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VEKiL ATINADA BA 
Atina Şehri Türk Bayraklarile Donatıldı 

ismet Pş. Yunan Milletinin, Belki 
Hiç Kimseye Yapmadığı Bir 

Şenlik ile Karşılandı .. 
Atina, 3 teşrinievvel (H. M.) 

. - (Elli) kruvazörü, refakatinde 
iki torpido muhribt olduğu 
halde alacakaranlıkta denize 
açıldı. Bu dakikada heyetimizi 
getiren (Ege) vapurunu bulmuı, 
on dokuz top atarak selAmla
nuş, direğine Türk bayrağım 
çekerek: 

- Hoş geldiniz demif, 
Sonra mulıriplerden birini 
vapurun sağına, diğerini so
luna göndermiş, kendisi reh
be1·lik ederek öne geçmlıtir. 

lf 
(Ege~ arbk Yunan sularında

dır, nerede ise görllnecek, 
F aler limanına demir atacaktır. Baştanbaıa Türk bagraklaril• donatılan Athanın en 

Karada hazırhk tamamdın 
"Faler,, 1 uAtina"ya bağ· 

hyan caddenin methallne Tllrk 
bayrakları ile silsin bir takı
zafer kurulmuş ve bet kilo
metre aUren bu caddenin her 
iki tarafında bütün evler ve 
dlikkAnlar bilaistisna TUrk 
bayrakları ile çevrelenmiştir. 

bügük caddelerinden Darill/ünun bulvarı 

bahriye silib endazlarının t bOınll kabul sadece bu TUrk 
teşkil ettikleri daireden çıkıp sancağı ile silslenmeden iha-
ta, otomobil ile bu caddeye ret kalmadı. Gazeteler eğer,ı 
girdiği zaman kendisini al az veya çok mikyasta efkhı 
beyaz içinde bulacak, Atina- umumiyenin bir mikesl adde-
ya girdiği vakit orasının da dilirse, orada da kendisin 

. Türk sancaklarına garkoldu· gösterdi. 
ğunu gôrecektlr. Filhakika Başvekil ismet 

-« Paşa bugün Yunan gazetele-
Fakat Yunan payitahtmm rini aldığı zaman bunların da Batvekil ismet Pş. rıhtımda 

beyaz üniformalı, mavi bereli Türk Başvekiline gösterdiği (Devamı 3 üncü uyfada) 

Darülfünun Nasıl Düzelir ? 

· Mazhar Osman Bey 
Fırhna Koparıyor 

"Eski Müderrislel' Lutfe:ı ÇekilsinJer 
Yerlerini Gençlere T erketsinler ! ,, 

Geçen haftalarda Da!Ulfll· 

nuııun içinde Barem mnna· 
kqaları olurken, dıtında du 
11labat taraftarlarının .hllcum· 
ları başladı. Bazı müderrisler 
l; 11 hücumlara kısa ce·ıaplar 
verdiler. Fakat bu ce~ap!ar 
gürilltllniln büyümesine sebep 
oldu DUn de Hukuk F akili· 
tesi Reisi Tahir B. bu hUcum-
ların arbk " kabak tadı '' 
verdiğini söyledi. 

Ancak bu karşılıklı çatışma-
lar arasında en kuvvetli fır· 
bnayı doktor Mazhar Osman 
B. koparıyor. Mazhar Osm~ 
Bey. kendisıle görüşe~ b~ 
IJ:ıuharririmize şunları soyledi. 

u_ Darülfünunumuzun ıs- ubarrirlmbe şiddetli beyanatta 
la.hı lllzumu su götilrmeı M bulunan doktor 

hakikatlerder.dir. Ben yirmi Mazhar Osman bt19 
•enedenberi söylüyorum. Bil· l d rt an h dilmiştir. Bu surete e • 

&ssa dört senedenberi bu e teşhiı konulmuf olu-
lneseleye ehemmiyetle temas laşıbn~ş, t k tedavisi kolaydır. 
~tttıekteyim. yot kı arı h • i Av 

B n. D ·· ıfünunun ısla ı ıfç nl b: 
U fikirler bugiinkll mu• aru üksek ka a ı ır 

~e'lverler arasında iyi bir rupadan y etirtmek elbette 
~es bulmu,tur. Bu ihtiyaç mütehassıs g 

Yeni Tarihi 
Tefrikamız 

Yarış! · 
Yarından itibaren 

Lezzetle Takip 

Edeceksiniz 

(Yarat) tarihin en karanlık 
kalmış devirlerine alt heyecanlı 
bir hidiıenin romanıdır. Siıl 
başından sonuna kadar zevk· 

le ıilrükliyecektir. 

arın O kuyunu 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dilnkll nüshadlln Devam) 
Efendiler; muhalif metbuatın netrl

yatı memlekette emniyet grlzlaıl çoğaJ

byor. Buharanh zamanda bir millet 
için en bUyilk felSket, emniyet rrlııldlr. 

o .... ıet otorftemlne kartı mllletfn emal· 

1eti ••ilam durdukça korku yoktur. 

Çibıktl emnly•t ıırlııl tellf a ıovkeder. 

Bu vulyet kartı11nda blzlacl vaalf•, 
tellft&a kendlaıhl korumak. itidali 

demlmbl muhafua, mUtkDller kar ... 
( Duamı 7 lnd 1&yfada ) 

Milli Takım 
• 

Dün ikinci 
Maçı Kazandı 

Sırp Takımını 8000 
Seyirci Önünde iki 

Golle Yendik 

Milli takımımız dnn Sofyada 
ikinci müıabakaaını yapb ve bu 
ıefer Yugoslavya takımfle kar· 
ıılattı• Neticede, bütün tahmin· 
Ierin hilafına olarak, takımımız 
galip geldi. Sırp takımının ev• 
velce yenildiğimiz Bulgarlardan 
daha kuvvetli olduğunu söylf ye· 
rek bu aefer de mağlüp olacağı• 
nuı netice1ini çıkaranların tah· 
mlnleri, dilnkü galibiyetle iflis 
etmit oldu. Dünkü zaferin aebep
Jerlni ve oyunun gece radyo ile 
alınan tafsilatını neşrediyoruz: 

"BÜlgar maçınm neticesine 
g6re takımımızda tadilit yapıl 
mış ve Milli takım, kalede Hü
saınettin, müdafada Burhan, 
Htısnll; muavin hattında Sami. 
Nihat, Mitat, muhacim hattın
da ise Niyazi, Sallhattin, Rebil 
ye Eşref suretinde teşkil edil· 
miştir. 

( Devamı 6 ıncı sayada) 

Suikastçılar 

Nasıl 
Yakalandılar? 
~Hrun!erden Agop Pas

brma Taciri Rolü 
Ovnanıak istedi . 

Yakalanan lıaln Aıop 
lstepan Apikgan 

Ermeni Taşnaklarma men
sup hain bir çetenin Başvekil 
ismet Paşaya karşı tertip et
mek istediği alçakça suikast 
etrafındaki ilk tafsilatı dünkü 
nüshamızda karilerimfze bU
dirmiştik. Ayrıca yaptığımız 
tahkikat neticesinde hidise 
etrafmda aldığımız yeni ma
lcmatı da yazıyoruz: 

Çetenin alçakça maksadı· 
ntn Türk ricaline karıı ıul
kastler tertip etmek oldutu 
tamamen sabit olmuştur. 

Kendini Romanya gemlıinin 
aptesanesinde asan Herant 
Canikyan bu çetenin en uıla 
bir uzvu idi. Bu adam evveli 

( DHamı J lacı ıaJfada ] 

Türk Hava Kartal
Tanıyalım ... larını 

Deniz Tayyare Mektebini Kuran 
Bir Teşkilatçı: Necmeddin Bey 

YAZAN: Siflil Taggareci Hagrünnas 

Hava kartallanmın tanır-

ken, havacılık tarihimizde bil
yük hizmetlerile mevki alan 
teşkilitçıları da öğrenmek 11-

zımdır. Bu meyanda ilk deniz 
tayyare teşkilibnı vücuda g~ 
tiren Necmeddin Beyi tamtı· 
yorum. 

Şimdi Tahlisiye MUdllrO 
olan Necmettin B. o zaman 
Bahriye Erkam Harbiyesinde 
Hususi Kalem Mildilrll idi. 

Necmettin Bey bu teşkillh 
nastl yaptı~ıuı ılSyle anlabyor: 

" 1914 senesinin mayıs ayın· 
da Bahriye ErkAnı Harbiyew 
sinde Kalemi Mahsus Mndnrn 

idim. Bir gf1n kaymakam 
T e.Jik B. beni çatırdı ve 
dedi ki: 

" Seni nazır paşa utJyor.,, 
Nazırın yanına girdiğim zaman 
yanında nizamiye üniformalı 

bir zatle diğer iki Fransız 

vardı. Bu zat Miralay Saro 
idi. Nazır paşa beni odadaki
lere takdim etti. Sonra da 
şunları U!ve etti: 

-"Şimdi Perapalasa gide
ceksin. Orada M. Degois var
dır. Kendi.11i ona takdim ede
ceksin. Ben seni daha evvel 
takdim etmiştim. 

Bu zat kara tayyare mil· 
dllrll olarak geJmittir. Sen 
de onun denir; kısmı muavini 
olacaksın. Yapacağın iş bir 

Necmeddin beg 

deniz tayyare mektebi teaiı 
etmektir.,, 

işte benim tayyare mektebi 
tesisi için ilk aldığım emir 
budur. 

Ben bu ite niçin intihap 
edildim? Onu da anla tayin.: 

O zaman Amerikada~ Kornl' 
deniz tayyaresi gelmişti. B<1nma 
tecrübesi yapılacaktı. Bunun için 
bahriyede bir komisyon teşek· 
kül etti ve ben buna reis 
tayin edildim. Arkadaşlarım 
da Savmi, Y eniköyHi Hasan 
ve Tahsin Beylerdi. Bu tay
yare ile ilk olarak ben 
uçtum. 

lıte deniz tayyare mektebi 
tesisine memur edilmemin 

( Devnmı 7 inci aayfada ) 
= 

/ngiliz Lirasının İtirafı 

Frank - Dostum, hastalığının hakiki aebebini anhya• 
bildin mi? 

Sterlin - Doğruıunu istersen ke?1diml vi5.kiy:!, eğlenceye 
çok Yermiştim; biraz itidal 61.yesinde kendimi belki toplanm. 

et Meclisinde de duyul· l&ıınıdı•· 6 mcı ıayfada) 
..__~___:ı....-.-...: ialdi._,.____.~D~•-•_•_~_
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2 Sayta SON POSTA 

Halkın Sesi J DABILİ BABBBLEB Günün Tari 

Mel'un Suikast v l 
T bb.. .. n.avga ı 
eşe usu 8 . M t 

lamet Pata ve diter ricale 17 QÇ Qft 
kar•• alçakça ıuikastler Sonra 
tertip eden Taınak komi-
tecilerinin hain maksatları 

etrafında tafli)it yerdik Ye 

Yeriyoruz. Bu mel'un te
tebbüı kartııında balkın 

hlaleri ve mGtalealarını da 
bu ıiltunda yazıyoruz : 

Sa11h Bey Cinci meydanı KlSprU 
Mkaflnda 23 

- Taş kalplerinde hain 
emeller taşıyarak fstanbula 
gelen iki suikastçı Ermeniyi 
yakalıyan TUrk polisi dünyaca 
malum olan uyanıklığı bir 
daha göstermiştir. Bunları 
takdir ve tebrik etmemek ka
bil değildir. Bu memurlarımız 
aynca da taltif edilmelidir. 
Polisimizin satveti karşısında 
kendi cezasını veren Canikya
nm akibet~ diğer Taşnak 
mel'unlarına iyi bir ders olma
lıdır. 

* Etem B. (Şehuad~i'ıı 43) 

- Türkn,n ... cumhuriyeti, va
tanı ve aziz başlan bizce 
mul<addestir. Biz bunlara 
kUfı bir elin kalkması, bir 
iİllhuı çevrilmesi töyle dur-
1Un, kem bir nazara bile ta
hammUI edemeyiz. Bu mu
kaddes varlıklara tecavüz 
edilmedikçe bir kuzu ve aksi 
takdirde bir aslan olan Tilrk, 
bu hasletlerini Ermeni sui
kastçılarına göstermiştir. Ha
inler bu akibetlerden kork
malıdırlar. 

* Necati Bey (Beılktaş Akaretler cad-
11 .. t 29) 

- Bu hainler bizden ve 
bi:ıim büyüklerimizden ne isti
yorlar. Gerçi şahısların ömrü 
mahduttur. Bunlar nasıl olsa 
herkes gibi bu bayata bir gün 
gözlerini kaparlar. Fakat 
Türklerin kurdukları Cumhu
riyet idaresi yaşayacaktır. 
Bunu kuranları da Türkler 
elleri ve başları üzerinde ya
tatacaklardır. Mel'unlar bunu 
iyi anlamalıdırlar. 

..,,. 
Sallhattin Klmll B. (Soğanaf a 

mahalleai 9) 

- Bugünkü Türkiye, istik
laline dokunulmamak şartile 
sulhperver bir memlekettir. 
Kimsenin canında ve hudutla
rında gözü yoktur. Buna rağ
men bu Taşnak suikastine 
bir tlirlü akıl eı-diremedim 
gitti vesselAm. Polisimizin 
faaliyyetini ve muvaffakiyetini 
tebrik ederim. 

Bir Klüp, En Kıymetli 
Oyuncusundan Va z -
geçmiye Mecbur Kaldı 

Geçende OskUdarda Seli
miye sahasında, Anadolu 
ve Ortaköy kulüpleri arasın
daki ekzersiz maçında mües· 
ıif bir hadise olmuş, Ortaköy 
takımı kaptanı maruz kaldık· 
larları bir tecavüz hakkmda 
şikayette bulunmuştur. 

Anadolu klübü idare he-
yeti bu hadise ve şikayet et
rafında tahkikat yapmış ve 
neticede, kendi oyuncuların
dan bazılarının misafirperver· 
ce hareket etmemiı;ı o:aukla
rım görerek şıddeÜi kararlar 
v~rwiş: bu meyanda birinci 
takım oyuncularından Halil 
Beyin de klilple alakasını 
kesmiştir. Halil B. muhtelit 
takımlara dahil olmuş, son 
İzmir seyahatine de bu suret
le iştirak etmiş klübUnUn en 
güzide sporcularından biriydi. 
Diğer taraftan Ortaköylüler 

kısmen de kendileri sebebiyet 
verdikleri mUlihazasile bu 
hatadan dolayı Halil B. hak
kında verilen ağır cezanın 
ref'i hususunda Anadolu klU
bU idare heyeti nezdinde te· 
şebbllste bulunmıya karar 
vermişlerdir. ----

Bonolar 
Tevziata 

Devam 
Bugün ·ne 
Edilecek 

Gayrimiibadillere bono tev· 

ziatı geçen hafta içinde kısa 
bir müddet için durmuş, fa
kat tekrar başlamışb. T evziata 
bugün de sabahtan akşama 
kadar devam edilecektir. Bu-
gün karar numaralan 661 ile 
690 arasında olanlann bono· 
ları verilecektir. 

Fakat gayrimübadillerden 
bir çoğu tevziat işinin çok 
ağır gittiğinden ve vakitleri· 
nin boşuna kaybolduğundan 
şikayet etmektedirler. 

