
SARSILMIY AN İR DOSTLUK 
• • r • 

ıyası Emvali Bir 

Yunan Dostlu v Boz Kaçakçılığı 
Z lstanbul Def

terdarlığına şa· 
yam dikkat bir 

Metruke 
Hikiyesi 

me Paşa, Yunan Cümhur Reisi Ve k~çv:~~";et•~:~ 
•• •• ber verilmiş, za· 

enizelos Atinada Goruştüler ~~~İ•en7:·:~~~~ 
kına başlanmışAtina 23 (Ge

ce yarısından 

sonra) - İsmet 
Pş. ve Hariciye 
Vekilini hamil 
olan Tevere va
puru bugün( dün) 
ıaat 11 de Pire 
limanına muva
salat etmiştir. 

T evere limana 

lafoamesi görüşül· 
müştür. iki dev· 
let ricali bu itilaf-
namenin her iki 
memleket için 
ıon derece fay
dalı ve lüzumlu 
olduğu noktasın
da mutabık kal
mışlardır. 

Bu esnada Yu-
girer girmez Yu- nan Reisicüm-
nan hariciye na• buru M. Zaimis 
ıırı M. Mihala- de M. V enize· 
kopuJos ve ha- Jos'un evine gel-
riciye nezareti miş ve ismet Paşa 
umuııi müdürü ile görüşmüştür. 
M. Çamados va· M. Zaimis te 
pura giderek Türk· Yunan itilaf 
ismet Paşa ve M. Venizelos, ismet Pş. ve Tevfik RUştU B. namesının fay· 
Hariciye Vekilini selamlamış· öğrenmez derhal vapurdan çık- da ve ehemmiyetini zikreyledik· 
lardır. M. :Wenizelos rahatsız bu· mıya karar vermiş ve refakatine ten sonra: 
lunduğundan vapura gidememiş, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü "Hiçbir kabine tebeddülünün 
M. Mibalakopulos vasıtasile ismet B. i alarak Atinada, doğruca M. iki hükümet ve millet arasmdaki 
Paşaya bir mektup göndermiştir~ Venizelos'un evine gitmiştir. 

M. Venizelos mektubunda İsmet Paşa ile M. Venizelosun dostluğa halel getirmiyeceğini, 
rahatsızlığı dolayısile İsmet Pş. mülakatı tarif edilmez derecede Türk • Yunan dostluğunun artık 
ile görüşemed,ğinden son derece samimi ve tesirli olmuştur. İsmet kökleşmiş derin esaslara istinat 
müteessir bulunduğunu beyan Paşa M. Venizelosun evinde uzun ettiğini, - hiçbir kuvvetin bu 
ettikten sonra iyi seyahatler m~ddet kalmış ve bu esnada ı dostluğu yerinden oynatamıya· 
temennisinde bulunmuştur. son aktedilen Türk - Yunan iti· ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Başvekil İsmet Pş. M. Veni
ıelos'un rahatsızlığını öğrenir ------------------------...,---------------------------

Sporculuğu Bu Nizam -
sızlıktan Kurtarmalıyız 

lstanbulspordan Sal3hattln ve ayni klübUn sabık 
kaplam Tevfik Beyler 

t Spor alemi, son günlerde, bir- , lstanbulspor kulübünün futbol 
~kım dedikodulu hadiselere sahne kaptana Tevfik Beyi de bera-

0 Uyor ve teşkilatın nafiz olama· her götürdü.I Fakat fstanbul-
~ası, bu nizamsızlıklarm önünü spor kulübü buna muvafakat 
~a~°!ıyor .. Bahsetmek istediğimiz etmemişti. Tevfik Bey mensnp 
t 1

1~elerm, spor varlığının esasına olduğu müessesenin arzu etmeme· 
;a luk ettiği için, üzerinde dur- sine rağmen gitti, dönüşte ise 
ayı münasip görüyoruz: · kulübünden çıkar1ldı, şimdi Ga-

2 / - Beşiktaş kulübü bir Yu· latasaraya intisap ettiriliyor. 
09 

avya •eyahati tertip etti ve {Devamı 11 inci sayfada) 

l 
yfada) 

Şinasinin 
Kemikleri! 

tık Türk müceddidi Şinasi 
merhumun Ayaspaşa mezarlığın· 
daki kabri üzerinde şimdi bir 
apartıman bulunduğunu ve bu 
mezarlık yüzünden çıkan hadise· 
!eri uzun uzadıya yazmıştık. El· 
yevm mahkemeye intikal etmiş 
olan bu hadisenin tetkikatma 
devam edilmektedir. 

Dün ehli vukuf tarafından bir 
keşif yapılarak mezarlığın hududu 
tesbit edilmiştir. Fakat şimdi de 
ortaya çok garip bir iddia atıl· 
mıştır. Mezarlığın mütevellisi 
olduklarını söyliyenler tarafından 
ortaya atılan bu iddiaya göre, 
gfıya mezarlık arsasında inşaata 
başlanmadan evvel Şinasinin ba· 
kıyei izamı çıkarılarak Miizeye 
nakledilmiş f Halbuki Mü·ıenin 
böyle bir şeyden haberi yoktur! 

Galatasaray 
F enerbalı. e Ma ı 

F enerbahçe • alatasaray 
lüpleri heyeti idaresinden: 

Evvelce takarrür etmiş olan 
Fener bahçe • Galatasaray maçımn 
ikincisi 27 mayıs 932 cuma günü 
Taksim stadomunda yapıl.acaktır. 
Oyuna saat tam 17 de başlana
caktır. Hakem birinci maçı idare 
eden Mister Ailendir. 

( Garlıt Anadolu spor ,enlikleri 
yaı.ı.- ı dok uzun cu ımyf am ııda.cl ı r .) 

tır. 
Şimdiye ka

dar gizlendiği, 
fakat sahibinin 
firari olması do
layısile hazineye 
intikal etmesi 
icap ettiği bildi· 
rilen bu metruk 
mal, bir aparb
mandır, Fmdık
hdadır ve adı 
Fındıklı aparb· 
manıdır. 

Bu iddiaya na• 
zaran bu apar
tıman T ak'rıır
yan isminde bir 
firariye aittir. 
Vaktile hazinece 
vazıyet edilmiş, 
sonra sahibinin 
muntazam pasa• 
(Devamı 8 inc:l 

sayfada) Fmd,kll apartımanw 

MahmutşevketPş.Vap'1 ~u 
Doktorunun Macerası 
İzmir, 22 (Hususi) - Bundan sekiz ay evvel size sahte diploma 

He doktorluk eden Şevket Beyin macerasını bildirmiştim. O zaman• 
dan bugüne kadar geçen müddet zarfında bu maceranın safhalan 
büsbütün başka bir renk almış ve zavallı adamı ölüm döşeğine 
kadar sürüklemiştir. Hadisenin mahiyeti şudur: 

- Kıbrıs Tıbbiye mektebinden mezun olan Şevket Bey, Türkiye~ 
de d~ktorluk etmek üzere Sıhhiye Vekaletine müracaat etmişti. Eski 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Halin Lisanı I 

- Şu gençlerin biri sporcu, öbürü de yeni şairlerden olacak! 
- Neden anladm? 
- Biri öbürüne kt ,. , n~tıtklacb. 
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Adliye Tayinleri 

Halkın Sesi 1 • ı Günün Tarihi 

Siyasi Buhranlar Hafriyat Y apılırked 
Ve Beynelmilel. Ş E K f ff, K A ff V f Gayrimübadiller ı J Ü J_ ÜN 1000 Altın Bulundu 

Maliyeciler Arasında Fırtına! lımir, 23 - Birinci Kordonda 
Ticare[ V , ./. t belediyenin yaptığı parkta hafriyat 

Yunanistan, mali sıkıntının tc iri o·· ç k H ı v .n..on, erans a 7adıhrken ameleler bin kadar altın 
.l•·nda buhrana dCl•tü, Vcnı"zelos M. d UTI 0 eyecan 1 e K. b ... " u·· u··rlu~nu·· ı J11.••h . 1 ufarak kapışmışlar ve bazıları kap• 
labinesi istifa etti, yeni kabıncnin o Ateşli Bir çtima Yapıldı LY.l u ım ararıar takları altınları yutarak kaçmışlardır. 
ne zaman ve ne suretle teşkil "C:' l • G -- T 7 , _J Fakat bunların hepsi yakalanmış vı 
edileceği do malum değil, bu va- r aa zgefe İrİşfİ Gayrimübadiller arasında mü· y eri/aİ altmların bir ıosmı meydana çıka· 
T.iyoti doğuran, hiç şüphe ) ok, yük- ----- him ihtilaflar çıkhğım ve bunun nlmı,hr. 
;Bok' mali mohafil<lir. Bu ınohafilin lstanbul Ticaret Müdüriyeti için bir kongre aktine karar ve- Tilrk, Bulgar ve Yunan mu- U 
lıcynelmilcl siyaset sahasında ov- • d 1 rildigv ini evvelce yazruı..,tık. Kon- CUZ Sigara 

J gôr üğü üzum üzerine şeker ve ' rabbaslarmdan mürekkep tütün 
n:ı.dığı rol hakkında bakınız bizim gre dün yapılmış ve müzakereler Tütün inhisar idaresi halk •• 

' kahve fiatları u"zerinde tekrar k f · · · b"ti" ·ş alı k• ı kariler do ne diyorlar: asabi bir hava içinde çok gürül- on eransı mesaısını ı rmı , • vy üye ucuz sigara içirmeyi düşOn• 
Naci Bey ( Taksim SıraMfviler 101) tetkikata başlamıştır. Son üç tülü olmuştur. nan kararlar dün imza edilmiştir. mektedir. " Halk sigarası ,, namil• 
Ben Yunanistandaki buhranı, ayda Gümrükten çıkarılan kahve Gayrimübadiller namına An- Konfaransın altı celse devam alb kuruşluk yeni bir sigara çıkan"' 

kabine buhranından ziyade mali ve şeker miktarı Miidüriyet tara- karaya giden heyet reisi Esat eden müzakerelerinde derin bir l~caktır. Söy!endiğine göre köyUI 
vaziyetin doğurduğu bir akıbet fmdan Müddeiumumiliğe bildiril- Paşa söz almış ve şunları söyle- samimiyet ve kardeşlik havası •ıgaraları da altı kuruıtan dört ku• 
olarak kabul ederim. Yunanistan miştir: ruşa indirilecektir. miştir. Diğer taraftan, Tekirdağı, esmiş ve kararlar tam mutaba· K 
para cihetinden sıkışık bir vazi- Gelibolu, Çanakkale, Bandırma, -"Maliye Vekili Beyle gö- katla alınmıştır. röger Davası 
yete düştü. Çünki büyük B l k M d rüştük, bonolar kıymetini kaybe- Milliyet refikimizin neıriwat mU. 

a ı esir, u anya, Bursa, Gem- d' b 1 t 't · · d Tahmin ettigvimize göre, Bulgar J sermayeli dayinleri, alacaklarını ıyor, un arı ezyı ıçın va e dii.rü Etem İzzet Bey dün Üçüncii 
lik, Adapazarı, Düzce, Bolu, ve fa'z koyun ded'k "h · e bu ve Yunan hu" ku-ınetlerı· konferan- c tecil etmediler, yeni istikraz te- 1 1 ' azın - ezada müntehir kibrit kıralı Kröge-

b Gerede, Bilecik, Bozüyük, Geyve, nu taahhüt edemez" cevabım sın aldıgw ı kararlardan haberdar · · · · d d ı 7 şe büslerinde de müşkülatla kar- rın reammm neşrın en o ayı gün 
şılaştı. Bunun dahildeki aksül- Eskişehir, Kütahya, Akşehir, verdiler. olur olmaz bu kararları derhal hapiıe ve 25 lira para cez&ısına malı• 

B 1 d. K v·1- l · "Arazi sahiplerinin dörtte üç k b l b k d ld k ku ı ı d ameUeri de Venizelosu isti., 0 va ın aza ve ı ayet en a u ve tat i a ama e o u • m 0 muş, ceza teci e ilmiştir. 
• · H d 1 hahkmı istedik, "para yok,, de· Etem ı t B k etmek mecburiyetinde bıraktt~ ıçın ay arpaşa ve zmit Güm- Iarmı bildirmişlerdir. ue ey ararı temyiz et'" 

diler. Altmış iki bin beş yüz in- mittir. 
Dünya büyük mali gruplann rüğüne getirilen doksan :vagon giliz lirasının tevziini istedik, Konferansın ilk celseleri, Şark K'b ·ı s· r .. p 
bir bazicesi oldu. Birçok borçlu kadar şeker kontenjan olmadığı ''şarta muallaktır,, dediler. Gay- tütüncülüğilnün denizaşırı memle- 1 rı , ır <elim rotesto 
•e Harbi Umuminin maglübu için bu gümrükten iki aydan- rimübadillerin malları ne ola- ketler tütünleri karşısında uğra- Hükümet. nisan ayı taksitini ver• 
devletler de ayni vaziyettedirler. beri çekilememiş ve bu havali cak? dedik. dığı rekabete tahsis edilmiştir. mediği için kibrit ~irketiai protesto 

• . kısmen şekersiz kalmıştır. Alaka- Maliye Vekili Bey " ben bir ş k tüt.. ı · b · · l d etmişti. Protesto müddeti mayıs ayı 
Necmi B. Şehzadebap Akaret llOkak 13 l ar un enne, arıç pıyasa ar a sonunda bitecelctir. Şirket parayı 
Bugünkü dünya buhranı 'Umu- darlar ktısat Vekaletine müra- şekil düşünüyorum. Bir şahsiyeti en ziyade Kore ve Çin tütünleri bu müddet zarfında vermediği tak• 

mi Harpten sonraki kabir mua• caat ederek zarar ve ziyanlarma maneviye huzurunda bu mallan- rekabet etmektedir. Bu tütünlerin dirde mesele mahkemeye intikal 
hedele:rin bir neticesidir. Mağ- meydan verilmemesini istemişler- nızı size taksim edelim,, cevabını bir kilosundan (1500) sigara çık- edecektir. 
lüplara cidden pek ağır muahe- dir • verdi.,, tığı halde, bizim tütünlerden (1000) Fazh B. lzmirde 
deler imza ettirildi. Büyu- harp Ek Esat Paşanın bu sözleri "ola- sigara rıkmaktadır. Bu tütünlerin Umumi Müfettişlik Mü•avirli'"n• mek Fiati r 'C ı.· 
ve Düyunu Umumiye borçlan maz .. sesleri ile karşılanmıştır. fiatleri de daha ucuzdur. tayin olunan Vali muavini Fazlı 8. 
esasen harpten zayıf düşen mağ• Belediye Narh Komisyonu Bir aralık muhalefet reisi avu· Şimdilik bir tütün ofisi teşki- mezunen lzmire gitmektedir. Bugün• 
lüp devletlerin omuzlanna yükle- ekmek ve fırancala fiatleri::ıi ip- kat Ali Bey söz almış, Ankaraya line karar verilmiştir. Ofise her den itibaren Fazlı Beye Polis müdilrG 
tildi. Bunun akisleri mag· lup dev- ka etmiştir. Yarından itibaren gı· den heyeti şiddetle tenkı't et- Ali Rıza, Po:ir; müdürivet:ne de Ba• 

devletten birer murahhas iştirak k k- k k F h · B ı letler gı"bi galip ve fakat esasen bir hafta müddetle ekmek yedi d · · k ır oy ayma ·amı e mı ey er 
miş ve emışttr İ: edecek ve yine her devletin in- vekilet edeceklerdir. 

borçlu Yunanistan gibi devlet- kuruş otuz paraya, fırancala (12) "-Biz faizi bütçeden isteme· h 1 
1 . d ti ap ettiği üç kişiden mürekkep Seker htılcArı Meseles·ı en e sarsb. kuruşa sablacaktır. dik, emvalimizin binlerce varidatı ' " 

.a.. dokuz kişilik bir meclisi idaresi H ki d ı k'k ı 1-~ vardır. Giden bu heyet bunun a arın a tat ı at yapı maıa 
Sadettin Be1 ( Beyant Fmtn Nureddin Takas Heyeti londrada olacaktır. üzere ihtikar komisyonuna bild rilen 

b 11 i 9 ) üzerinde nirin durmamıştır. 
•• • eş A d b 1 k h r Bu ofis, tütün istihsalinin tah- dokuz şeker taciri haklünaa Jfomi • 

Y · t ı ki ı d vrupa a u unnn ta as e- Otuz milyonu mütecaviz bir 
b 

- unanıs ana aca ı arın an · . il d . didi, istoklarm sürümü, maliyet yon ademi salahiyet kararı vermiştir. orçlarmın beş, on sene geriye yeti lktısat Vekaletinden aldığı işın gayrimesul e ere tev ime 
bırakılmasını istedi. Dayinleri emir üzerine Londraya gitmiştir. imldin yoktur.,, fiatinin düşürülmesi. fena tütün- Şeker Yerine TUtlln 
buna muvafakat etmeyince büt- Heyet Londradan sonra Brüksele Bir hayli münakaşadan son- lerin yakılması, ecnebi piyasalarda Ankara, 24 - Yeni kontenjan 
çesine borç ödemek için mühim ve diğer bazı Avrupa memleket• ra idare heyeti iskat edilmiştir. propaganda gibi meseleforle ui· kararnamesi neşredilmiştir. Şeker 
Paralar koymak mecburiyetinde 1 • "d ekt" yarın tekrar bir kongre topla- raşakbr. ve kahve ithali 1 temmuzdan itiba• 
kaldı. erme gı ec ır. ren •erbest bırakılmış ve (A) listesi• 

B k K h K • J mak için vilayete yirmi kişilik • ne konmuştur. ithal edilecek kahve 
u esasen mevcut sı .ıntıyı a Ve ıra 1 bir istida verilmiştir. Dünkü içti- ihtikar mukabilinde tütün ihraç edilecektir. 

artbrdı. Bu tazyik karşısında da -- mam bidayet.inde riyasete geçen latanbul dektrik ve telefon şirket-
Venizelos çekildi. Eğer alacaklı Hükumete Teklif Yapmak Celal Nuri Beye de ~idcletli iti· Üç Kahve Taciri !erinin bazı malzemeleri de konten• 
devletler kolaylık göstermezlerse jan harici bırakılmışbr. 1 · Ş h • • G ld" razlar yapılmıştır. Adi" V "fd• birçok devletlerin akıbetleri böyle çın e rımıze e ı ıyeye en ı Rusyadaki Heyetimiz 
olaeakhr. Tu-rkiyede şeker ve kabvenı·n· u•• s b k l --- Moskova, 23- Türk mütehassıslar 

Ç a l Q l Ticaret müdüriyeti kahve tüc- f 
T t D 1 V S. takasa tabi tutulacag~ 1 haberleri heyeti Harko ta traktör fabrikasını, u Un epo arı e ıgorta üzerine Berlinde bulunan kahve B n ı· . carlarmdatı Saporta, Dimitri Yani çocuk: ve anatığı koruma sergisini 
Şehrimizde on iki ay içinde sekiz ir .rO lSl mütevelli ve Teokli Strangilos ve diğer bazı yerleri ziyaret ettikten 

fütün deposu yandığı için sigorta kırhal.ı ~lferd Si İ~ner tayy~e ıd'le Efendileri kahve ihtikan yaphk· ıonra Kafüasyaya hareket etmir 
şirketleri altı gündenberi yeniden şe rımıze ge mış ve pıyasa a vara 'adılar )erdir. 
depo sigorta etmedikleri gibi depo- temaslarda bulunmıya başlamıştır. .l • L~ ları iddiasile dün müddeiumumi- B l''-
la.ra girecek tütünleri de •igorta et- M. Alfered, Berezilyadaki bü- Azılı sabıkalılardan Arnavut liğe ihbar etmiştir. Müddeium~ Q KOn 
memektedirler. Bu mesele tütüncü- yUk kahve . ticarethanelerinin Recep ile arkadaşlan büyük Ze- milik evrakı ihtikar komisyonuna 'T"..l•Caref O JaSl 
lerle ıigorta kumpanyaları arasında başındadır. Kahve kıralımn bükü· ki ve küçük Zeki evvelsi gece tevdi etmiştir. ~ 4 Uj 
bir ihtilif doğurmuştur. d b 1 l'fl d b } 

mete e azı te ~ ı er e u una· T epebaşında (Beyazgül) birahane- ~·············-································ .. --·-
Müddeiumumi muavinlerinden 

Cevat Bey Fatih, Salabattin Bey 
de Galata sulh ceza hakimlikle
rine nakledilmişler, yerlerine de 
Sultanabmet sulh ceza hakimi 
Kazım ve Fatih sulh ceza baki
mi Niyazi Beyler tayin edilmiş
lerdir. 

cağı şöyJenmektedir. sine giderek bir hayli içki İç· 

Vaporcular DöndU 
lktısat Vekaleti nezdinde bazı 

teşebbüslerde bulunmak üzere 
Ankaraya giden Vapurcular dün 
şehrimize dönmüşlerdir. Vapur
cular teşebbüslerinden memnun 
görünmektedirler. 

mişlerdir. Adamakıllı sarhoş olan 
üç kafadar bir otomobil gezintisi 
yapmıya karar vermişler, fakat 
orada bulunan şoförlerden hiç
biri bu müşterileri almak iste· 
memişlerdir. Üç arkadaş bu sı· 
rada kavg::ı etmişler, Tepe başı 

noktasını bekliyen polis Kazım 
Ef. müdahale etmiş, huna muğ
ber olan azılı sabıkalılar Kazım 
Efendinin üzerine hücum ederek 
yüzünden yaralamışlardır. Fakat 
biraz sonra her üçü de yakala
narak adliyeye teslim edilmiş· 
lerdir. 

