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TELEFON: 
MÜDÜRLÜK - Is. 203 

NUSHASI HER YERDE 5 Kr. 

11 Eylül 1930 PERŞEMBE No. 47 
. ~. .. • • . .• ;.""~ •• . -~. 'ı . .... .• 

iDARE: iST AN BUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI HER GÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla gorur 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla sö Jer. 

(5) BİN MI, (50) BİN MI ? • 

ŞU MANZARAYA BAK 
VE EY KARI SEN 
HÜKMÜNÜ VER . 

(9) EYLÜL 1 

İzmirliler Kurtu
luş Bayramını 
Dün Hararetle 
Tes'it Ettiler .. 
İzmir 10 (Hususi) - Şehrin 

kurtuluş bayramım, halk, hu
•usi surette ve sevinçle tes'it 
tbniştir. Şehrin her tarafına 
bayraklar asılmış, tiklar vü
tude getirilmişti. 

Resmi merasime Halkapı· 
llar şehitliğinde başlanmışhr. 
Alayın önünde İzmir' e ilk 
ıiren süvari fırkasının timsali 
ilerileyordu. 

Sokaklar, cidden kalabalık
b. Geçit resmini müteakip 
2erek Serbest fırka, gerek 
Halk fırkası namına kurtuluş 
abidesine birer çelenk konul
ınuş, sonra İzmire ilk giren süva
ri müfrezesini temsil eden kıt'a 
Kokaryalı'ya kadar dört nalla 
bir geçiş yapmıştır. Halk, kah
raman askerlerimizi siddetle 
alkışlamıştır. 
Akşam belediyede Halk fır

kası Kazım paşa şerefine (200) 
kişilik bir ziyafet vermiştir. 
Müftü Efendi, merasimin dua
sını yapmıştır. 

Yeni Fırkanın 
Balıkesir Heyeti 

Balıkesir, 9 (Hususi) - Ye
fırkanın Balıkesir heyeti dok
tor Nef'i, lbrahim Süruri, Bal
Ycli Mustafa çavuş, Barıtçı 
tade Snleyman, Hafız Abdür
tahnıan, sabık belediye koru

cusu Bozuk ~ade Mehmet Ri
fat, Hacı Emin, Sürmeneli Ali 
Osman, avukat Gürcü Mehmet 
beylerden müteşekkildir. 

Eyipte Yeni 
Fırka Heyeti 

Serbest Cümhuriyet fırka 
~Yup nahiye heyeti tuğlacı 
İs asan, Selami, Muhittin, 

mail Hakkı ve Sudi beyler-
den teşekkül etmiştir, 

Başvekil 
Dönüyor 
Başvekil İsmet Pş. , bu ak

:am. on buçukta hususi bir 
tenle Ankara'ya ·gidecektir. i:ni trenle Mal'ye Vekili de 
0 necektir. 

Bir Cevap 
F clhi B. Siirt meb'usu 

Mahnıut beyin sualine 
cevap veriyor. 7 inci say
f arnızda okuyunuz. 

Alaşehir, Seferihisar 

f f J H İ 8 f y Aydınlıların Sevinç Dalgası ... 

S H d. 1 . P eştemallı Kadınların on a ıse erın • 
Mest u li ye tini Figanı: Bizi Kurtar, ln-

K imlerde h. s· · P · E · 
Görüyor? ısar ızı erışan tti ••• 

lzmir 9 (Hususi) Fethi bey 
Manisaya gidip geldikten son
ra gece saat ondan sabahın 

saat altısına kadar Meclis re
isi Kazım paşanın da iştirak 
ettiği vilayet dairesindeki iç
timada bulunmuştur. 

Aydm 9 (Hususi) - Fethi l Bu başlangıcın en samimi 
B. mukarrer olan Aydın seya-• iatikballerinden birini de Sel
hatini dün yaptı. Bu seyahat , ~kta gördük. Selçuk köyfi
diyebilirim ki trenin her uğra· nün kadm, erkek ne kadar 
d~ğı ist~syonda mi!~i bir. nüma- nüfusu varsa istasyona dol-
yış şeklınde tezahur ·etti. tu 

İlk tezahürat daha İzmirden muş · 
başlamıştı. Yeni fırka liderini Hasbühal • • • 
hamil olan trenden beş dakika Fethi Bey, burada, kısa bir 

Urla Ve Ku,a Heyetleri .. 