Bir Şenaat 
Konyada müskirat inhisar 

odacısı Bayram, yanında hiz· 
metçi olan 12 yaılanndaki 

Ilgınlı Fatma Zülfiye ismindeki 
kızın cebren bikrini izale et
miş ve tevkif edilmiştir. 

1 Harice Altın Kaçak- !Kaptan 

1 ..., N J y J ? Ve Tayja 
ÇI ıgı . ası apı ıyor. Arasında 

Bunun Önüne Geçilmek için Borsa Komiserliği 
Yeni T edbirlc:r Aldı ; Bütün Y olculann 

Getirdikleri Para T esbit Edilecek 
Memleketimizden harice altın kaçırılma teşebbüsleri yapıl

dığı evvelce kaydedilmişti. Haber aldığımıza göre, kaçakçılığın 

birçok tekilleri mevzuubahs olduğu için esas tedbirler alın
maktadır. Bu cümleden olmak Uzere buraya gelen seyyahların 

getirdikleri ve memleketimizden ayrılırken beraberlerinde gö

türdükleri para miktarı kontrol edilmektedir. 

Borsaya Müracaat Verilen Karar 
Bazı büyük otellerin müdür- Adil Bey Gümrükler Umum 

leri son günlerde borsa kom· müdiirlüğU şu şekilde muamele 
serliğinP. mf:• ~caacederek ha· yapılmasını istemiştir: 
rıçtcn gelen ve şehrimizde Bir müddet için hariçten 
kısa bir müddet için otellerde gelen yolcuları,n ilk gümrük 
kalan seyyahların memleke-
timizden ayrılirken beraber· 
Ierinde para götürmelerine mAni 
olunmamasını istemişler ve bu 
paraların burada tedarik edil· 
memiş olduğunu, beraberlerinde 

getirdiklerini bildirmişlerdir. 
Borsa komiseri Adil Bey 

vaziyeti tetkik etmif, memle
ketimize gelen seyyahların 
beraberlerinde getirdikleri eı
bam ve diğer paraları yine 
götürmelerinde mahzur olma· 
dığına, fakat bu para naklinin 
mürakabesiz bırakılamıyacatJ· 
na karar vermiştir. 

merhalesine muvaaalatlarında 
yanlarındaki ecnebi para ve 
ceklerin cinı, miktar ve nevi
lerini gümrnk memurlanna 

bildirmiye mecbur tutulmaları, 
her birine ait para mlktarımn 

pasaportluıoa derci, memle
ketimizden aynldıkları &aman 

kontorolun bu eıua g&re 
yapılmuı. 

Gllmrllk umum mOdOrlllttı 
bu esaılar dahilinde hareket 

edilmeaini lıtanbul gtlmrilkle· 
rine tebliğ etmlıtir. 

Dünkü Şilt Maçları ... 

Dnn Taksim ıtadyomunda yeni senenin Şilt maçlarına 
baılanıldı. Kumkapı ile Altınordu ve Beykozla dn Kasım
paşa oynadılar, neticece Kumkapı (0-2) ve Beykozda (5-1) 
galip geldiler. Fakat stadyom çamur deryası olduğundan 
maçlar çok hararetsız geçti. Resmimiz Kasımpaşa • Beykoz 
maçından bir intibadır. 

Bir Rom ör kör Tayfası 
Kaptanı Öldürmek İs
tedi, Fakat Yakalandı 

Millet ismindeki romörkör 
arkasına 212 numaralı mavna· 
yı bağlıyarak Halice girmek· 
te iken kaptanı Abdullah 
Efendi ile mavnacı Mehmet 
arasında kavga çıkmış 

Mehmet tabancasını çıkarını~ 
ve öldürmek kastile Abdul
lah Efendiye bir el ateş 
etmiş, fakat isabet ettire· 
memiştir. Mehmet yakalan· 
mıştır. 

Otomobil Kazası 
Şoför Bedrosun idaresindeki 

2643 numaralı otomobil Tak
ıimde Süleyman isminde biri· 
ne çarparak yaralamıştır. 

Bir Eve Taarruz 
Ami isminde biri Amavut

k6ytınde Fatma Hanımm evi· 
na taarruz ve damadı Ruhi 
Beyi öltımle tebkit ettiğinden 
yakalanmıtbr. ----

Dört Kumarcı Tutuldu 
Kimli, Kerim, Kenan ve 

Burhan Efendiler Şehzadeba
ıında bir kahvede kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. 

Kanlı Kavga 
Kavgacıların ikisi De 
Biribirini Yaraladılar 

KüçUkP.azarda Sandalcılar 
Cemiyeti idare Memuru Hasan 
Sabri Ef. ile Sandalcı Mustafa 
arasında kavga çıkarak biri
birini yaralamışlardır. Hasan 
Sabri Ef. nin yarası ağır ol
duğun için hastaneye kaldı
nlmıştır. 

Mısır Polis MUdUrU 
Mııır Poliı Müdürü Russel 

Pafa şehrimize ge)miş, afyon ka· 
çakçılığıoın müthit bir düşmanı 
olduğunu ıöylemlştir. 

Hayrat Hademesi 
Hademei hayratın eylül ay· 

lıkları Evkaf idaresi tarahn· 
dan bugünden itibaren dağıb· 
lacakbr. Bugtln ( 1 • 50), yarın 
(51 • 100), pazartesi gilnU 
(IOI • 150) Salıya (151 - 200) 
ve çarşambaya da (201) den 
yokarı numaraların maaşları 
dağıtılacaktır. 

Tasarruf Müs 
bakasında Ki 
Kazandı? .. 

ft Bankuının tuarruf k 
haraları sahiplerine mahıuı i 
miye piyanwo.su çekilmif, la 
bulda Enver Muharrem B 
750, Gireaonda Netcr Melek 
nımA 250, lstanbulda Hü 
Fehmi Şemıettin Beylerle Şa 
ve Seher Hanımlara, izmi 
Münire Firdevs, Konyada Ay 
Samsunda Türkin Hanımla 
Bafrada Cemal Beye yüzer ) 
ayrıca on kişiye ellişer lira d 
müttür. 

Saracoğfu ŞUkrU B. 
Amerikada mali ve iktıs 

müeueıelerle temas edecek ol 
eski Maliye Vekili Saraco 
Şükrü Beyin yaran Nevyor 
hareketi muhtemeldir. 

40 Bin Liralık Emlak 
Geçenlerde tecennün eder 

ölen Madam (Aneta Ceni) isml 
de bir fngili:r.: kadınının Beyo 
lunda 40 bin lngili:r.: liralık eml 
bırakbğı, bunun varisi olma 
tından bu mallann hazineye k 
maıı lazım gelditi ihbar edilm 
tahkikata başlanmıştır. 

Ekspresler Kongrsi 
Önümüzdeki perşembe gil 

Londrada toplanacak Beynelmil 
Ekıprealer kongrcıine Devi 
Demlryolları erkanından Nüzb 
B. lttirak edecek ve Toroı ek 
pre. seyahat müddetinin 24 ıa 
tenzili de görüşülecektir. 

Devlet Bankası Faaliyett 
Dün tehrimize gelen Devle 

Bankaıı idare Mecliıi Reiıi Nuı 
rat B. beyanatta bulunarak Ban 
kanın AnkarAda bugünden itiba 
ren ite batladığını, konıorıiyo 
itlerinin de Bankaya intikal etti 
ğini söylemiştir. 

Buğday Rekoltesi 
Ziraat Bankası umum müdür 

Şükrü Bey bu aeneki huğda 

hasılatının ihtiyaçtan fazla olm 
dığını, köylünün borcuna mukabi 
para yerine bankaya huğda 

vermekte devam ettiğini söyle· 
miştir. 

Muhtelit Komisyonunda 
Muhtelit mübadele komiıyonu• 

nun elinde pek az iş kaldığı, 
mesai•inin yakında biteceti ha· 
ber verilmektedir. 

Kulak Kongresi 
Yakında Pariıte toplanacak 

olan kulak butahklan kongresin• 
Türkiye namına operatör ihya 
Salih Bey ittirak edecektir. 

Bir lngiliz Tayyaresi 
Avustralya • lngiltcre hava 

aeferini yapan Şmit, MiJb civa• 
rında yere inmiye mecbur ol· 
muştur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Atinada 

1: Hasan Bey - Eh. nihayet Atinaya 
geldik. Oo!.. burada hep İstanbullu Rumlar 
nr, çoğunu tanıyorum, mübadelede buraya 
gelmifler. 

-

2: Hasan Bey - Merhaba bakkal Yani, 
zerzevatçı Niko, kasap PandelJ, kunduracı 
Ana1tael Topunuza pazar ola! 

3: Yani, Niko, Pandeli, Anastas ( bir 
ağızdan ) - Sefa geldin Hasan Bey, sefa 
geldin. Sende lstanbuldan birkaç kuruş ala
cak var amma dursun artık. 

4: Hasan Bey - Aman yahu... eski bsar 
ları karıştırmayın, ters yüzil döner giderılll 
hal Şöyle koluma girin de ahbapça bir geır 
Um, dolaşalım bakalım. 



Hergün 
A4ündericaiımızın çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Suikastçılar 
Nasıl 
Yakalandlazr? 

(Baş taıafı 1 inci sayfada) 

Atinaya geçmiş, fakat ora
da bir ıey yapamıyacağını an• 
layınca Peşteye gidip ismet 
Paşayı beklemeyi daha mu
vafık bulmuştur. 

Bunun için de lr.tanbul -
Köstence yolunu tercih etmiş
tir. Herant tanınmamak ıçın 
palabıyıklarını kazıtmayı da 
unutmamı.Jbr. 

Heranhn Pireden bindiği 
Romanya vapuru Jimammrza 
gelince pasaport muayene 
polisleri Nuri ve Necati 
Efendiler her zamanki gibi işe 
başlamışlar, sıra Heranta ge-

lince, kıyafetini ve simasmı r 
değiştirmesine rağmen herifi 

gözlerinden tanımışlar, fakat 
şüphelerini hiç sezdirmemiJ
lerdir. 

Ancak Herant kendi pasa
portunun üzerinde fazla du
rulduğunu görünce işin anla
tıldığını ve yakalanacağını 

hissetmi! ve derhal aptesane
ye kapanmıştır. 

Herif ortadan kaybolunca 
iki polis memuru pasaportu 
kontrol defterile karşılaşbr
mqlar ve bu Heranbn, evvelce 
haber alınan suikastçı Herant 
olduğu şüphe götürmiyecek bir 
kat'iyyetle anlamışlardır. 

Bunun üzerine polisler ap
teshanenin önünde Heranbn 
çıkmasını beklemiye başla
mışlar, fakat aradan saatler 
geçtiği halde dışarı çıkmadt· 
ğını görünce, kaptyı tayfa

lardan birine lumboz deli
ğinden içeriye bakmasını 

a6ylemit[erdir. Teyfa delikten 
bakınca hayret içinde ba
iırmış: 

- Kendini asım~, çrrpma

yor. 
Bn vaziyet üzerine hemen 

kapı kırılarak ip kesilmiş ye 
doktor tarafından herife suni 
teneffüs yapılmış, likin haini 
kurtarıp ifadesini ve bildik
lerini anlamak mümkün ola-

mamıştır. 

Heranbo mel'anet arkada
fma gelince, birar sonra ya
kalanan bu adamın ismi Agop 
İstepan Apikyandır. Kayserili 
ve 51 yaşındadır. Evvelce 
Bulgaristanda oturmuş, ken-

di . t . larak tanıtmışhr. 
nı acır o 

Fakat iki polis memnru 

hunun da pasaportunu mLl
ayene ederek kontrol defte
rinde müseccel suikastçı 
Agop olduğunu derhal anla ... 
llıtşlar ve kıslovrak yakala
nıışlardır. 

Agop evveli inkar yoluna 
•apınış, Hcrantı tanımadığını 
söylemiş ve: 

- Ben pastırma tilccanyım. 
l<östenceye gidiyorum. Benim 
hu işlerle alAkam yok; de.
ltliştir. 

T abü bunlann uydurma 
0lduğu derhal anlaşılmışbr. 
A.g<>buıı burada Kirkor Apik .. 

---~~ iaminde bir kar~i •• 

--.......... ,.. Yeni ş )} 

YUIP tembel hal _ Kı,a giriyoruL 

k d b k.ıp Yeni lı hayatına 
vaaını ar a a ıra ' ı 

2 - Çocuklanmız, tatil haynbnı bıra

kıp mektep ha.yatına baıJamıı bulunu

yorlar. 

3 - Bir aendiU hAy b.mı%A nçhe vermek g11-
allndeyiz. Bir aencllk hayatımszi:a proğnnunı yapar, 
Ltimhtl ona ııJr• yoluuJl koyar, oaa röre çalışırsak, 
daha aiiratle eıııvaffak oluruz. 

ablıyoruz demektir. Si% prorramuıızı yaptım.z mı ? 

BUGÜNÜN TELGRAF HABE 

iSTERliNG 
Tekrar Yükselince 
Müşkülat Çıkh 

Londra, 2 (A. A.J - İngi
liz lirasının borsada tekrar 
yükselmesi Amerikada ve 
berri Avrupada ecnebi es· 
ham ve tahvilatına sahip 
but~nan İngilizlerin bunları 
satarak bedellerini fngiltere• 
ye getirmelerinden veya gön
dermelerinden dolayı Ameri
kada ve berri Avrupada 
zuhur eden mali miişkilita 

atfolunmaktadır. Borsa oyun· 
larile alakadar olarak görü
len yeni tt:nezzüUer de fngiliz 
lirasının yükselmesini tesri 
etmiştir. 

Çin - Japon Mesetesi 

Surıye Kırallığı 
1 Irak Kıralı F eysalın İntihap Edil

mesi Muhtemel Görülüyor ---Ber ıt, O ı 0 ; ı si) Suriye Kıratlığı mese[esi son gOnl.erde 
tekrar f· ld"' nıektedir. Irak Maliye Nazm ve Kırallık Dıvanı 
Reisi Rüstem Haydar B. gazetecilerin bu mesele etrafında 
bazı suallerine maruz kalmrı ve beyanatta ~ulunmuştur. Rüst~m 
bey Irak Kıralı F eysalm, Suriye Kırallıgmı da kabul edıp 
etmiyeceğihakkındaki suale karşı şunlarr söylemiştir: 

.. - F eysal HazTetleri, Irak Kırallığı uhtesinde lıalmak 
şartile, Suriye Kıralltğını da kabul edebilir. Esasen iki mem
leketin coğrafi münasebet ve vaziyeti de buna çok müsaittir. 
Lisan ve ırk vahdeti de hunu icap ettirir." 

Viğer \arafan Dürz.ü isyahındanberi Sw:iye haricinde kalım 
Sultanütatraş ta, bu kır allık . · relcetleri üzerine. hudut civarında 
dol~mıya ba~lamış ve Amerika seyahatinden vazgeçmiştir. 