Balkan Ticaret ve Sanayi Odaa• 
düo sabah r.çdmıthr. Bu münaae• 
betle Türk, Yunan, Bulgar, Yugo .. 
lav murahhasları Balkaa Devletleri 
araıındaki ikhsadi mesai iştirakinin 
faydalarını anlatmışlardır. 

Romanya ve Arnavutluk hükQ• 
metleri Oda riyasetine birer tel27af 
göndererek Balkan ticaret ve sanayi 
odasının mesaisine iştirak edecek• 
lerini bildirmişlerdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 Kumu komşu - Hasan Bey 1 
7ann akşaın işin var mı? 

Ha.an B. - Hayır, biçir itim yok. 
- O akşam da evdeyim. 1 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Kurnaz Komşu 

cuma akşamı? 

- O akşam mevlide davetliyim 

5 - Çünki o akşam seni 
izim evde çorbaya çağıracakt1111f 

- ı .... 1 
4 - Vah, vah, çok müteessir 1 

oldum, Hasan Beyi 
- Neden komşu ? 



Herg n 
/pekiş 
Nümune 
Olmalıdır 

Amıpamn iktıaadl euretinden 
kurtulmak için yerli 18118yilmizia 
ilendi ihtiyaçlanmıza tatmin ede
tek derecede inkipfına ihtiyaç 
••cLr. Blltlln milletler, iktıaaden 
lceaıcli yailarile kavrulmak siya
letini takip ediyorlar. Herket 
hariç mallanna karşı hudutlanm 
kapamakla mqgul. Harice para 
cıkarmamak, mali muvazenenin 
taaaını teıkil ediyor. 

Fakat bu siyasetin muvaffak 
olabilmesi için ya dahilde mün
lceşif bir sanayiin bulunma11 11-
tamdır, )&but mahalli ihtiyaç-
lara cevap verecek derecede 
rerli sanayiin inkipfını temin 
edecek tedbirler almak lizımdır. 
liakümet bu tedbirleri de almıştır. 
Bir taraftan sanayii teşvik kanunu 
ile yerli sanayii himaye etmeyi 
d&tiinmOş, bit taraftan dahilde 
tapılan veya yapılabilecek olan 
.. alların hariçten getirilmesini 
laeınen de menetmiştir. 

Bu ıiya!etten istifade edPn 
t..ıı müteıebbisler şurada bu!''.l 'a 
11fak tefek fabrikalar, atel} 
dar&umaalar açblar. Avrupaaan 
letirttiğimiz eıyanın bir kısmını 
-ada yapmıya başladılar. 

Yalnız, yerli sanayi in bu inki
lafında göze çarpan yanlışlıklar 
'°lrdı. Fabrika ve atelyeler, eski 
alıtap binalarda kuruldu. 

Bu binalar ne işe, ne çalıt
lllaga, ne de çalaıtırmağa milsait 
değildi. it ibtidal tekilde tanzim 
•dilmişti. Sonra teknik kısmı ace
lbi ellerde kalmlşta . Avrupa aya
,...,~-...a çıkarmak mümkiln ol
llluyordu. Avrupadan makineler 
ıetirtiliyor, fakat o makinenin 
bamt randıman vermesini temin 
edecek m6tehauıslar bulunmuyor, 
fell tarafına ehemmiyet verilmi
rordu. 

Bizde fabrikaalıia fenni ve 
'8rl tekilde bqlıyan ilk mOesse
le lpekiftir. lpekiı evveli Bur
tada url bir bina içinde tesisat 
r.aptardı. En 10n ıistem makine-
er getirtti. Bu makinelerin bqı-

laa hariçten ullbiyettar mİitelıu
laılar getirtti. it ıeraitini, istihsal 
feraatinl ~ aabı ıeraitini asri ıe
kilde taı.zım etti. Bu sayede çı-
lcardığı mal, pmdiye kadar Tiirk 
'-Lrikalarının yapbğı maJJarla 
lu,as kabul edemiyecek kadar 
bllikemmel bir şekild~ çakb •e 
l>iyasayı hakikaten Avrupa mal
larından müstağni kılacak bir 
latfaaet temin etti. 
it Yerli fabrikalarımız, yaptıkları 
~a.lka tanıtmak san'atinr de 
f b _nya bihaberdir. Yerli çorap 
~ ı:kaları henüz kendilerine 
~ .uı markalar bile ibdaı et
~lflerdir. Halbuki her fahri
..-n .kendine mahsus bir mar
~ ımallbnda bir husuaiyeti 

lr. Ve •~lifi arttırmak için 
b_ lllarkamn halka tanıtılma81 
"qallldır. 

.... Bu ihtiyacı da ilk defa lpekiı 
~ 1leleai takdit etmiş, daha 
tlıid ~· çıkmadan İpekif khıe· 
'dttir. lttln dimağlara yerlqtir-

tla itte bu itibarla lpekif bl
l'alif ın_Gtqebbialere bir nllmune 

ea ılrmelidit. 
~t~•nai tqebb&alerimizde asri 
~~ ylrllme~ek ilelebet 
'-eeb yarclamıle yapmaya 
~: k~nz. Kendi kendimizi 
Ln • · rebilecelc bir hale ıele
...._ek · • -. •çın aut metotlarla çı.iıf-
..._.._ mecbari1etindeyiL lpekif 
--..eteilndea dwa almaz. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Her fert, ba,.bnda bir defa 
olıun, bltOn bayabna teıir edecek 
mlhlm kararlar -vermek mecburi· 
yetinde kalır. Bu karar ya iatikba
linizin yolunu açar, yahut ılzi uçu
ruma srBtürUr. 

2 - Her fert ~bl her mlllet te, 
hayatında d8nemeç noktaıı tetldl 
eden hAdbeler kart11ında bOyGk 
kararlar YWmlye mecbur kalır. lıtlk• 

lil Harbi karan, Tilrk mllletinla verdiii 
kararlann en mGbimlerindea biridir. 

• Karar • 

3 - Bu d&aemeç aoktalannda 
karar veremiyen, yahut yanht karar 
verenler, bir daha toplanamamak 
Gzere yuvarlanarlar. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistanda Kabine Teş
kili Müşkülita Uğruyor 

Çaldaris Fırkası Yine Muhalif Kaldı 
Atine, 23 (Hususi) - M. venlzalosun lstlfll•ll• 

hasıl olan kabine buhranı hanUz halladHm•· 
mlftlr. M. Vanlzelosun yani kablner• glrmlya
caıı, bu hususta ısrar Ha ret cevabı verdlll ve 
temerkUz esasına mUstan• bir kabine tafklllnln 
lmklnsız bir hale geldlil •nlaftlıyor.Yenl kabineyi 
CUmhurlyetçller ittihadı Lideri M.I Papanastas-

yapllm••• kanunu ••ast lktlzasından olan meb'u· 
san ıntthaballnın •rast buhran dolayı•ll• daha 
evvel icrası lehinde kuvvetti bir cereyan vardır. 
Kıral tarafları Çaldarls fırkası muhalefet ceı11· 
heslnda kalmaktadır. M. Venlzelosun flrka81 
yeni kabineye muzaheret edecektlr.ı 

Atlna, 23 (A.A) - 1Demlryolları mUstahdaml· 
nlnln grevi nihayet bulmuftur. MUna kalat tabii 
bir surette cereyan etmektedir. yonun tefklll lhtlmallerl çok kuvvetlldlr. EylUlde 

Yeni 
Millet 

Muvazene 
Meclisinde 

Vergisi Liyihası 
Müzakere Edildi 

Ankara, 24 ( Hususi ) - Mil
let Meclisi diln devlet demiryol
lan 932 bütçesini ve yeni vergi 
kanunlarını m6zakere etti. Demir
yolları blltçesinde Mudanya iske
lesi varidatının yarısının idareye 
verileceği teıbit edilmiştir. 

M&stakil meb'ua Smı Bey bu· 
na ve diğer bazı noktalara itiraz 
etti. 8u itirazlara encllmen maz• 
bata muharriri Kemal Zaim, reis 
Hasan Fehmi ve Dahiliye vekili 
Şllkrn Kaya Beyler cevap Yer-
diler. Miiteakiben Demiryollan 
bütçesi 14,565,361 lira masraf ve 
14,555,000 lira varidat olarak 
kabul edildi. 

Muazzam Bir Proje 
Roma, 24 ( A. A. ) - Atlas 

Okyanosu kongresinde İtalyan 
heyeti İtalya ile Cenubi Amerika 
arasında kara ve deniz tayyare
lerile havai bir hat vilcude ge-
tirilmesine dair bir program tevdi 
etmiştir. 

Amerikada içki Yasağı 
Vaşington 24 (A.A) - Mll

meuiller meclisi evvelce lyan 
mec:Iİli tarafından reddedilmif 
olan ve bira imal ve furuhtuna 
mllteallik bulunan kanun liyiha· 
llDI reddetmittir. 

Bundan sonra yeni Muvazene 
vergili IAyihası m&zakere edildi. 
Yeni liyilıaya nazaran bil&
mum reaml blltçeler ve Belediye 
b&tçelerile idare editen mlleue
aelerden verilecek maq, talılİ•t, 
Dcret, ye'flDiye, hakkı huzur, 
aidat, ihtiau zammı ve tekatH 
ve 1air zat maqlan, ikramiye, 
ihbariye, tazminat ve herhangi 
bir hizmet mukabili tediyat; 

Blltlin busuıl mtıesseıelerde 
çalqanlara yevmiye suretinde bile 
olaa verilecek bll6mum 8cret, 
bedel veya ayanları mesbuk veya 
mahrum kabnacak olan bir 
hizmet mukabili verilecek mebaliğ 

Silah Fabrikaları 
Kapatılmalıdır? 

Sovgetlerin Projesi 
Taraftar Kazanıyor 

Cenevre 24 - ( A.A. ) - Ga· 
zetecilerin suallerine cevaben 
Lord Ponsonbi ile profesör 
Ayaştayn, tim tahdidi tealikat 
lehinde beyanı mlltalea etmişler 
ve Sovyet Hariciye Komiseri M. 
Utvinof tarafından SoY}'et Rusya 
namına Yerilmit olan projeyi 
teYeccllble kaqaI.....ıardır • 

Her ikiai de bltlln sillh ve 
m&himmat fabrikalannın kapabl· 
masını iltizam etmiflerdir. 

/STER IN.4N, /STER 

dahil; 
Şirket Yeya mGeaeaelerin 

meclisi idarelerinde bulananlara 
bine HDecli veya tahvillt muka
bili olmelc11zın verilen temetttl 
ve ikramiyeler ye ayni mahiyet
teki iatibkaklar maYaıene verp. 
aine tabidir. 

Kazalardan veya haksız fiiller
den dolayı malılceme kararile veya 
mOuleha yolu ile alınacak taz
minatlar yeni vergiden mllsta
naclır. 20 liraya kadar olan maq 
ve ücretler de veı·giden istisna 
edilmiftir. Nakliyat vergisi k .. 
nunu perşembe gllnll g6rtlfille
cektir. 

Hava Facialan 
Kahire 24 ( A. A. ) - Bir 

fngiliz askeri tayyaresi Filistinde 
Gazze civarında düşmilştür. iki 
kişi ölmüştür. Makinist sağ ve 
salimdir. 

Yeni Belçika Kabinesi 
Briksel, 24 (A.A) - Tadilen 

Yiicuda getirilen yeni kabine 8at" 
vekil M. Renkinin riyasetinde 
teşekkül etmiştir. 

lzmirda Gazi Heykeli 
lzmir, 23 (A.A.) - Birinci 

Kordonda rekzedilen Gazi hey• 
keli etrafındaki tahtaperdeler 
kaldırılmlf Ye Abidenin etrafın· 
daki demir pumaklıklann bo
yanmuma bqlanmııbr. 

iNANMA/ 
Hizmetçinin biri bulundutu evden bir miktar 

para çalarak ortadan kaybolmUfo it zabıtaya akMtmifo 
Kaz hakkında tahkikat yapallDlf. 70 y .... nnda ihtiyar 
bir kadının evine arada ıırada misafir tittitl aala• 
tılmıt- ihtiyar ~danın evtne ıltmitler. Tabarrlyat 
yapmıtlar ve para yerine kadıncatıauı ihtiyaten 
elinde buJundurdutu bet altı paket .ııara klttdını 

balmutlar. Derhal aiıara kltıdı kaçakçaaı bulduk 
diye kadmcatazı mahkemeye vermltler. 

/STER /NAN • 

Kadın mahkemede beraat etti. Fakat birkaç ,On 
AclllyeJe tqandı ve ,Onlerce aan altancla yqada. 

Bu vak'aya bakarak kaçakçdık taklbabn a tatbik 
edilen uıullerln moclernl91tlrllmeal llıı•plditia• bla 
inaıyoru._ Sen de ey kari, 

sr•tı INANllAI 

Ksa ı 

klünderecatımızın çoklu
ıundan Dercedilememiş
tir. 

Millet Meclisine 
Dört Layiha 
Sevk edildi 

Ankara, 24 ( HuaUll) - lkt.
•t Veklleti tarafından Millet 
Medilİne d&t mllhim kanun 
liyibua •erilmiştir. Uyibalann 
&çil afyon, vapur, gemi kurtarma 
inhisarlanna aittir. Diğeri ise bir 
Devlet Sanayi Ofisi tqkili bak· 
kın dadır. 

Afyon liyihasına sı&re mem• 
lekette afyon yetiştiriciler bir 
••tıt kooperatifi teşkil edecek· 
ferdir. Kooperatifin sermayesi, 
birer liralık m&tehavvil ve aayri 
mahdut hisse seneclile temin 
olunacakbr. 

Kooperatifin ikili iktısat Ve
kiletinden, biri Ziraat Bankasın
dan, beıi de müstahsillerin inti
hap edeceği kim1elerden mllrek
kep bir idare heyeti olacaktır • 

Kooperatif, istihaal edilecek 
afyonlan alarak harice satacak· 
br. inhisar 1933 seneli mahlulll-
ne ıamil olacak ve 1 mayıs 193.1 
te tatbik edilecektir. 

Kanuna muhalif ıekil ve _. 
retlerde afyon alıp •tanlar bir 
aydan bir seneye kadar bapİI 
ve bin liradan on bin liraya ka· 
dar para cezası ı&receklerdir. 

Kanunun mer'iyet uhuına, 
girmesinden itibaren bir ay zar
fında berke1 mevcut afyonunun 
miktarını kooperatife bildirecek
tir. Vapurculuk llyihuana göre ı 

Emtia fileplerile, lstanbulda 
Seyrisefain, Haliç tirketi, Şir
ketihayriye; İzmirde liman, kör
fez şirketlerinin lnhisarlan altın• 
da bulunan ıervialer mllateına 
olmak &zere diğer servial• 
inhisar albna abnacakbr. Şirket 
2,5 milyon lira sermayeli olacak 
ve bu firkete hususi vapur kum
panyalan da girebileceklerdir. 

Devlet aanayi ofili layibuana 
g6re: Devletin doğrudan dojraya 
veya dolayıaile taia ettiji sanayii 
kontrol, mmakabe, 1en ve idare 
etmek ilen bir o&. tefldl ola
nacak ft ba ofis bmaa:t Vekl
letiniD marakabui altmda ola
caktır. 

Gemi lmrtarma inbiaanna 
gelince: 

lıtanbul Ye Çanakkale boğaz· 
ları dahilinde gemi kuriarmak 
iti inhisar albna alınacakbr. 

Jeneral 
Budgeni'nin 
Annesi Türktür 

Kütüphaneler Milfettiıi Umu
misi Tevfik Beyin verdiği malO
mata göre: Rus sllvari Kuman
danı Jeneral .. Budiyeni" nin an
nesi bayburtludur. 

Bu Hanım Pap oğla Haca 
Sadullah Beyin zeyceai İmİf, 

billhare Ruslar birkaç TGrk 
kadım ile beraber bu kadını da 
Rusy_aya götlrmllflerdir. 

Kadın Ruarada ceaeralia ba
bu ile eYlenmİf •• c:eaenl 
dllnyaya gelmiftİr. 

Harp Borçlan 
Amerikada Mühim Bir 

Teklif Ortaya Abldı 
Vqington, 24 ( A. A. ) -

Harp borçlarıma ıimdiki 6atl• 
eu11na iatinaden yeniden tetki
kini M. Leviı Ayan medlsiH 
teklif etmiıtir. 

Mum11ileyh ayni zamanda 
Amerikanın hariçte yapmıı ol
duiu mllbayaab bu borçlara 
mukabil medyun devletler ara-
11nda taksim etmesini de ili..tea 
ttrklif eylemiftir. 



4 SaJf• 

• r Gençler için 

Uzağı 
Görebilmek 
için 

Geçen gi1n Yakacı!a çıkmıf'" 
tık. Tepede bir kahvehaneye 
oturduk. Tren yolu gnmnş bir 
terit gibi uunı1or ve unklarcla 
kayboluyordu. Hava açıkta. Treni 
ta uaaktan görebiliyorduk. Ada
lar ayaklarımızın altına serilmiş 

tibi idi. Akpm ayni kahveye gittik. 
Adaları ve treo )Olunu göremi· 
yorduk. Trenin geçişini lokomo
tifin tiz sesinden fukediyorduk. 
Adalan göm iyorduk, fakat orada 
oldukarını biliyorduk. 

Hayatta da öyle anlar vardır ki 
uzağı görebiliriz. Fakat birçok ta 
karanlık günlerimiz olur ki önü
müzü bile göremeyiz. 

Filhakika bayatta uzıığı gö
rebildiğimiz günler pek azd11. 
Hayatımızın çoğu karanlıkta geç
mez ve aydınlık gllnlerden aldı~ 
ğımız 1fıkla etrafımıza görmiye 
çalışırız. Çiinki hayat yolumuz 
elueriya doz vadilerden geçer, 
tepelere nadiren çıkarız. Onun 
için hayabD çoğu bilerek değil, 
inanarak geçer. 

Kaptan, denizde geceleri gi· 
derken yıldı:ı:ları göremez. Fakat 
11ldız.lann gökte olduğunu bilir. 

Masası başıpda iş g6ren tnc
ear, bütfin gayretine rağmen bin 
meçhul içinde çahftr. 

Etrafımız meçhullerle doludur. 
Bu meçhuller yolumuzu daima 
karanlık yapar. Yüksekten uzak· 
lan görebilmek fırsahnı nadiren 
ele geçiririz. Hiç kimse önündeki 
zamanın uzak kısımlannı göre
mez. Hepimiz mahdut bir bilgi 
ile yürürüz. 

Eğer arada sırada bir ylikKeğe 
~kıp uzağı görebiliruk bahtiyarız. 

Yükseğe çıkmak, etrafımızda· 
ki meçhulleri halledip bize gtı
zel bir yol gösterecek olan bilgi· 
ye vabestedir. Bilgimiz yühsel
dikçe, uzağı görmek kabiliyeti· 
miz de çoğalır. O vakit arada 
mrada etrafı karanlık bassa bile, 

- ilerde aydınlık vardwr, 
diyebiliriz. 

Naki ----Ali Slrrı Bay 
Memleketimizde rontken uau

ile tedaftyi ilk tatbik eden kıy
metli doktor Miralay Ali Sım 
Beyin bu kerre kendi talebi llze
riae tekaüde .evkeclildiği haber 
almmışbr. Ali Sırrı Bey 319 ae 
aeainde mektepten çılmuf ve kıy· 
metli b~ doktor olarak tam 30 
ıene ordu emrinde hizmet g&r
müştür. Bu uzun yıllar içinde 
vuku bulan harplerin hepsine ve 
milli mücadeleye iştirak etmiş 
olan Ali Sarn Beyin son vazifesi 
lzmir merkez hastahanesi baş
hekimliği idi. Kıymetli hekimimi· 
ıin bundan sonra takip edeceği 
serbest faaliyet sahasında da 
memlekete müfit olacağına ftlp
beyoktur. 

Eskişehirde 
Hususi Teşebbüslerle imar 

Faaliyeti Genişliyor 
Eskitehir (HuaWIİ) - Şehrimi

&in ortaaandan akan " Ponuk 
çayı • mn her iki tarafına binalar 
inp erJilmekte ve ihzar olunan 
plan mucibince suyun bir tara
fından on bet metrelik bir cadde 
bırakılmaktadar. Bu caddenin 1.1 

tarafına fabrikatar Çakar zade 
Mehmet Ali Bey taralından ah
t•P bir nhtım yaphnlımya başla· 
mlmıt ft geçen sene yarıya ka· 
dar yapbnlmışb. Bu sene diğer 
kısmının ikmaline yakında bqla
nacağını haber aldım. 

Suyun dirsek teşkil ettiği m•· 
halde de yine fabrika sahiplerin
den Mehmet ve Ahmet Beyler 
tarahndan bir köprü inşa ettiri· 
leceğini i tibbar ettim. Bu iki 
yeni e9el' tehri nizin ima .. ı nok
taundan çok faydal d1r. 

BAHATfiN 

1011 POS.A 

MEML 

• 
Denizlide Maarif işleri 

Orada Asri Tedris Ve Terbiye Usulleri 
Muvaffakıyetle Tatbik Ediliyor 

Denizli (Hu· 
susi) - Burada 
Maarif hayatmı 

ikiye ayırmak 
lazımdır : lık ve 
orta ... Sonra bu 
ikisi de bir nok· 
tada teksif ve 
hulAsa edilebilir: 
Muallimler Bir· 
liği... Merkezde 
alb tane ilkmek· 
tep vardır. Bu 
m e k tep 1 er den 
ekserisinin bina
sı mektep olarak 

\1 

Haftama bir 
gecesi talebenin 

kendi araların· 

daki eğlentilerine 
tahsis edilmiştir. 
O gece de mil
ıamere kolu, gü-

zel güzel, temsil
ler verir. 