• 

lQ TEUKIF 
İdaresizlikleri 
Görülenlerin 
Değiştirilmesi 

Bekleniyor 
iz.mir, 9 (Hususi) - Yeni fırka

nın Garbi Anadoluda kaı:andıtı 
muvaffakiyet inkir edilemez bir 
hakikattir. Son hidiselerdeld ida
reaizliklerden dolayı İzmir vallai 
Kazım Pt. ile Polis müdüril Ömer 
beyin it batından uzaklaşbnlma
ları beklenmektedir. 

Yevmiyeleri azaltılan terune 
ve incir amelesinin grevleri, yepı
lan tavaasutlar neticesinde hitam 
bulmuştur. Maamafih incir amele-

[ Devamı 2 inci aayf ada J 

Günün Meselesi 
Traktör Tecrübe
lerine Girenler 
Kimlerdir? 
Şalcir B., traktör meselesi 

hakkındaki neşriyatımıza üstü 
kapalı uzun bir cevap veriyor 
ve bu işin iç yüzünü kapat
mak için birçok müteferri 
tafsilata geçiyor. 

Biz mazotlu traktörlerin ka
bulü hususundeki noktai na
zarın yanlışlığı üzerinde uzun 
uzadıya malumat verdiğimiz 
için bu münakaşaya tekkrar 
girmek istemiyoruz. Fikrimiz 
kısaca şudur: 

Traktörden zarar gelir. T rak
tör lüks işidir. Yerine beygir 
kullanmalıdır. Bunu böylece 
kaydettikten sönra Şakir Beyin 
bu beyanahnda kendi kendini 
ilzam eden s6zlerini kaydede
rek hükmll karilerimize bıra
kacağız. 

Şakir B. diyor ki: 
"Bugün Ankarada yapıl

makta olan traktör tecrübe
lerine ağır yağ yakan taraktör 
imal edici bir lsveç, bir Almaı 
ve bir Macar şirketi iştirak 
etmiştir. 

Bunlardan Alman gurupu
nun mümessili Hayri Beydir. 
Hayri B. dostumdur. (Bizim 
iddiamıza göre ortağıdır.) 

İsveç firmasını temsil eden 
adam da akrabamdır.,, 

Demek ki yabancı olarak 
ortada bir firma kalıyor. Son
ra heyetçe beyenilecek trak
tör, memleketin her tarafında 
köylünün elindeki petrollü 
traktörlerle değiştirilecektir. 

Şakir beyin kendisi bu kada
rını itiraf ederse, traktör me
selesinin iç yüzünü anlamakta 
müşkülit çekilmez sanırız . 

Günahkarların Korkusu 

Müzakere mevzuu, esas iti
barile gizli tutuluyorsa da son 
lzmir hadiseleriie alakadar 
olduğu muhakkak sayılabilir. 
Bu içtimada bazı lzmir meb
usları da bulunmuşlardır. Mü
zakere neticesinde iki taraf ta 
fikirlerini muhafaza etmişlerdir .. 

evvel kalkacak bir banliyö tre- j nutuk söyliyerek fırkasının 
ni garda bekliyordu. Hınca programından, yapmıya çalış
hınç dolu idi. Bu tren hareket tığı ve çalışacağı itlerden 
ederken her vagonun pence- bahsetti. Sonra samimi bir 
resinden hesapsız eller ve baş.. hasbühal başladı. Köylünün 1 
brm~m~bUllina~dara~i ~~~~~k~~e~isM~. ~------------------------~ 
temenniyi tek bir avaze halin-

Fethi B. İzmir valisi Kazım 
paşanın sert hareketini mevzu
bahs etmiş: 

- Halka karşı daha müla
yim davranılsa ve lüzumsuz 
memnuiyetlere kalkışılmasa idi, 
bu müessif hadiseler olmazdır 
Demiştir. 