Başvekil Atinada 
Vaşington, 2 (A.A) - Ame- fBat tarafı 1 iltd sayfa.da) edilecek, iki memleket arasm-

rikanın Japonya sefiri M. Ca- Türk ve Yunan bayrakları da gidip gelme kolaylaşacak-
meron f orbes Mançuride va- Türk ve Yunan Başvekilleri- tır. Bunu bir heyet vasıtasile 
ziyet hakkında M. 5timson'la nin resimleri Türk ye Yunan ismet Paşadan ric:a edecek-
milzakere ve müşaverede .. 1 · ·ı dolu ola- Jerclı'r. w 1ıt ricalinin soz erı ı e 'Tar 
bulunmak üıere Vaşington'a rak çıkhkl::ı.nnı görecektir. Atina, 3 teşriniewel { H. 
çağınlmı 1tı_r_. ___ Muvafık veya muhalif bütün M. ) - Gaz.eteler Türk he.ye-

M 1 k tt bu gazetelerin neşriyatı tek tiı:ıin Yunan toprağına ayak 
em e e e.. d"l b"lı"r· basmak u""zere olduguw bu da-bir satır ile hulasa e ı e ı · 

iz mir Ve Adana da "Mazide asırlarca ç lrpıştık, kika Türk ve Yunan Devlet 

d k Fak t adamlannın düşüncelerini bir 
F tb ı M Çıan vurduk ve VUl'nl u • a 

u O a defa daba teshit etmek iste-
cimdi bu safha kapanch. Ara-

ızmir, 3 (Hususi) - Düo "' f di'er. 
mızda en lııüçük bir ibtiliı 

yeni başlanan 931-932 futbol M. Venizelos: 
sebebi bile kalmadı. Dost fk· d L _ • L--"'-

lik maçlarında Karşıyakaldar - ı sene enoe~ .....:y 
olduk, dost kalmak istiyoruz. lığını görm~lden doğan bir 

Bucayi ( l3-0) ve Altmordu da Türkiyenin Muhterem Ba.şve- cesaret ve sebat ile takip 
3-2 Türksporu yeneli. 

kili aramıza sefa geldiniz. ettiği siyasetin semerelerini 
Adana, 3 (Hususi )-Toros· -« görmekten mütevellit sevin-

sporla Seyhanspor arasında Şurasını da kaydedeyim ki cini. Atina sefirimiz-: 
dün yapılan revanş maÇJnda Başvekilimize gösterilen coş· - Türk - Yunan hararetli 

Şeyhanlılar 1-4 galip geldiler. kun hüsnü kabulde Türkiye- bir taraftarı olduğunu ıayle-

d den Yunanistana taşınmış olan diler. 

Sırplar, Bulgarlara Karşı 
Harekete Geçtiler 
Sofya, { Hususi ) - Yu

gm.lavya, Bulgarlara karfl 
açtığı sanayi harbini genişlet
mekte devam ediyor. Baradan 
ltalyaya gönderilen kümes 
hayvanlarının, Sup hükumeti, 
kendi arazisinden geçmesini 
menetmiştir. Burada bu tica
retle meşgul olan tacirler he
yecan içindedirler. 

Hulbuki ltaly2ya kümes 
hayvanları ihracında Bulga
ristan birinci gelmektedir. 
Yugoslavya bu ticaretle reka
bet etmek için İtalyan par.ar
larına kuş sevkine başlamışbr. 
Bunun için de şimdi, Bulgar 
lru~larmın kendi arazisinden 
transit soretıle de olsa i<= ç
mesine mini <>luyor. 

Buyuk Bir Servet 
· Patis, 2 (A.A)- Müstemle

kAt sergisinin matbuat bürosu 
şimdiye kadar alman duhuli-
yelerin 2~000.638 franga 
bafiğ olduğunu bildirmiştir. 

Adana da 
Çiftçinin T eci} Talebi 

Vekalete Bildirildi 
Adada, 3 (Hususi) - Çift

çilerin harç tecili için vilayete 
müracaat ettiklerini bildirnıil
tir. Vilayet çiftçilerin bu is
teklerini fkh.sat Yek.Aletine 
bildirmiştir. Çiftçiler on atne 
vade istiyorlar. Banfıafann ne 

diişündükleri henilı malüın 
değildir. Avn.ıpa Ye İstanbul 
merkulerile. mobabue edi
yorlar. 

.Sayfa 3 

" •• • • K sası • ozun 
Dost 
Acı 

ıl Söyler 
P. S. 

Bir meb'us gazetesi, tenkit 
sütununa daimi başlık olarak 
şu atalar sözünü koyuyor: 
"D t .. l os acı soy er.,, 

Bu atalar sözü, yalnıx acı 
söyliyeo meb'us gaztelerin1 
değil, bütün muhalif ve bibı· 
raf matbuab da kurtanyor. 
ÇünkJ bu sözü ıu tanda da 
söylemek, ifade ettiği haki
kate bir ihanet olmaı; : " Aa 
aöyliyen doıttur. ,, 

Bununla beraber, miispet 
gazetelerde acı SÖ7.e, tenkit 
gazetelerine tatlı söze rastla
mak okuyuculara hayret 
veriyor. 

Hükllnıet lehinde çıkan bir 
yazim üzerine, dostlanmdan 
biri bana dedi ki : 

- Sen de mi :nethe baş
ladın? 

Ona fO fıkrayı anlatbmı 
Fransada, galiba ibtilAI u
manı da, biri hülcU.meti daima 
şiddetle tenkit eden, biri de 
daima metheden iki muharrir 
varmıf. Zarif bir adam demiJ 
ki: " Bu muharrirlerden biri 
Bash1 hapishanesinin, ateki do 
Devlet Hazinesinin etrafında 
dönüyor. n 

Bu fıkrayı anlattıktan sonra 
ilave ettim: 

- Bense ne hapishane, 
ne de hazine etrafında; sadece 
hakikat etrafmda döırliyorum. 

Bir Cinayet 
Gaipten Gelen Kurşun
lar iki Kişiyi Öldürdü 

Birkaç giln evvel Koaya .. 
Bozkır yolunda feci bir cina
yet olmuştur. Verilen tahilata 
göre Bozkır eşrafından Hasan 
Ağa kendi otomobih1e Kon· 
yaya harek~t etmiş, yanma da 
KolJ)'ada mekteli>e vermek 
iisere 011 yasmda bir çocuk 
abmştır. Tam kasabildan birn 
açılınca. kimin atbğı belli ol
mıyan ılUblarla her ikisi b~ 
den V'W'ulmuı, ölmilşleıdir. 
Şüphe üzerine demirci Emia 
usta isminde biri tevkif eda
m iştir. 

Komünistlik Ta~kikah 

Kadmlar Kazan 1 Rum mültecilerinin büyük bir Bu iki cümleye Başvekili-
11A'adrit, 2 (A.A.) - Cortes hisseleri vardır. Ümitleri bü- mizle Hariciye Vekilimizin 

1 
.. 

m mam etti: d meclisi kanunu esasi layiha- yüktür: Serbestiiticaret t~hil telgrafla olan beyanları inıl- spanya a 
kk ~================= ===== = - iki millet arasında tam 

Salanaltin 

lzmir~ ( HuSUll) - Dokus 
Eylül gilnü ıehrin muhtelif 
yerlerine beyanname tevzi et· 
tiren komünist maznunlarıoın 
tahkikabna iiçilncll istintak 
hakimliği tarafından devam 
edilmektedir. Tahkikatın bu
günlerde bitirilmesine ihtimal 
verilmektedir. 

sının kadınlara intihap ha ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
dd l hir itimat ve bir do,.tluk G ·· ın· t•• V K 1 ~ verilmesi hakkındaki ma e- • • .. ur u e argaşa 1 

sini 121 muhalif reye karşı l'tter lnanJ Ist ~""' inanma! vardır, dedirer. Devam Ediyor 
k b ( t • t · Bu beyanata Nea gazetesi 

160 rey ile a u e mış ır. Barcelone, 2 (A.A.)- o~ 
ki 23 ~ h · t ki' d f · b · şu mütaleayı ilave etti: Kadınlarla erke er ya- Milli futbol ta"-ımımıı ıı ezıme şe m e ecı ır rüliünunda yapılan resmt bir 

bib. ı.. - 1- l rı ı b d k D - Fakat bu dostluk sadece ündan itibaren rey sa ı dün Balkan müsa.,aıısa a- mağ Q iyete uğra ı . ün içtima da Katalonyalı talebe pro· 
.,. iıu ının ikincisini yaph ve i•u• bizden '-uvvetJi oldugw u diplomatlar tarafından yaraı-- f d b olacaklardır. ......,. ... esörler en irinin nizamname 

---- l&aıandı. ha.ldunda hesaplar yapı- t.dmamıştır. Yanan milletinin mucibince kastil lebçesile ıay-
Lindberg Bir Kaza Geçir_di Sp.orcular Balkanlann lan ve kitaplar ya:ulan içinden doğmuştur. !emekte olduğu nutku gürül-

B futbol muvazenesini ya- ı··ı k k k k · t Nev-York, 2 (A. A.) - r~ Yugoslavya talmıunı 2-0 u er çı arara esme ıs e-
. t k satıhlı fayyarenın parlarken en öne Yogo- mağlup ettik. Parlamentolar Konferansıı mişlerdir. 

diklerı e ' s)avlan getiriyorlar, 90nra Bundan 3onra Kastilyalı ta-

y angeç nehrin~e v~ HUan~eue bizi, Yunanlıları ve en l~e bu garip neti~eleri Bükreş, 2 (A. A.) - Tu- lehe de o esnada söz almış 
• da devrılmesı zerın s<ınra da &ıgarlan sayı· gördükten sonra bizde na, Sava ve Adriyatik kon- ! K 

cıvarın · o an atalonyah bir talebe-
düşmilı olan ta.yyarecı )Grlar. Biz geçen hafta sistematik bir spor faali- feransı, a.likadar hükümetled nin Katalonya lehçesile söy-

nebre ·ı karısı Hermes Bulgarlarla kaJ'flla,hk ve ye.ti olduğuna, temsil eden 28 murahhaa lemek istediği sözleri ke.!ı°niye 
L. dberg 1 e ' k l 
ın 1 ·ı!. tayyare ~ ha b l d ~ b ld ..... L ·a&&tışılilott.lrdır. Bu reza et eki ogıl.J.l.o 8

- zır u un ugu a e ~ isıniııd yf 
91 

tarafından sağ ister ircan ister inanma! içtimaın devaır müddetince 

ınislniıı ta_:. lnırtanfmı~l~a~rdır~.:_Jb=:=:=================~=~~~~~Lrm_:_ıt_ır_. ________ _ _t_:b:.:6:.!y~le:.:c:.:e:....::sil::' r~ü:.!:p:......J!g~it:..::m::i.!.:şt::ir:..:... _ _ ___. 
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1 Küçük Haberler 

Bir Makasçı 
Tren Altında 
Ezildi 

1 TARİH) MİLET HARABELERİN
DE BİR TETKİK GEZİNTİSİ 

Uçuş Hareketleri J 
Vecihi B. 
Sıvaslılar 
Arasında 

Eğirdir, (Huausi) - lzmir· 
.ten kalkan tren Eğirdiro 
•eJdiği zaman manevra yap
bğı ıırada Bekir Ali isminde 
makasçı vagondan atlamak 
istemiı ve muvazenesini kay
bederak rayların Uzorine yu
varlanmıştır. Zavallı makasçı 
bu ani sukut neticesinde bir
denbire kendini toplıyamamtı 
ve hareket halinde bulunan 
trenin tekerlekleri altmda 
kalmıı, Uç dört metre ıUrUk
Jendikten ıonra ıol ayağı 
bileğinden itibaren ezilmiş 
ve topuğu da kopmuıtur. 

M. A. 

lzmir iş Bankası 
İzmir, (Hususi) - fş Banka

ımın İzmir tubesi, tasarrufa 
riayet etmek için yeni yaptır
dığı binanın boı olan kısım· 
larmı Ankarada olduğu gibi 
(iş Hanı) haline getirerek ki
raya verecektir. 

lzmirde Talebe Pansiyonu 
İzmir, (Hususi) - Maarif 

Cemiyeti tarafından Karantina
da bir talebe pansiyonu açıl
mıştır. Bu panıiyona, daha 
ziyade hariçten tahsil etmek 
üzere Jzmire gelenler kabul 
edilecektir. 

Sıtma Mücadelesi 
lzmir, ( Hususi ) - İzmirde 

aıtma hastalığı salgın denecek 
derecede fazladır. Bilhassa 
Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı 
ve bu hayalide fazla musap 
olduğu anlaşılmaktadır. MU· 
cadeleye devam edilmektedir. 

Konyada Soğuklar 
Konya, (H. M.) - Konya 

Te havaliıinde bir baftadan-

beri fiddetli aoğuldar devam 
etmektedir. iki gece ene) 

bntnn tlzOm bağlan ve boa
tanlar donmllflur. Bu ıene 

Konyanın lldm mahaultı çok 
iyi idi. Bu ıoğuk ytlzllnden 

bağcılar çok mutuarnr ol· 
muşlardır. Kavun, karpm, do· 

matis tarlaları da kısmen mn
teessir olmUftur. 

Tutun Kaçakçllıgı 
Adana - Çıldınn karye

ılne giden iki jandarma sUva· 
riai yolda atlı iki tiltlln ka
çakçısma tesadüf etmişler Ye 

takibine başlamıılar, kaçak· 
çılar 24 okka tUtUn yere ata· 

rak kaçmışlardır. Tütiln ıllva· 
riler tarafından alınmış ve 

inhisar daireıine teslim edil
miştir. 

Kaçak Cıgara KAğıdı 
Mersin - Silifke yolunda 

Ermenakli Ahmet ve Osman 
isminde iki kişi yakalanmıı, 
Üzerlerinden (800) defter kaçak 
sigara kiğı çıkmıktır. 

Mersinde Bir Cinayet 
Mersin - Burada Silifkeli 

Osman isminde biri tüccar 
Ahmet Efendinin oğlu Sali-

baddin isminde bir genci 
öldürmüştür. Cinayetin se-

bebi, evvelce aralarında ge
çen bir lisan mUnu:aasıdır. 

Polisler katili elindeld bıçakla 
yakalamıılardır. 

Sıvaı (Huıu•i) - Zile iatf. 
kametinde uçarak oehrimiz• 
gelen tayyareci Vecihi Beye 
Sıvaslılar kalpten gelen bir 
lıtikbal yapmıılardır. 

Vecihi B. yere indikten 
ıonra halka hitaben havacıh· 
ğa dair bir nutuk slSylemiştir. 
Resim, Vecihi Beyi nutuk 
söylerken göıtermektedir. 

Asım 

Vecihi Bey Ankarada 

Yoranda Apollon mabedinde AMilet lıaralHlerinden bir kı.ıımıı 6alatta Milel harabelerinden salla geçilirken'J 

Ankara, ( Hususi ) - Tay· 
yare Cemiyeti namına KRra· 
deniz vilayetlerile Şark vila
yetlerinde kendi tayyaresile. 
uçuılnr yapan sivil tayyare• 
cimiz Vecihi B. buraya geldi. 
Vecihi B. bu uzun ve muvaf
fakıyetli uçuşunu bitirip bu
raya döndüğü zaman kendi 
elile yaptığı tayyarsinin yıl· 
dönümünü idrak ediyodu. 

