo hini imrarında ve rüsu
mu mukarrere dahi nizamın tayin eyl ediği miktar üzerinden 
her sene iptidasında tediye edilecektir. 

Beşinci madde: Resmi nisbi ve mukarrerin yiizde altısı 
nisbetinde teçhizatı aslceriye tertibi tediye edilecektir. 

Altıncı madde: Taş ocakları nizamnamesile ol bapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkamına ve kavanini haliye ve 
müstakbelei devlete ittiba etmiye mecbur olacaktır. 

Yedinci madde: Bir senelik taahhüdü ve peylerin ka
bulUnü teminen mültezim hükumet nezdine Miili bankalardan 
alınacak 2000 liralık teminat mektubu bulundurulacak tarihi 
ihaleden itibaren bir mab zarfında mukavelenameyi imza ve 
ocağı tesellüm etmiyen talibin emanet akçesi irat 
kaydolunacakbr. 

Sekizinci madde: lıbu müzayadeden dolayı 931 senesi 
teşrinisani onuncu salı günil saat 12 ye kadar pey kabul 
olunarak ihalesi muvafık görü!düğü halde 1 ay müddetle 
talika çıkarılarak yüzde 5 ten aşağı olmamak şartile zam 
kabul olunacak ve talik mliddetinin hitamında ibalei kat'iyesi 

kılınacaktı. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI 

Ankafl:l Gazi Terbiye Enstitü:ıii l\ludürü Faik Sabri 
Be} in bu e:::eri çoğrafya tedrisatında ıııiilıim bir rehber 
hiıınc.tini görmektedir. 

G~rek ilk, gerek Orta mektP.plerde coğrafya tedri :,atile 
me~gul olan her muallimi alakadar edecek bu kitabın fi ati 
50 kuru.,tur. 

Doğum ve kadm hastalıktan 
mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 

eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon fst. 22622 

BAHRİSEFİT 
FE L E M E N I< B A N KAS 1 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun scrma~·esi: 
25,000,000 f L. 

Tediye edilmiş serına ye si: 
5,000,000 FL. 

1hti}at ukçeei: 3,250,000 FL 
Gılatadı Karaköy palıııta Telefoaı 
Beyoğlu 3711·5 lıtanbul t!ll fUbeıl: 
"Merke• Poıtanul itti• lindıı Alla· 

lemcl han, Telefon: lat. 569 
Bilfıınuın banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

Tesis tarihi : 18SB 
'eı ınaH"·İ 

Tamnmf'ıı ted i) e edilıni~: 
30.000.000 frank 

İdare M~rkezi: ISTANBUL 
TÜRKIYE'deki Şubeleri: 

GALATA, ISTANBUL lZMIR 
SA:\1 ' Uı , ADAN\, .:\1EH iN 
YUNANıSTAN'daki Subeleri : 

SELAN1K, ATINA, KAVALA 
PİRE 

Bilumum banka muamelatı. 
Kredi mektupları. Her ciıu 
nakit üzerine hesap küşadı. 

Hususi kasn!ar icarı. 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütehassısı 

Dr. Ekrem .Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

' 

T eırinievvet 18 

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Gülhane hastanesinde 

Günler 
meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz= 

Hastahklar Muallimlerin İsimleri 

Cumartesi 
Cilt Hastalıklara Muallim Talat Bey 
Kulak, boğaz, burun hastalıkları Muallim Sani Yaver Bey 
İdrar yolu hastalıklar& Muallim Fuat Kimli Bey 

Göz haıtahkları MuaUim Niyazi lımet Bey 
Dahili ha•tahklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve sinir hastalıklara Muallim Nazım Şakir Be1 

Hariciye hastalıkları Muallim Murat B. 
Kulak boQ'az burun haa. Muallim Sani Yayer 8-
Maaaj ve tedavii mihanikl MualJim Şemıettin B. 
Kadın n dotum haatahklan Muallim Refik Münir Bey 
Dahili hastalıkları Muallim Süreyya Hidayet Bey 
idrar yolu hastalıklar Muallim Fuat Klmil Bey 

• 

Akıl ve sinir hastalıklar " Nazım Şakir B. 

Çarşamba Rontken muayenesi " Şükrü Emin B. 
Göz hastahkluı Muallim Niyazl İsmet & 
Cilt haıtahkları Muallim Talit B. 

Perşembe 
Masaj ve tedavii mlhanlld 
Hariciye hastalıkları 
Kadın ve doğum hastalıkları 

• 
lktısat V ekileti den: 
Aakarada yüksek zirant mektebinin umumi ve hususi ziraat 

enstitüsü için mubayaa edileceği 3-7-1 1-15 eyli.il 931 tarihinde 
Cumhuriyet, Akşam, Son Posta, Hakimiyeti Milliye gazetelerile 
ilan ediltn ve bedeli muhammini 19,500 lira olan alit ve ede
vatın münakasa şartnamesinde Enstitüye teslim müddeti muka
velenin imzasından itibaren iki ay olarak yazılmıştı. 