Musiki kolu o 
baftanuı çal.,. 
ma mahsuln olan 
komeriai verir 
ft ıekil her haf· 
ta devam eder. 

inp edilmit de- Talebe ıece-
iilc:tir. Çocukla· Denizi Orta Tahell Mualllmlerl Mr arad• leritalebe Yelileri 
nn okumak için tebacümlndea 1 Merkezde orta tedrisata ait ı arasıncla o kadar allka uyandır· 
bazı dar ve basık tavanlı evler iki mektep vardır. Birisi Muallim mışhr ki o gece, akın akın, gelen 
bile dershane olarak istimal edi- mektebi, digeri Ortamektep •• Bu- çocuk velilerile büyük müsamere 

liyor.Şurası ,ayanı şükrandır ki her iki mektepte ayni binada ve bir salonu lebalep dolar. 
mektepte fal>ir çocuklara yardım müdürün idaresi altındadır. Mek· Spor kolu daimi surette faa-
ve bakım cemiyeti namile birer tep binası şehrin en hAkim nok- liyettedir. Hemen hergün iki 
teşekkül vardır. Bu teşekkül sa- tasında bir şato gibi yllkseliyor. mektep arasında iddialı voley• 
yesinde fakir çocuklara kitap, Aylardanberi binada devam bol müsabakaları yapılır ve 
kalem, deker ve saire alındığı eden inşaat ve ilaveler artık mağlüp takım galip takıma çi· 
gibi hergün öğle yemeği de bitmiştir. Mektepteki tE-şekküller kolata ikram eder. 
yediriliyor. aynca zikre şayandır. Mektepte Bütün bunlardan başka gerek 

Burada bütün muallimler per· talebenin kendi kendini idare orta ve gerekse ilk tedrisat mu-
tembe günü öileden sonra ııra etmesi ve bu suretle hayata da- allimlerini bir mihver etrafmcla 
ile bir mektepte toplanırlar. ha g&rgillll bir halde atılabilmesi toplıyan Muallimler Birliği teşek-

Sıra hangi mekepte ise o ehemmiyetle takip edilen bir külü vardır. Birliğin bir de tasar· 
mektebin talim heyeti arkadaş- hedeftir. ruf sandığı vardır. Sandığın beş 
Janna bir çay ziyafeti verir ve ı Talebe arasında müsamere bin lira kadar sermayesi çok iyi 

heyeti talimiyesinden birisi mes~eki kolu, temsil kolu, spor kolu, bir şekilde idare edilmektedir. 
bir mevzu etrafında arkadaşlanle musiki kolu, hars ve mecmua Velhasal Denizlide maarif ha-
hasbıhal eder. Bu hasbıhalden kolu, sigara miicadele kolu ve vuı elle tutulacak ve gözle glS-
sonra muhtelif meseleler üzerin- ilih .. gibi birçok teşekküller vardır. riilecek bir tekilde teneffis 
de yapılan terbiye ve tedris mü- T aJebe arı kovanı gibi bu teşek- edilmektedir. 
nakaşaları bir hayli hararetli olur. ILWlerde çalışmaktadır. MERCANETTIN CAZiBi 

Aydında 
Gıda Fiatleri 
Karmakanşıktır 

Aydan (Hususi,- Belediyemi· 
zin bir türlü istikrar hasıl ede· 
miyen riyaset işi şimdiiik . h~lle
dilmiş gibidir. Evvelce ıstifası 
kabul edilmiyerek mezuniyet ve· 
rilen Raif Bey tekrar riyasete 
geçmiı ye işe başlamışb_r. Raif 
Beyin bır aylak gaybubet& esna· 
sında şahidi olduğu birçok haki-
katler vardır ki, bunlara yerine 
getirmek için gayret sarfetmesi 
lizımdır. 

Evveli ev kiraları asgari 15 -
45 lira arasındadır. Çok pahalı 
olan bu ücretler indirilmelidir. 
Civar nahiyelerin belediyeleri 
zaruri gıda fiatlerini dikkatle 
kontrol ediyorlar. Meseli Çinede 
en gtlzel koyun eti 30 kuruş ol
duğu halde Aydında daha feua11 
60 kuruştur. BugOn mutavassıt 
aileler bile et yiyemiyor. Kasap
lann ihtlklr vaziyetinP. nihayet 
vermek llzımdır. 

Sebzenin en bol olduğa şeh
rimizde fiatlerin pahalılığı şayanı 
hayrettir. Kabağın tanesi oa 
kuruşa sabhyor. Taze faaulya 
seksen kuruştur. Nazillide ma
rulun on beş tanesi bet kuruş 
olduğu halde burada tanesi 
altm ş parayadır. Yağ fiallirinde 
intizam ve istikrar yoktur. Bele
diye bu karışık vaziyeti ıslah 
etmelidir. 

E. v. 

Son Yağmurlar 
Tuzlaya 
Bereket Aşıladı 

Tuzla ( Hususi ) - Bizim köy 
Gebze kazasma merbuttur. Köy 
deyip geçmeyiniz, burada tamam 
400 ev .rardır. Toprağımız çok 
mahsuldardır. Fakat bu sene kış 
mevsiminin şiddetli geçmesi yü· 
zi.inden enginar mahsulü z.arar 
görmüş ve geç kalm ştır. Şimdiki 
halde m<ilörlerle sevkiyat başla
mış bulunuyor. Son günlerde 
yağan yağmurlar fasulya ve engi
narlara bereket aşılamıştır. 

Köylümüz bu cihetten mem
nun, fakat sokaklarm halinden 
gayrimemnundur. · 

Sokaklar pislik içindedir. Her 
tarafta gftbre yığınları vardır. 
KayBmDztin bir çlSpçil araban, 
iki tane de ç6pçilsG olduğu halde 
faaliyetsizlik ytsündeo temizlik 
itleri iyi gitmiyor. 

il. .. 

Edirnede 
Liseliler San'atler Mek

tebini Mağlup Ettiler 
Edirne (Hususi) - Cuma fÜ• 

nü cimnaslik bayramından sonra, 
geçenlerde berabere kalan Lise 
ve San'atlar mektebi talumlan 
karfllaşblar. Maç çok heyecanla 
oldu. Birinci devrenin ilk ( 10) 
dakikasında Kadirin puile Atıf 
San'atlara ilk golü attı. Devrenin 
sonuna kadar her iki taraf biri-

Aliiyede 
Bir Kooperatif 
Teşkil Edildi 

A aiye (Hususi) - Kasaba· 
mıı.a gelen Vali Bey tetkikat ya
parak ha'kın ihtiyaçlannı tesbit 
etti. Vali Bey bu ihtiyaçlar ara• 
sanda bi:hassa zirai kooperatif 
ihtiyacını en başta buldu. Neti
cede çiftçiye yardım için bir ko
operatif teşkil edildi ve her çiftçi 
mali vaziyetine göre elli liradan 
iki yüz liraya kadar hissedar ya
zıldı. Kooperatif, yatırılan .er
mayenin dört misli kadar bir 
kredi açmaktadwr. 

Şirket, Ziraat Bankasmın mu
rakabesi altında faaliyete bqla• 
m11 bulunuyor. Vali Bey bizim 
kazanın en blylik derdi olan 101 
İfİDe de parmak bata Ye IAzua
gelen emirleri verdi. Manavgat 
k3pr0s6n0n inşaatı bittiği cihetle 
Antalya • Alliye m8nakallh sfl
hulet kespetmiş demektir. Diğer 
taraftan AIAiye ·Silifke yolanua 
bir kısmının ktışat resmi de ge
çenlerde yaplm11tır. 

M. ASIM 
=====;.:;;;;========.-..===== 

birine gol atmadılar ve devre 
(1-0) neticelendi. 

ikinci devrenin ortalarında 
San'atlara bir penaltı oldu. Bunu 
Muammer çeketek Lisenin ikici 
gollintl yaptı. Biraz sonra San'at
lar kalesine yapılan bir akında, 
H\ise~ 6çllncü golü atarak Lise 
(3-0) ıalip ıeldi. ... 

Atina Mektubu 

Yunanistanda 
ı Tasarruf Ve 
Mali Rapor 

Atlna (Hususi) - Yunanistan 
hDkOmeti, bütçesinde, 550 milyoll 
drahmiden fazla bir tasarruf elde 
eylemiye karar vermiştir. Hıfzır 
ııhha Nezaretinin İçtimai Muavr 
net Nezareti ile birleşmesi neti
ce.inde, 15 milyon drabm!•ik bit 
tasarruf elde edilecektir. Ayrıcı 

içtimai Muavenet Nezareti bütçe
sinde de 1 ()() milyon drahmilfk 
bir tenzilAt yapılacaktır. Harbiye, 
bahriye ve tayyare nezaretlerinİJI 
birleşmesi neticesinde elde edile
cek tasarruf, takriben 300 mil
yona baliğ olmaktadır. 

Diğer taraftan, Maliye nezr 
reti bütçesinde 15 milyon; Nafia 
nezareti bütçesinde 20 milyon; 
Hariciye nezareti biltçesinde 10 
milyon drahmilik tasarrufat eld• 
edilmiftir. 

Ziraat nezareti De Milb lktr 
ut nezaretinin birleşmesi 30 
milyon drahmilik bir tasarruf 
temin edecektir. 

Bu tedbirler sayesinde, 1932• 
1933 bütçesinin b•mamile tevr 
züa edeceği ümit edilmektedir. 

Cemiyeti Akvamm Yuna• 
Maliyesi Hakkmdaki Verdil' 

Rapor Hulasası 
Cemiyeti Akvam Malt Komi

tesi, Yunanistan Hükumetine bil-
hassa şunları tavsiye etmiştir: 

Şimendifer idarelerinin islahı. 
lrva ve iska ameliyatının azaltıl
ması. Bazı vergilerin tadili. lrat 
vergisi ihdası. Posta Ocretlerinia 
bir knmınm tezyidi. Umumi mar 
rafların yeniden tenkisi. ltlialatitl 
murakabe ve tahdidi. Yunaniıtall 
Maliye Nezareti nezdinde Cemi
yeti Akvama mensup bir mütr 
vir bulundurulması. 

Yunan Hük6meti bu son tav-
siyelere henüz cevap vermemiştir. 
Bu arada husule gelen buhran, 
alınacak tedbirleri tehir etmiştir. 

• 
Bir YlldönUmU 

Adanada Kız Muallim mekteld 
muallimlerinden Naci Beyin mu
allimlik hayatının ellinci yıldönO
m& merasimle tesit edilmiştir. 

Spor İşleri 
Eskişehirde Lik Maçlarını 

Devam Ediliyor 
Eskişehir ( Hususi ) - Lik 

maçlanna bu hafta da devalll 
edildi. Tayyare Mektebi ile De
mir spor takımları arasmda yapı• 
lan maç neticesiz kaldı. Çünki 
iki oyuncunun sabadan çıkarılmr 
•ı icap etti. Fakat bu oywıcuıaı: 
hakemin ihtannı dinlemediklerı 
için oyun tatil edildi. 

ikinci maç tayyare tabur ta· 
kımiyle Türk lıığ1 klübU arallD"' 
da yaptldı ve neticede tayyare 
takıma galip geldi. 

Geçenlerde !apılaa ikinci ml
sabaka ema•d• hakeme fe
liau kullaaa0 iki oyuncuda. biri 

'bakkaada boykot cezası verileli, 
dijeri affedildi. Ywıda kalaO 
maçm da ( 45 ) dakika olaralı 
devamına karar verildi. F akıt 
kanrda isabet olmadığı s5yle
ruy.. 

B. L 

Bir Kaçakçıhk 
~ın (Hususi) - Y eni111•· 

Weie oturaıı lstanbullu Meb· 
met Ef. namında birinin evind• 
6 kilo kaçak rakı, kazan ve te
ferruab bulunmuştur. Muhake '11• 
neticelinde 6 ay hapse mahkillll 
edilmiştir. 
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Gönül işleri 

Uzak Şarkta 
Bir Suikast 
Daha Yapıldı 

._ ______________________ Karilerin 

Şangbay 23 - Nankindeki 
lngiliz Viı Konsolosu M. Grahram 
pazar gtlnl sabahleyin terhis 
edilen Çinliler tarafından kurşun· 
la vurulmUJlur. Tehlikeli surette 
Jaralanan M. Grabam hemen 
Nankine g6nderi1mittir. 

Uzak Şarkta Bir Suikast Daha. 
Lindberg Hidisesi Gazetelere Yaramış 

Konsolos, komünistler tarafın· 
dan kaldınlan tngiliz misyonerini 
aramak için buraya gelmitti. 

Suika~t Kurbanı Jeneral 
Olmek Ozere 

Şanghay 23 - 29 nisandaki 
auikast neticesinde yaralanan, 
Şanghay Japon heyeti seferiyesi 
reisi Jeneral Şirakavamn sıhhi 
Taziyeti vahimleşmiştir. 

Tokyo ~3 - Jeneral Şiraka· 
.. nın ölüm halinde olduğunu 
.. ber alan İmparator, mumailey· 
lae baronSuk rütbesi tevcih et· 
IDiftir. 

Yeni Japon Kabinesi 
Tokyo, 23 - Amiral Makoto 

Saytonun yeni kabineyi teşkile 
IDemur edilmesi her tarafta 
memnuniyetle karşılanmıştır. Çok 
Yaşlı olmasına rağmen Liberal 
temayülib olan eski bir devlet 
adamıdır. Kore Umumi Valiliğin· 
de ve Cenevredeki üç devlet 
konferansında gösterdiği muvaf· 
fakıyetle iştihar etmiştir. 
_ Tokyo, 23 - M. Sayto, M. 
V akatsukiyi yeni kabineye itti
rake davet etmiştir. Bu suretle 
feçen kabinedenberi muhalefet 
nıevkiinde olan Dinsito fırkası 
ile tefriki mesai edilmiştir. Ka· 
bine bir hafta sonra teşkil edi
lecektir. 

Tokyo 23 - Yaran Diyet 
Meclisinin 62 inci içtima devresi 
aktedilecektir. 

Çinde Yuvarlak Masa Konferans 
~ Baltimor 23 - Çindeki ec· 
Debilerin can ve mallaranın hima
yesi hakkında mOzakeratta bulu· 
nacak olan Yuvarlak Masa Kon· 
feraama, Fransa, lngiltere ve 
ltalya ile birlikte Amerikanm da 
Japonya tarafından konferansa 
davet edileceği söylenmektedir. 
Bu davet karşısmda M. Stimson
ua müşldll vaziyette kalacağı da 
ıöylenmektedir. 

lngHhrede Feyezan 
.... ondra 23 - Saatlerce yağan 

IDütemadi yağmurlar neticesinde 
l 0irçok yerlerde feyezanlar ol
llluştur. Leyceıtersir eyaletinin 
~kakları ve evleri su altında 
'caımışhr. Villugbi civarında için· 
ele 20 yolcu bulunan bir otokar 
• altınca kalmııtar. içindeki yol· 
'411.rı kurtarmak için itfaiye ef-
•dı gönderilmiftir. 

~üçük Lindberginı 
Olümü 
Kime Yaradı? 1 

Nevyork 23 - Lindbergin ço
cuğunun kaçırılması hakkında 
neıriyatta bulunan gazeteler bu
nun kadar heyecanla bir hidiseye 
ancak 10 senede bir tesadlf 
edebileceğini yazmaktadırlar. 
Lindberg hadisesine Asosiyated 
Pres gazetesi 10 bin, Harst'lln 
gazetesi ise 50 bin kelime tahsiı 
etmektedirler. Bütün gazete sa· 
bipleri muharrirlerinin mesaisini 
Lindberg hadisesi lizerine teksif 
etmişlerdir. Gazetelerin diğer is
tihbarat kısımlarıda ihmal edil· 
miştir. 

Gazeteciler muhayyilelerini bu 
hadise üzerinde iıletmektedirler. 
Maruf ve yüksek muhabirlerden 
biri hapisanede Alkapone ile 
görüşmiye muvaffak olmuştur. 

Hörtsün gazeteleri bu mülakata 
sekiz sütunluk manşetlerle yaz• 
maktadırlar. Şikago Tribün ga• 
zetesi uhaydutlara ait mektuplar" 
unvanla bir seri neşrine bqlamLf
tlr. 

Bütün haydutlar, Lindbergin 
çocuğunu kaçıranlara karşı müca· 
deleye girişrniye karar vermiş
lerdir. Gazeteler, Lindbergin hu-
susi hayatmı en ince teferrüatına 
kadar uzun uzadıya yazmakta, bı 
hadise üzerinde muhtelif müta
lealar yilrütmekte, münakaşalar 

yapmaktadırlar. Gazetecilerin bu 
gayretleri boşa gitmemiş gaze-
telerin baskı adetleri yüzde 15 
ili yüzde 20 nisbetinde artmış· 
tır. Hörstün gazeteleri baskılarını 
bir buçuk milyona çıkarmışlardır. 

Nevjenre polis müdürü mira· 
lay Şvarzkopf, Lindbergin çocu
ğunun ölümn haberini gazetecileıe 
bir hangarda tebliğ etmek mec-
buriyetinde kalmıştır. Bunun se• 
bebi tebliğin okunması daha 
bitmeden evvel gazetelerin salonu 
terketmelerine mani olmak içindir. 
Bu tedbir, gazetelerde uluorta 
havadisler çıkmasma mini ol· 
muıtur. 

Btr Tayyara Kazası 
Londra, 23 - Hususi bir 

tayyare lskoçya sahillerinde yere 
düşmüştür. Pilot Klark ile ar· 
kadaşı olan bir fotoğraf muha
biri ölmüştür. 

Do· X Yolda 
Vigo 23 - Do - X deniz 

tayyaresi, Almanyaya mntevecci
hen hareket etmiştir. 

EDEBi TEFR!KAMIZ: 19=::=:===:=:==::==:=:===: 

VillTOBYA 
~ ::----=:=:=::=:==:: Muharriri: Knat Hamsan Nakleden: H. $. 

Yaşlı adam çıktı. 
Y ohu tekrar kapıyı açta: 

- Ha, ıab!! Size söylemeyi 
~ttum. Ben buradan gidiyorum. 
'f ık sizi taciz etmiyeceğim. 
le •~ndan tezi yok. Burayı ter-
edıyorum. 

Ertesi gün gidemedi. Görüle
tek birçok işleri vardı. Birçok 
leyler satın almak, bir takım zi
)•etler yapmak lizamda. Blltün 
lla bir -•-- ·b· f k - &&"9 gı ı ne yaptlğını 
•r etmedea aokaklan dolaştı. 

J 
Baylece gün ge,miş vakit akşa-
ma yaklaşmışb. 

f Ninayet müsahibin evine gidip 

1

. matmazel Viktoryayı sormıya 

karar verdi. 
fakat Madmazel evde yoktu. 

Memleketlisi olduğu ıçm onu 
selamlamak istediğini izah etti. 
Ayni zamanda kendi ailesine mah· 
sus bir siparişi de varda. 

Yeniden sokağa indi. Ona 
rastgelirim ümidile maksatsız 
ş"hri dolaştı. O gün sabahtan
beri hep böyle dolaşonıt... 

Fransız kabinesinin lefklllnde mUhlm rol oynı~acak .,,. · 
Herlyoyu kadınların hUcum ve kucaldamaeından poH• gGçllllde 
kurıarablllyortar. 

Fransada 
Kabine M ese/esi 
Ve Sosyalistler 

Paris 23 - Sosyalist fırkası 
milli kon.sresi 31 Mayısta topla-
nacak, içtimada Sosyalistlerin 
hükumete iştirakleri meselesi 
kat'i şekilde halledilecektir. Fe· 
derasyonlann aldığı kararlar, bu 
içtimada müessir olacakhr. Var 
Federasyonu Blumun şartları da
hilinde hükümete ittirake karar 
vermiştir. 

Bu şartlarda askeri bütçenin 
azaltılması, milli sigortaların ve 
bilhassa işsizlik sigortasanm azal
tılması, sigorta ve demiryolu 
kumpanyalarının millileştirilmesi 
vardır. Sosyalist Fırkası Umumi 
Katibi de beyanatta bulunarak, 
sosyalistlerin açık hareket ettik
lerini, milli müdafaa bütçesinin 
rakamlannı 9'~ rakamları dere
cesinde indireceklerini söylemiştir. 

Yunanistanda 
Bir Temerküz 
Kabinesi Mi? 

Atina 23 - Reisicümburun da 
arzu ettiği şekilde bir Milli Birlik 
Kabinesi teşkili ve bu kabineye 
M. Venizelosun da iştiraki acabil 
olmıyacaktar. Muhalefet Fırkala
rmm bir Temerküz Kabinesi VÜ· 
cuda getirecekleri söylenmekte
dir. Her tarafta sükun vardır. 
Bütün aiyui mehafil, Lozan kon• 
feransanda Yunanistanın M. Ve
nizelos tarafından temsil edil
mesine taraftardır. 

Akşama doğru tiyatro önünde 
ıf!nç kıza tesadüf etti. Uzaktan 
gülOmsiyerek selim verdi. Genç 
kız selimaoa mukabele etti. 
Ona doğru yaklaşmak isterken 
yalnız olmac.'ığım gördü. Musahi
bin oğlu Oto, üzerintle mülbim 
üniforınasile, kıza refakat edi
yordu. 

Heyecanından yüzii kızararak 
ve başını önüne eğerek süratli 
hatvelerle tiyatroya girdi. 

Y ohan içerde, onu tekrar gö· 
receğini ve belki de onun küçük 
bir iltifatına nail olacağını ümit 
ederek bir bilet aldı. 

Tiyatro salonunu tanı) ordu. 
Bütün nnginler gibi, musahibin 
de hususi bir locası olacağı· 
na tahmia etmişti. Filhakika 

ı
Kadın Tayyareci 
Nasıl Karşılandı! 