Aydın, ( Husuıt ) - Kadim tehrine, timdiki ( Balat ) 1 müzesine nakled:lmif. Milet, 
tarihin meşhur ( Milet ) ıeh· köyüne geldik.! Nehir ıahiline IJ yaıadıtı devirde Akdenidn 
rinin bugtınkU harabelerindeki yığılmış bUyilk laşlar1n araaJD• mamur bir sahil ıebri imif. 
tetkiklerimi öyle zannediyo- dan geçerek tarihi harabenin Şimdi iae, 12 kilometre dahil· 
rum ki (Son Pos•a ) karileri yan kapııından içerideki geoit de bir harabedir. Miletin 
alika ile takip edeceklerdir. koridora ve oradan taı tavanlı biraz ilerisinde bir k6y vardır. 
Serin bir ıonbahar sabahı odalara girdik. Yine yekpare Bunun da yanında Selçukiler· 
( Söke ) den otomobille ayrıl- taştan yapılmış i[en\ş koltuk· den kalma Ye içi çok mllzeyyen 
dık. Taıkm ve coşkun Men- larda dinlendik. Buradaki çinilerle kaplanmış, tavanı 
deresin ıahilini dolaıarak çöl harabenin en mUhim kıımı, çok ıllslU, fakat minareıl kı-
ıahasına çıktık. z~minden otuz metre kadar rılmış bir eser vardır. 

( Balat ) a kadar (25) kilo- irtifadaki amfiteatrdır. Burası Buradan ayrıldıktan sonra 
metre uzunluğundaki bu o•~ Miletin muazzam tiyatroıu Akköy nahiyesine uğrıyarak 
yolunda geniş aaraylarla kar- lmif. Stııln mozaik sütunların aahile indik. Burada yol, 

tılatıyoruı. Bunlardan birinin baıhkları timdi yerlerde ıUrU· manzara itibarile çok zen· 
önOnde durduk. Miınfirper- aüyor. Sonra beş kilometre· gindir. Tam karşıda Siıam 
verllğe çok alışkın olan bu öz lik bir ıaba dahı'lf nde hara• ~d 1 asının pusu manz•rası var. 
Türklerin kendilerine mahıus 
ne 1amiml kabul tarzları v.&rl benin c!iğer kııımlannı gezdik. Artık Yoran köyündeyiz. 
Bfttün aile efradmın elile örUI- Tarihi ıehrin hamamı, spor• Burada dünya<laki meıhur 
mllş kıldan çadırlarının içi cuların talim yerler), bir mek- yedi kiliseden biri olan Apul-

beyaz keçelerle döıenmiıtfr. tep harabeıi, tehir evlerinin lon mabedini gexdik. Vikant 
Biıe kalaylı kaplarla ayran kırık dökOk tat duvarları •e isminde bir profesör burada 
içirdiler, (H6ımeri) yedirdiler. bir ıilrü ankaz .. Bu harabede (33) sene hafriyat yapmıı •e 
Bir saat ıonra tarihi (Milet) bulunan Menderes llibeıi İzmir mabedi tamamc:n meydana 

ı 
çıkarmış. MilAttan iki bin ıe· 

ne evvel tam (230) ıenelik 
devamlı bir faaliyet netice
ıinde yapılan bu tarihi kilise 
binasını tezyin eden 123 bil· 
yük siltundan bugiin ancak 

1 on ıekiz tanesi muabafaza 
edilebllmif. 

Mabedin iç kısmı ve du
•arları çok süslüdür. Avluda 
başka bqka kitabeler, Apia 
başlı heykeller ve llihe 
başlıklan ~ar. Aıan atika 
idaresinin bir bekçiıi var. 
Mabet çok temiz mı1bafoza 
ediliyor. Etrafı taılarla çev-
rilmiştir. '!oranda oturm 
köyliller Rumeliden hlcret 
etmiıler. Bize akşam yemeli 
ikram ettiler. Çok samimi 
hasbiba!ler yaptık ve gece 
geç vakit ayni yollardan Ye 
Menderesten geçerek Söke
ye döndük. 

T rakyada Spor 
İddialı Bir Müsabakadan Sonra 
Malkara Gençleri Oyu~u Kazandı 

l 1Adanalılar Galip 

lflalkara oe Şarkög 
Malkara, (Huıusl) - Bizim 

taraflarda yavaı yavı spör 
ve bilhassa futbol hareketi 
başladı. Birkaç giln enci 
Şarköy gençlerile Malkaramız 
oyuncuları iddialı bir futbol 
milsabakaıı yaptılar. Şarköylll 

gençler, bu oyunu mutlaka 
kazanacaklarmı iddia ediyor• 
lardı. Hem de birinci dene· 
de bir gol atmak f&rtile. 

Nihayet milsabaka günü 
geldi çattı •e iki takım kartı 
karşıya geçti. Ne yalan söy
liyeyim oyun hararetli ve 

sevkli oldu. iki tarafta 
ateı a'ibi oynuyordu. Seyirciler 

oguncuları hlr arada 
mahdut olmakla beraber iyi 

bir oyun görmüt ve ıeyret· 
mit oldular. iki taraf oyun-

cuları bir buçuk &aat çalıı
blar. Fakat netice hiç te 

Şarköylülerin iddiası gibi 
çıkmadı. Malkaralı gençler 

ııfıra karşı iki gol yapmak 
ıuretile galip geldiler. 

Bu neticeye rağmen oyun 
çok aamiml bir hava içinde 

geçti. Akşam da Malkara 
Gençler Birliği tarafından 

misafir Şarköyllller ıerefine 
aamiml bir ziyafet verildi. 

O.ıman NUl'I 

Mersin Gençler Birliğini Bir 
Mağlup Ettiler Sayı İle 

Adanadaki mü&abakadan hlr intiba 
Adana (Huıuıi)- Buradaki ıini devamlı akınlarla ııkışh· 

Seyhanspor ve Mersin Gençler nyorlardı. Futbol pensmın 
Birliği arasındaki futbol revant Seyhansporun yüzün~ gillece-
maçı çok hararetli oldu. Ne- ği anlaşılıyordu. 
ticeaini kııa bildirdiğim bu Mersinliler neticeyi kaybet-
maçın tafsilAtına girişmeden memek arzusile mlldafaa oyu-
ıahaya gelen ıeylrcilerin bet nunu tercih ediyorlardı. 
binden fazla olduğunu ıöyle- Onuncu dakikada Seyhandan 
mek isterim. Bunlar arasında Z9kl B. penaltıdan ilk golü 
Mersin, Ceyhan ve .Tarsustan takımı lehine kaydettL Bun-
gelen meraklılar da bir hayli dan ıonra Mersin kalesine 
yekun tutuyordu. birkaç şilt çekildi. Fakat 

Rüzglrı ilk devrede kendi kaleci hepsini kurtaı dı. Biraz 
lehlerine alan Mersinliler oyu· ıonra Mersin kaleıine bir pe· 
nun l>aşlangıcında büyük bir penalh daha çekildi. Fakat 
fırsat kaçırdılar. Seyhanlılar bu sefer top dııarıya gitti. 
iıe mutlaka galip gelmek az- Bundan sonra oyun Seyhanlıla 
mile oynuyorlu, Mersin kale- nn akıoluı ve Mersinlilerin de 

Kıymetli tayyarecimiz bu 
mUnasebetle tayyare meyda-

uıuda kendisinJ karıılayanlara 
bir hitabe irat etti ve bu 
arada bazı izahat ta verdi. 

Bu izahattan anlaşıldığına 
göre V ecibi B. kendi elile 
yaptığı bu hava kutunu ge
çen sene 27 eylülde ilk ola· 
rak havalandırmıf, o gtlnden
beri muhtelif defalar uçmuştu. 

Vecihi B. ıon ıeyahaHndo 
on dört vilAyetimiz Uzerinde 
uçmuş, birçok kasabalara 
inerek halka tayyare ve tay· 
yarecilik hakkında izahat 
Yermiştir. Uğradığı kasabalar 
halkı tayyareye karşı bUyUk 
bir alaka göstermişlerdir. 

Bundan da anlaşılıyor ki 
memlekette bir ıivil tayyare
cilik mutlaka llzımdır. Gerek 
halkın aiAkaıı, gerekse ınem· 

) leket ihtiyacı, bu lüzumu şld
~ detle hissettirmektedir. 

Vecihi B. tayyaresile şim
diye kadar 120 saat uçmuf 
ve bu müddet zarfında da 
havada 15 bin kilometre 
mesafe katetmiştir. 

Öğrendiğime göre Vecihi 
Bey havanın ilk müsaade ver
diği zamanlarda Garbi Anado· 
luda da uçuşlar yapacak, o 
mıntakadaki vilayetlerimizi de 
gezecek, halka tayyare ve 
tayyarecilik hakkında izahat 
verecektir. 

Vecihi B<;y şimdiki halde 
bu yeni teşcbbUsU için hazır· 
lanmakta, planmı çizmektedir. 

s. 
-.:ı-=-=======-=:.ı==-=-===-==-==-------

m ü da faal arı ile sonuna ka-
dar ileriledi. Ancak son da
kikalarda Mersinlilerde nzirnli 
bir gayret görüldü. SeyhnP 
kalesine birkaç alcın yaptıl~· 
Fakat şütlerini gole tahvil 
edemediler. Bu suretle rnsÇ 
sıfıra karıı bir sayile ·.ıe Sef 
han sporun galibiyetilc netr' 
celendi. Durmuş Uloi 



SON POSTA Sayfa~ 
~Teşrinievvel 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

• Dünyada Olup ~iten Hiıdiseler 1 Kadın Ve Kalp İşleri ] 

lngilteredeSanayı Mıntakasında A- E I k i t• K 
Konsolosların Vazifeleri 

Efendim, 

• • • • ı v enme s ıyen ız-

melenin Niımayışlerı Devam Edıyor lar Beni Dinleyiniz Geçenlerde Kıbrııtan gelen 
~ir arkadaşım anlatıyordu: 

Akraba ve taallukatını ziyaret 
•tınek üzere iki ay evvel Kıbrıaa 
l'elmiı. Paramızın harice çıkma
lrıuı için vazedilen kanun mu
cibince Mal Müdiriyeti kwndisine 
ancak yüz lira götürmeıine mü
•aade etmif. Orada iki ay kal-

dıktan sonra avdet etmek lüıu• 
munu hiuctmif. Fakat parası 
bittiği için Lirnakada bulunan 

Kıbrıf ltonıoloshaneainin hima
yesine iltica ederek Konıloı Mu

hittin Beye vaziyetini anlat
tııış. Muhittin B. Konsoloıhanenln 
bu a-ibi müracaatleri iı'af ede
hliyeceğini slSylemif. 

Bu vaziyet karı11ında Koneo
loıhanelerin niçin ihdaa edil
diklerini anlıyamıyorum. 

Franaaya veya lngiltereye gi
decek olan Fransız ve İngiliz 
tebealarından Franıız ve fngiliz 
Konsoloıbanelerl Tize parası al
nııyorlar. Halbuki bizim Konıo
loshanelerimiz bir ecnebiden al
dıkları para kadar da bir TGrk 
lebeaıından alıyorlar. 

Tarsus: Gani .. 

Meşhur T ahtel-
1 bahrın Maceraları t 

L- ~ 

Bir genç kız yazıyor: 
"Evlenmek üzereyim. Niklh 

kiğıdımız asıldı. Niklh olur
olmaz da düğünümüz yapı
lacak. Fakat blitün genç kız· 
lığımda bayalile geçindiğim 
o güzel gün yaklaştıkça içim· 
deki ıızı bllyllyor. Ya koca
mı memnun edemezsem, ya 
mes'ut olamazsamf Kocamın 
kılıbık olmasını lıtemiyorum. 
Fakat ouunla geçinmek, 
mes'ut bir bayat yaşamak 
utiyorum. Bana kocamı 
idare etmenin yollarını göa
terir misiniz?,, 

Kocalar biribirine benzeme
mediği gibi, her kocayı idare 
ıçın takip edilecek usulüde 
biribirine benzemez. Yerinde 
ve zamanında kullanmak ıar
tile her tedbir faydalıdır. 

Son Poıta: Konıoloabanelerln 
en mühim vazifeleri Devlet te
beaa ve menfaatini himayedir. 
Fakat arkadaıınız paraaı henüz 

bitmeden evvel Konıolo•hane 
vaaıasile Tarsus Mal Müdürlüğüne 
müracaatle yeniden para için mü-

Budar altından kutba giden tahtelbahir hakkında ıon ••len bazı fototrafilerı Bu tetebbQı tlmdilik 
kutba gidilip gidilemlyeceğl hakkında bir tecrübeden ibaretti. Tahtelbahir bu tecrfibeyl muvaffakıyetle 
yaptı n dlindü. Yukardaki realmlerde tahtelbahlrl buzlar arasında rörüyoruı. 

EvvelA kocanızı anlamak 
ıçın, muhtelif 'koca tiplerini 
gözden geçirelim. Hassas ko· 
calar vardır ki, her an rencide 
olmıya müstaittirler. Mağmum 
ve neşesizdirler. Sebebi sorul
duğu zaman, bir şey olmadığı 
cevabını verir. Fakat neşesiz
lik saçmakta deyam ederler. 

•aade istc•eydi, ayni zamanda 
bu müsaade ile birlikte tekrar 
para getlrtaeydi daha iyi olurdu. 

ikinci meıele de bir kanun 

işidir. Hakikaten viıe paralarının 
ağırlıj"ı hazan çok hiasedlllyor. 

Cevaplarimız 
'fnrausta Ahmet Vecdet Beye: 

Malatya meb'uılarının isimle

rini arıediyoruı: ismet Pa,a, Ab

dülmuttalip, Hilmi, Mahmut Ne

dim, VAaıf, çiftçi Talat Beyler. .. 
Enver imzalı Kariimize: 

Hüviyetinizi mufasaal ve 

ıarib olarak bildiriniz. Ayrıc:a 

delil de göı•eriniz. O ıuretle 

bahıetmek kabil olur. G6nderdl

tini2 tekilde yazamıyacatımııu 

eıefJe bildiririz. 

Karilerimizden Ricamız 
"SON POSTA,. ya g&ndereceğfnlı 

nıektuplann zarfları Uıerfne içindeki 
yazının mahiyetini !taret f'dlnh. Bil
mece midir, Hanım teyzeye mi aittir, 
darcyl mi alAkadar eder, tahrir 

rnüdürlliğüne mi hitap ediyor? Bu 
ııoktayı kaydedencnlı vazifemizi 

kolaylaştırmı~ olununuz. Karilerlmtı· 
den b llhaua bu nokteya d ikkat 
etaıelcrini tekra r rica odtriı. 

- TAKVİM _ 
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• 
lngilterede 
Siyasi 
Vaziyet 

----
lngiltere lsterling buhranı· 

nın doğurduğu hararetli vazi
yet artık, belki de muvakkat 
bir sUknn devresine girmiştir. 
Şimdiki halde hüklimet, bal
kın umumi reyine mOracaat 
etmek, daha doğrusu güriil· 
tüsüz bir intihap yapmak im· 
kinlarını araştırmaktadır. 

Başvekil M. Makdonald bu 
tuavwrları Avam kamarasın
da ima bile etmiştir. Bakalım 
kim kazanacak ? Makdonaldın 
beyanatma göre parlamento
nun içtima devresı çarşamba 
gtlnO nihayet bulacaktır. 