Fethi B., bu içtimadan sun
ra alakadar makamlara ikinci 
defa olarak, vukua gel'!n ha
diseler hakkında noktai naza
rını bildiren ikinci bir tahrirat 
göndermiştir. İçtimada Ad
liy~ vekili de bulunuyordu. 

iki taraf arasında hararetli 
bir münakaşa oldu. ·Fethi Bey 
samimiyet dairesinden çıkmadı. 
Netekim, Şehitliğe giden Fethi 
Beyle Adliye Vekili orada 
biribirlerinin elini sıkmakla fır· 
ka münakaşalarını şahsi müna
ferete inkılap ettirmek isteme
diklerini vuzuhla göstermiş
lerdir. 

Polisin Gayretkeşliği ... 

de yükseltiyordu: 
Halk, burada, en ziyade 

müskirat inhisanndan şikayetçi 
- Yaşasın Fethi B. "d 
Fethi B. bu samimi teza-

1 
i. 

hürlere karşı elini sallıyarak - Üzüm ve incir işinde 
ve selam vererek mukabele hu idare bizi öldürecekl diyor
etti. Bu sırada biz de trene lardı. Selçuktan sonra durdu· 
yetişmiştik. Az sonra katarımız ğumuz nokta Reşadiye oldu. 
kalktı ve bu suretle Fethi istasyon ve civarı, baştan 
Beyin seyahatinde Uçüncll başa çiçekler, defne dalları 
merhale başlamış oldu. ile süslenmiş ve bu rüstai 

raet etmesi de gösteriyor ki süs arasına, bayraklann yanı
bu işte polisin ve polise bu na Gazi Hz. le Fethi Beyin 
emri verenlerin lüzumsuz gar resimleri sıkıştırılmış bu-
retkeşliği olmuştur. lunuyordu. İstasyonda çok ke-

Meclis Reisi Diyor ki sif bir halk vardı. 
lV'eclis reisi Kazım Paşa son Fethi Bey, nefis seccadelerle 

görüşmelerden sonra Serbest etrafı sarılmış ve bezenmiş bir 
Fırka ve Cümhuriyet Halk fırkası ağacın önünde hıtabesine baş
ocak heyetleri ile görüşmüştür. ladı. Fethi Bey, nutku devam ettiği 
Kazım Pş. bu hasbühal sıra- müddetçe ve tren kalkıncıya kadar 
smda fırkaların vaziyetine haUcın samimi tezahüderi ara-
dair güzel şeyler söylemiştir. sında alkışlandı, alkışlandı. 

Millet meclisi reisiz de sene- Halk, Serbest Cümhuriyet 
lerdenberi her tarafta devam fırkast liderini muhabbet, 
eden sükutun milleti sılC:mıya rikkat ve göz yaşı ile alkış
başladığını, yeni fırka bu sü- ladı. 
kfıtu dağıtmakla memnuniyet- Mümkün Olanı .. 
baht bir hizmet gördüğünü Burada da halkın tikiyeti - Eyvah; 

hapı yuttuk! 
tşıklar yandı, galiba 

İzmir, 9 ( Hususi ) - Fethi 
Beyi karşılarken ellerinden 
bayrakları alınarak yırtılan ve 
mahkemeye verilen halkın be- söylemiştir. [Devamı 2 inci uyfada ) -~--=:::::::========================================:::::::;;;;;:::::ıı:=========================================================================================::::::::============· 

Piy ANKO KOPUNLARIMJZ YARIN BAŞLIYOR .. 
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2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Halk Nazarında 
Gazinin Vaziyeti 

Son fırka meseleleri münasebe
tile Gaz.i Hauctlerinin vaziyetle
rine dair bir tebliğ neşredildi. 

Esasen halkın fikri de bu mer
kezde idi. Bunu bir dalı. teyit 
etmiş olmak için dün rast gele 
halktan bazı kimselerle görü4tük. 
Bakınız ne diyorlar: 

Rami Bey ( Beyoğlu, Yeni 
çarşı, Tımbm mahallesi, Gül 
baba sokak, Ali Mahlr apar
bmanmda) 

- Benim naznnmda Gazi 
bir tarafa, dünya bir tarafa; 
o, fırkaların fevkinde bir 
uludur. 

* Mehmet Efendi ( Beşiktaş, 
Senlik dede 23 ) 

Gazi hazretleri bize büyük 
iyilikler etmiştir. Onun şahsi
yeti fırkaların çok üstündedir. 