1 

Londra 23 - Atlu Okyanu· 
sunu geçen kadın tayyareci Erhars 
in tek satıhlı tayyaresi dlln gece 
Hamvorta geldiği zaman şiddetli 
bir fırhna ve yajmur çıkm11br. 
Tayyareci, tayyareainden inerek 
tayyarenin kanatları altına sığan· 
mıya mecbur olmuştur. Tayyareci 
limanı kumandanı kadm tayyare· 
ciyi orada kabul etmiş ve kendi
sine refakat ederek kulübe git
mişlerdir, kulüpte, Amerika sefiri 
kadın tayyareciye "Hof geldiniz,. 
demiş ve Erharti sefarethaneye 
davet etmiştir. 

Kadın tayyareci Amerikaya 
bir telsiz göndermiş ve bu tel
siz neşredilmiştir. 

Don Kroydon tayyare mey
danında binlerce kiti kadın tay· 
yareciye intizar etmiştir. Fak at 
tayyare bura} a inmemiştir. 

M. Mak Donald, kadın tay· 
yareciye bir tebrik telgrafı gön· 
dermiştir. 

Erharta Amerikada verilen 
50 mektup dün postaya teslim 
edilmiştir. 

Gübre ile Pamuk Mübadelesi 
Kahire 23 - Almanya, Mısır 

hükumetine 3 senede teslim edil· 
mck üzere 300 bin İngiliz kıyme
tinde sun'I gübre vermeyi ve bu
nun yerine ayni surette Mı11r 
pamuğu almayı teklif etmiştir. 

Madritte Tevkifat 
M&drit, 23 - Madrit sindika

listleri, tiyatrolardan birinde bir 
içtima aktederken polisler, sin
dıkalistlerin reislerini tevkif et• 
mek istemişlerdir. Reis kaçmaya 
muvaffak olmuştur. 

biraz ötede, şık bir kostiim 
giyinmiş olan Viktoryanao etra· 
fım serettiğini gi>rdD. Fakat bu 
sefer genç kız kat'iyen gözlerini 
ona tevcih etmiyordu. 

Birinci perdenin sonunda lo
caların bulunduğu dehlize girip 
Viktoryanm locasından çıkmasına 
beklerdi. 

Genç kız kapıdan çıkar 
çikmaz Y ohan hürmetle eğildi. 
Kız gözlerini ona dikti. Ve göze 
çarpmak istiyen ca1i bir hayretle 
gencin selamına mukabele etti. 
Oto, elite büfeyi göstererek: 

- Şurada içecek su bulabi· 
liriz, dedi. 

Yürüdüler. 

Y oban gözlerile onlara takip 
etti. Koyu bir ıis içinde kalmıı 

Suallerine 
Cevaplarını 

Çankın muhabirimiz Kemal 
Beye: • 

SiziD vasıtanızla adres vt"rea 
B. H. Beye s6yleyiniz, Hammtey• 
ze yalnız dert ortağıdır. Batka 
itlere kanımaz ve onun istediği
ni yapamaz. Siz de gazetellİzİll 
vekannı muhafaza etmek istiyor
sanız bu kabil gençlere vuata 
olmak değil, liyık olduğu cevabı 
vermek mecburiyetindesiniz. 

< Bet nlh a~ dan beri bir kadınla 
göz aıinalığım vardı . GözlC'riıufa '\"&· 

sıtasilo •ıislerimizi l.ıiribirimiıo anla
tıyorduk. 'l'. Dl l tı.lutUP görUŞCCCbrimia 
sırada kadın birdenbire benden uı.ak
laıtı , sobobini :mlıyamadım vo onun 
bu hareketini izah edemedim. Ne der
si h? ı> 

Ortaköy: S. N. 
ihtimal kadın haklamzda yan

lat veya fena malUınat almlf, 
uzaklaşmayı tercih etmiştir. Onun 
bu zehabmı tashih etmiye ç.ah-
şımz • 

* c E'lilik ha) ntınd. ıı memnun ol-
mıyan bir kadnıla 11evİfİ) oruoı. Kndın 
kot·asını lıırakıp l>euiıulo O\ loumek 
i tiyor. 'Fakat kocası ayrılınıya rut 
olmtı) or. Ne ) apalım? > 

N. z. 
Bir müddet için ortadan kay• 

olunuz. Kadını kocasile ve 
oy lece batbaşa bırakmaz. 
Kadın kocaaanm muhabbetine 
mukavemet edemiyecek ve siz· 
<len vazgeçecektir. Sizde ku
rulmuş bir yuvayı bozmaktan 
kurtulmuı olursunuL .. 

c Karuuın ailesi mütemadiyen be-
iııı hakkımda dedikodular yapıyorlar. 

ı <'D de m6mkün olduğu kadar onlar
clnıı uzak ) af.'lmıya çalıtı> orum. Fakat 
lcdikodunun öofine geçemiyorum.• 

Dedikodu daha ziyade mak 
yaşamanızdan doğuyor. içlerine 
giriniz, onlarla doet olunu. Aley
hinizde a6yliyecek .az bala
mazlar. .. 

" Bir lnean, evlendikten 
sonra aradıjı kadını bulama-
dıllnı anlarsa, bUIUn .._,... 
zehlrlenlyor. Dıf8rd• daha 
mUkemmel kadınla" gllrdUkçe 
UzUIUyor. Siz de bu fikirde d•· 
IH misiniz? " 

Hayır. Her izdivaçta fedakir
lık şarttır. Herkes aradığım bula
mamaktaktan müştekidir. Beğen• 
diğin kadmların kim bilir ne 
kusurları vardır. Hem karınızın da 
sizin hakkımzda ayni f'uretle 
düşünmediğine emin misiniz? 

HANIMTEYZE 

=: TAKViM= 
SALI 
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Galataaarayın Yunan Şampiyonuna 
2-0 Galebai 

gibi göıleri etrafı glremi1ecek 
kadar kararmıştı. Koridoraa 
ortasında şaşkın duruyor, kendi
siae çarpıp geçenlerin arumda 
hiçbir ıeye karar veremiyordu.. 
Kendiaine çarpa seyircilerden ma
kinemai bir hareketle mütema
diyen 6zür diliyordu. Viktorya 
ile Otonuu büfeden avdetinde: 

- Affedersiniz, 
dedi. 

Matmazel, 

Genç kız, takdim makammda 
Otoya: 

- Yoham tamr mısmız? dedi. 
Oto döndü ve kendisine tak

dim edilmek istenen zab göre
bilmek için istil f r rane gözle. 
rini süzdü. 



ti ~ayfa 

Dünya Havadisleri 

Bir Leh 
Komünistinin 
Muzipliği 

' 

Varşova, 21 (Hususi)- Geçen ' 
akşam Varşova radyosu • " Kafe 
Jorj ,, un cazbandı tarafından ça· 
iman dans havalarmı müşterile
rine dinletmekte idi. Musiki sesi 
birdenbire kesildi, onun yerine 
kalın bir erkek sesi bir takım 
küfürler savurmıya başladı. Sonra 
komünistlik lehinde uzun bir nu• 
tuk irat ettir. Nihayet : 

"Kahrolsur. pilsudski ve ar· 
kadaşları, yaşasın komünistlik 
yaıasın Sovyet Rusya!,, diye 

bağırdı. Yapılan tahkikat neti· 
cesinde, meçhul bir ıahsın kuv• 
vetli bir mikrofon ile Varşovaya 

20 kilometre mesafede yerleşerek 

bu muripliği yaptığı anlaşıldı. 
Meçhul adam kaçarken eldiven· 
lerini ve söylediği nutku yazdığı 
kağıdı dUşUrmüştnr. Zabıta bu 
izle meçhul adamı yakalıyabile
ceğini llmit etmektedir. 

(Son Posta: Bu hadiseden 
geçen gün, ajans telgrafları kı· 
aaca bahsetmişlerdi. Fakat ma· 
hiyetini tafsil eylememişlerdi.) 

Belçikanın Nüfusu 
Brüksel ( Hususi ) - Yapılan 

tahriri nUfus neticesinde Belçika· 
nm umum nüfusunun 8,092,044 
olduğu anlaşılmıştır. Belçikanın 

nüfusu 1922 de 7,478,000 idi. 

SON POSTA 

Tarihi Musahabe 

ÔZRO KABAHA r·NDEN 

Çarlık Rusyasının yıKılmasında 

Türklerin, dolayısile olsun, büyük 
bir rol oynadıklarında şüphe 

yoktur. Cihan harbinde Çanak· 
kaleyi kapamak, Çarlığın sarsıl .. 

•• •• 
BUYUK 

yıllarca içinde yaşa· 
dığı ocaktan vasi mik· 
yasta müteessir oldu. Bu 
ocak, sarayın gayet 
derin ve rutubetli bir 
yerindedir. Haremin 

göriilmemesi için çukurumsu ve 
izbemsi inşa edilmiştir. Oraya 
kaba ve adi merdivenlerden ini
lir ve ilkin loş, kasvetli, yürek 

basit bir çiftçi olabileceğini itiraf 
eden vezirini azletmekte tereddllt 
göstermedi. LAkin birkaç yıl 
sonra aadrazamlığa yine onu g'e· 

tirdi. Çttnki: "Sarayımdan yetiı· 
miş, hiç olmazsa söz dinler, ka .. 
fa tutmaz,, diyordu!.. Prut harbi 

J 
Baltacının bu ikinci sadrazamlı
ğında vukua geldi ve onun askeri 
maharetinden değil, Türk ordu· 

sunun kudretli hamlelerinden 

lmerikada 8.000.000 işsiz Var . masma ve ihtilalin zafer bulma· 
sına yardım etti. Bu, nasıl müs· 

üşütücü bir avluya tesadüf olu· 
nur. Avluda birçok şeyler, çirkin 
bir karışıklık göze çarpar. Kitabe
ler, çeşmeler, kovuşlar, levhalar, 
peykeler, ağaçlar ve bir cami, 
Ust üste bindirilmiş gibi berbat 
bir perişanlıkla oraya yığılmışhr. 

dolayı Deli Petro tehlikeli bir 
vaziyete dilştü. 

Baltacı Vezir, tesadüfiin önü
ne koyduğu şerefli f ırsab hayvani 
bir gafletle kaçırdıktan ve kötü, 
çok kötü bir muahede imzala· 

dıktan sonra istanbula dönerken, 
evvelce Deli Petrodan mUthiş 
bir darbe yemiş ve Türklere il .. 

Nevyork 20 ( Hususi ) - Tu· 
tulan bir istatistiğe göre Ameri· 
kada hükumetin yardımına muh· 
taç 8,000,000 işsiz bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Gandi Hapishanede Makine 
ile Dikiş Dikiyor 

Bom bay (Hususi) - Evvelce 
hoş zamanlarında el ile örücülük 
yapan Gandi şimdi hapishanede 
boş zamanlarında makine ile 
dikiş dikmektedir. 

ltalyada işsizlik 

Roma, 21 (Hususi) - İtalyada 
işsizlerin adedi gittikçe azalmak
tadır. Halihazırda işsizlerin adedi 
1,025,000 dir. 

Bir Katil idam Edildi 
Mançester 20 (Hususi) - Bir 

müddet evvel genç bir kızı öl· 
dOrdllğü ıçm idama mahkum 
olan 18 yaşlarında Çarlz Koti 
idam edilmiştir. 

Hitler Ve Ludendorf 
Bertin 20 ( Hususi ) - Gaze· 

teler, Jeneral Ludendorfun Hitler 

partisi hakkındaki fikirlerini neş
retmektedirler. Jencral Luden· 
dorf: 

"Hitler partisi, Alman miJleti 
için müthiş bir tehlikedir, bu 
partinin bu kadar taraftar kazan

masına sebep iktısadi buhrandır, 
buhran bertaraf edilince bu teh· 
like de bertaraf edilmiş olacak· 
hr! ,, diyor. 

lngilterede Bir Musevi DUşmanhgı 
Londra 20 ( Hususi ) - Meç· 

imi şahıslar Litsdeki Musevi sina
ğonuna girerek mukaddes kitap
ları yırtmışlar, yerlere pislemişler 
ve duvarlara yağlı boya ile bir 
aürü küfürler yazmışlardır. Zabıta 
meçhul adamları aramaktadır. 

pet bir hakikat ise eski Rusya· 
nın vaktile kuvvetlenmesinde de 

Osmanlı idaresinin gafilane yar· 
dımlarmm sebkettiği o derece 
sabit bir keyfiyettir. 

Çarlığın istikrar bulmasına 
ilk yardım, Baltacı Mehmet Paşa-

dan vaki oldu. Musahabemizde, 

tarihin çok meşhur olan sahnesini 

tasvir edecek değiliz. Herkes, 
Baltacı Paşanın Prut bataklık-

larında Deli Petroyu sıkıştırmış

ken Katerinanın herşeyi vadeden 

cilvelerine terdif ettiği altınlara 

kapılarak parlak bir zaferi berbat 

edip bıraktığını bilir. Baltacı 

Paşa, sıkı bir çember içine düşen 
Pctroyu yakalamış ve ordusunu da 

imha etmiş olsaydı çarlık ya kö
künden yikılacaktı, ya birkaç 
asır belini doğrultamıyacakb. 

Biz bu Baltacının bu umulmaz 
gafleti nasıl tevil veya tefsir 
ettiğini yazmak istiyoruz. Birçok 

tarihler, onun kabahatinden daha 

büyük olarak ortaya attığı özrü 
kaydetmemişlerdir. Fakat kıhkırk 

yarmaktan üşenmiyen bazı Frenk 

müverrihleri, bu özrü (!) de tevsik 

ve teşhir etmekte güçlük çek
memişlerdir. 

Hakikaten güldürücü, iğren· 

dirici bir söz olan bu eşsiz her· 

zeyi kaydetmezden evvel baltacıyı 

gözden geçirmek lazımdır. Ta ki 
o sözün nasıl bir ağızdan çık-

tağı anlaşılmış, daha doğrusu o 
ağza ancak bu sözün yakışacağı 
görülmüş olsun ! 

Baltacı Mehmet Paşa, Kasta
monili idi. Topkapı sarayına ka-

yırıldıktan sonra gençliğini bal
tacılar ocağında geçirmişti. Ha

yat üzerinde muhitin çok büyük 

tesiri vardır. Baltacının idraki de 

Battacı paşa işte burada bü
yüdü, o kuyu gibi yerden muzlim 
duygular ve düşünceler edindi. 
Fakat entrikacı bir zekaya ma
likti. O zekA kuvvetile çevirdiği 
birçok dolaplar dolayısile sadaret 
mevkiinc yükseldi. 

Baltacılıktan sadarete çıkmak 
o devirlerde mümkün.dil. Lakin 
dilmen tutmamak derecelerine 

gelmiş olan devlet gemisini idare 
etmek müşküldü. Baltacı kısa bir 
müddet içinde acıini anladı, pa
dişaha yalvardı: 

- Bot kafama şimdi dank 
dedi. Ben bu işin ehli değilim. 

Bir çift 6küzle bir tarla bana 
kafi. Üst tarafına liyakatim yok. 

Üçllncn Sultan Ahmet, ancak 

SON POSTA 
:O::iyfüıi, Havadis 'e Halk 

idare: 
gazete i 1 

] tanlıul: Eski Zaptiye 
ç a talçcşıno sokağı 2;; 

T elefon ] !l t aııbul - :W20.I 
Po ta k11jusu: lstan lıul - 741 

'l'elı;raf: 1 tanbııl :--0~ P O.:s'l'A 

ABONE FİATİ 
TÜfiKIYI~ E c n eb i 
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Gelen evrak geri verilmez. 

llAulardaıı mes'uliyet al ııı rııaz 

cevap için mektuplara 6 kuruttuk 

Pul ilavesi Jazımdır. 
Adre'\ değiştirilmesi ( 20) kuruştur. 

tica etmiş olan İsveç Kıralı De
mirbaş Şarl ile karşılaştı. O as· 
rın en iyi kumandanlarından biri 

olan kıra], bir mUlteci olmasına 
rağmen, dayanamadı, Baltacı Pa• 
şayı şiddetle muahazeye girişti: 

- Paşa, dedi, Moskof ordu· 
sunu niçin bıraktın? Böyle fırsat 
kaçırılır mı, böyle şeref tekme· 
ledr mi? 

Saray ağalarından gençliğin· 
den beri azar işitmiye alışık olan 
Baltacı, bu sert sözlerden alın· 

madı, hikmet taslamıya kalkb, 
ağzına yaya yaya Arapça bir 
cümle geveledi : 

- El'afvü zekatüızafer! 
Çadırda hazır bulunan divan 

tercümanı, hiç te yerinde sarfo· 

lunmıyan bu cümleyi tercüme 
edince Demirbaş Şarl, istikrah 

gösterir bir hareket yaptı ve 
haykırdı: 

- Haydi orduyu bıraktın, 
Petroyu niçin tutmadın? 

Baltacı, en büyük belahat ve· 
cizesini işte bu sual üzerine or· 
taya attı, kabah-,ıtini tamir için 
şu özrü gösterdi : 

- Kıralı tutsa.ydım memleketi 
başsız kalırdı. Mos!cofçuklara acı
dım, herifi yurduna gönderdim! 

Yıkılan çarlık, kısmen bu ahk 
vecizenin üstünde yükseldi ve 

yıkılıncıya kadar da kuvvetini, 
Baltacının şerefsiz haleflerinden 

aldı. Çünkü çarlığın bilyUmesi, 
Osmanlı saltanatının küçtilmesi 
demekti. Birçok baltacılar, o bll· 
yüyilşe hizmet için bu küçülüt6 
terviç etmişlerdi r 

M. Turhan 

Mayıs 24 

Kari A4ektııplarz 

Konya 
Muallimlerinin 
Maaşı 

Herkesin mesut ve istikbali
nin temin edildiği şu devirde biz 
Konya ilkmektep muallimleri ya
rma korku ile bakıyoruz. Her 
sene haziranda başlayan maaşsız· 
hk bu tene baharla beraber gel
di. Mayıs bitmek tizeredir. Henüz 
aisan maaşını alamadık. Nisan 
maaşının mayıs sonunda verilme
si de gayri muhtemelmiş. 

Konyada bir muallim 

Bir MalOIUn Arzusu 
27 Nisan 330 da Anburnun• 

da başımdan yaralanmıştım. 330 
Mayısında Maltepe hastane
ıi ve ıonra mezkür hastane 
doktoru Hnseyin Hakkı Bey ta• 
rafından tedavi edildim. Askeri 

doktorların ıebadeti evrakım 
arasındadır. Halbuki maluliyetin 

tesbiti için alay zabitanım tahlt 
olarak istenmektedir. Bu zevatın 

insaniyet namına adresime mU. 
racaatlerini rica ederim. O vakJt 
beşinci fırka, 14 üncli alay, 2 inci 
tabur, 2 inci bölük 2 inci takım 
efradından idim. 

İstanbul cevahir bedesteninde 
bedestan süpürücüsü Siirtli 

Şaban oğlu Halil 

Cevaplarımız 

Kırklarelinde A. Recai Beye, 
Mektepliler arasında sınıf 

süslemek hususunda Adeta re• 

kabet edercesine yapılan masraf• 
lardan ve tezyinattan şikayet 

ediyorsunuz. Mekteplileri tas ~ 
rufa ahşbrmak ıçın cidd1 
şekilde çalııılması icap eden 
bugünlerde duyduğunuz endi!• 
tamamile yerindedir. 

* Ahmet Edip Beye: 
Şiir dercetmiyoruz. Maalesef 

şiirlerinizden istifade edemiyece-

ğiz, eski şiirleriniz de bu yüzden 
dercedilememiştir efendim. 

• Tıp talebesinden Mustafa 
Efendiye: 

Mevzubabs ettiğiniz rübai bir 
klişe yanlışlığı olarak konmut 
ve ikinci defasında da tasblb 
edilmiştir. Teveciihlerinize te
şekkllrlet ederiz. 

~ 
Büytıkada, Nizam, No: 80 

Doktor BUrhanettin Bey~: 
Mektubunuzda, doktorlara 

haklı haksız çatıldığından bahse
diyorsunuz, bir avukatla kendini-

zi mukayese ederek avukatlana 
daha maddi adamlar olduğunu 
söylüyorsunuz. Doktorlar arasınd• 
sizin gibi feragati nefis sahibi 

olanlar bulunduğu gibi, avukatlar 
arasında da bahsett\ğiniz zat gibi 
hodkam ve maddi adamlar bulu· 
nabilir. 

Siz bütün doktorları, o da bil· 
tün avukatları temsil edemiyece• 
ğine göre mukayese ve neticede· 
ki büküm kat'i mahiyette değil· 
di~ . 

Doktorlar aleyhinde arada ı .. 
rada ortaya atılan fikirlerin bir 
kısmında isabet olmakla beraber 
mühim bir kısmı ferdi ve iendt 
hükümlerden ibarettir. 

* 
Mehmet Nuri Beye : 
Mektubunuzu aldık, birka9 

numune aöndermenizi rica ederiz. 



PAZAR OLA HASAN BEY 

Komşu - Hasan Bey, bu sene sayfiyeye niyet var mı? 
Hasan B. - Hayır, birader... Hekim müsaade etmiyor ..• 
Komşu - Acayipf.. Hekim sayfiyeye gitme mi dedi? 
Hasan B. - Tuzlu şeyler sana yaramaı, dedi ... 

Ticaret Odasına 
Açık Mektup 

Akh Evvel Efendiler 
Orta halli ve üç çocuklu bir · 

ailenin ayda 137 lira şu kadar 
kuruş şukadar santimle geçinebi· 
leceğini ince u7.un hesap 
edip gazetelerle ilan etmişsiniz. 