Bir Proje 
lngilterede bir Lort tarafın

dan ithalatın tanzimi için bir 
liyiha yapılmış, fakat bundan 
daha mühim hadiselerin tesi
rile llyibanın mUzakeresinden 
timdilik vazgeçilmiştir. 
· Fakat, parlamento ve ka· 

bine mahafilinde bu nisbi sU

kfınet devam ederken bazı 
yerlerde de amele nlimayişleri 
oluyor: 

Glasgov, 1 (A.A) - Bugün 
akşam işsizler şiddeli nüma
yişlerde buluanrak ma~~zaları 
yağma etmişler v~ polısı t8!a 
tutmuşlardır. Polısten ve nil-
mayişçilerden hayli me~u~ 
vardır. Birçok nilmayışçı 
tevkif edilmiştir. Kargaşalık 
ve yağma şehirler civarında 
devam ediyor. 

1'EFR1KA NUMARASI 39 - " • 

FLMASIN HıKAYESı BiR 
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k Üç dost, bu karar muci· hca~ına :ı~n Gedik Adh!11
1 

et 
dltıce hareket ettiler. Şehza- etmış d haber gönder ı er. 
haefi~ifn pahada ağır, yükte Paşaya bAdiseyi haber ahr 
l e d Pata, ldanınıth : 
~Ştı} şyasını araların a payf· alınaz mırı alıını tanırıml 
tet ar, kıymetsiz şeyleri de - B ın 
'1d~ı geçirdiler, mühür altına - en h t yUıUk artık 
te~ear, Yeni Veliahde müşte· fakat ınk;ıtb· Koc~ Yu· 

Çin 
Japon 
Meselesi 

Geçen hafta batbyan Çin
japon kanlı ihtilAfı ıimdiki 
halde yatışmıştır. Yalmz bazı 
Çin çeteleri ortalığı karııbnp 
duruyorlar. Son vaziyete ait 
dtin gece aldığımız telgraf 
şudur: 

Tokyo, l (A. A.) - Japon 
hDklimetl Mançuir' de idari 
muhtariyet lehinde bat göste
ren hareketin kuvvet bulma
ıından dolayı herhangi bir 
mes'uliyet kabulUnden imtina 
etmektedir. Japon hükQmeti 
Çin'in bu mesele hakkındaki 
29 eylül tarihli notuına ver
diği cevapta gerek Japon 
memurlarına ve gerek Japon 
tebeasına bu hareketi teıvik 
Ye terviç yollu en küçllk bir 
teşebbüste bile bulunmamaları 
için sarih tafimat verilmiş 
olduğunu temin etmiştir, 

Sırbistanda intihabat 
Sırbistanda siyasi hayat, 

diktatörlilğlin liğvinden sonra 
aldı, yüriidli. Şimdi de ayan 
meclisi yapılması için hazırla· 
nan bir kanunu Kıral tasdik 
etmiştir. 

ÇUrUk Maliyeciler 
Padouc, 1 (A. A.) - Bura 

mahkemesi maliyeci Romano 
Trevisanın iflAımı illn eyle· 
miştir. Mumaileyhin açığı 14 
milyon liretten fa laya çık· 
maktadır. 

uğursuz elması elden çıkar
mak istiyordu. Binaenaleyh 

61Uyü Bursaya götürerek defnet
tikten ve lstanbula geldikten 
ıonra yüzüğü karısından aldı, 
taşı halkadan ayırdı, yüz ka· 
dar kıymetli cimaı vesaire te
darik ederek onların arasına 
karııtırdı, Fatih Sultan Meh· 
mede götürdü: 

- Şevketli Hünklrım, de· 
di, bir bezirgAn bu taşlan 
ıatmak diler. Hazinene yakı
ıır ıeylerdir. Fermanın olursa 

Fransa 
Tekzip 

1
Edigor 

Fransanın, &tedenberi ba
nşamadığı yeglne millet 
Sovyet Rusyadır. Geçenlerde 
hiç umulmıyan bir ıayia çıkb. 
Fransa ile Rusya arasında 
bir uzlaşma mukavele.i yapıl
dığı haberietrafa ya pıldı. 

1 
Fakat Fran11zlar derhal 

tekzip ettiler. Şimdi yeni 
bir şayia daha var. Diyorlar 
ki: Fransa, Ruıyaya kredi 
açmıya karar vermİf. Sebep 
te Ruayanın F ransadan mal 
almasını kolaylaştıracakmıt
Fransızlar bunu da derhal 
tekzip ettiler Acaba bu tek
zip edilen ıayfalar kim ve ne 
maksatla çıkarıyor, dersiniz? 

Altm Memleketi 
Fransaya buglinlerde bir 

altın akını Yar. iki gün evvel 
on beş bin kilo kadar altın 
geldi. Dün de F elemenkten 
bir tayyare ile 5000 kilo ka· 
dar altın getirilmiştir. 

Alış Veriş Meselesi 
Fransa ithalatı tahdide 

karar vermiı ve hükumet bu 
hususta bir de kararname 
çıkarmııtır. 

Amerika Seyahati 
Fransız Baıvekili M. Laval 

yakında para meselesini gö
rüşmek Uzere Amerikaya gi· 
decek, kendisine eski BaşTekil 
M. Tardiyo vekAlet edecektir. 

Bu cins kocalar, kız gibi, 
çocuk gibi muamele görmek 
iıterler. Kocanız olacak genç 
böyle biri i.ae, fevkalade iti
nalı olunuz. Onun her işine, 
her sözüne ayrı bir itina 
gösteriniz. Üzerine titrediği
nizi, onun huzur ve saadetim 
temin için kendi huzur ve 
aaadetinizl feda ettiğinizi 

gösteriniz. Bu tarzı muamele 
onu yavq yavaı tatmin eder. 
Kocamı erkeklerin en güzeli 
olur. 

Bazı kocalar vardır ki, 
efendilik etmekten hoşlanır
lar. Bunları idare, bir çocu-

Tarihi Gömlek 
Peygamberin Gömleği 
Pariste Teşhir Ediliyor 

Kahire, (Hususi) - Pariste 
oturan bir Hint Prensesi ken
di evinde bir ıergi açmıştır. 

Burada teşhir ettiği kıymetli 
eıya arasında ( Hazreti Pey· 
gamberin elbisesi) denilen bir 
elbiıe nazarı dikkati celbet• 
mektedir. Bu elbise geniş bir 
gömlek ıeklindedir. Kolları 
çok uzun ve geniştir. Rengi 
açık tarıdır. Bu gömlek ipek, 
yUn ve pamuktan baıka bir 
kumaştan yapılmııtır. Üzerin
de siyah ve kırmızı mürek
keple bütün kuran ayetlerile 
( Aşarei MUbeşşere ) nin isim
leri yazılıdır. Fransız mllsteı-

Fatih, arzolunan taıları muştum. ÔbUr elmasları da 
olarak ben evirdi, çevirdi, birer birer raza ermiganı 

gözden geçirdi ve mahut taı hazırlamıştım. 
tlzerinde bir nebze tevakkuf Fatih, gözlerini vezırının 
ettikten sonra gUIUmıedi: yüzüne dikti. Uzun uzun baktı 

- Bire Gedik! - Dedi - bu Ye müstehzi bir tebesıilmle 
taı benimdir, Emir Arılana cevap verdi: 
yontaun diye gönderdiğim - Ben malımı tanırım, 
tqtır. kande olsa tanırım 1 

Gedik Ahmedin yUzll ıarar· Şehzade Mustafanın babası, 
dı, dudakları titredi Ye keke- elmasını tanıdığından dolayı 
ledi: alelide tefahur için mi bu 

- Doğrudur Padlıahım, iyi ı6zli ıöyledi, yoksa Kedik 

ğu idare etmek kadar kolay· 
dır. Bunun için de yapaca• 
ğınız ıey, her işte onun fik· 
rini alır görünmektir. Amma 
onun sözünü yapmıt veya 
yapmamışsınız, bunun ehem
miyeti yoktur. Fikrinin so
rulması onu tatmine kAfidir. 
Mağrur ve kendini be

ğenmiı kocayı idare, her kı· 
zın muvaffakıyetle başaracağı 

bir iştir. Mağrur adam met· 
hedilınek, paye verilmek ib· 
tiyacındadır. Siz de ikide bir
de ona ne akıllı, ne güzel 
adam oldutundan bahseder· 
ılniz. Evde her yapılan her 
iyi işi, onun eseri gibi gös
terirsiniz. Her işte en mühim 
payı ona bırakırsınız mesele 
yoktur. 

Asabi, hırçın kocalar var
dır. Hiç yoktan donanma 
fişeği gibi ptalar, etrafı alt 
Ust ederler. Bu erkekleri 
idare etmenin yolu da şudur: 
Siz ondan daha hiddetli gö
rünecek, daha çok kavga 
çıkaracak, onu korkutacaksı· 
nız. Dinsizin hakkından iman
ıız gelir diyip, ona kırma 

dökme fırsatı vermiyeceksiniz. 
HulAsa kızım, kocanla iyi 

geçinmek istiyorsan evveli 
kocanı tanı. Ahlak ve tabia
tini öğrendikten sonra hattı 
hareketini tayin et. Ondan 
ötesi kolaydır. .. 

M, Hikmet Beye : 
Aşkınız daha çok taze ve 

çok tecrübesiz olduğu için, 
ilk sevgilinizi unutamıyorsunuz. 
Fakat merak etmeyiniz z.ıman 
insafsız süngerini onun da 
tızerinden geçirecek ve onu 
habrladıkça siz de gUlecek· 
ıiniz. 

lıanımte.11z• 

Muayene işleri 
Belediye Sıhhat İşleri Mil· 

dürlilğUndeki esnaf muayene 
komisyonu 1 nğostostan 1 teş
rinievele kadar ( 2800 ) işçi 
sandalcı, motörcU ve arabacı 
muayene etmiştir. Bu gibi es· 
naf ve işçiden muayeneye tabi 
olanların miktarı 8 binden 
fazla tnhmin edilmektedir. 

Meşhur Bir Çaycı 
Meşhur İngiliz çay tacirle

rinden Sir T omns Lipton ağır 
surette hastalanmıştır. Sir Lip
tonun çayları kendi ismini 
taşımaktadır. 

riklerinden Müsyü Kastenye 
bunun Mısır hakimi Mikeks 
tarafından Paygambere hediye 
verilmiş bir elbise olduğunu 
iddia etmektedir. 

doğunu mu anlatmak 
Burası, Ebediyen 
kaldı 1 [*J 

BiTTi 

istedi? .• 
meçhul 

[*] TacUttevarlh batta olmak llzer• 
bGtOn mUverrlhlerlmlz: ve onlarda• 
naklen Hammer Fatihle Gedik Ahmet 
araaındald bu elma. yU:ı:ük meıeleılal 
Yazarlar. Şehzade Muatafanın Gedik 
Ahmedln karlıına gönUI vemesl Uıe· 
rfne z:ehlrlendlğln yalnız " Pftl Dola· 
krava,, lanılndekl müverrih kaydetmek· 
tedlr. Biz eaarlml:ı:e o mUverrlhln rlva• 
yetini u aa ittihaz ettik. Sultan Beya
ıulın padişah olduktan sonra Gedak 
Ahmedl katlettlnne1lne, kardetlala 
latlk•mı• abuk lçladlr, dJ7e.ıer ~tı Llaziyename, daha doğ- gözUnde:C,~ra ıebıadenın t• 

-.:.l"...._-~~faretname yazdılar, ıuftan bi et yereD u 
alalım. 

bildin, Efendimi memnun et· Ahmedin Karaman aef.,rinde 
mek için böyle bir tertip kgr. virdi • lntrikalara vakıf o'· 

..... İllll ... illiıiiiiiillllliiiilıil• 



6 Sayla 

Rusların Somurtmalarının Sebebi 
Arhk Tamamile Anlaşılıyordu 

YAZAN: M. KAZIM 

Taılcentte işçi kızlar 

-114-
Efgan konaoloshanesine gi

rer girmez: 
- Ceneral Veli Hanın 

içerde olup olmadığını sordum. 
- Buradadır, diyerek beni 

bir odaya aldılar ve kendi
sine haber verdiler. 

Ceneral Veli Han, yanına 
Feyiz Mehmet Canı almı~ 
olduğu halde beni kabul 
edeceği odaya girdi. 

Musahabe evveli bir hoş 
beş ile b~ladı, bu mukadde
meyi müteakıp söz arasında 
kendilerine sordum: 

- Guya ( Hokand) ı .zap
tetmek üzere sefarethaneye 
bir heyet gelmiş, doğru 
mudur? 

Veli Han cevap vermek 
nıere ağzını açtı, fakat Feyiz 
Mehmet Canın kendisinden 
daha evvel davrandığını gö-
rünce sağ elini parmakları 
açık olduğu halde yüzüne 
ıötürdü, gizli bir maske yap
tı ve bu maskenin arkasın-
dan kaşlarını götlerini oyna
tarak arkadaşını idareye çalıştı. 

Neticede şu anlaşıldı ki: 
- Bu heyet gelmiştir. 
Fakat Efganhlar bu heyetin 

konsolosluğu teslim almak 
ve konsolosluk yapmak vazi
fesile mükellef olduğunu ida-
re ettiler. Amma Ruslar bu 
heyetin ne maksatla geldiğini 
belki bu karşımda oturan 
adamlardan daha iyi biliyor-
lardı. 

Konsoloshaneden müteessir 
olarak çıktım. Artık Mosko
vada görülen istiskalin sebe
bini pek vazıh olarak anlıyor, 
Rusların somurtmıya başla
malarının amillerini de ayni 
suretle görüyordum. Kendi 
kendime sorduğum bir sual 
vardı: 

- Acaba kabahat Amanul
lah Handa mıdır. Yoksa Çiçc
rinde mi? Diyordum. 
Vardığım kanaat şu oldu : 
- Her ikisi de glinahkAr

dı. Çünki bu baziçede bizler 
yanmıştık. 

12 Mart 1920 

Ceneral "Fronze ,, Türkis
tana geldi. Türki!-ıtan ordusu 
başkumandanı unvamnı taşı
yordu. Fakat hangi cepheye 
kumanda edecekti, bu nok
tayı bilmiyordum: 

- Efganistan ile Buharamn 
ıeferberlik yaptıkları şayiası
na karşı Ruslar da bu Cen~ 
rali Türkistana göndermiş ol
malıdırlar, aiyordum. 

Şllphezi:ı felciin çarhı tek• 

rar İngilizlerin istedikleri ta
rafa dönüyotdu ve nihayet 
işte bizim de kolumuz kana
dımız kırılmıftı. Hem dostlara 
hem de düşmanlara karşı 
mahçup bir mevkie dtişmüt
tük. Bakalım bu Yaziyettcn 
nasıl kurtulacaktık? 

* Ben bu dUşUncclcr arasında 
kafa yorarken : 

- Türkistan Heyeti Teftişi
ycsi Reisi ( Elyave } nin beni 
ziyarete geldiğini haber ver
diler. 

Aşkabatta lngHizlerin Tnr
kistandan kovulmaları mn
nasebetilc merasim yapıla
caktı. Beni oraya davet edi
yordu. 

- Tren bu gece hareket 
edecek ve Jeneral (Fronze) 
de heyet arasında bulunacak 
demişti. 

Daveti reddetmek doğru 
değildi. Alelhusus çıkacak bir 
fırsatı peşinden kaçırmak ola
bilirdi. Gitmiye karar vererek 
söyledikleri saatte iıtasyona 
gittim. ( Eliyave ) ye tahsis 
edilen vagonda bana da bir 
kompartıman tahsis etmişlerdi. 
Yerleş l n. 