* Enver B. (Fatihte, Atpaza-
nnda 16-18 numaralarda) 

- Ulu ve eşsiz Gazimiz 
Türk milletinin ~öz bebeğidir. 
O, fırkaların tabiatile f evkin
dedir. 

* Nizamettin B. ( Beşiktaş, 
Mesudiye caddesi 29) 

- Gazi, Türk milletine o 

kadar büyük faydalar ve in
kılaplar temin etmiş ki onu 

artık fırkalarla mukayese ede
miyoruz. O, milletimizin tim
salidir ve öyle kalacakbr. 

Nuri Bey (Beşiktaş, tram
vay caddesi 23) 

- Gazi Türk milletince o 
kadar çok sevilmiştir ki, onun 

fırkaların fevkinde olduğu ilk 
nazarda anlaşılır. .. 

Ziay Bey (Betiktaş, Yeni 
mahalle, serasker Rıza paşa 
akaretleri 4 ) 

- Mustafa Kemalimiz bi
z.im ışığımız, bizim kurta.rıcı

mızdır. O, milletimizi temsil 
eder. Şahsiyeti dalına fırkala
nn fevkinde kalacaktır ve kal
malıdır. 

BeJediyenin 
Alacaklıları 

&n zamanda belediyeden 
alacaklı olanlar belediye kori
dorlannı istili etmeğe başla
mışhr. 

Bunun sebebi son zamanda 
tediyedeki intizamsıılıktır. Bü
tün müteahhitler alb ay evvelki 
inşaabn parasını almadıklanm 

söylemektedirler. 

··-·- ..... -.. -~------ -

SON POSTA EylüJ 11 

DABILİ BABEBLBR Günün Tarihı 
.......... nımı1n:~?m11Em..ıa ........... llllilıı ... ııımmlİlmB11 ........... _. .......................... . 

Su Meselesi 
Nafia, Belediyenin 
Fikrine Geliyor Mu? 
Nafia vekaleti ile Terkos su 

şirketi arasındaki müzakereler 
devam etmektedir. Vekille~ 

belediye tarafından ileri sürü
len fenni esasları nazarı dik
kate almıştır. Yeni mukavele 
bu bir ay içinde yapılacağı 
tahmin edilmektedir. Mukave
lede: 

1 - Yangın 
arttırılacak, 

2 - Terkos 
ıslah edilecektir. 

muslukları 

suyu daha 

1000 Lira Zimmet 
Halk fırkası ınuraloplann

dan muallim İsmail Hakkı Bey 
mezun muallimler cemiyeti he
yeti idare reisi iken cemiyet 
sandığından zimmetine (1000} 
lira geçirmiştir. Bu para hali 
tahsil edilmemiştir. Azalar bu 
vaziyetten şikayet etmekte
dirler. 

Açıkta Kalan Merkez 1 
Memurları 

Yeni teşkilat dolayısile açık
ta kalan merkez memurların
dan bazılan Anadoluda yeni 
memuriyetlere tayin edilmiş

lerdir. 
'B;etinci tube denlı merkez 

memanı Ebülberekat B. Ce
belibereket merkez memurlu-

ğuna tayin edildiği gibi 
Kadıköy merkez memuru Ke
mal, Büyükdere merkez me
muru Mu~at beyler de Emni-

yeti umumiyeye çağınlmış)ar
dır. Açıkta kalan merkez me
murları iki ay tam maaş ala
caklardır. Bu iki ay %arfında 

maaşlarına muadil verilen her 

hangi bir memuriyeti kabul 
etmezlerse maaşları kesile
cektir. 

Mi 11 i Mensucat 
Komisyonu 

Ticaret odası bir sanayii 
nesç.iye komisyonu teşkil et
miştir. Dün komisyona iştirk 
edenler, Ticaret odasına, Tür-
kiyede Jepon bezlerinin daha 
ucuz sabldığı ve bu yüzden 
sanayii nesçiyemizin mutazanır 
olduğu hakkında verilen bir 
raporu gözden geçirmiştir. Ne
ticede Japon bezlerinden sana
yümizin mutazarrır olmadığı an
laşılmışbr. 