Allah sizden razı olsua, efen
di oğullarım! Geçinme derdi he
pimizin başında olduğu için yaz· 
dıklarınızı ben de dikkatle oku
dum. Yalnız bu ince hesapta ak
lınıın ermediği bazı noktalar var. 
Size sorarsam beni ayıpJamazsı
nız, değil mi? 

Anladığıma göre orta halli 
demekle rahatı yerinde bir aile, 
yani işini yoluna koymuş, iki ya
kası bir araya gelmiş insanlar 
kastediyorsunuz. Öyle ya .... 
Her türlü ihtiyacını savdıktan 

sonra her ay bankaya veya si
gorta şirketine 7 lira, 64 kuruş, 
64 santim para yatıran bir aile 
elbette müreffeh sayılır ! Yalnız 
müsaadeniz olursa şu hesabı bir 
de beraber yapalım: 

Yiyeceğe 45 lira, 14 kuruş, 
85 santim koyarsınız. Fena değil. 
Her ailenin çocuğu bizimkiler 
gibi boğazlı olmaz a.... Giyecek 

ve ev eşyası 33 lira, 82 kuruş 
koyuyorsunuz. Bu d.ı iyi ... Zaten 
bizim evlerde eşya ne olacak 
ki... Allah razı olsun evlendiğimiz 

zaman hanım bir oda takımı 
ile bir karyola getirmişti. Bizim 
de babadan kalma, ölmez oğlu 
iki köşe minderimiz vc:rdı.. Bizi 
nasıl olsa çıkarır! 

Kira 25 lira.. Bunada diye
cek yok, yalnız yakma, aydın
latma, temizleme bir az kıtça ol
rnuş, 1 llira95 kuruş .. Bu sene kışı 
çıkarıncıya kadar akla karayı 
seçtik. Bizim kırık soba on 
iki çeki odun yedi! Sonra 
ternizlemeden maksat ne? Hiz

nıetçi ise 11 lira 95 kuruş yal
nız ona yetişmez.. Üç çocuklu, 
orta halli bir ailenin evi de hiz
nıetçisiz nastl döner? Ona da ak
lun ermez! 

l Y l .. l" v. ' ayo ... a an mı soy ıyecegım . ., 
Nakaratını biletçi yutmıyor, bilet 

diye insamrı yakasına sarılıyor. 

Bizim hanımın da tam bilete tabi 

olduğunu söylemiye lüzum yok! 

Bana gelince, kendime Allahın 

bazı talihli kullara gibi şöyle bir 
µasacağız uydurmak bulyasından 
çoktan vazgeçtim! Ne ise ... Oto· 

mobilde gezenlerin bu hesaplara 

pek akh ermiyor galiba .. 

Allah insanı böyle zamanda 
doktora, eczacıya muhtaç etmesin! 
Şimdi eskisi gibi değil, doktora 

gidince, selamün aleykiim, bit
idrar tahlili... Arkasından kan 
tahlili... Rontken... Meşhur dok· 

torlar konuşmıya bile para alıyor· 
lar. Sonra sizin eczahanelerden son 

moda hazır ilaçlardan aldığınız 
yok galiba... Aman, yine AIJah 
mühtaç etmesini 

Cıgara dediniz de aklıma gel· 
di. Bu aile sahibini ayyaş far-

zetmek için bir sebep yok. Fakat 
bu adamcağız haftada bir iki 

gece üç kadeh rakı da içmez mi? 
Malum ya... İçilecek rakının ka
dehi en aşağı 15 kuruş. 

Sonra devletin bir müskirat inhi
sarı var. Şayet orta halli bir aile 

reisi de ağzına bir kadeh rakı 
koymazsa İnhisar yedi milyon 
varidatı kimdell alacak?... Vakıa 

1 

, 
AŞK OLSUN! ... 

Amerikalı bir kadın tayyareci 
yalnız başına Bahrımuhiti aştı. 

- Gazeteler -

Biz bu işe pes dedik ... 
Aşkolsun sana Madam! 
"Kahramansın yesl,, dedik ... 
Aşkolsun sana Madam! 

• 
Yaman işe bulaştm, 
Yüce denizler aştın. 
Kendine sen de şaştın ... 
Aşkolsun sana Madaml 

* Bıraktın, hatun kişi, 
Dansı, lafı, dikişi, 
Yaptın bu yaman işi ..• 
Aşkolsun sana Madam! 

1 

Hapishanede tahsil eden bazı mabkG.mlara 
okur yaıar vealkaat verildi. - Gazetelerden• 

1f. 
Amma düşünün beyler ... 
Olmadı böyle zafer, 
Bir kadına müyesser ... 
Aşkolsun sana Madam! 

Hasan Bey - Oğlum, ıen okumam yazmam var diyorsun amma .• 
kılığın kıyafetin öyle mektep medrese görmüş bir adama benxemi· 
yor ... Tahsilin nerede bakayım senin? 

Sabıkalı - lçerde, anam babam, içerde ... 

* Aştın koca bir umman 
Kimseyle konuşmadan! 
Asıl bu rekor yaman ... 
Aşkolsun sana Madam! 

Tasmaszz 

Köpekler 

PAZAR OLA 

Hasan Beye sordular: 

- Hasan Bey, Belediye 
sokakla tasnıasız gezdirilen kö-

peklerin sahiplerir:"den ceza ala
cakmış... Ne dersin? 

Hasan Bey gülümsedi: 

- f stanbul sokaklarında bu 
kadar tasmasız köpek var. So-

kaklarımızın sahibi belediyedir. 
Bu itibarla belediye sokak kö-

peklerinin de sahibidir. Onun 
için en evvel ve en büyük cezayı 
kendi kendinden alsın!... 

yukarda " yiyecek içecek,, geçti 
amma, bunun karşılığı sadece 45 
lira 14 kuruş olduğu için - pardon! 
85 santimi de var.. - ben affı-

Ote Beri 
" Gülme komşuna, gelir ba

şına •.. ,, derler. Ben komşumun 

başına iyi şeyler geldiği zaman 

gülerim. Fakat her ne hikmetse 
onlar benim başıma gelmez 1 

* Servi ağacının boyu çok uzun 
olduğu halde gölgesi pek azdır. 

Yüksek mansaplara geçmiş hısım 
akraba gibi ... .. 

Geçenlerde bir ecnebi ile 
gezmiye gittik. Yanımıza yemek 
için marul almıştık. Ecnebi bun· 
ları görünce: " Bunlar nedir ? 
İnsan kısmı çiy sebze yer mi 
hiç ! ,, dedi. Sonra ısrarımız 

üzerine tattığı maruldan yalnız 
o gün on iki tane yed"!.. .. 

Aç tavuk kendini arpa am· 
barmda zannedermiş... Edebilirse 
ne mutlu!.. 

Çok bilen çok 
herhalde mektep 
karmış olacak! .. 

yamlır sözünü 
kaçkınları çı-

V aktin nakit olduğuda muhak-
nıza mağruren içeceği yalnız kak... Fakat her zaman 
Hamidiye suyu olarak kabul geçer 

bir akçe olduğu şüpheli .• 
ettim! 

Hulasa, beyler, galiba kazın i'-
v •• ı d v ·ı 1 Güzellik müsabakasın kadın· ayagı oy e egı .. 

Duacınız lar hakem olursa siz o zaman 
Pa. O. Hasan B. • seyredin curcunayı 1. 

jPazar Olanın 
!Fıkraları 

1 

Tevekkeli Değil !... 
Manifaturacılar mevsim sonu 

diye tenzilatla mal satmak için 

1 

Ticaret Odasından müsaade isti• 
yorlarm: ş . Ticaret odası da bazı 
manifaturacılar tenzilatla mal sa• 
tacağız diye halkı aldatıp işgal 

ettikleri için bunlara izin ver• 
mekte titiz davranıyormuş. 

Ben bu haberi okurken kah .. 
vede yanımda oturan Hasan B. 
de yan gözle gazetede ayni şeyi 
okuyormuş. İkimiz de okumamızı 
bitirdikten sonra Pazar Ola ko .. 
caman başmı "Lahavle., der gibi 
iki yana salladı: 

- Fesuphanallah... Ticaret 
Odası ucuz mal satmak istiyen• 
]ere karşı titiz davranır... Bele .. 
diye pahalı mal satmak istiyen• 
lere karşı titiz davranmaz 1.. 
Tevekkeli değ.l, bizim iki yakamız 
bir araya gelemiyor, azizim! .• 

Ya Hafız ... 
Geçen gün Pazar Ola Hasan 

Beye rastladım. Oğlu Afacanın 
elinden tutmuş gidiyordu. Afaca• 
nm kasketinin üstünde iri harf• 
)erle " Ya Hafız ,, işlemeli bir 
kordele nazarı dikkatimi celbetti. 
Y anlarma yaklaşhm : 

- Hayır ola, Hasan Bey ..• 
Afacanın kasketine neden bu 
Ya Hafız levha!iııru takbn? 

Pazar ofa çocuğun kasketin· 
deki kordeleyi biraz düzelttikten 
sonra bana döndü: 

- Ne yapayım, birader ?!... 
dedi. Oğlam mektep tenezzühü 
diye Değirmendereye kadar sU. 
rüklüyorlar... Nekadar olsa ço• 
cuktur.. Görünür görünmez ka· 
zaya karşı üstünde bir "Yl 
Hafız,, bulunsun dedim! 

Afrikaya Ne Hacet!.. 
- Hasan Bey, Afrikada yam .. 

yamlar arasında yaşamış bir 
Amerikalı seyyah şehrimize gel .. 
miş. Adamcağız Afrikanm bazı 
yerlerinde insan sırtında seyahat 
edildiğini söylüyor... dedim. 

Hasan Bey gü!dü. 

d Sonra, sigara, vesaiti nakliye 
0 ktor, ecza 13 lira, 75 kuruş ... 

d Doğrusu burada pek insafsız 
h~vranmışsınız J Bizim çocuklar 
ıra.ı kabaca olduğundan tram· 

'Calkan balığının olııkall Sinopta 6 kuruta oldufu halde latanbulda 8\l kuruta ... - Gazeteler. 

- Azizim, dedi. O adamca .. 
ğız eğer insan sırtında seyahat 
etmek istiyorsa ne diye Afrikaya 
kadar gidip yamyamlar arasmda 
hayatını tehlikeye atmış.. İstan
bulun yağmurlu bir güniine rast• 
getirip Eminönü meydanmda da 
muradına nail olabilirdi ! \'aya bindiler mi, " Bef yaşında 

Doya doya kalkan bahtı yemek için Pazar Ola Hasan Beyin maaaile Sinoba iİttiğinin resmidir. 
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••• 
Zihniyet .... 

- ------- --
O Devirde Hükumet Halktan Ayrı Bir Heyula Halindeydi. 

Hikmeti Hükumet, Hükumeti Hikmet Ne Demektir? 
Muharriri 1f ı - f 

Her Hakkı Mahfuzdur "' ı 
-13-

Milletler içinde, bu tabii hak
kı ele geçiremiyen yalnrz Os-
manlılardı. Yukarıda yazdığı-
mız acı misal de gösteriyor 
ki, o devrin ruhunda zelil 
bir t ahammül ve inkıyat vardı. 
Hukukunu müdafaadan aciz olan 
( ahali ) efradı şu tarafa dursun, 

( Sadrazam ) denilen, ( devlet 
ve milletin en yüksek bir rüknü ) 
bile ( Hükümdar ) m cebir ve 

şiddeti karşısında derin bir sab
rü tevekkül gösteriyor, ıgrenç 
bir zilletle, her türlli hakarete 
baş iğiyordu. 

Asırlardanberi, zulüm ve ihti
rası temsil eden bir Hanedanın 
kanını taşıyan hükümdar, tabii 

olarak bu halden memnun olu
yor; hayat ve saltanatını idame 
edebilmek için, ferdi ve maşeri 

hakları çiğniyor, önünde eğilen 
başlara basarak her hak km f ev
kine yükselen bir mutlakıyet ve 
istibdatla hüküm sürüyordu. 

Halk kütlesinin, yegane var
lığını ifham eden millet kelimesi 
bile kaldırılıp bir tarafa atılmıştı. 
• Milyonlarca millet efradının ka-

nile kazanılmış olan koca ülkeye, 
nasıl ki Memaliki Mahrusei Şa
hane deniliyorsa, o Mernaliki 
rr.ahrusei şahanede yaşıyan insan

lara da sadece tebaai şahane 
tesmiye olunuyordu. Tebaai şa

hanenin, belki mecazi bir m'anası 
ol.1bilir. Fakat otuz sene evvel 
telakki edilen mana, hiçbir te
vil~ meydan vermiyecek lrndar 
sarih ve mutlaktı. T ebaai şahane 
demek, biliikaydü şart padişahın 
'-ulu demekti. 

Cihanın üç kıt'ası üzerine 
yayılmış olan - milyonlarca kilo
metre murabbaı - ülkenin üstünde 
yaşıynn kırk milyona yakın halk, 
bilaistisna, padişahın kulu idi. 
Devlet ve milletin en yüksek 
tahsı olarak tanınan ve bizzat 
padişahın vekili mutlakı unvanını 
haiz bulunan sadrazamlar bile , 
zatı şahaneye vaki olan maruzat

larında, imzalarının üstüne (abdi 
memlükleri) terkibi zelilanesini 
yazmayı usul ittihaz etmişlerdi. 

O v)etin en yüksek makamın
dan başlıyan bu riyakar usul, 
derece derece her sınıf halk ta
bakasının zihniyetine karışmıs, 
eski Türklüğün mağrur ve perva
sız ruhunu, ağır bir temelliik 
ve tabasbus gölgesilc karartm ştı. 

Bu halden, hükümdar kadar 
hükumet te memnundu. Çünkii, 
bu zihniyette yaşıyan bir hailn 
idare etmek, bittabi pek kolay 
oluyordu. Hükumet, halktan büs
bütüu ayrı bir kuvvetti. Bu kuv
Yet, halkın parasile yaşadığı hal
de, htikümdarm emrile hareket 
ediyor, halka 1carşı şefkat ve 
adalet göstermesi lazımgelirken 

l;; . ·· · · halk, karşı bürudet ve 

Kaime bahsinde ismi geçen 
All Paşa 

husumet gösteriyordu. Hatta hli
kumet memurları bi!e halk ara
sından yetiştikleri halde, en kü
çük bir hükümet kudret ve nüfu
zuna sahip olur olmaz derhal 
halktan avnlıyor, halk zihniyet 
ve tahassüsatmın fevkine çıkarak 
büsbütün ayrı bir düşiinüşle hal
ka hakir ve zelil bir mevkide 

börüyordu. 

Hükumet hakim; halk, ha
dimdi... Hükumet demek, sa
dece hükümdar ve hükiimdarın 
arzusu vechile harekete mecbur 

olan memurlar d emekti. l\faama
afih, bu hükumet memurları da 
birer heyuladan ibaretti. Hüku
met umurunun idares i, suyu ne· 
reden gelip nereye gittiği bell i 
olmıyan bir değirmene b enzi
yordu. 

Halk ile hül<ümelin arasında 
hiçhir mukavele yoktu. Hüku
metin şekli mutlakıyet olduğu 

için, halkın yegane vazifesi de 
süküt ve itaatli. 

Halk bu vazifeyi, ezelden 
alınmış bir ders gibi büyiik bir 
tevekkülle takip ediyor, hiçbir 
şikayet göstermiyor, şayet 

arada sırada bu vazifenin ağırlı

ğma tahammül edemiyerek fe:-
yada teşebbüs etmek istiyenler 
olursa, bunların feryadı, halk 

kiitlesi karşısında hiçbir aksi sa
da husule getirmeden sönüp gi
diveriy.ordu. 

l. 
işte bunun içindir ki, mutla-

kıyet idaresinin son hükümdarı 

olan ikinci Sultan Hamit, bütün 
idare sırrını ihtiva eden bir düs
turdan bahsediycrdu. 

[Hikmeti hükümet.. Hüküme
t i hikmet ... ] 

Acaba Abdülhamit, bu söz'.e
rile ne demek istiyordu?. Bunu 
düşünmek ve tefsir e tmel<; ne 

kimsenin hakkı ve ne de haddi 
idi. Ancak, her türlü kanunun 
fevkine çıkan bu düsturla, her 
hüku met memuru tarafından kö· 
riiköriine tatbik edilmesi hlz ı m

geliyordu. 

* 
lstanbulda, Babdili denilen o 

köhne binanın loş, basık fakat 

muhteşem salonlarında oturan ve 
hükümet memurlarının en büyük 

amiri olan devletlu, fehametlu 
sadrazam paşa Hz. nden Basra 
vilayetinin en hicra bir köşesinde 
vazife ifa eden çipil gözlü bir 
zaptiye neferine kadar, bütün 
hükumet memurları, uzun bir 
zincir gibi biribirlerine henetlen
mişlerdi. Her emri ve her nehiy, 
halka karşı (hikmeti hükümet) 
telakki ettiren ve fakat hükume
tin hikmetine hiç kimseyi müda
hale ettirmemekle mükeHef olan 
bu memur silsilesi, tabii bu va
ziyetten memnun oluyorlardı. 

Esasen memuriye t, bol bol karın 
doyurulacak bir nıekel demekti. 
f stanbulda, Halicin durgun sula
rına nazır olan (Bab a lii fetva-
penahide) oturan 2atı samii 
meşiyhatpenahinin arpalı klarına 

mukabil, Basra Vilayetinin en 
hicra köşesinde hükfımet me
murluğunu temsil eden o çipil 
gözlü zaptiye neferinin de soya
cak birçok köyllisü vardı. 

(Arkası var) 

RADYO 
24 Mayıs Salı 

İstanbul - (1~00 metre) 1 'i Graıno
ou, l!l,G H.ıfız Bıırlı:ı.ıı Bey, tl(),.; opera 

parral:m, 21 Hafız Burhaıı Bey, 2:? 
r•rkc-stra . 

Bükrcş 3!1 l rnctrc ) 19, 10 grn-
ııofoıı, ~O 111 l,c &tpa Bc•tlıon•ııdcn muhtelif 

rçalar. 20, ı::; şarkı 21,05 orkc. tr:ı. 
1 e!g rad - ( 4::!0 ınrtrc) 20,;;Q l\! il

=>arkılrrr. 21,30 Zağreptf"n naklen 
co p rog-r.uııı . 

Roma ı_-111 ıııetrc) 21,45 .Milli 
.ı~ rnııı ıniı .• rnırrC'I f'ri, 21,20 !\rtC'sioııun 

ııl'!incil perdesi . 
Prağ ( 488 metre) ~O ~.17.C'lC ha-

l ı rlcri YO konferans, 21 kon rr, ~1 ,ıJ5 
H •• T. ork(' ırası. 

Viyana (5 t 7 metrl') 20,20 Viyana 
.ırk1 ları , 20.55 Elrlmı. isminde lıir 

trajrdi. 28,0:> akşam konseri, lıand rler 

cli~·arı opnPtindcn muhtelif ıınrı;alar. 
Peşte fı50 mc>trc) 21. l !) konser, 

2.ı. :ı~ (..'igaıı orkr:-ıtr.ı" ı. 

Varşovn ( 1411 ıılC'lrC') iO, ~IG gra-
mofo n, :.!1, 1;; lın.Ik konı:ıeri, 2~ piyano, 
~.ı.:;o dun!' h:w.ı lıırı. 

25 Mayıs Çarşamba 
fstanbul (1~00 metre) 18 gr:ırn(l-

forı, l!l,G f'mıııct Hanım, YC'snri Asııı ı 
HC'y, ~O. rı OJ>Prn par<'a l :ırı. 21 Bedayi 
musiki lw~ f"ti tarafıııılnn alaturka saz, 
22 cazlt:uıt. 

Büka:.eş - ( 394 metro ) 20 Yiyoıısol 
rdak.ttııul · .şarkı , 20,5 kon Ccraııs, 20,45 

11İ) :uıo ik Hl'ct lı ovC'ııin 78 Op. n unıa
r. h sunalı , 21,15 ken an konseri. 

Belgrat ( 4~H rıı l'lrc ) 20 Almanca 
dn. , 20,fı \'igaıı ork('strası, !'.il ~lilll 

~ırp şarkılar ı, 22,10 :ıkşnın k o ııseri. 

Roma ( 441 metro ) 21 gram ofon, 
konser, ~1,1 5 doktorun tavs iyeleri , 
21. ı;; Pııcci ııi konseri. 

Prağ ( 4 8 metre ) 20 g,ızet o 
lı,ıhtr l eri , ~0,20 bir operanın tı\·crt ilrU, 

2 \~:; Prng Al man t iyatrosundan naklen 
""ıtoua IJi r O) 1111 i.:,iınli komedi. 

Viyana • ( 517 metm ) 19,~j Dos-
1 o\ ~kiniu «l\,ırnuıa1. :ıf lıiradcrlcr ıııalı-

1,cıııc i lnızuruncla • ismindek i piyes 
20.40 :Str.l\ İ13kiıı iıı t·sc· rl C'r i. 

Peşte (550 metre) 19,40 or ke::.t ra, 
21 Stulyotl.ı temsil . 

Varşova ( 1 t 11 ınctro) 2U,:l5 kon-
fcr:ııı s, grnırı {lfcırı . :?1, 15 'Kora heyeti 
tarafından prl, ıl :ı. r. 

Maııs 24 
~==========================-=====~=---=== =:ıı 

Mahmutşevket Pş. Vapuru 
Doktorunun Macerası 
( Başta rafı l inci sayfada ) 

hükumet idaı·esi zamanında ser
bestçe doktorluk eden bu zatın 
ehliyeti Sıhhiye Vekale tince şayanı 
itimat göriilmediğinden Vekalet 
bu zata ehliyet vesikası verme
miştir. 