(Mabadı yarın) 

Radyo 
3 Teşrinievvel Cumartesi 

Oatrava 261 metre, 11 kilovat 

19 : Pragdan naklen gazete 
haberleri 

Hellaberg 276 metre, 75 kilovat 

22,20 : Millt çek şarkıları 
20,20 : Von Cofft muzikalı piyes 
21,10 : Kona~r 
20,30 : Berlinden naklen dans 

havaları 
MQhlaker 360 metre, 75 kilovat 

20,15 : Garp şarkıları 
21,15 : Frankforttan naklen 

konser 
22.40 : Frakforttan naklen dana 

havaları 
Bilkret 394 metre, 16 kilovat 

20 : Radyo Darülfünunu 
20,20 : Gramofon 
20,30 : Romanya operasından 

tranımiayon 
BeTgrad 429 metre, 2,S kilovat 
20,30 : Komedi 
21 : Radyo orkestraaı 
22 : Gramofon 
22,30 : Avrupada bir cevelin 

Roma 4U metre, 7;, k 0 lovat 
19,40 : Gazete haberleri 
20,10 : Gramofon 
21 : Dafni, lirik piyeı 

Viyana 5ı0 metre, 20 kilovat 
19,45 : (Beethoven) in temailleri 
20,30 ı Viyana gecesi 

Peşte 5SO metre, 20 kilovat 
19,15 : Salon orkeatraaı 
20,15 : Konferanı 
20,45 : Viyana dansları, gece 

damılan 
Varşova 1411 metre 158 klloval 

11,25 : Gramofon 
20,15 : Hafif musiki 
Konnlgavüıterhavaen 1635 metre, 

35 kılovat 
20,15 : Avsturya-Almanya müt

terek temıilleri 
21,10 : Layipçiglen nakil aonra 

~ece muslkiıi 

Milli Ta 
• 

cı açı 
(Bat tarafı 1 fncl 1&yf ada) 

Sahada 8000 l mtiteca'flz 
seyirci vardı. Hakem yine 
Macar M. lvaniç idi. Yan 
hakemi ise bir Sırp oyuncusu 
ile Abdullah B. tarafından ifa 
ediliyordu! . 

Takımlar sahaya çıktıkları 
vakit YugoslaYlar arasında 
evvelce fstanbula gelmif olan 
Beogradski takımından he 
oyuncunun mevcut olduğu 

ı6rtlldU. 
Türk Ye YugoıJay marşlan 

kaimen dinlendikten ıonra 

mutat merasim yapıldı Ye 
oyun ba~adı. 

Kur' ayı Sırplar kazandığt 
için biz güneş altına düştnk. 
ilk htlcum Ttırk Milli takı· 
mı tarahndan yapıldı. Bunu 
takip eden Sırp hücumu 
ise ofsayt vaziyetine dilştü. 

Birkkç mukabil akından 
sonra Bulgar maçından ibret 
alan takımımızın çok iyi bir 
oyununu görmiye başladık. 
Sabanın etrafını dolduran bin~ 
lerce halk Yugoslavlara karşı 
bizi t:ı tuyorlar ve şiddetle 
alkışlıyorlar. 

Kendimitl ideta Takaim 
stadyomunda farzediyoruz. 

Sırplar hep sağ açıklarile 
hücum ediyorlar. 7 inci daki
kada çektikleri ıiddetli bir 
şutu kalecimiz mnkemmel bir 
müdahale ile kurtardı. 

Bunu müteakip Fikretin ve 
Eşrefin birer ıutu avuta gitti. J 

Bunun müteakip Sırplar sol 
taraftan hücuma geçtiler. Fa
kat Saminin yerinde bir mü
dahaleıile bu hücum da ke
sildi. 

Biraz sonra yine bir Sırp 
hücumu esnasında Hüsntlııün 

1 

ıska geçmesi az kalsın bir 
gole mal oluyordu. 

l 4 üncü dakikada aleyhimize 
çekilen bir firikiki HüsnU ka
fasile kurtardı. 

Arkasından lehimize bir fi
rikik verildi. Maalesef bu da 
boşa gitti. 

l 1 inci dakikada kalecimizin 
uzaklqmasından iıtifade edi
lerek kaleye çekilen sıkı bir 
şüt te müdafaamızın bir kafa 
darbesile kurtarıldı. 

Bu dakikaya kadar takımı· 
mızın mükemmel oyunu de
vam ediyor. ve muttasıl Sırp 
kalesini tazyik ediyordu. Ni
hayet 22 inci dakikada Fik
retten Salahattine, ondan 
Eşrefe, ondan da Rebiiye ge
len topu sol içimiz temiz bir 
şutla Sırp ağlarına takarak 
birinci gölümüz kaydetti. Bu 
sayı ahali tarafından heyecan
la karşılandı ve alkış sesleri 
iki dakikadan fazla sürdü. 

25 inci dakikada Fikretten 
Niyaziye ve~ondan tekrar Fik· 
rete gelen topu da Fikret 
güzel bir şutla sol köşeden 
Sırp kalesine sokarak ikinci 
sayımızı yaptı. 

Yugoslavya takımına karşı 
O • 2 galip vaziyetinde bu
lun mak bizim için bir avantaj 
idi. Bütün mesele takımın 
ayni oyunu idame edebilme-
sinde ve bilhassa ikinci haf
tayımda kesilmemesinde idi. 

Top ortaya geldiği vakit 
Yugsolavlar hücuma başla
dılar. Çektikleri kuvvetli bir 
şutu kalecimiz kurtardı. 

41 inci dakikada sol açık 
Eşrefi ceza sahasında hcJin-

-
za 

den tutan Sırp mlidafiinin 
tecziye edilmediğini gören 
yan hakem Abdullah Bey 
bayrağını sallıyarak sahaya 
girdi. ve hakerrte musırran 

ceza vermesini s~yledi. Hakem 
kabul etmediğinden bayrağı 
atarak dışarı çıktı ve antre
nör de yan hanem oldu. Son 
dakikada bir akınımız ofsayt 
oldu ve haftayım bitti. 

İkinci dewe başlar bql mu 
biz yine hllcumdayız. Evveli 
Niyazinin gftzel bir tutunu 
Sırp beki kal'1ıladı, arkasından 
Rebiinin bir akınını hakem 
ofsayt gördtı ve ahalinin şid

detli prote tosu ile karşilandı. 
Hficumlanmız teakup ediyor
d Sırplar ıkışık bir vaz.iyette 
l 

üu esnada top Sırp muha
cimlerinin ayağına geçtiği için 
muntazam bir akınla kalemize 
indiler. Hilsamettin yerinden 
fırladı, kale bo, kaldı, bereket 
versin şutleri yüksekten geçti. 
Bunu mfiteakip bir hücum 
daha yaptılar. Kornere atarak 
kurtardık. 

Artık herkes oyunumuz de
ğişmezse maçı muhakkak ka
zanacağımızı kat'iyyen Umit 
etmişti. Fakat oyun yavaş 

şeklini kaybediyor, favuller 
'. .er iki tarafta bat gösteri
yordu ve iki taraf oyuncula
rında da şiddetli bir asabiyet 
görülüyordu. Maamafih takı
mımız yine ta.eyikto berd~ 
vam. 

22 nci dakikada Mitabn 
çalımından kurtulan top az 
kalam gol oluyordu. Müş
külatla kurtardık. Sırplar sol 
açıkları vasıtasile hücuma 
başladılar, Hüsam.ettin bir 
hücum esnasında güzel bir 
plonjonla muhakkak bir golli 
kurtardı. Bu dakikadan sonra 
oyunumuzda bozulma alamet-
leri baş gösterdi. 

Yine fazla çalım yapıyoruz. 
Bundan istifade eden Sırplar 
da bizi s1kıştırmıya başladılar. 
30 uncu dakikada Mitatm bir 
hatasından atılan bir firikik 
azkaJsın gol oluyordu. Bundan 
sonra aleyhimize bir korner 
oldu. GüçlOkle atlatbk. Aka
binde bir Sırp hücumu boş 
kalemizi tehdit etti. Fakat gol 
yapamadılar. 

l O dakika kadar süren bu 
sıkışmamızın sebebini hep 
driplin~e aramalıyiz. Ostüste 
kornerler firikikler çekildi, 
müşkülatla kurtardık. Arbk 
Sırplar hep sol taraftan işli
yorlardı. Şutları kalemizi ya
ladı, diğer bir şut yanından 

geçti. Nihayet oyun 2-0 ta
kımımızın galebesile netic~ 

lendi. 
Düdük çalar çalmaz ahali 

sahaya hücum t>:tti. . Ç ccukla· 
nmızı havaya kc&ldırarak oto
mobill*!!'İ::ıe götürdüler. Sofya 
şenlik içindedir. Sırp takımı
nın mağlübiyet sebeplerinden 
birisi bizim Bulgarlara karşı 
çıktığımız gibi fazla gurur ve 
itimadı nefisle oyuna başlamış 
olmalarıdır. 

Eskrim Ve Koşular 
Sofya, 2 ( A. A. ) - Dilıı 

eskrimcilerimiz Yunan takı
mile mübareze yaptı ve neti-
cesi Yunanlılar 65, takımımız 
ise 64 puvan kaz.andı. 

Binicilerimiz de kroskonteri 
müsabakasında Bulgarlarla 
ayni dereceyi aldılar. 

T epinievvel 3 

SiNEMALAR 

GLORYA 
3 T eırinienel cumartcsind n itibaren " Büyük filmle 

serisini " göstermiye baş~ıyor. 

iLK BEŞ Fil ~iN iSiMLERi ŞU LARDIR: 
3 Teşr:inieveldo Gece Sevdalan. Mümessili Pierre Batcheff 

10 " San Odan n E.sran ,, Huguctte Exduflo1 
17 ,, ATLANTlK E. A. Dupont'un eseri 
24 ,, Mahkftmun Kızı. Mümessili Nadia Sibiriska 
3 l ,, Baskm. Prejean ve Anna Bella tarafında' 

ve 
GARY COOPER 

NAMUS 
Piyes 4 perd 
Yu.an ı Yu

dermıııı 

Tercüme ~den ı 
Seniha BedrL 

Altı yafından 

qağı olan ço
cu!ı.lu tiya.troyı. 

kabul edilmeı.lt>r. Y NIKKALPl R 
____ F_i_ım_in_d_e_~':~~~~ 1 Tiyatro Ve Sinema~ 

Otempiyat Çıktı 
Sofya ve Atinada yapılan 

son müsabakalan resimlerile 

tesbit eden Olempiyat mec
muasının 23 üncü nüshası bu

gün yirmi büyük sahife olarak 
çok nefis bir tarı.da intişar 

etmiştir. Sporcularımrzın bu 
mecmuadaki kritikleri oku
maları şayanı tan.iyedir. 

ALKAZAR - Kara tabUT 
ALEMDAR - Ce.nne• yo1' 
ARTiSTiK - Şehir ~!ara 
A S R 1 - Son temsil 
EKLE~ - Siyah inci 
ET~HAMRA - ıllhların sevgillı> 
ETU VA L - Şefakt 
FERAH - Muhtelif temslllır 
GLORYA - Gece sevdalan 

l KEMAL B. - Mııkaddu dai 
MAJfK - Artür gGz:el h:ıoım.la.r 
MELKE - Küç.ilk daktiJo 
MlJLl - A.ıt rt>smfg-tç:ldl 
OPERA - Dinamlt 
ŞIK - Pıfootc karlo 
Üskiid:ır Hfıle -
DARÜLBEEA YI - Namus 

Darülfünun Nasıl Düzelir? 
( Battarafı 1 inci sayfada ) 
Fakat bUsnüniyetıc hare

ket edilmek şartilc bu müte
hassısları dahilde de bulabili
riz. Ortada esefle karşılaşa
cak bir anlaşamamazlık var
dır. Darülflinunun istinat etti
tf istiklal meselesi bu işi 
bugfine kadar geciktirmiştir. 
Meşrutiyettenberi vaktimiz 
boşuna geçmiştir. Yoksa bu 
müessese çoktan düzeltilir ve 
yeni nesil berşeyi haiırlanmış 
bulurdu. 

Barem yüzünden bazı müder· 
ris muavinliklerinin liğvile ba
zı müderrislere zam yapılması, 
ıslah demek değildir. Darül
fünunda ömrü kocamış mü
derrisler, maddi ve manevi 
tefih edilerek tekaüde aeTko
lunurlarsa bunlann, istirahate 
kavuşuyol'U%, diye sevinmeleri 
liz.ımdır. Fakat her~eyden ev
vel Darülfünun ıslahatının çok 
iyi gençler yetiştirmekle müm
kün olduğu anlaşılmalıdır. 
Laboratuvarlan kapamak, bazt 
vazifeleri lağvetmek, az ilet 
gtirtmek ve nihayet bazı 
müderri~lere zam yapmak aala
hat demek değildir. Bu, çocuk 
aldatmak kablinden birşeydir. 
İstanbul hastanelerinde ilmen 
yükselmiş, neşriyatile Avru
pada tanınmış birçok hekim 
mütehassıslar gençlikle temas
tan menediler, ve bu hastaneler 
materyal içinde yüz~rken Hay
.darpaşada sekiz hastayı bes· 
liyemiyeceğıZt diye bütçe açığı 
endişe.si geçiriyorlar. 
Bakırköyünde (1300) kişilik, 

burada ve Avrupada tanın
mış koca bir müessese, şef
lerile ve laboratuvarlarile 
dururken Fakült~nin tepesind 
tavan arasına beş on mecnun 
sıkıştırılmıştır. B:ı.nya gelecek 
olan mütehassıs elbette ki 
bunları göı-cek ve • Bu 
nedir? ,, diye hay-:etle :;ora
caktır. fş .. e bo b ~. on hasfayı 
talebe etüt ~eıer, öteki miteı;
seseye ise hiç hir genç uwa
hlmaz. 

Ş:ıh;"n kimseyi tenkit t"t
miyorum. Çok zeki ve ~ .• 1fl!· 

mücehltez kuvvetlerimız '<iM. 

Fakat :.Ar tesl.Hi't dal:ilrn :le 
çalı~ılmaJığı için müfit <'lamı-

yoraz. Gençliğe ve m~mJekel 
irf anma yazık değil mi? 21 
sene evvel eski devirlerde 
tevaı üs ettiğimiz beş, on kişıY~ 
künülerimizi vermiştik. Banlll 
akın akın mUtehassıs yetiştirr.s~ 

•e o kürsüleri terketmeli idilet 
Yahut bulundukları şubeler' 
ait müesseseler yarat.ınsl 
idiler. Bunlar böyle yapmadf 
lar. Çünkü r kipslıdiler. Çüıf' 
kil onlara "Niçin çahşmıyot' 
sunu:r:?,, dıyen Y'>ktur. Dün~ 
terakkiyahna kulakfannı tıkr 
dılar. Biz hu hatalan göf' 
mekle müteessiriz. Darülfiimd 
herhal~e ıslah edilmelidir . .::., 

Resminizi Bizd 
Gönderiniz 

* ll-Size Tabiatinizi 
Söyligelim.. ~ 

ı $nlahattin · ... ndi: Zeki' 
~i r. Sokulıd 

ive kcndiatl 
1i.'Jll~~iffi~,· sevdi rmesiııl 

bilir. Elindeıt 
1 iş gelir. HUt" 
• ri' etine mildt: 
l h~le edilme5i 

~\.~~~, den ve hetsP 
ve:mek\en ~ 
uirlenir. r; 

-~~2---· t:rlc vu tecd' 
ıfisten bazcder. 