' Aydınlıların __ _,__ ______ _ 
eş emallı 

Sevinç DaJgası • . . 1 
1 

ad nlann 
• 

iFiganı: Bizi Kurlar, ln-1 

Mızıkçılık Gazi Hz. Vaziyeti 
1"' .h E ·ı Çekoslo~akyanın şah a s r ı t t 1 er 

Eser Bir Hareketi Cumhuriyet ga2ctesinde. Nadi 
Çekoslovakya ile yapbğımız bey, Gazi Hz. ne hitaben bir açık 

mektup n~retmişti. Dünkü nus• 
ticaret muahedesinde Çekos- hamıxda dercettiğimiz, bu mek• 
lovakyanın her sene bizden tuba Gazi Hz. şu cevabı vermi,1er

milyon kilo tütün alacağı dir: 
yazılıdır. Çekoslovakya bu sene "Cumhuriyetn gaıetesinde ba ... 
J milyon tütünü satın almadığı hitaben yazılan açık mcktubll 

okudum. Bu melttupta son gün• 
gibi geçen sene tüccarları- lcrde izmir'dc vukua gelen hidl

J epeyi hırpalanan fotoğraf maki- mızdan aldığı ( 5 ) er bin kilo seler işaret olunarak beni Cüna-

hisar Bizi Perişan Etti ... 
f Baş tarafı 1 inci sayfada J 

nem burada a)dıgıv m resim- h · t H Ik F k d b •--ağır vergiler ve bilhassa in- tütün nümunelerinin parasını urıye a ır asın an aş-
hisarlardandı. leri sadakatle ifade edebilmiş da vermemiştir. Fırkalann kendi! rine nıaletmiye 

ise Aydın nutku okunurken Çekoslovakya alacağı tütün- çalışbklan görüldüğünden bahi8 
Diyorlardı ki: kasketler.in nasıl ba\•alarda ve vııziyetin tavzihi namına haki· 
_ Vergi borçlarımızı ler için yeni bir şartname kati ıuııın ifadesi talep olunuyor. 

uçtuğunu, peştemallı kadın göndermiştir; bu aşartnamede: Bu noktn. üzerinde diğer bnı.1 
verırzz, 1nen111uniyetle ellerinin nasıl çarptığını gö- buradan gönderilecek tütün- gazetelerdeki yaz.ıforı da okudum. 

ks Her yerde halk arasında da bu 
"'erı'rı·z la "at nıu··mku-n rece iniz. lerin nakliyesini. Çekoslovkya" 
v , J ı K • hususta ~ayialnr ve tereddütler 
olanı verebiliriz. Aydın'ın Cevabı da yapılacak tütün muayenesi oıduğunu işitiyorum. 

A fethi Beyin nutkuna, Ay- ücretlerini tütünler iade edil- Hakikati hali Fethi Beyefendiye 
yni zamanda bugün, bu- diği takdirde iade masraflarını yaz.dağım mektupta sar&haten 

raya toplanmak için kendileri- dınh doktor Etem Vassaf B. yükletmektedir. ifade ettiğimi 7.annedi}orum. 
ne gösterilen müşkülattan da i- cevap verdi. Dedi ki : Şartnamede müşterek bir Kendilerince hakiki vaıiyctm ta· 

B t k · d' B mamen bilinmekte olduğuna şüp· 
kayetçi idiler. - u opra zcngın ır. u ehli hibre de knbul edilme- he yoktur. Ancak umumiyetle 

Bu suretle program tatbik halk çalışkandır. Fakat kazan. mektedir. sui tefchh&iml r ve sui telakkiler 
edile edile Aydından bir ev- dığı cebinde kalmıyor. olduğu ~nlaşılıyor. Hakikati hali 

clk. • t K Doktorun bu sözlen' de mü- Beledı·yemı·zden bir daha ifade ve tasrih edeyim. v ı ıs asyona, arapmara, Ben, Cümhuriyet Halk Fırkasının 
geldih. Trenimiz burada anca1k temadi surette inkıtaa uğra- umumi reisiyim. Cümhuriyet Halli 
bir, iki dakika duracaktı. Halk yordu. Doktor Etem beyden Bir su a ı Fırkası, Anadolu'yn iJk ayak bu· 
bunu kafi giirmedi. sonra iki genç daha söz aldı bğım andım itibaren teıckkü edip 

d çli Romanya idari ilimler ı benimle çalışan Anabolu ve Ru• 
Vagonlara hücum ederek ve Ay m gen 'ği Fethi beye meli Müdafaai Hukuk Cemiyetini• 

1 
basamaklara varmaya kadar mükellef, fakat çok samimi enistitüsü dünyanı.o en güzel mevlududur. 