Şevket Beyin ifadesine göre; 
kendisi aç ve sefalet için de ol

duğundan gizlice d ok torluk ya;~
mıya başlamış; Sıhhiye Vekaleti 
tarafından doktor lara verilen hii
viyel cüzdanlarından birinin üze
rinde tahri fat yaparak (Ahmet 
Rifat) müstear ismi altında dok
torluk yapmakta d evam etmişti r. 

Şevket B. günün birinde b ir ve

sileden ist ifade ederek Mahmut
şcvketpaşa vapurunda d oktor 
olmuştur. 

fzm ir A diiyesi bundan haber
dar olunca, bu zab Mahmutşev
ketpaşa vapurunda yakalamış 
ve hakkında tevkif kararı ver
mişti. Şevket Bey müteverrim 
bir adam olduğundan tahkikatı
nın gayri mevkuf olara k devamı 
takarrlir etmiş ve kendisi tahliye 
edilmişti. 

Şevket Bey bundan sekiz ay 
evvel tahliye edilince hapishane
de kendisine verilen ekmeği teda
rik edemez olmuş ve sefalet için
de yüzmiye başlamıştır. 

Mumaileyh bunun Ozerinc 
Bursaya gitmiş; orada yeniden 
doktorluk etmiye başlamış; fakat 
sahtekarlığı meydana çıkınca 
Bursa mahkemesince 6 sene 9 
ay 15 gün ağır hapse mahküm 
edilmiştir. 

Şevket B. bir taraftan bur
sada mahkum olurken, diğer ta
ftan lzmirdeki tahkikatı ilerlemiş 
ve muhakemesinin Airırcezada 
icrası karar altına alınmıştır. 
Bunun üzeı ine Şevket B. lzmir 
hapishanesine nakledilmiş ve 
bugün muhakemesine şehrimiz 
Ağırcezasında başlanmıştır. 

Veremin üçüncü devresinde 
b ulunan Şevket, bitkin bünyesile 
mahke meye çıkmış; ihtiyaç önün
de sahte doktorluk ettiğini itiraf 
etmiştir. Muhakeme tahkikatın 
tamiki için talik edilmiştir. 

Adnan 

Bir Emvali Metruke kaçakcılığı hikayesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

portla gittiği haber verilerek ve 
ispat olunarak geri alınmıştır. 

Apartıman geri alındıktan son
ra birkaç defa satılmış, son sa
hibi de bu binayı mali müessese
lerden birine 15 bin liraya ipotek 
ettirmiştir. 

Yine ihbar ve iddiaya göre, 
ortada mühim bir de sahtekarlık 
vardır. Zira apartımanın sahibi 
olan Takvuryan bir firaridir. Fa-

kat apartımanın geri almması için 
firari olmadığını ispat maksadile 
ortaya çıkarılan pasaport kaydi, 
ona ait değil, diğer bir Takvur
yana aittir . ı 

iddianın mahiyeti, zabitnnıo 
tahkikatı neticesinde anlaşılacak~ 
tır. Maamafih ihtiyat bir tedbir 
olmak üzere Defterdarlık, bu 
apartımanda oturan kiracıların 

kiralarını, Malmüdilrlüğline yatır
maları için tebligatta bulunmuş
tur. 

Hiçbir Siyasi Buhran 
Dostluğumuzu Bozamaz 

( Baı tarafı l inci sayfada ) 

cağını,. ismet Paşaya söylemiştir. 
ismet Pş. yaz mevsimini ge

çirmek üzere M. Venizelosu Gazi 
Hz. namma Yalovaya davet et
miştir. M. Venizelos bu davet 
karşısında çok müteşeklcir kal
mıştır. T evere vapuru öğlede 
Brendiziye hareket etmiştir. 

Atina, 23 ( A. A. ) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

İtalyaya gitmekte olan İsmet 
Pş. Hazretlerile Tevfik Rüştü B. 
ve refakatlerindeki zevat bu sa
bah Pireden geçmişlerdir. 

Evvelce kararlaştırıldığı üzere 
Mm. Venizelos, Mm. ve M. Mihala
kopulos ve Mm. ve M. Çamados ve 
yliksek ve maruf yolcuları selamla
mak ve hafif rahatsızlığından 
dolayı evinden çıkmamakta 

' 
olan M. Venizelosun bu mani
inden dolayı gelememesinden 
miitevellit eseflerini bildirmek 
üzere T evere vapuruna çık-
mışlardır. Türk Vekiller M. 
Venizelosa mülfiki olmak Uzere 
Atinaya gitmişler, M. Miha
lakopulosun da huzuru ile yarım 
saat kadar M. Venizelosla gö-
rüşmiişlerdir. Bu mülakat esna
sında iki memleketi alakadar 
eden meseleler gözden geçiril
miş bunlar hakkında iki hilkumet 
arasında tam bir mutabakat mev
cut olduğu müşahede edilmiştir. 

Türk Vekilleri, M. Venize!o
sun evincle tesadüfen Yunan 
Reisicümhuruna rasgelmişlerdir. 
Müşarünileyh buraya kabine buh
ranı için M. VeJfzelosla istişa-
reye gelmiş bulunuyordu. 

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

Gemlik Posta Müdürüniin Zayi Ettiği 
Paralar Nasıl Bulundu? 

Gemlik, 22 (Hususi) - Kasabamız Posta Müdürünün, idare kasa
sında bulunan (7000) lirayı ihtilas cürmile tevkif edildiğini bildirmiş
tim. Fakat bu paralar tamamen bulunmuştur. Bu ikinci hadise, yani 
paraların tekrar bulunması hadisesi çok garip olmuştur. 

Evveli Müdürün samimt görliştüğü kimselerin evlerinde taharriyat 
yapılmış, fakat bir iz elde edilememiştir. Bir aralık küçük bir çocuk 
hükümete gelerek bir yığın ?anknot testeleri getir'!liş, teslim e.~~iş
tir. Bunun üzerine derhal tahkıkat yapılmış ve şu garıp macera ogre-
nilmiştir: Üç küçük arkadaş civardaki Tersane duvarlarında kuş yuvası 
ararlarken bunlardan birinin avucuna birçok kağıtlar ilişmiş, üç yara
maz bunların para olduğunu derhal anlamışlar ve hemen aralarında 
paylaşmışlardır. Fakat yavrulardan biri kendi hissesine düşen paraya 
Hükumete teslim edince mesele meydana çıkmış ve diğer çocuklar da 
bulunarak ellerindeki paralar alınmtşbr. Kovukta bulunan parama 
miktarı dört bin lira kadardır 14.. H. 
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HARUNURREŞIT 
Garbi Anadoluda Spor Şenlikleri -

Dört Mıntakanu İdman T eşkilih lzmir-
de, Çok Canlı Bir Varlık Gösterdiler ------100 Yazan : * )#.. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

8 alık esir, Manisa, Uşak Gençliği, Milli Tür~ Sporunun ------------·--------------------
Bünyesine Kuvvet Verecek Mühim Unsurları ihtiva Ediyor 

Cuma gilnU lzmirde yapılan 
Garbi Anadolu spor birincilikle
rinden bahsei.tik. İzmir muhabiri
miıin bu canlı idman faaliyetine 
ait gönderdiği resim ve tafsilAtlı 
mektubu yeni geldi, dercediyoruz: 

lzmir, ( Hususi muhabirimiz· 
den) - 927 senesinde Ankarada 
yapı lan Türkiye birinciliklerinden 
sonra, en canlı spor h~dis inin, 
Alsancak stadyomunda ı , lan 
Garbi Anadolu birincilikleri ol· 
duğunu iddia edebilirim. Garbi 
Anadolu birinciliklerine beş mın· 
laka iştirak edecek iken, Denizli 
mmtakasının hazırlıklı olmayışı, 
müsabakaların bizzarur dört mm• 
taka arasında yapılmasını intaç 
etti. 

Daha çarşambadan itibareı' 
hariçten gelmiye başlıyan spor· 
cular perşembe akşamı İzmirde 
toplanmıştı. Balıkesir, Manisa ve 
Uşaktan üç yüzden fazla seyirc~ 
de gelmişti. 

G.ırbi Anadolu birinciliklerini 
görmek üzere sahada binlerce 
seyirci vardı. Memleketin tanın· 
mış simaları, ecnebiler, şehrimiz-
deki birçok zevat bu büyük spor 
hadisesini seyre gelmişlerdi. 

Geçit Resmi 
Saat 14,20de mmtakalar he

ce sırasile tribünler arkasından 
çıkarak resim geçide başladılar. 
Başta Balıkesir mıntakası, onu 
takiben Manisa, İzmir ve Uşak 
mıntakaları muntazam bir yürü
yüşle halkın önünden geçiyor; 
her mmtaka sürekli alkışlarla 
rasimeye iştirak ediyordu. Büyük 
bir muvaffakiyetle biten geçit 

· resminden sonra müsabakalara 
başlandı: 

9ahkesir - Manisa Karşılaşması 
Saat 15,45 te evvela Balıkesir, 

onu takiben Manisa takımları sa-
haya ~ktılar. Bu oyunun hakem
liğini lzmirden Mustafa Bey de· 
'ruhte etmi~ti. 

Manisalıların serin bir hücumu 
ile başlayan oyun daha ilk daki
kahtrda heyecanlandı. Beş daki
ka kadar Balıkesir kalesi Manisa 
muhacimlerinin çok mahirane 
idare edilen tehlikeli hücumlatına 
maruz kaldı. 

Beşinci dakikada Balıkesir 
orta muavini Şevki Beyin müda-
halesile bu tazyik çemberi açıldı. 
Balıkesir sağ açığının crtal adığı 

top ili< defa Manisa kalesine 
g;rdi. 

O; un biiyük bir hararetle d~
vam etmiye başladı. Balıkesir 
takım nm hasmına faik olduğu 
nazardan kaçmıyordu. Bu aralık 
Balı <esi!'in ikinci golü de kay
de .ıiJmiş ltlu. Bu iki gol 
oyuna fazla bir hararet verdi. 
Manisalılar bilmukabele gol çı
karmıya, Balıkesirliler gol yap
t.rmamıya çalışıyorlardı. L u oyu· 
nu 1 - 4 Balıkesirliler kaz.andı. 
Manisa takımı mağlüp olmasına 
rağmen çok canlı ve seri bir 
oylln gösterdi.. 

Uşak - lzmir Maçı 
Uşak - İzmir maçının ilk haf· 

tayıuini seyredenler neticenin 
ub.ş!1k lehine biteceğini iddia ede· 
. ~lırlerdi. Daha ilk dakikadan 
ılıbaren muntazam bir surette 
Ias~aşmıya başlıyan Uşaklılar 
Zmır kalesi önünde tehlike ya

ratmaktan hali lrnlmıyordu. İzmir 
ınuhi:elitinin muavin hattı çok 
hayıf tertip edilmişti. Muhacim 

alhnda da ahenk yoktu Buna 
IDU} L•) u • c~·oı şak oy~nculannda ne-

lzmlr • Uşak Muhtelfflerl bir arada 

Bahkesir Muhtelltl 

Manisa MuhtelHI 

100 Metre Kofusu 
ticeyi kazanmak için (büyük bir 1 arkaya beı gol ,Yapılması?a vesil.e 
azim göze çarpıyordu. İlk devre· oldu. Buou t.akıben Seza~ de ~ır 
nin 44 üncü dakikasında İzmir gol attı. Vazıyet 7 - O zmır lehme 
takımının tesadüfi bir golü bu ( idi. Uş.~k!ılar .. bu neticeden hiç . 

d d U k t k O 1 
meyus gorUnmuyorlardı. Bu cevherh 

evre e ~ a a ımının • ki · ı 1 1 t • ~ l A 1 .. b b. d. çocu ar serı pas aşma ar a umır 
mag up o masına se . e ıyet ver ı. k l · yı'ne tebl.ık ı l d a esıne e o uyor ar ı. 

ikinci devreye çıkarken Uşaklı Bir aralık 20 yarda haricinden 
gençler çok ümitli görünüyordu. çekilen bir şut Uşaınn ağlarma 
Bu golün telafi edilmesi de pek takıldı. Bunu takiben İzmir muhta· 

"ht ld" B k b.l 1 . liti bir gol daha atarak 1 • 9 ga-mu eme ı. una mu a ı zmır 
1
. ld. 

. h d ıp ge ı. 
muhacım attın a ufak bir tadi· Bu maçta Uşaklıların büyük 
lat yapıldı. Sağ açıkta oynıyan bir gol farkile mağlüp oluşları, 
lsmail Beyin yerini Sezai dol· tecrübelerinin azlığı neticesidir. 
durdu. Takımda yapılan ufak Usak takımında çok kıymetli 
bir tadilat derhal tesirini göster• elemanlar vardır. 
di. Saitle Sezai arasında başlıyan Atletizm Müsabakaları 
kombinezon, Saidin ayağile arka Bir tarafta futbol müsabaka· 

Biliyorsun ki seni yanımda 
görmekten zevk alıyorum. Ayni 
zevki bana veren bir vücut daha 
var ki o da Abbasedir. Birinizi 
sağ ve birinizi sol gözüm gibi 
seviyorum. İkinizden biri yanımda 
bulunmazsa bir nevi körlük ele
mi duyuyorum. Bu elemden kur
tulmak için aranızda şer'i bir 
rabıta tesis etmek istedim. Sizi 
biribirinize nikahla takrip ede
ceğim. Şu şartla ki bu takarrüp, 
hiçbir zaman zevç ile zevce mu
kareneti şeklini almıyacakr 

Cafer, mağrur ve mesrur, 

boyun kırdı: 
Seyyidetina Abbasenin 

raten kölesiyim. Emir buyurulan 
nikah, o köleliği tağyir etrııez, 

teyit eder. 
- Başıma yemin et ki müs

terih olayım. 
Vezir istenilen yemini yapb, 

hiçbir zaman Abbasenin kölesi 
olmak mevkiinden ileri geçmiye
ceğini temin etti. Yine o gün 
Harun, Abbaseyi çağırttı, fikrini 
söyledi ve Cafer gibi ondan da 
and istedi, güzel dul, aylardan
beri bir türlü tekrarlıyamadığı 
gaşyengiz rüyasının hakikate in
kılap etmek üzere bulunduğunu 
sezerek telaş içinde idi, yuzu 
kızarmıştı, gözleri bulutlanmıştı, 
dudakları titriyordu. O helecanla 
kekeledi: 

- Ben yüksek kanınızı taşı

makla beraber cariyenizim. Ne 
emrederseniz itaat ederim. 

Zifafsız nikahl Bunun hiçbir 
devirde eşi yoktur ve hiçbir 

hükümdar böyle bir acibeyi ter
viç etmemiştir. Fakat Harun, 

sağ ve sol göz olarak telekki 
ettiği bu iki genci daima yanında 

bulundurabilmek için başka çare 
bulamamışb. Bu arap hükümdar, 

:ı~ki idi. Nikahsız zifafları mene· 
demiyen insan kuvvetinin zifafsız 

nikah önünde husrandan başka 
bir netice elde edemiyeceğini 

takdir edebilirdi. Lakin şahin
şahbk zihniyeti, o zeki adamın 

bu tabii neticeyi görmesine mani 
oluyordu. Hükümdarlar, kendile

rinin tabiatten de kuvvetli ol
duklarına inanırlar. Bu fasit 
iman, onların en zayıf noktalan· 
dır. Harun da ayni zihniyetle 
hareket etti ve Abbase ile Caferi, 
meşru aşk haklarına sahip ve 
fakat o haklara tasarruf etmek 
salahiyetinden mahrum karı koca 

ları yapılırken diğer tarafta da 
atletizm birincilikleri Y.'&Pılıyordu. 
Alınan dereceleri kaydediyorum: 

100 metre: Bahadır (İzmir), 
Agah ( lzmir ), Nesip (Balıkesir) . 

200 metre: Agah ( lzmir) , 
Kadri (Balıkesir) • 

400 metre: Nuri (Bahkesir) , 
Ali (İzmir) . 

8UO metre: Besim ( lzmir) , 
Ali (Balıkesir) . 

1500 metre: KamiJ ( fzmir) , 
Kadri (Bahkesir) . 

5000 metre : Halim (İzmir), 
Kadri (Balıkesir). 

Disk atma : Sabahattin{lzmir ), 
Selman (Balıkesir). 

Cirit atma : Refik (İzmir), 

1 
haline getirdi. Koca fahinşah, 
tabiatin bütün fanilerden kavi 
olduğunu teemmül etmiyordu, 
ateşe tutulan pamuğun mutlaka 
tutuşacağını hatırına ~etirmiyor
du, gülünç bir iş yapbğını dü
şünmüyordu. Yalnız kaprisini 
tatmin ettiği için memnun olu
yordu. 

Şimdi Huld sarıymda yeni bir 
hayat başlamıştı. H arun Abbase 
ve Cafer, bir neşe müsellesi g ibi 
birleşmişlerdi. Şen, çok şen g ece
ler geçiriyorlardı. Giizel Dena
nirin, şuh Zatülhalin, oynak Zatül
cemalio, şivekar Zatülvisalin teşkil 
ettikleri canlı murabba, bu mü
sellesin önünde füsunların ı , işve
lerini, inceliklerini açıp kapıyor
lardı. Sazlar kıvrak nağmelerini 
yine bu neşeli müsellesin ayakla
rına döküyorlardı. Sürahilerin ta
şıdıkları sarhoşluk tohumları yine 
o müsellesin dudnklarma saçılı
yordu. Sarayda gece, bu üç vü
cut için müşterek bir örtü olu
yordu ve cn1ar bu örtüye biirü
nerek uzun haz saatleri geçiri
yorlardı. 

Harun, saltanatının zevkini 
şimdi çıkarabildiğine kani idi. 
Caferin engin zekasında, yüksek 
nüktedanlığında kendi hilkatinin 
noksanlarını kapanmış buluyor du. 
Abbasenin lekesiz samimiyetinde 
ve gün geçtikçe artan şetaretinde 
kendi ruhunun müphem elemle· 
rini sönd üren bir şifa seziyor
du. Halkın dedikodularım işitmi
yordu, Haşimilerin kızgınlıklarını 
anlamıyordu. Öğleye doğru uyan
dığı vakit, gözhebeklerinde Ab
base ile Caferin güzel çehreleri
ni selamlıyordu ve onlarla birleş
mek için yeni gecenin doğumunu 
beklemiye koyuluryodu. Devlet 
işlerile alakadar bile olmuyordu. 
Caferin yorulmak bilmiyen bir 
çalışkanlıkla ve yanılmaz bir dira· 
yetle o işleri idare ettiğine 
emniyeti vardı. 

Halbuki Cafer, Halifenin çok 
fevkinde bir kudret temin et
mişti. Herkes ve bütün dünya, 
Abbasiler saltanatının hakikt 
sahibi ve o büyük devletin hakiki 
müdürü olarak onu tanıyordu. 
Genç vezirin saraya gelip gidişi, 
güneşin ufukta dolaşmasından 

daha parlak bir hadise oluyordu. 
O, arkasında altın iz bırakan 
canlı bir güneşb. Mutlaka ve 
mutlaka yol boyuna servet eki
yordu, refah tohumu döküyorduf 

( Arkası var) 

= 

l Sırıkla irtifa : Kadri(Bahkes!r), 
Talat (İzmir). 

Tek adım : Cihat (İzıı ir), 
Kadri (Balıkesir). 

Üç adım : Bahadır (İzmir). 
IOO X 4 ve 400X4 bayrak 

yarışlarını İzmir takımı kazandı. 
Bahkesirin 31 puanına mukabil 
lzmir 87 puan kazanarak birinci 
ilan edildi. 

Bu kıymetli teşebbiisü kuvve-
den fiile çıkaranlar takdire layık
tır. Bugünkü müsaba~{alar göster
miştir ki, Tür~iyenln spor muva
zenesi yalnız İstanbul, İzmir v~ 
Ankaranın mahdut varlıkla ı ile 
değil: ihmale uğrıyan diğer m n· 
takaların da iştiral lerile te in 

Mazhar (Balıkesir). . 
Gülle atma : Niyazi (lzmir), 

edi ecektir. Bu müsabaka1 rın 
cereyan t arz ı , umu iyetle s or 
teşkilatımız için bir lf"crübe c l si Sabahçıttin (İzmir). 

Yüksek atlama : Cihat (İzmir), 
Sah ahattin (İzmir). 

teşkil etmelidir. 
ADNAN 
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Muharriri 

Stakpool 

.Uç Serseri • .' Üç Milyoner -67-

Fakat hayir, papağulana 
ltilımelerindea baıka bu IU 

roktu. 
t Makar tekrar yOrGmeye bq
laclt. Şimdi aiaçlar seyrekleşmişti. 
lleı on metre daha yürüdtıler. 
Seyrek ağaçlar da kayboldu. kO
cilk bir meydanlığa çıktılar. Bu 
meydanlık ağaçların hitam buldu
iu : noktadan itibaren yükselen kil· 
,uk bir tepe halindeydi. Ve te
penin tam zirvesinde de bir buçuk 
iki metre yüksekliğinde iki tane 
kaya parçası vardı. Makar yek· 
diğerinden on metre kadar fası· 
lala olan bu kayaların ortasına 
geldikleri zaman yorgunluktan 
\itmiş gibi yere çöktil. 

Viyar ayakta duruyor, etra· 
fana bakınıyordu. Üzerinde bu· 
lunduklan tepe vakıl yüksek bir 
ıoy değildi. Bununla beraber 
Jİne muhitine hAkim olabilecek 
kadar irtifaı vardı ve buradan 
bakıldığı zaman cenup istikameti 
aşağda ormanlağa kadar pek iyi 
görünüyordu. Fakat timal isti· 
kametinde ağaçlar dereyi göz· 
den tamamen saklıyordu. 