* Asım Zühlü beg ı 
- Fotoğrafmır dercini lıtemlyor ..,.. 

~..ağrur ve MüstağaiOit• 
Şahsı hal landa iyi şeyle~ 
işitmek ister, tenkit ve ts 
hakküme tn.ham~\I ede!Jl~ 
kusurlaı"ının şüyuundan eudı' 
e.~er. Nadiren dertleşir, :,ır 
kalann& az itimıtt eder. 

Mehnret AI-1/ W!g: f\t~~ 
fotoğ'ra.~la.: arası:ıdn rt.S.rnı:f 
tE.1adüf cdilmemit 'fr Şıın cfll' 
kadar tahlil edilenler a~~ ar 
da da mevcut t' 1:ğilse bır 

erin: s-ör.dermcniz IA~undd'· 
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3 Tepinlenel 
SON POSTA Sayta 7 

Beylerbeyi Sarayı Muhafız
Değiştirilmesine 
Görülmüştü ? 

larının 
Niçin 

Ansızın 
Lüzum 

L----- NAKLEDEN: ZIYA ŞAKlR -- 101 
( •r luılclcı m11/ıfrızdar) 

2 Teırialaanl 528 

Korkmakta nekadar bek
kım varmış ... Tahmin ettiğim 
hldise, nihayet :ı:uhur etti. 

İkindiye dofru Mustafa B. 
lıminde bir topçu kolağuı 
1araya geldi. Rasim Beye 
lıtanbul muhafızlıtının bir 
emrini tebliğ etti. Bu emre 
nazaran, Rasim Bey Çatalca• 
daki topçu kıtalarının birine 
tayin olunmuş. Rasim Beyin 
yerine de Mustafa Bey (ser
muhafız) olmuı, vazifeyi der
hal (mumaileyh) • devretmek 
lhun geliyormuf. 

Rasim Bey zaten intizar 
ettiği bu emir karşısında sü
kunetini tamamile muhafaza 
ederek; 

- Ben bu yazifeye irade! 
aeniye ile tayin olundum. 
Binaenaleyh vazifemi ancak 
yine İradei aeniye ile baıka
aına devredebilirim. 

Dedi ve Muhafızhğın emrini 
reddetti. 

Mustafa Bey, bu cevap 
karşında şaşaladı. Tuhaf bir 
vaziyette kaldı. Hemen tele
fona sarıldı. Harbiye neza
retini, İstanbul Muhafızlığını 
aradı. Vakit geç olduğu için 
kimseyi bulamadı. Bu esnada 
son vapuru da kaçırdı. Gece. 
muhafız zabitanın yanında 

yattı. 
S Teırlnlaanl !28 

işte, facia arasında komedi 
buna derler. 

Öğleden sonra Memduh 
Paşanın gelc1iğiı.ıi haber ver· 
diler. Rasim Bey sabahleyin 
erkenden lstanbula indiği için 
Memduh paşayı Vasıf B. kar
ıılndı. Memduh paşanın ya· 
aında Ahmet B. isminde bir 
miralay ile iki zabit vardı. 

Memduh Paşa, Rasim Beyin 
lstanbula indiğini ve ne .zaman 
avdet edeceği de belli olma
dığım Visıf Beyden öğrenince 
yanındaki Miralay Ahmet Beyi 
göstererek: 

- Arkadaş Beyfendi, ıize 
kumandan tayin edildi. Bu 
arkadaşlar da sizin gibi muha· 
fız olacaklar. Haydi bakalım. 
Ben burada iken sarayı tes-

lim ediniz. 
Dedi. Paşanın bu sözleri 

biran için Visıf Beyi düşün
dürdü. Fakat zeki Vasıf Bey, 
derhal vaziyeti kavradı. Pa· 
tanın kat'i ifadesinden, her: 
halde Ahmet Beyin İradeı 
ıeniye ile geldiği ve dlln~U 
kolağası Mustafa Bey gıbi 
•tlatılamıyağı anlaşıhyordu: . 

Bilmem, bana öyle geldı kı 
VAsıf Beyde de bu meseleye 
karşı bir israr başlnmıştı. 
YüzUnün damarları gerildi. 
Başı bıraz da dikleşti. Adeta 
•ert bir ifade ile: 

- Efendim, bendeniz ku· 
tlıandan cle~ilim. Kumandanı
~ız da burada değildir. Kendi· 
•ınd ı· '1 en hiç birşey tes ım 
td~~d:~ım için neyi teslim 

Beglerbegi sarayının sahil kısmı ve önünden geçen 
eski Şirketi Hagrige flapurlarından biri 

ade ederseniz akşama kadar 
intizar edilsin. Veyahut yarın 
teşrif buyurulsun da bu mu
amele, kumandamn kendisile 
yapılsın. 

Cevabını verdi. VAsıf Beyin 
bu haklı cevabını Ahmet Bey 
ile öteki zabitler tasvip etti. 
Hatta Ahmet Bey: 

- Evet.. Evet... yüzbaşı 
Efendi, doğru söylüyor. Tes
lim ve tesellllm muamelesini 
doğrudan doğruya kuman· 
danla yapmak IAzımdır. 

Dedi. Fakat, Memduh Pa
ıa kulağına tuttuğu boru 
vasıtasile dinlediği bu makul 
sözlere ve Ahmet Beyin fik
rine iştirak etmedi. 

Uzamak isidadı gösteren 
bu işi, kestirme bir surette 
halletmek istediği anla~ılıyor
du. Ahmet Beye döndü. Bü
tün, kulağı ağır işitenler gibi 
yüksek bir sesle : 

- Canım, (Hakanı mahlükl?) 
. burada değil mi?. Bunun tes
lim ve tesellümü ne olacak. 
Burada kalırsın. Vazifeye baş
larım. Olur, biter. 

Diyordu. Fakat Ahmet Bey 
pek o kadar yaş yere yatacak 
bir adama benzemiyor. Henüz 
( mahlü ) ile ( mahluk ) un ne 
olduğunu bilmediği halde 
koskoca lstanbulun muha
fazasını deruhde eden bu 
ümmi ve cahil kumandanın 
ıözüne uyup ta başına bir iı 
geleceğinden korkuyordu. 

Fikrinde ısrar etti. Rasim 
Beyin ne zaman geleceği 
belli olmadığı ıçın bugiln 
beklemektense yarın gelmiyc, 
teslim, tesellüm muamelesini 
bizzat Rasim Beyle yapmaya 
karar verdiler ve çıkıp gitti· 
ler. 

Bunlar istimbota binip te 
saray rıhbmından uıaklaşırken 
Vasıf Bey parlak bir zafer 

kahkahası koyvermişti. Vasıf 
Beye, hak verdim. Bu adam-

lar, hakikaten gülünecek 
adamlardı. Kısa ve askerce 
bir emir vermekten bile Aciz, 

basit.. Ve hatta, ahmak ve 
korkak adamlar .. 

(Akrası var) 

Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım 

IBattaraf· 1 int •ayf ada' 

sebebi bu komisyonun reisi 
almaklığımdır. 

Nazırın emri üzerine Pera· 
palasa gittim ve sevimli, na
zik ve vakur bir Fransız olan 
M. Degiseya kendimi takdim 
ettim. 

Ertesi günü için beni Ye• 
,nköydeki Kara Tayyare 
Mektebine çağırdı. O zaman 
bahriye zabitleri arasında bazı 
arkadaılar tayyareciliğe heves 
gösteriyorlardı. Fakat henilz 
deniz tayyare mektebi olma-

d 
w için bunlar Kara Tayyare 
ıgı Ü 1 d" 

Mektebinde talim ~.ör ~or ar ı. 
Savmi, Sami, Huseym, Mu-

Kamil ve Ahmet Beyler 
~at, diğer bazı arkadaşlar bu 
ıle d • di Bu sıra Niyopor 
ıneya~e af~b;ikası bize iki de
tayya 1 hediye etmiş ve 
niz tayyabres. emrime veril· 
bunlar enım 

miıt~~at Q14 ıenesiode birglln 

Fransa seferberlik il An etti 
ve bunun üzerine M. Degoiı 
memleketine döndü. Ben yine 
deniz tayyare mektebi müdil· 
rü olarak kaldım ve Yeşilköy 
feneri civarında bahriye tay· 
yare mektebi tesisine muvaf· 
fak oldum. Bu vazifede iki 
buçuk sene kadar kaldım ve 
916 kanunuev eh .in 31 inci 
günü müdl!rlUkten çekildim.,, 

Şurasında ben ilave ede
yim ki, büyük harp başladığı 
zaman Kefken civarına kadar 
gelen Rus donanmasını ilk 
defa bombardımana giden 
Necmeddin ve Savmi Beyler-
dir. 

Yeni Neşrigal 

Holivut Gazetesi 
Holivut gazetesinin yedinci 

nOshası bugün çıkmışbr. Bun
dan böyle her ayın birinde, 
onunda ve yirmisinde intiıar 
edecektir. 

İ LAN.LA 
Klrahk evini• d alrcnlv, ~ Satılık etY•ıu:ı Yar mıdır? ~ Doktora, dJtçiye tersiye 

odanıı Yar mıdır ? Satılık e,ya arıyor auauınız? 
Klrahk eY, daire, oda 1, mi lıtiyoraunuı ? ve aalreyc ihtiyacını• 

arıyor mıııuauıı: ? ltçl nıl lıtlyoraunus ? Yar mıdır ? 

Aramak ve sormakla \akit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (26) kuruşla bu işi )apalıilir iniz. 
(16) kelimelik bir ilan kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilive ediniz . 

DOKTORLAR KOLONYACILAR MÜ TENEVV i 
DO KTOR AHMET HAMDI 
Zührevt ve dahili hutalıldu. 

MiS F ABRIKASI MÜSTAHZERA Ti ŞAYANI HAYRET BiR İH
TiRA - Bundan böyle kapıyı 
açmak zahmetinden kurtulacak· 
aınız. Ufak Ye ucuz bir tertibat 
aayeainde hu kaçıncı katta olur
aanız, dütmeye buınca kapı 
kendiliğinden açılacaktır. Pangaltı 

poliıs karakolu karşısında No. 16 
Avadis -1 

Hane: Beyotlu. Tarlabaf& caddeal 
No. 14S. Muayenehane: Gala ta 
Topçular caddeal. No. 164. --7 

PARIS TIP FAKÜL TESINDEN Menm 
Cilt ye Zührevi tıutalıklar mUteha1111L 

Dr. BAHATTiN ŞEVKi 
Kabul saatleri sabah aekizden 

aktam yediye kadar Babıali 
Meaerret oteli karşısında No. 135 
birinci kat. -98 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehaHıaı 
Tıp Fakültesi göz hastalıkları 
aabık muavini doktor Fuat Aziz 
Bey - Muayene ile g<Szlük satı
lır. Muayene ücreti nlınmu. 
Babçekapı Hamldiye caddeıi 5 ) 
numaralı mağaza 

Berlin Tıp Fakfilteslnden cildi)•e 
ve zühreviye mütehassısı 

Dr. A. LEBIP SELiM 

Koloqya, lu anta, eıaaı, dlt macuaı.a, 
yaJıız krem, pudra, .. bu:'l ve blryaa· 

tfnd:r. Mla mUatahzeratını bir defa 

~ecrUbe e-!enler dalmt. Ye dalma cıqdan 

ayrılmazlar. Her yoırde bulunıır. -37 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR ve MEMURE İSTiYO

RUZ - İşfnı:ı.c, vnz:ifenize halel 

2elmiyecektir. AYDA 90 LiRA 

kazanabilirsiniz, bize mektupla 

aorunuz. içine 6 kuruoluk pul 

koyunuz. fstanbul postanesinde 

400 
-1 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Sirkeci - Orhaniye cad. No. 26 
Cumadan nıaada hergün ubahtan 
akşama kadu.. - 11~1 

EMRAZI zü:iREVIYE tedavi

Ameliyesi iç!n meşhur rlalepli 

zade doktor Talip Beye boş gGo 

•vvelden baber verilmesi. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon Jatan

bul 1486 -8 
hanesi - Doktor Ariatidi 
Eminönü sabık Karakat 
No. 8 

Bey: ,ı 
Han 

-23 -------------,·~--------
TAKSı TLE 

DIS TABiPLERi 
' 

DIŞ T ABIBI CEMAL ZIYA 
Köprübatı Eminönü han Hdnci 

kat No. 4. Sabah dokuı buçuktan 
akıam yediye kadar ~aatalarınr 
kabul eder. -2 

KIŞ GELiYOR - Pe,in ve 
veresiye fevkalade şık ve ehven 

giyinmek ister ve hir~z da müş
külpeaentr;eniı. BabıP.ll kartıaında 

Şark terzihane.ine ut:~yınız. 
-23 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt
Jarını Aynen Yazı}·oruz 

( Ba, tarafı 1 inci aayıfamızda ) 
•uıda karar almak kuvvet Ye kudre• 
tlmlıl tam olarak tutmak mecburiyeti 
vardır. Binaenaleyh, muh llf matbut 
eğer ankaatln bu yola gldiyorlaraa 
ben de ı!Syllyen hatiplere iıtlrak edl· 
yorum, hlyanet yapıyorlar. Gaflet yapı• 
yorlaraa, bllılnler ki bUyUk bir gaflet 
yapıyorlar. Bundan rerl dönaünler. 

Efendiler; kendi hayatımda hatırıma 
relen bir aılsal arzedeylaıı ıo mart 10 
temmuz lnkıllbının Uı:erlndeıı 4-5 ay 
geçmeden lıtanbulda izah ettlk!erl 
r!bl bir hkım matbut h!icumlan oldu. 

Yeni otorite ve yeni hUlıı.Ometl dnrl• 
dl. Bunu yapanlar yalnız Vahdetiler 
değildi. Avrupadan bldmle beraber 
dönenlerin içinde bulunanlar da vardı. 
Bit.im malQmunuz All Kemal. 

fttıhad ve Terakki Ali Kemali Afaroz 
etmlıtl, hakkı da vardı. Ben Anuı. da 
mektebi hukukta iken Ali Kemal de 
melıtebl huhuka aerbell talebe olarak 
devam ederdi. Benden bir kitap late· 
dl, Franıa tarihi kukuku, Sonra iade 
ettL Sonra içinde bir kağıt gördllm. 
Dedim ki belki Ali Kemal Ber kitap
tan notlar almıt n ben de latlfade 
edeyim diye bana da ~öndarmlf. Bir de 
okuyorum ki, lıtanbuldakl ~ ıtundaq 
bir mektup, kim diye bana aoraımız, 
Denoıuılyuyon ben de yoktur. 