1 

her tarafı dolduru\erdi. Bu su- bir ziyafet verdi. ı şehirleri arasında lstanhul be- Bu teşekküle taıihen batlıyım. 
re. tle Aydına, Karapınar L ~•'-- zı·yaretle 1 lediyesine de müracaat ederek Bu bağı çö.zı11ek için hiçbir sebep 

ıuıuu r... 1 tarihi güzelliklere ait albüm, ve icap yoktur ve olamaz. 
ile birlikte geldik. Saat beşe doğru vali ve ' pilln ve istatistikler istemiş- Resmi vazifemin hitamn•cla 

Aydında . . . belediye _ ziy.are
0

t edildi. Fetl hi . B 1 d" h 1 Cümhuriyet Halk Fırkaaınm ba• 
d - dan d tır. e e ıye cevap azır a- tında filen çalışacağım. Bu nok· 

Aydında mahşen bir kala- Il, göı üğü ınti:ıam o.byı maktaoırr. tada tereddüde mahal yoldur. 
b 1 k " d B"tü' ı tt'1 .klı:ür etti. Benim bu eaasi vaziyetim, bir a ı goze çarpıvor u u n di . . G k k 

h' F th• b -. k 1 _Bele ye reısı de şu yolda Ö su ÖprÜsÜ sene nihayetinde hitam bulacak 
şe ır, e ı eyı arşı amıya ı .r. bel d b 1 d . I olan bugünkü muvakkat ream1 

ı . ı· Wi.lba e e u un u. Anadoluhisannda başlanan ı 'f • b ge mışd. ~ _ Aydınlılar çok terbiyeli va:zı cmın ana tahmil ettiği bita· 
Az sonra hususı surette l Göksu köprüsU bitmek üzere- 'ı raflığı ihlal edemez. 

- insan ardır. l işaret olunan hadiseler mey .. 
hazıı:lanan Aydınpalasa g.eldik. Takdir ile kaydetmek lazım- 1 dir. Cümhuriyet bayramında nında İzmir'de bir gazete ldare-
Feth: B. balkona çıktı, hıtabe- 1 dır ki Aydın vilayeti çok dü- küşat resmi yapılacaktır. hanesine ve COmhuriyet Halk Fır 
· b 1 d kası merkezine her ne sebep ve 

sıne a~.a ı. rüst hareket etmiş, Fethi Be- t Borsa Meclisi Azalığı suretJe olursa olsun vuku bulmuf 
Fethi B., programını m&dtlc ye karşı istikbalde bulunmak l B tecavüzlerden ve hük6ınet ricali• 

orsa meclisi şimdıye ka- ı · · k b madde teşrih ediyordu. için evlerini süslemek istiyen- d k 'k .1 al d 1 ıne ve otontesıne arşı azı idrak• 
. . . . . . . ar e sı aza ı e ç ışıyor u. I sizler tarafından yapılan çirkl11 

Muhterem lıder, fıkirlcrID! lenn s ... allerıne: Bu boşluğun doldurulması teb- tecavüzlerde.n çok müteessir ol-
anla~ırke.n tek bir cümle geç- " - Hareketlerinde serbest j !iğ edilmiştir. Bunun için in- duğum u talı min etmek güç defil 

med.ı ki_ h.alk alkışlaması olduklarını ,, bildirmekle Cüm- I tihap yapılacaktır. dir. 