Viyar bu bakışma nihayet ver
diği zaman: 

- Daha yürüyecekmiyizl di
te sordu. 

i\fakar avucu ile yere vurarak 

- Hayır gel ·"ki Cevabım 

·~· di. 
- O haıde mükemmeli 
O da küreğini yere bırakarak 

Makarm yanına oturdu. 

Zenci Cekiye gelince o, bir 
11muzunda kazma, öbür omuzun· 
~a kürek ayakta duruyor, Ce· 
nup istikametinde sabile kadar 
uzanan sahaya dalmıı bakıyordu. 

Zenci Ceki iptidai bir mah· 
liktu, tq devrinden henüz çık· 
mıt. yahut insanlığın o devrinden 
bu nesline yadigar kaJm11 gibi 
idi. Bir metre seksen santimden 
daba uzun bir boyu vardı. Vü· 
cudD d3 çok muntazam, gllçlll 
kuvvetli yapılmıştı. Tilman ondan 
bahsederken fazla mübalAğaya 
düşmeden: 

- Üç kişinin birleşmiı kuv· 
!Jetine maliktir, derdi. 

Bununla beraber Ceki muba· 
t~bının üzerinde boyuna ve cüs
sesine rağmen büyük bir adam 
değil, küçük bir çocuk tesiri ya
pardı. Esas{.n kafası da bir çocuk 
kafası idi ve beJki bunun tesiri 
ile hareketlerinde bir çocuk çe· 
'jkliği vardı. 

Dimağı muhakkak biç kıvran• 
iııız, dümdüz bir hayvan dimağı 
gibiydi. bir kuş gibi kararsızdı. 
Bir noktada durmaz, h~men yani· 
'başmdan baıka birşeye takıl
•ızdı. 
~ Ceki bir sergide iyi yaratı!· 
mlf bir insan nümunesi olarak 
tethir edilmiş, bir içtimada da 
,.:riıtiyanbğın bu iptidai adam• 
lan .sinesine alması !izımgeldiği 
•ddiaıı etrafında milhim bir kon
feran• verildiği :sırada halka gös· 
ttrilmişti. 

Ce~inin lıayabna gelince o, 
~i arltadaıların yanında ıyı, 
l1a&ların yanında fena olmuş· 
lL ~ayatını tehlikeye koyarak 
ltıb deniz can•vanna yem olmas1· 
aa ramak kılan bir çocuğu kur• 
blrlllf, başka Mr glln do eli si· 
&! bf ı çete"'e ~ ahil olarak bit'• 
• ) •pmifb. Hulasa bayab 

~ 

Ce~tinin Asıl Efendisi Tilmandı, Fakat 
Zencide Kafa O Kadar Zayıftı Ki, 

Efendisinin Ne Olduğunu 
Bile Düşünmüyordu 

teaadllfo •e albnda bulunduğu 
tesire tabidi. 

Cekinin hakiki efendisi Til· 
mandı, filhakika onu bu sergii· 
zeşt için bulan ve tutan Til· 
mandı. Bununla beraber işte şim· 
di Ceki efendisinin ne olduğunu 
ve nerede kaldığım hatırına bile 
ıetirmiyordu. 

Yelken gemisi kendisini çe
ken ipe nasıl itaat ediyorsa o da 
Makarm verdiği emirlere öylece 
riayet ediyordu. 

Makar biru dinlendikten 
sonra ayağa kalkarak kazmayı 
yakaladı.g Şimdi bin bir gece hi· 
kiyelerinin meşhur bir masalında 
gizli bir definenin başana gelen 
adamı habrlabyordu. Yüzü heye· 
canımn tesirile tekrar sararmıı 
ve ter içinde kalmıştı. 

Yakaladığı kazmayı yere bı· 
rakb, arkasından baltasını çıkar-

1 
:Jdt. Tekrar kazmaya yapıştı, 
kararsızlık, hatta korku içinde 
idi: 

işte on beş sene, hatta daha 
fazla bir zaman var ki, hep 
b.ı defineyi düşünüyordu, hep 
onun hayali ile vakit geçiriyordu, 
onu mukaddes bir gaye gibi bili· 
yordu, günün birinde ulaşılacak 
bir cennet halinde görüyordu. 
Ve nihayet artak bu cennetin 
eşiğine ayak basmıştı, tarif edil· 
mez bir heyecanta sarsılıyordu, 
içmeden sarhoı olmuı gibiydi, 
başı dönüyordu. 

Bu define onun blltün arzula· 
nm bir yere toplamış, bir mec· 
mua halinde temsil ediyordu, 
mahrumiyetlerle, hırsızlıklarla, ci· 
nayetlerle geçen bir hayatıD mu-
kabil safhasını teşkil edecekti, 

1 
Artık isteyip te bu ane kadar 

yapamadığı herşeyi yapabilecekti. 
[ Arkas ı var 1 

Çankırı Civarında Bir 
İstihsal Merkezi 

Kalecik, Çalışın~ Usullerinin Eskiliğine 
Rağmen Şarap Ve Testilerile Meşhurdur 

Çankın (Hu· 
susl) - Çankırı· 
Ankara y'>lu or• 
tasında bulunan 
Kalecik kazası· 
na birkaç gün 
evvel uğradım. 

Yüksek bir ka
lenin eteğine 
kurulmuş bir şe• 
bir. Binaları git• 
tikçe mamurla· 
şan, sokaklara 
temizleşen bu 
mahalle birkaç 
sene evvel de 
gelmiştim. O za• Kalecljlln bir kl•••I 
manlar çok harap bir yerdi, J Testilerin imalinde de çok 
her tarafı yıkık gibiydi. Fakat eski bir usul hikim. Fakat Ka-
bugünkil vaziyetile çok güzel lecik testileri her yerde meşhur· 
görünüyor. v~ gittikçe güzelle- dur. Sebebi ise yazın suyu çok 
şeceğe benziyor. Yalnız çarşıyı soğuk tutmalarıdır . 
gezerken benimle beraber yllrll· * 
yen yolculardan birisi kolumdan Kaleciğin iktısadl yaziyeti, 
tutup; görünüıte, zararsızdır. Para bub· 

- Gel sana bir garibe göa- ram yok gibidir. Bunu orada ıa· 
tereyi mi dedi.. Beraberce bir tal makta olan halıların pahalı 
çadırvao önDnden geçtik ve olmaııdan ve fazlağından anla· 
umumi belAlaran bulunduğu yere mak mllmkGndür. 
ıeldik. Kalecik için çok faydalı olan 

- Nasıl diye sordu. Ben cid- son seneler zarfında Çanları • 
den f811J'm11tım. Çnnkn sokak Ankara arasında iflemekte olan 
ortasına çömlekle oraya girmek kamyonlann buraya behemehal 
arasında hiçbir fark yoktu. uğramaları dolayı sile yolcuların 

)#. bıraktığı para hem alış veriti zi· 
Kalecikte yeglne görülen is- yadeleıtirmek, hem de ıehre it· 

tihsal faaliyeti şarapçılık ve te~ teklik vermektedir. 
ticiliktir. Et piyasası yüksektir. Okkası 

Şarabı çok gDzel ve enfestir. kırk kuruıa ( 1) sablıyor. Ekmek 
Okkasını 50 kuruştan ver- meselesinde de Belediyedin faali-
mekte iseler de bu praplar ma- yete geçmesi lilzumlu görilnllyor. 
halli halk için yapılmaktadır. Okkasi 6 kuruta olan ekmekler 
Bağlan çoktur. Bahçeleri çok pifkin delildir ve ıiyahbr. 
gtlzel ara ıetittirmektedir. KEllAL KADRi 

BIKAYB 
- ------

Bu Sütunda Hergün 
----------------------- Nakili: HIJ•gin Z.lcl -

Bir Saatin Romanı 
Edip Kemal Beyin otomobili, 

hiçbir frene dokunmadan durdu. 
Yani bozuldu. Boı yere biraz 
çabaladı amma derhal anladı ki 
bu İşi başaramıyacak .. 

Kadıköyünde idi. Kuvveti 
bazuya vererek arabayı ite ite 
biraz yiiriittü ve sonra bir gara· 
jın önünde durdu. Nereden hasta 
olduğu tetkik edildi, muayene 
edildi, nihayet cerrahbaşı • yani 
makinist demek istiyorum • teş
hisini koydu: 

- Ehemmiyetsiz. Bir saat 
kadar dolqımz şöyle; avdetinizde 
otomobiliniz hazır olacaktır. 

Güzel amma insanın yapılacak 
bir şeyi olmadığı zaman bir saat 
ne kadar uzun ı&rer 1 Edip Ke
mal Beyin de &renklyOndeki 
evine dönqıekten bqka İfİ yoktu. 
Tamir bitinciye kadar orada bek· 
lemek daha iyi idi. Yalnız, bu 
caddede, insanı azıcık olsun alA
kadar eden bir ıey de yoktu. Ne 
yapabilirdi ? iki iiç sokağı şöyle 
dolaştı. Saatine baktı. ancak on 
dakika geçmişti. 

Şimdi iş, bir kahveye gidip 
esnemiye kalıyordu. işte o zaman 
kafasında bir şimşek çakb: 

- AyoH Şurada bizim Cev· 
det Beyler oturmuyor mu? Gidip 
bir ziyaret edeyim .. 

Diye diitündti. 

Bu Cevdet Beyler, Edip Ke
malin samimi ahbabı değildi. Ne 
münasebeti Edip Kemal onlarla 
berabe bulunduğu zaman daima 
B1kılırdL Belki her iki aile ayni 
seviyede idi. 

Fakat ayni merdivenin ayni 
basamağında değildiler. Edip Ke
mal Beyi, otomobilde gezdirdi
ğim için altın llzerinde yuvarla· 
myor sanmayın! Dikkat buyurur
sanız anbyacaksımz ki bindiği 
otomobil, çarçabuk bozulduğu 
için, pek te iyi bir mal değilmiş. 
Onu kelepir almıştı. Hayır! Bu 
delikanlı çok asil fakat mütevazı 
servete malik bir aileye mensup
tu. Kendisi avukattı. LAkin öyle 
avukatlardan ki, sesi, adliyede 
çok işitilmez. Halbuki Cevdet 
Beyler çok zengindiler. Kadıkö
yünde yeni yaptırdıkları apartıman 
çok güzeldi.Orada ziyafetler veri· 
lir, gece kabulleri olur, danslar 
yapılır ve.. büyük paralar oynar
dı. Cevdet Bey bir bankada idi. 
.. Marvello'nun sağ kolu ., diye 
ilive etmeden, ondan kimse bab· 
ıetmezdi. O Marvello ki beynel
milel bliylik bir it adamı idi. 

Edip Kemalin babası ile 
Cevdet Bey ayni ıehirde doğ
mutlardı. Edip Kemalin babası, 
oğlunu, tahsilini bitirmek için 
latanbula gönderdiği zaman tabü 
Cevdet Beye emanet etti. Vazi. 
fedir diye onu evlerine davet 
ediyorlar, o da nezaket eseridir 
diye oraya gidiyordu. Ona pek 
fazla ehemmiyet veren olmu
yordu. O da, böyle bir ıey 
beklemiyordu. Cevdet Bey 
soğuk davranıyordu; Enise 
Hanımf'fenc!i lütfen derslerini, 
imtihanlarını sorar, ~evaplannı 
dinlemiye kadar varmada. Ya t~ 
niı ıampiyonu Rlikzan Hanım? 
O da, bir alay renç kıa ve deli· 

kanla içerisinde danı ve ıpordu 
başka bir ıey konuşmazdı. 

• - Adam sen del... dedL Ma-
demki sokaklanna kadar geldim 
ve geçirilecek bir uatlik zama-
nım var ... 

Saat altı... Hanımefendile 
küçük hanım tilphesiz evde 
değillerdi. Likin metodik bir 
adam olan Cevdet Bey, saat 
beş buçukta evine avdet etmİf 
bulunurdu. 

Aksilik bu ya • zaten İnlBD 
ne dilşUnse zıtb olur • Hanımfen
di ile kilçek Hamm evde idiler de 
Cevdet Bey yoktu .•. Her ikisi de 
salonda yalnızddar. Edip Kemah 
hayretle karşıladılar: liakikatea 
onları ziyaret etmek delikanlıDlll 
Adeti değildi. 

- Otomobilim tamir ediliu
ciye kadar vakit geçirmek için 
geldiğimi söyliyemem yal diye 
düşün dil. Terbiyesizlik olur bul •. 

Ve bu düştıncesini ketfetme
sinler diye sözlerine bir hararet 
verdi: 

" - Çoktan beri ziyaret ed~ 
mediği için çok mahçuptu. .• Fa
kat bu lstanbulun hayab o kadar 
meşgul edici idi ki insan bir 
an boş kalamıyordu... En çok 
sevdiği ve arzu ettiği şeyleri 
yapmasına mini oluyordu... Ba 
evde kendisine karşı gösterilen 
hlisnll kabul~n ziyadeıile mnte
hassisti... Esasen, Cevdet Beye
fendiye • mllsaadeleri ile • çok · 
bUyük bir hissi takdir ve htırmet 
besliyordu .•• " 

Sözlerinin tesir yapbğım lal.. 
ıedince b&sbGtOn canlandı. Ha· 
nımefendi ve kGçllk Hanım, ona, 
hakikaten çok dikkatle dinliyor
lardı. " Sanki beni ilk defa girtı
yorlarmıı gibi • diye dtııihıdii • 
beni daima birçok kimselerin 
içinde ne sanıyorlardı, kim bilir? .. 
Şimdi beni keşfettiler; ve tabii 
bir surette daha ziyade parlamak 
arzusunu duydu. Söyledi, s6yledi; 
güldü. Hammefendi ile kDçlik 
hamm, ara sıra bir kelime ile 
cevap veriyorlar, ilkin canla 
başla dinliyorlardı. 

Nihayet: 

- Cevdet B. Efendiyi görmek 
saadetine mazhar olamıyacak 
mıyım? dedi. 

Enise Hanımefendi cam 11kıJ. 
mı1 gibi cevap verdi: 

O... O bentız avclıtl etmeclL .. 
Edip Kemal gllldil: 
- Fazla gecikmiyeceğinden 

Eminimi... ltiyatlannı bilirim! ••• 
Mnsaade ederseniz bir p-. da
ha bekliyeyim. Eliai •ktnadaa 
gidersem meyua olacajııa. 

Hanımefendi De kOçlik hanım 
bakıfblar... Sonra Eaiae hanım .. 
fendi yavqça: 

- Çok naziksiniz, Edip Beyi 
dedi. 

Neşe ile, ıevk ile ve kendi
ıini sempatik bisaettijinden do
layı meı'ut. on dakika kadar da
ba gevezelik etti. Sonra, bir ... 
atin geçtiğini ve otomobilin ha
zır olduğunu beıap ederek ayağa 
kalktı. Cevdet Beyefendi henlll 
avdet etmemifti. 

( Yana bitecek ) 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

dgar Pip o· ildi :Muharriri : 
Arnold Golopen -·-

Yeni Bir Mesele - Arkadaşım Da 
Meteliksiz - Muhtelif Planlar - Yarın 
Gece Üst Katı Ziyaret Edelim - Hırsızlar 

Kıralında Hırsızlık Hevesi Kahnadı -
Dost Görünen İki Düşman Geceyi Nasıl 

Geçirir? - Yeni Hadiselere Doğru 

- Ne diyorsunuz ? Buradan 1 
alkıp ( Amsterdam ) a mı gi· 

deceğiz? 
- Mecbureni Meğer ki bu· 

~da elması satın alacak bir 
adam bulabilesiniz! 

- Pekala! Gideriz! Fakat bu 
takdirde mümkün olduğu kadar 
firatle yola çıkmahyız! 

- Emrinize amadeyim, ne 
akit isterseniz.! 

- Yarın sabah yola çıkarız I 
Nekadar çabuk olursa o kadar 
iyi 1 Kendi hesabıma Pariste 
uzun müddet kalmamak ıçın 
muayyen sebepler vardır! Demek 
imdi ( Amsterdam ) a gideceğiz, 

orada taşı parçalatacağız, par· 
çaları salacağız, parayı taksim 
edeceğiz.. Bütün bu muamele 
ne kadar zamana mütevakkıftır 
dersiniz? 

- Asgari bir aya ! 
- Ben de öyle tahmin edi-

yordum. Gelelim şimdi masrafa! 
Şüphesiz yanınızda yol ücretine 
kifayet edecek kadar para vardır"ı' 

Bu dekikada hiçbir şey beni 
bu sual kadar tethiş edemezdi. 

- Nasıl, nasıl? 
Mnnzana sualimin sebebini 

nlamadı: 
- Bittabi hisseme düşen 

Parayı ilerde size ödt:rim, dedi. 
Sual sormak sırası bana g el

mişti: 

Cebinizde hiç mi para 

Biraz evvel meteliksiz kal
dığımı söylemiştim zannederim! 

dır! 
O halde keyfimiz tamam· 

Nasıl sizde de mi para yok? 
Hemen hemen! 
Demek ki biraz para teda

rik etmek için benim apartıma· 
nımı soymıya gelmiştiniz? 

- Pardon! Maksadım sızın 
apartımanınıza gelmek değildi, 
Ost kabn kiracısı olan M. Benoni· 
)'İ ziyaret etmekti! 

- Hakkımz var! O halde 
lıemen üst kata çıkmalı! 

Maalesef vakit g~çmiştirl 
- Neden? 

- Çünkü M. Benoni bu da-
kikada apartımanına dönmüş ola
caktır! 

- Ne biliyorsunuz? 

- Aşağı yukarı eminim! Tah-
min edersiniz ki "sefere çıkma· 
dan,, evvel malümat aldım! 

Kimden? 
- Hizmetçiden! 

- O halde adam ile müna· 
sebeti kesmemeli! Belki teşebbüsü 
Yarın akşam t ekrar edebilirsiniz! 

Manz~ma nazarımda kittikçc 
küçülüyordu. Dikkat ediniz: 
kapı sını zorl:ıd ığım için b eni tak
bih eden bu adam . şimdi benı 
~ırsızlığa teşvik etmekteyi. Şüp
b e yok ki pis bir adanıdı. Ve 
l en de vaziyet icabı bu pis adam· 
a ortaklık etmek mecburiyetine 
duşnıüştümf 
~· ~dam benim cevap vermedi
~ınıı görünce kızdı . 

- Ne diye aptal aptal yüzü
ıne bakıyorsunuz? diye bağırdı. 

Yoksa başka bir 
bal çaresi mi 
buldunuz? 

IŞimdiki 
halde hayH' 1 

'!nUmOzde 
hcnilz ya

p ılııuı.kta olan hir bina vardı 

- O halde 
işi sabaha bıra
kalun 1 Geceler 
gebedir derler, 
belki size yeni bir fikir itham 'Ortağımı Tammayı öğreniyorum 
ederi Esasen vakit gecikti. Uyku Geceyi nasıl geçirdiğimi el· 
zamanı geldi. Size memnuniyetle bette tahmin edersiniz: Sabaha 
yatak odamı terkederdim amma kadar gözümü kapamadım, Man· 
müvesvis adamsınız, belki bir zana da ayni haldeydi. 
tuzak kurduğuma zahip olursu· Nihayet şafak söktü, ortalık 
nuz. iyisi ·mi ikimiz de burada ka- aydınlandı, yatağımın üzerinde 
sanın yanında yatarız. Haydi doğruldum. Manzana .da beni 
şimdi içeriki odaya geçelim de taklit etti ve hemen sordu: 
birer yatak getirelim. _ Eh.. Düşündünüz mü ? 

Manzana odanın kapısını açh, _ Neyi? 
mükemmel döşeli bir salona, ora· 

- Neyi olacak işimizi 1 
dan da yine temiz bir yemek 

- Maalesef hayır !.. 
odasına geçtik. Fakat yatak 

- Azizim gece söylediğim 
odasına girdiğimiz zaman burası· b b 
nı yere atılmış elbise ve çama· gi i u akşam teşebbüsü tekrar 
şırlarla pek perişan buldum. edersiniz, yapılacak başka birşey 

Herne ise ben yataklara ya- göremiyorum. 
kaladım, Manzana yorganları - Ben bu fikirde değilim, 
aldı, yazıhaneye döndiik, o ka· hırsrzlıkta zevk kalmadı. Bilhassa 
napenin iizerine serildi. Ben de dün geceki sergüzeştten sonra .. 
yalağa yattım. - A dam, artık burasına dü-

Elektiriği açık bırnl<m ıştık. şünmeyınız, biraz sinirlerinize 
ikimiz de uyuyamıyorduk. Arasıra hakim olunuz! 
nazarlarımız karşılaşıyordu. Fakat 
en nihayet Manzana dayanamı· 

yarak kendinden geçli. Sırtüstü 
yatmıştı, rövolver, elan elindeydi. 
Bir aralık üzerine atılarak silahı
nı almayı düşündüm ve kımılda-

nır kımıldanmaz adam gözünü 
açtı; vicdanı müsterih olmıyan 
haydutlar gibi pek ihtiyatlı uyu
yordu. Ve şüphesiz yapılacak 
hiçbir şeyi yoktu. 

* Ah ne budalalık etmiştim, 
apartmanın bir de zemin katı 
olduğunu neden hesaba kalma· 
mıştım. Aksi takdirde bu ada-
mın esid olmıyacak, ihtiyar anti
kacmın paraları sayesinde şimdi 
kim bilir nerede bulunacaktım? 

Ah ! Edit, Edit ! Hain kız, 

budala kız, beni ne hale getirdin? 

M. Heriyoyu 
Davet 

Paris, 23 - Reisi Cümhur 
M. Heriyoyu, nezdine davet et
miştir. Bu mülakatta bugünkü 
muvakkat kabinenin Reisi M. 
Tardiyö de bulunacaktır. M. He
riyo, bütün cümhuriyetçilerin iş
tirakile geniş bir kabine teşki line 
ta raftar olduğunu ve bu mes'u
liyeti iizerine alabileceğini söy
lemiş. 