Bu kerre görülen lüzum üzerine mezkür alalın teslim müd
deti mukavelenin imzasından itibaren üç aya iblAğ edilmiş bu-

Muallim Şemıettin B. 
" M. Kemal Bey 
" Refik Münir Bey 

lunduğundan alikadaranın malumu olmak üzere ilin olunur. (3108) 

İıtanbul DardilncQ icra Me·, 
murlutundanı Fatma Zebra Ha• 
nımın Yako MenaH Efendide• 
istikraz eyledltl meballte mukr 
bil vefaen ferat edilen Üskildar" 
da Çakırcı Hasan Paşa mahalle• 
sinin Tunusbatı sokafında k&fo 
23 cedit 11 numaralı maa babç• 
hanenin 120 hisse itibarile 110 
hiaseai kırk bet gQn müddeti• 
mevkii müzayedeye vazolunarak 
300 lirada talebi uhdesinde olup 
beleli müzayede haddi liyikınd• 
görülemediğinden bir ay mnd· 
detle tecdlden milzayedeye va· 
zolunmuştur. Me:ıkGr hane 530 
arşın terbiinde ara:ıiıinden tah· 
minen 142 arşın arsa ü.ıerlne ıı• 
va olarak yapılmıt olup mutfak 
53 ar'ın terbiindedir, Müttemili• 

32 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 
-----

1 ikı·amiye 1,000,000 
1 ,, 400,000 
1 

" 
200,000 

1 " 
150,000 

1 " 
100,000 

1 " 40,000 
1 " 30,000 
1 " 20,000 
1 " 15,000 

100 Mükifa~ ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1.000 ) 100,000 
100 

" ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 ,, ( 5,000 ) 30,000 

,, ( 3,000 ) 45,000 
,, ( 2,000 ) ı:w.ooo 
,, ( 1,000 ) 200,000 

Amcrti { 100 ) 500,000 

3,340,LOOO 

Cilt ve 

Do <tor Ömer Abdurrahman 
slanbul cmraz.ı ~ühre'liiye d isp ııı eri batıheklmi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karşısnda No. 71 

TÜRKLER İÇİN 
Ko!ay!ı:d.ı 

ALMANCA ÖGRENr~E USULÜ 
Maarif Vekilctin iıı 8 • 4 • 93ı Tarih Ve 785 Numaralı Kararile 

Mekteplerimize Kabul Olunınu9tur. 

Müelliflerl 

HERMAN SANDER TAHSiN AB Dl 
Alnı anca ve edebiyat lıı:mır liıesi Almanca 

mualllml muallimi 

1 ın cı Kı:>rııı 40 Kr. Ayni :\1ctodun: 
2 ınc ı Kı mı 50 ., Küçük Cep Lı1gati 30 Kr. 
3 ün t:ü Kı mı 70 " 

Muallimlere Anahtar 160 " 
Bu aııahtar muallim il ini i'p at edenlere poıta paraaını gönderme1' 9artlle mcccaneı: 

S tıldığı y r : fst anh uldn Hüsnütabiat matbaası. 

tı zemin kata çini döşeli bir tat• 
lık bir oda ve ufak bir ta,lık •• 
bilezikli kuyu bir kömürlük •• 
bir heli yiiklQ ve dolaplı bir 
oda zemini Malta alaturka ocak-
lı bir mutfak ve mutfatın altı 
bodrum birinci kat bölmeli do• 
laph bir ıofa üzerinde yerJI 
yüklü ve dolaplı olmak üzer• 
üç oda bir heli ikinci kat böl
meli ve dolapla bir •ofa birisi 

yüklü üç oda ve demlt musluklu 
bir heli mevcuttur. Hududu aag, 
tarafı Hüıeyin Beyin hanesi ıolt .. 
rafı Naskiter Hanımın hanesi arka· 
sı Ahmet Beyin bahçesi ön tarafı 
Tunuabaj'ı caddeslle mahduttur. 
Bahçede miismlr ve wayrl müs· 
mir on bet kadar eıcar ile çar~ • 
dakla iki asma mevcuttur.Hanenin 

derununda alt katı a borçlunun ver., 
sesinden Aziz Efendi ve ilst katta 
mahiye bet lira icar blll kontu• 
rat Faik Efendi müsteclrdir. Kıy• 
metl muhamminesi tamamı iki 
yüz Jira olup talip olanlar hiaae· 
ye mu•ip miktarın yilzde onu 
niabetinde pey akçelerlni alarak 
927 - 9958 dosya ~numarasile 
21 - 11 - 931 tarihinde saat on 
dörtten on yediye kadar fstan-
bul Dördüncü icra memurluauna 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

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

SON POSTA 
JıYevmi, Siyasi, Havadi• ve Halk gazeteıl 

idare : lıtanbul Nuruoımaniye 
Şeref ıokağı 35 • 37 

Telefon lıtanbul • 20203 
Posta kutusu: lstanbul • 741 

Tclaraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE ECNEBl 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
ıso " 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
l •• 

2700 Kr. 
1400 " 

800 " 
300 " 

Gele~ evrak ~eri verilm•ıı:. 

lllnlardan mea'uliyet alınma:ı. 
Adreı değiştırılm 1i (23) lturu , tur. 

MATBAAI EBUZZİYA 

Sahipleri: Ali EKrem, Seli ı Ra ,tı"> 

Neşriyat Mütlliri.J : Selim RaJ l 