Ne yaı:ıyor? Diyor ki; :ırkadat Ha 
bu adamların içinde bululundukça ae· 
nln hakkında atıfeti tnhane lıtlhsallne 
lmklnı yoktur. Blnaenaley sen onlardan 
aynl Brllkıele gel ben burada it i 1 
beceririm. Efendim o uman gençtim. 
Ahmet Rlz:.anln Utlblydlm. Bunu 
ıöylemekle ta o zamandan ılyul hı· 
yata karıthtımı Ye hayatı ılyaalyede 

hlımet ettljlml a8ylemek latemlyorum. 
Fakat onlara hl&met ediyordum Ye 
içtimalarda bulunuyordum. Tam o aıra· 

da nıeaele ehemmiyet lıeabetmlttl• Ora• 
da cereyan eden vakıyfden her taraf 

haberdar oluyordu. fçtlmalınmız eına· 
11nda Ali Kemal Bey de hazır buJu. 

auyor ldL Bu mektup benim elime 
ıeçmlttl. Mektubu arkıdatlıra g8: er· 

dlm. Ve bu melıtubuptan aonra Ali 
Kemali aforoz ettik. Prena Sabaha•ıln 

Bey de prenılp Hlbarlle ittihadı Te
rakkiden ayn yaııyor idi. O da ayrı 

bir cephe aldı. Sonra blldiğlmlıı: mesele 
bntladı. O vakit M~trutlyet henUıı: 
fl6n edllmlttl. Matbuta kanunu ortada 
yoktu. HUkQmet cebir fatlmal edemi-

yordu. Zira memlekete yeni hakkı ha· 
yat ve hOrrlyet nrl!mlıtı. Blrdcblre 
idare! örfiye Ula edersek memleketi 
lnklaarı hayale ufrayacık diye hıra• 
kıldı. Nihayet ihtilal olda. Efendllcır; 

1 oqdan Hnra bu ne9rlyah yapanlardan 
ba:r.ılan ya:r.ı maaıalannın ba,•arında 
aaçlarını yolaııya bafladılar, bunları da 
ıllrdllk. Gördlller ki ittihadı Terakki 
ortadan kalkmı,,, onul' yerine mlirtc· 
eller hAklaı olaıutlardı. (Sultıın Hamit 
tekrar istibdadını iade ediyordu.) 
Onua için lnkıllp zamanlarında gençler 
bllhaHa bu hıkıllba daha yalcın olan 
ıreaçler ıe lnkıllba bağlı bulunan. 

Efendiler; buhran :r.ıımanlıırı çok teh· 
ilkelidir. Blrlblrlle gavga etmek ve o 
kavırayı kızgın ınücadelcye döndllrmck, 
ula doğru o'ınıyan bir ittir. 

Blnaenaley buırün • demin de arzet· 
lifim gibi • dünya bu fcll'tkete diltmllf
tGr. Qqdan bb de hlucml:ı:.c düşen 

utırabı çekiyoruz •e bu ııtırabı mille· 

(Devamı var) 

Tarife Meselesi 
Belediye, Tasdik Müd

detini Bir Ay Uzath 
Han, hamam. otel, s:nema 

bar ~e ~aire gibi mUesseıele
rln ücret tarifelcrivi tasdik 
ettirmeleri için 'erilen mühlet 
evvelki g h.ı bitmışti. 

Bt"}eJiye fktı&F ~ !»'ldlirlüğü 
ıon günlerde günde dör' yUı 

beş yOz mOes~c•enin tarifele· 
rini ~asdik ettiği halde bunla
nn miktan ancak (6) bini 
hulmuştur. 

H ~lbuki ıeharde bu çeşit 
( 10) bin mllessese tahmin 

edilmektedir. Bunun için 
belediye bu müddeti gelecek 

ayın biriuci gününe kadar 
tııatmıştır. Belediye ıktııat 

mDdllrlügli b3tnn tarifelerin 
tas:dikı bittikten sonra bunla

rın fiatlcri Uz~rinde tetkikat 

yapacak 'H Lazırlayacağı esas
ları daimi encümene bildire· 

cektlr. Endimcn de bunları bir 
kaç sınıfa ayıracr.ıktır. 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 
güve yeniği clbi•eler emsaline 
faik aurcttc belliıiı. örülür. Be· 
yoğlu istiklal cnddeıJ Pasııj Az
navur No. 13 - 3 

PARA KAZANDIRIYORUZ -
lstanbulda taşra vilayetlerde 
knzalarda nahiyelerde erkek iıç.i 

istiyoruz bize mektupla sorunuz. 
içine 6 ku. uşluk pul kcyunuz. 
Okuma fAJ:mn bilenler murnc
caktır. latanb~I poata kutuau 

'W3 -1 

PARAYA ·- ihtiyacınız varsa 
evinizin, yazıhanenizin efyuını 

en iyi fiatla alır:z, yahut hesabı· 
nız:a satarız.. 9 - 12 nruında 
müracaat. fatanbul Dördüncü Vakıf 
Han Aıma kat No. 29 --6 

SiZE YARDIM EDECEGiZ -
Dava için mahkemeye, avultat:ı 
milracaatten evd müşkiUatınıı.ı 

mektupla şu adreıc bildirinh:. 
latanbul poata kotusu 400 ·-4 

• 
Iran Donanması 
Ruslar İrana Harp 

Gemisi Sattı 

Tahran, (Hususi) - Hükfı
met, harbire nezaretine mer
but olmak ü:z:ere bir deniz 
amirallığı tesisine karar ver
miş ve bir harp donanması 
vücuda getirmek için hazıttık· 
lara başlamıştır. Bu karnr 
cümlesinden olarak ltnlyaya 
gemi inşasında kullanılmak 
üzere bllyük havuzlar ısmar· 
lanmıştır. Diğer taraftan Rus
lar, Karadeniz donanmasına 
mensup bar.ı gemileri !rana 
1atmıştır. 

lrakta ki Hocalar 
Bağdat, ( Hususi ) - Irak 

Hiıkiimeti Suriye ve Lübnanlı 
müderrislerle hocaları kullan
mamıya karar vermiştir. Bun
lardan yalnız Irak tabiiyetini 
takınanlar istisna edilmiştir. 
Bunların da mıktarı ( 59) kişi· 
dir. 

Nişan Merasi111i 
Merhum Sulnr Na:-rı Galip 

Patanın hafldcsi ve evkaf mute· 
medl All Beyin keriınesi Saliha 
Hanım1ıt, müakirat inhisarı am· 
barlar hatmemuru l~acım Beyin 
oğlu Çankırı Nafıa ien rr.cmur
l~nndan Ahmet Şeraf\;4tin Beyin 
nışan nıeraslmi dün Üsküda. <la 
merhum Galip paşarım konağında 
yapılmıştır, Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

~-------.._..~----------·-'"", 
ON Oçü, 1cO 

PATRON KUPONU 

No. 9 
Gaıı:etemlzdc on bCf gUnde Ltı 

nrmekte olduğumuz P .. tronu 
bedaya alaıa!t fstiroraa:uı, ı,u 
kuponu kulp a:aldayınız v• 1:i 
kupo,., toplayını:r. Pat • .1nlıı ımıı• 
dan pok mcm ıun c • acal:ııruı. 

Patronlar ne1·etll1Jl.-I r l gtln• 
den itibaren İıta:ıb:ıl kArr.ı1rl 1111 
bir haftıı, ta4ra k:ırt::mmlz oa 
,ı içinde kupon!lll'ını vlSnd.,.. 
m ldirlcr, Bu mllddat i'oı;.tllı.te:a 
•o a kupoıılar k•bul eJIJmu. 
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ANKARADA SAMANPAZARI CIV ARINDA 

Hususi Bizim Mektep 
AN A - iLK - ORTA KISIMLARI 

lk kısmın 3,4,S inci ıınıfların da her gün Franaızca tedrisab da Yardı 

Kayıt muamelesi devam ediyor. Telefon: 2459 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali bütün işle· 
nnı derubde ·~der . li Birinci NOTER 

Vekaletname, prote~to, mukav~le yapar, 
kooturntları tanzim eder. 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sarıköy - Mihaliçcık tarikinde mebdeden itibaren yapılacak 

olan on bir adet dilz ve alh adet menfezler • 4826. 48 - lira 
bedeli ketifle 22 • 9 - 93 l tarihinden itibaren 12. 1 O. 93 l pazar
tesi gllnli saat on beş buçuğa kadar yirmi gön milddetle 
alenen münakasaya YazolunmUJtur. MOnakuaya lttfrak ede
ceklerin bedeli ketfln % 7,5 iu niıbetinde teminat akçeıi 
Yermeleri ve İnf&&tin devamı mOddetince nezareti fennlyeaini 
kabul ettiğine dair fen memuru veya ehliyeti Nafia 8q Mtı
hendisliğince muıaddak bir çaYUf taahhÜtnameıinin ibrazı il
amdır. Proje, evrakı kqfiye Ye ıaireyi rörmek ve fazla malü
mat almak istiyenlerin Nafıa Bq Mtıhendisliğine mllracaat 
eylemeleri lüzumu ilAn olunur. (2835) 

m:mDr.HORHORUNi~ 
Cnt ve emraııl 1Uhrevlye tedarihaneal Her ıtln aabahtan aktama kadar 

Al::~c:ı:==~ Taksim Zambak sokak No. 41: 

Harita Umum 
dürlüğünden: 

M .. u-

Umum Müdürlüğümüz hesabına Awupaya meaaha mllhendla
liği tahıili için aönderilecek iki talebeyi seçmek tızere 12, 1 a 
•e 14Teırinievvel 1931 tarihlerinde tlç gGn mtlaabaka imtiham 
yapılacakbr. 

Muhtelif liseJerce talebe kanununa tevfika1t namzet r&te
rilmİf olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da apğıda 
yamı liselerden birine müracaatla imtihana İftlrak etmeleri 
Jlzımdır. 

Namzetlerin imtihanı. girebilmeleri için 10. 10. 1931 akp
mma kadar hüviyet cilzdanlan ve lise ıahadetnameleriyle im
tihan olacaklan lise mildilrlüiüne kendilerini kaydettirmeleri 
mecburidir. 

Kutamonu, Bursa, Askeri, Kuleli Aıkerl, lzmir, Ankara, 
Sıvaı, Kayseri, Samıun, Konya, Trabzon, Erkek liseleri Mü
dOrl&lderine mftracaat edilmesi IAzımdır. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Veklletlnln 1 • 4 • 951 Tarih Ve 715 Numaralı Kararlle 

Mekteplerimize Kabul Olunmu9tur. 

MGelllflerlı 

HERMAN SAN DER TAHSiN AB Ol 
Almanca •• edebiyat &.mir llaeal Almaıaca 

muallimi muallimi 

l ıncı Kısmı 40 Kr. 1 Ayni Metodun: 
2 inci Kı mı 50 " 

Küçük Cep Liigati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı 10 " 

MualJimJere Anahtar 160 

[Bu anahtar mua llimliifnl lapat edenlere poata paraaını l'Ciaderıaek f8rllle meccanen 

Satıldığı yer : fstanbulda HüsnUtabiat matbaası. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürü Faik Sabri 
Bpyın bu eseri çoğn.fya tedrüatında mühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek Orta mekteplertie coğr.tf) a ıedrisatiJe 
ı.ıcşgul olnn her muallimi alakadar edecek bu ki tabın fiati 
50 k ı..u.·uştur. 

SON POSTA 

Toptan Fiabna Perakende Sabş 

· Galata 

Erkekler için 
lngiliz 

Muşambaları 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Liradan 
2 ltlbaren 

Muflon ile gabardin22 ı / 
PardasUler 2 tt 

Trençkotlar 131
/ 1 ,, 

İngiliz biçimi 18 '/
2 

n 
KoıtUmler 

Cihanşümul marka 

mınoELBE16 

27 1/2 Lira 

• 1 Kara köy 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mtltenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 ı / Liradan 

Muşambaiar ı ıubar .. 

Muflon ile gabardin21 1 / 

PardesUler 2 '' 

ipekli 21 1/ 

Muşambalar 2 ' ' 

Çocuklar için 
lngiliz 41!2 Mufambılan '' Trençkotlar 81/2 

'' YDnlU 81/2 Paltolar '' 
Erkeklere mahsus par

desüler, paltolar, kos

tümler ve muşamba

larla Hanımefendilere 

mahsus ipekli mantolar 

ve muıambalann mün-

tahap çe;itleri 

SaraçlıanelMpncla . Mtbıir Pqa konaklarında 

Kız ve erkek 
Leyll ve Nehari BAYiılYı LISBLIBI~~-! 
TekmU sınıftan me•cuttur.Kayde batlanmlfbr. Tedrisat, Türkçe, Fran11zca ve lnrilizcedir. Talebe sabllh 
ulerinden mektebin otomoblllerlle alınır •e alqam ayni nsıta ile eYlerine ~nderilir. Tedrisat 1 

T;~:~,d~::::... He

1
,p 10 v ;.· p·uGil ı:·bATii WS! 

0r. M. L utfi _ 
GOLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, •e iatanl hutalar 

Patolojik •e Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali :addeıi 

villyet karıısı 15 No. 
~11ayeneha111: Telefo11 l.taıabı&I 2323 
lkametl'llu ı ., • 2256 

Doj'um ve kadm hastalıklan 

mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiıtir. 

Hastalarını Türbe karıısında 
eski Hillliahmer binasındaki 
muayenehanesinde bergiln öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 22622 

Bugun Beklenen Vapurlar 

Vatan • Tlrk • Rizeden 
Saadet • " 
Merain • " 
Marmara • " • Mudanya 

Gemlikten 

Kırlangıç • " • lzmitten 
Dalmaçya ·İtalyan• Triyeı

teden 
Karamani - F ranaıı • Batum

dan 

Bugun Gidecek Vapurlar 
GOlnihal • Tnrk - Bandırmaya 
Aıya • " - Mudanya 

Gemliğe 

Bandırma- " • Karabigaya 
Kırlangıç· " - lzmite 
Karamani • Fransız • Pire 

Manilyaya 

TAYYARE PiYANGOSU 

? • 
BEKLEYiNiZ 

KARADENiZ POST ASI 

Samsun 
v;:::. Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, inebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hope)ve gidecektir. 

Vatan 
v;~:::e1Çarşamba 
gUnll akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, ine
bolu, Samsun, Ordu, Girc
ıun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidec.ektil'. 

Fazla taf sıllt için Sirkeci, 
Yelkenci hamndAki acenta\· 
hğma müracaat. T eJ. 2lt15 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi culal:, botaı 

burun haıtalıklan mütehıusısı 
Beyotlu Mektep sokak No. l 
Telefon Beyotlu 2496. 

SELANiK BANKASI 
Teala tarihi : 1111 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş : 

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

GALATA, lST ANBUL, 1ZM1R 
SAMSlJN, ADANA, MERSİN 
YUNANISTAN'dald Şubeleri : 

SELANIK. ATINA, KAV ALA 
PİRE 

BilGmum banka muamellb. 
Kredi mektupları. Her clnı 

nakit Gzerine beaap kütadı. 
Huıusi kasalar icarı. 

SON POSTA 
evmi, Slyaat, Havadla ve Halk razetesi 

idare : latanbul Nıaruosmaalye 

Şeref aokıığı SS • 57 

Telefon ıatanbul • 20201 

Poıta kutuau . latanbul - 7'.1 

1 elırraf latan bul SON POSTA 

ABONE FIATI 
r0RKIYE HllılEBI 

1400 Kr. 1 Sene !l700 Kr. 

750 ., A· 1400 •• 
400 .. 800 

" 
50 

" 
·00 " 

'lelea evrak geri verllmııs. 

hlııl:ırdan mcı'uliyct 3lınma:ı:. 

\drcı ~~eglştirilmeııi (20\ kuru, t u ... 

MA TBAAI EBUZZIYA 

Sahlplerı: Ali Ekrem, Selim RarP 

Netrlyat llOd!ril: ~l.a Raf'1 