Beynelmilel Gazeteciler 
Kongresi 

Ruen 23 - Beynelmilel gaze
teciler kongresi bugün bitmiştir. 
Kongre, gazetecilik hayatının 

tehlikelerini gösteren A lber Lon· 
drın feci akıbetin i teessürle ya
detmişt ir. Alınan karar suretinde 
gazetecilerin heynelmilel federas
l onları tarafından istenilen temi
nata i h tiyaçları olduğu beyan 
edilmektedir. 

Son Posta: A lber Londr, Çin 
hadiselerini t akip ettik ten sonra 
J an Filippnr vapurile gelirken 
yangında vefat ettiği ., bildirilen 
lordttrur. 

[ Arkası var 1 

Yunanistan da 
Grev Ve Bazı 
Tevkifler 

Atina 23 - Ajans Havas 
muhabiri, bir komünist nümayişi 
teşebbüsü esnasında otuz kadar 
levkifat icra edildiğini yazmak· 
tadır. 

Atine 23 - Makedonya şimen· 
difer müstahdemini grev ilan 
et ıniştir. Fakat müstahdeminin 
bir k ısmı gre\•e iştirak etmedi
ğinden Makedonya ile demiryolu 
mfinakal iitı tekrar başlamışt· r. 
Bu amelienin grevi neticesinde 
semplcn ekspresi hudutta dur-
muştur. 

Avusturyada iV orato· yom Mu? 
Viyana 23 - Avusturyamn 

acil mali muavene t talebinin 

muhtelit bir . komisyona ha vnlesi 
hakkında Cemiyeti A kvam heye· 

tinin verdiği karar burada hayret 
uyandırın ştır. Hazit'anın birinde 

vadesi nihayet bulan mecburi te
diyat hakkında nasıl bir hatta 
hareket takip edileceği malum 
değil dir. Avusturya Milli Ban· 
kası Miidiirü moratoryom ilanının 
aleyhindedir. 

Hıristiyan Sosyalistlerin gaze· 
t esi, Cenevredeki intibaların 
kuvvei maneviyeyi bozacak ma· 
hiyette olduğunu söyliyerek di
yor ki : 

"Bizi bu kadar dar hudutlar 
içinde sıkıştırmış olan devletler, 
hareketlerinin neticelerine t aham· 
müf edebilmemiz için, bize yar
dım etmek gibi manevi bir va-
zife ite mükelleftirler. Bizim inti
har e tmemizi, hiç kimse bizden 
istiycmez. " 

Sayfa 1 ı 

orc 
sız ıktan urt ı z 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 1 
2 - Yine lstanbulspordan 

Salabattin Beyin Galatasaray kur 
lübüne gireceğine veya girdiğine 
dair bazı şayialar dolaşıyor. ' 

3 - Birkaç Beykozlu genç 
oyuncunun Fenerbahçeye intisap 
ettirildikleri mevzu bahstir. 

4 - Bu misaller ilh... uzatı· 
la bilir. 

Bir spor teşekkülünün diğe· 
rinden oyuncu ayartması, ama· 
törlük kaidelerinin cari olduğu 
memleketlerde muvafık addedi
lemiyecek hareketlerdendir. 

Beşiktaş kulübünün, lstanbul
sporun muvafakatini alacak yerde 
şahsen Tevfik Beyle anlaşmış ol
ması, doğru değildir. 

Kulübünün sözünü din]emiye· 
rek başka bir teşekkülün safında 
seyahate çıkan Tevfik Beyin de 
Galatasaraya alınması, ayni de· 
recede yanlış bir harekettir. Keza 
lstanbulsporlu Salahattin Beyin 
ayarhlmasmı tecviz etmek, müna· 
sip olmaz. 

Beykozlu birtakım gençlerin 
Fener bahçeye intisap ettirilme· 
leri ise mücadale edilmesi lazım 
gelen yukarki vaziyetin müşabih 
bir tezahürüdür. 

Nizamnamelere, sporun mane· 
vi kaidelerine tamamen zıt düşen 
bu hareketleri, biz, boş görmü
yoruz. Munsif düşünen kulüpçü· 
lerin de bizimle beraber olduk
larmdan şüphemiz yoktur. 

Şu halde bu gibi usulsüzlük
lere düşmemenin bir çaresini 
bulmalı ve büyük kulüpler kü
çükleri mahvedecek hareketler
den lcaç.mmalıdırlar. 
====-======:;.:===============~ 

Macarlar Muahedelerin Yeniden 
Tetkil<ini istiyorlar 

Budapeşte, 23 - Sükün ıçın· 
de t ertip edilen nümayişlerde 
muahedelerin yeniden tetkiki et
rafın da tezahürat yapılmıştır. 
Kont Betlen bir nutuk söyliye
rek, muahadelerin yeniden tetki
ki hususunun, muahadelerle ih
das edilen diğer hükümetlerin 
hukuk ve menafiine muvafık ola
cağını izah etmiştir. Birlik, Ma
caristandaki iktısadi buhranın 
sebebini muahadelerın şehline 
atfetmekteair. 

Dlinkli c;mnastik Bayramı 
Provası 

Dün Kadıköy• stadyomunda 
bu cuma yapılacak olan mektep
lerin cimnastik şenliklerinin pro
vaları yapılmıştır. 

Tarziye 'srilmezse 
Macar Milli B. takımı yüzün

den İstanbul Mıntakasile Futbol 
federasyonu arasmda çıkan hadise 

malümdur. Eğer İstanbul mıntaknsı 
alenen ta rz.ye \·ermczscl ak, ı 1dald 
altı aylık boyktıt cezası tatbik 
olunacaktır. 

lc:: t:ınlıııl 7 inci İ<·ra daırcsi ııdC'n: lh
rahinı Be.) iıı ıııiilevcffa Madam ._'ofivn 
ziııımC'tiııdo al acağı olan ınclı.ılır_riıı 
tı •miııi iı.:in lwewlunup para~ n c; P\

rilrııC'si mıık:ı rror }i:adıkıiyuııclo (' for 
\g-a ıııalıall<.•:)iııdo llll\ .truılıi "ol :ı~ııı 
d·ı tski J:! ) C'Oİ 51 ı ı ı.ır.1lı lı. llt.'rtİrı 
dıitte Hı; his:;c:;i tari lıı il:ından itib.trc ı 
lıir ny ıııüddı·tlo ıııiıi'. •) f'cloyo '. J.( dı 
miştir. Hududu T.ıkııtıi. :Mıgırdi ç k: 1 
ve Mihal ' o saire haııcıeri ' c Ne~ıuİ\ 
sokağilo -mahduttur. Mc ahası iU ı ııct 

ro ıııu rablıaıııd:ı 158 metro biw 20 
metre bir katlı ldi.rbri r mu tfak vo ınlıteba 
k isi bahçedir. Evsafı: Hanenin alt kat
ları ahşa1 1tır. Alt katta mer mer tayhı.ıı 

biri tahta diğf'ri malta <lUşcli tk oda 
l.ıir halil, \'iııwııto cl ıışt•li mutfak, l>ir 
kiloriııı!;i kııçıik oda, birinci katın 
a.) rı c:ı mcrclhcııi \ ardı r. Mermcr . mf'r· 
divcn caılllkanla örtıılı.dıı r. lşbu kattıı 
bir salon, zirindo dört od:ı, bir kııçük 
sandık oda~ı bir h:ıl:ı mevcut olup 
ikinci kat dahi lıi rıııci katın a) nidir 
ÜçilncU kat çatı arasıdır. Bir sofu uzc
r indo kilçiik iki oda vo iki dolap 
vnrdır. Bahçe tarafından ik i k. t, o
k:ık tru'afından bir kat ın llCn et rderi 
dcıııir parmak lık ti t Jrntl.ırı fl· rıcur 
ludur . Dış ı ' o iı: i ) a0Iı boy. lıdır. 
T l'rkos suyu ve elektrik te isatı var
dır. Alt kattaki mermer taşlıkta sarnıç 
ve bahçede tulum ha v e üzeri tar ısah 
35 arşın h rbiincle yukarda yazılı ) ir
mi motrt•lik bir kntlı mutfak bir havuz 
' e un ağaç vardır. Binaıııu haricinde 
uıalta t:ıı;;lıl, ' t• nhş: p hf'Ş hala ,. rdır. 
Binayı :::'Pkiziııci Kız ınektdıi bil!ı 

kontur:ıta işA"al etnwkt cılir. 2:i h. ziran 
193::? t. rihiııc milsadif rnnıartcsi guniı 

sa:ıt on altıda miiz:n •desi icra. oluna
caktır. T alip olanların tamannmn 
kıymet muhaınmcnc i olan 107bii lira
n ın yüzde on nispetinde pey akçcı1ı 
olarak vermeleri lazımdır. Daha ziya· 
do ma luma t t lmak isti) enle re hu i e 
a i t 927/5888 nu ınn.r:ılı d osya irao ve 
daha fa'ıla malıimat vereceği ıllln 

olunur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Lo11dra S ergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve İngiltereye ihracat yapan, 
şif alı iz as sası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yenipostane karşısında 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 ~liilQ 

Askere Davet 
OııkUdar A•kerll~ fUbeııl RS. den: 
1 - Şubede mukayyet l.ıulunan 

i lı th :ı t zabit ve askeri memurların 
, 01'.la ınal arına ı ıllaıiraıı932 do başlana
cak 30 Hazirun/!l:12 de ııihnyc t v1Jrilc
cegindrn işbu ıniiddet zarfında ., ubcye 
mt r. raatları. 

2 Hekim, ha) tar, cc1.acı ve diş 
hekimlerinin diploma 1111111 Lrnlarını. 

:1 il ekim ''C b:n tarl:ırdnn ihti n'3 
w• ika ı o':ııılarııı v~ ikalarıııı gctir
ınc:leri li\ııınclır. 

1 t. 8 inci lcnı. dairf'sind('ıı: Bir 
dl\ ııdcıı dola\ ı Yc>zııccil rdc Yorgan
cı· o', h. ~ait; B<'} .ıf rtııııaııının 4 
No lı d irec;ind<' t.tlıtı hacze nlın ııı iki 
ndl t .Jardl1ı İ} erin furulıtu t k. rrlır 
cttı inden 28 .Ma.) ıs 93..! Cuınnrte i gU
nıı ı;aat 12 ila rn tc mahallinde furuht 
edil<•e<.•giııdcn mahallindek i ınonıuruıı::ı. 
w il racaat edilme i i lan oluııur. 

ıı 

~· 

~ 

u 

l 1· 

1 

~ 

it 

Fotoğraf [alı/ili Kuponu --
T abintinizi öğrenmek istiyorsanız 

fotoğrafı ııızı 5 aclet kupon ile bir-

likto gönderiniz.. Fotot>rrahnız sıra} a 

t,ılıidir '\C iade cuilıneı. 

1 im, ın,.ı;;Jek 

'\ eya !=;an·:ıı? 

Hangi ı;;mı.llerin 
1 

CC'\lal ı ? ı 
Foto~r f intişar 

C'de>cek mi l ı i 
-~- -

Fotografın klişesı 31.) kuru~lu 

pul mukabilinde giıııJerilc''• 



il Sayfa 

AHupa'dan diplomalarla rnusaddak birinciliği •o en biiyük 
u.for ni,anını ihraı ettiği gibi 'I'ürk zekası, Türk 8&n 1ati, 

1'ürk sernınycı:;i ve Türk arnelesile ihzar olunıııuııtw 

lle S•. ,:<.,1>.1 1'AH'l'AKURUSU, GÜVE, l'iHE, BiT, öH.Ü.\IC'EK, 
ağaçlar, çiı;eklcr ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavukla .. r ve 
kümes kuşları ile ve sair hayvanat Uzerindcki pirl'l<'ri wı lıöcck
leri ve birnmum haşaratı mevti ebedi ile kat'iyycıı ölrliiriiliır 

To bir daha. dirilemeıler. Aksini ispat edene 5000 lira 
tazminat verilir. Emsaline 11a?.aran daha 111 ilosı;ir, daha öldii
rücU ve yarı yarıya ucuzdur. Devlet ılenıiryolları, Şark 

demiryolları, Seyrisefain, Hilaliahınor. OUlhn.nc, Cerralıpa~a., 

Haseki hastaneleri ve sair büyiik hastani'krltı $ıhhat yurtları, 

Yatı mektepleri, büyük ot-0llcr, büyük vapur kumpanyaları, 

1.'0tün İnhisarı, Ford kumpanyası, ve lıilfııııum mue~se atı 
milliye ve ecnebiye l"A YDA i tiıııal etmektedir. Jsıniııo v& 

markasına dikkat ediniz. Hasan Ecı.L I>oposu. 

SON POSTA 

Urolog 
" Paris ., den DiRlome 

Dr. HAKKI RÜŞTÜ 
idrar yolu ve tenasül 
Birinci sınıf nıiitehassıs 

Beyo~lıı : İstiklal caddesi No. ~22 

Fatih Sulh lcra dairesinden: Bir 
borçtan dolayı satılmasına. knr:ır veri
len biri (4) metre (20) santimetre enin
de ve (3) metre boyunda ve ( 70) lira 
kıymetli diğeri Aceııı cinsi ııılistanıel 
ve 8akath (2,uO) metre eninde ve ( 3.) 
ınotro boyunda ( 40) lira kıymetli iki 
adet halı 2G '.3,932 tarihine mOsadif 
perşembe giinii saat 13 ton 14 ele kadar 
lsta.nbul Rl'lcdiyesinin Sandal lıedes· 
tanında )fczııt ın:ıhallindo satıl:Lrağııı

dan istiyı•nlerin lıul unacak tcrn 'l'onfiz 
ıııeınurl uğuna rıı üracaatları. 

LASTER SILBERMANN ve Şü. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 
\'e Bahrisi}•ah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
1-fnmburg, Brem, S tctin, Anvers ve 
Roterda n'dnn l hınnımızn muvasa!atı 

bekle'len vapurlar 
Akka vapuru 28 Mayısa doğru. 
Akila ., l hazirana ,, 
Chios ,. 1 J ,, ,, 

Burgaz, Vnrna, Köstence, Kalas 
\ e ibra il iç'n limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Akka vapuru 28-30 Mayısta tahmil de. 
GernJs ,, 13· 15 Haziran ,, 
Yakında Hamburg, Brem, Anveu 
ve Roterdaın limanları için hareket 

'edecek vapurlar. 
Galllea vapuru limanımızda 
Tessalla 11 25·26 Mayısta tahmilde. 
Andros vapuru 29 • 30 Haziranda 

tahmih e. 
Streevvald vapuru 2- 4 haziranda 

ta.hmilde. 
Yakınd;a Londraya hareket 

edecek vapurlar 
Thessalla vapur:.ı 25 - 26 Mayısta 

lalı ıııılde. 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakimyan lıanaada Laster S;Jber
ınann ve Şürekası vapur acenta
lığına müracaat. 

Tdefon: Beyoğlu 641 • 674 

Öksürenlere: KATRAN Hı:\KKI EKREM 

il A 

./'UKUFE 
IT~İYATI 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükiife 
Losyonlarını Yarattı I 

Bütnn Şüküfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

ıanslandır. 

Kibar tabakanın alameti farikasıdır. Nefaset Hlbarlle hiçbir 
ecnebi markası ŞOKOFE mUstahzaratına tefevvuk edemez. 

................ ; .......................... ~ 
DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. J TELEFON 1096 

Asipin - Kenan 
Grip, soğuk algınlığının, baş, 

diş ağrılarının en birinci ilacıdır. 

700 Liraya Satılık Hane 
A. hisarıııda Otaklopo caddPsiııdo 

LH'Ş odalı dür yüz artın bahçeli olan 

bir h:ıno acele satılıktır. 1skelo ch·a

rında. 1.ıakkal Ali Efendiye müracaat. 

Gey' ıı Hukuk 1ıl:ıhkeınosindoıı: 
Geyvoııiıı ~t utalip kiiyilnden )!ıısta· 

fa oğlu lliisnii tarafmdan :Melıınot oğlu 
Mtı"tafa. aloyhino açtığı davaııın cari 
tahkikatı sıra ·ıııda ıniiddcialcyhiıı ~0-
ferlıcrlikto nskoro giderek olycı,·m ha
yat ve mematı ilo ikaınotgt~hınıu ıl:ı. 

ıııeçhııl bul uııduğu edilen tahkikattan 
aıılaııılınış Ye tahkikatında •1 'G !132 ta
rihine mii~aılif cuınartosi saat ona. 
talik edilmiştir. Yovm ve vakti mcz
kiırdo tarafınızdan musa.ddak bir vekil 
veya bizzat gclmonfa usuliln 141 inci 
maddesi mucibince teblig makamına 
kaim olınak ü1.cıre ilfln olunur. 

tst. 6 ıncı Hukuk Mahkemesinden: 
:::auiha llanımııı koca::;ı Eyipto Daba
lıaydar nıalıallcsiııdo ~9 No lı Aptullah 
Efendinin hancsinclo sakin ikon halen 
ikııınetg!lhı rnrçhul bulunan Mıı tn
fa Halil Jı:fc·ndi aleyhine ikaıııe 
olun, ıı boşaııma davasının gıyaben 

icra. kılınan muhakemesi netict>sin<le 
ınumailcylıim:uıın boşanmalarına. karar 
V{lrilmiş vo bu baptaki hiikmü havi 
2G 0,031 tarihli iltunm lhir nilhası 
ın:ıhkeme dfraıılıaııcsiııe talik edilmiş 
olduğundan tarihi ilfi.ndan itibaren 
lıir ay zarfıııda ilamı mczklıro itiraz 
edilmediği takdirde ınuamclei kaınmi
ye ifa edileceği ilan olunur. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Sellrn Ragıp 

Neşriyat Müdürü Halil Lütfi 

MaY1• 24 

Sinir 

ağrısı 

cinsinden 
başagrılarında, gerek yuzun 

yarısı, gerek alın, gerekse alt 
veya üst çene ağrıdığı zaman 
1 - 2 Aspirin tableti bu ağrılar; 
sı..ir'atfe ve uzun bir müddet ıçin 
tamamiyle bertara' eder 

• TAKLİTLERDEN SAKININIZ, 

ISRARLA • • 

ASP.IRIN 

•• 
SU- DO-RONO 

PERTEV 
MANi 

. 
~ 

ilanları Devlet Demir Yolları 

Şebekemiz üzerinde işliyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti 
hareketleri 25 Mayıs 932 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen 
şekilde değiştirilecektir. Ankara - Sıvas ve Çankın kısmı üzerinde 
bir değişiklik yoktur. Fazla malumat almak isteyenlerin lstasyon
lara müracaatleri ilAn olunur. 

Haydarpaşa H. 
Ankara M. 
Ankara H. 
Haydarpaşa M. 
Eskişehir H. 
Ankara M. 
Ankara H. 
Eskişehir M. 

Haydarpaşa H. 

Adana M. 

Adana H. 

Haydarpaşa M. 

Fevzi paşa 
Malatya 
Malatya 
Firat 
Firat 
Malatya 
Malatya 
Fevzi paşa 

Eskişehir 

Kütahya 
il 

Balıkesir 

Balıkesir 

Kütahya 

" Eskişehir 

H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

Muhlellt Tren: 
Hergün 19 25. 

,, 16 30 

Hergün 12 25. 

" 8 05 

Pazartesi, Perşembe 11 50 

" " 
20 32 

Cumartesi, Çarşamba 940 

" il 18 10 
Muhtelit Tren 

Cuma, Pazar, Pazar- 11 50 
tesi, Sah, Perşembe 
Cu. tesi, Pa. tesi, Sah, 21 00 
Çar. ha, Cuma 
Cuma, Cu. tesi, Pa. - 7 30 
tesi, Salı, Perşembe 
Cu. tesi, Pazar, Sah, 17 35 
Çarşamba, Cuma 

Muhtelit Tren 
Hergün 5 30 

" 14 40 
Cuma, Pa. tesi, Çar. ba 15 10 

1605 
Perşembe, Pazar, Salı 11 00 

il ,, 
" 

" " .. 12 14 

Anadolu SUrat: 
Hergnn 18 05 

,, 10 00 
HergUn 18 42 

,, 935 

Toros SUr'at 
Cumartesi, 10 40 
Çarşmba 
Pazar, Per- 14 10 
şembe 

Pazar, Çar- 14 15 
şamba 

Pazartesi, 18 55 
Perşembe 

MuhtelH Tren 

P.be, Pz., Sah 9 15 
,, " " 10 10 

C., Pz. si, Çr. 17 00 

" 
,, ,, 18 13 

Hergün 13 00 

" 22 25 

Cumartesi, Pazartesi, Perşembe 
Muhtelit Tren: 

3 18 
6 15 
6 35 

,, il ,, 
,, ,, 

" " " 
Cuma, Pazar, Çarşamba 

" " 
" " " Cumartesi, Pazartesi, Perşembe 

• Ankara'da 4 

16 32 
j 1 1 '()() 

21 25 
21 40 
00 35 

İSTANBUL P.ALAS 

1 "" oda .. nda ""k ?.ğ! : ~),~on ~;S!.1:.~ı~: ve banyolu odolan, 
istirahat snlonl:ın ve ner.nreti klimileyi hab tarasay1 havi olup fcvkall\de yeni 

J> mefruşat ve yeni bir idare altında açıldı. 4 . . . ~ ... 

GAZOZCULUKTAN Eyi Ve Kirlı San'at Yoktur! 
LÜTFEN, SON KAT ALOGUMUZU İSTEYİNİZ. 

A. FAiK LIMITET 
ŞiRKETi 

latanbuL Sirkeci Liman Ha• 