1
. Bu teesürümü akan kanlar ve 

tasvıp etmesın. { lmriyetçi bir idare olduğunu İnşaat F azlalaşh , :ıayi ?l~n ~yat q.iddetlendirm;tb'· 
Hele nutkunun rençpere ispat etmiştir. . Bu gıbı mutecavızler, mubamkler 

inşaat mevsiminin sonu gel- Cümhuriyet kanunlarının takiple· 
~~r~•m .. ~dilmesi lazım gel~!: Fethi Beyin Seyahatleri diği için şehirde inşaat faaJi- 1 rjnden tabii kurtuınmazıar. 
gım soylıyen kısmına geldıgı. Fethi Be)' yann fzmirc dö- . B _ d . Bu sözlerim .. Cumhuriyet,, ga• 

h k d dehş yeti arlm~şbr. u ~z en a~.ar- ı' :ıetesine cevaben ve cfkin umu-~an al arasın .. 8 . etlı necek ve ferdası gün de ( bu- bman kıralan gunden gune miye}'i tenviren neşredilmiştir. 
bır heyecan baş gosterdı. gün) Balıkesire gidecektir. düşmektedir. Gazi M. Kemal 

Bizi Kurtar.. • * Pire'de Yangın - Star 
lzınir T evl<ifleri 14 T e v k i f • • • dar Ovil kumbpanyasırddeposu"d Kırmızı peştemallı öyle ana

lar ve kadınlar gördüm ld bit
miyen alkıştan arasında bağ

nşıyor, figan ediyorlardı: 

- Bizi sarraf lordan 
1 kurtar, Allah aşkına 
: kurtar. 

na yanaşan ır vapu an e-
h:miı·, 9 ( Hususi ) - Son [ Baş tarafı 1 inci sayfada ] nize gaz akarken bir sandal-

hadiseJerle alakadar olmak c cının denize yanar bir oduo 
üzere ingiliı. Hakkı namında sine karşı açtınlan ateş halk ara- atmasından yangın çıkmışbr· 
bir genç zabıtac.n. lncirtepede sında fena te~ir yapmıştır. On Bir anda limanın bir kısJDI 

dört kişi tevkif edilmiştir. Fırka ateş almıştır. 15 yelkenli yar 
Yakalanmıştır. Selim isminde b' h f ı~ d b l anası mu a ara a un n u un- mış, 25 kişi kömür olmuştur. 
komünist olduğn söylenen gen- maktadır. (20) milyon zarar vardır 
cin tutulduğu da haber veril- Son hadiseleri tahrif eden bazı ~ Hariciye Vekili _ 18 

1 

lnhisarlara ait bahiste hail" 
Umumi Sıhhat Meclisi söylenilen sfüJer karşısında 

mektedir. lstanbuldan İzmire İstanbul gazetelerinin neşriyab, eylülde Çiçerin vapurile Ode
gittiği ve tahrikat yaptığı id- burnda hayretle karşılanmışbr. saya gidecektir. Falih R1fkı B. 
d' d'I M h , . d Halk, göz önünde ecre.yan eden H . . .. d . :l.. Uumt sıhhat meclisi 

teşrinin birinde valinin 
tinde toplnnacakbr. 

birinci memnuniyetinden çıldırmış gi
riyase· I bi idi. 

İzmir 

ıa e ı en e met ısmın e vukuata bu derece başka bir ve arıcıye uçüncü aıre mu-
bir adam da Manisa yolunda şekil ve renk veren meharet ve dürü Nuri beyler de beraber 

hadiseleri esnasmd· tutulmuştur. kudrete hayrandır. gideceklerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kanlı Nigar Oyunu· 

s .c. f 

1 - H~ - Ayol aeal ıtlfin h87le .._.tffır, 901· 
mufhır, d. ):ır ? 

rılute!ll ' ~ Çam~ırlanııu DNAJeDO ettller, ldrb buldu
lw, oaUD Jç!ll Mydulat •e kapı dıtan nthlar. 

S.C.F 

2 - Haaan B. - Ya ırizlere ne oldu ? 
Ban ••ant6ryeler - Bbim de laeaabımua 

bbr, bosulı çılrh. .u-1 

S.C.f 

3 - Hasan B. - Sblerin kabahatiniz nedir ? 
Yem zenginler - Bb de yapbrdığımu hanların, 

apa.rbmasalann lıHabım veremedik. 

' S.C.F 

4 - Evin "çlnde aes1er - K1%1ar vwun kol tte..ırt-' 
(Pat, küt, pat küt) 

Hasan 8. - Ahcak denm ecHJor. Yap'fhr be ,..
elin dert ~Sraıealn. 



11 Eylül 

Her gün 
Kanun ~rında 
Vatandaşlar 
Müsavi olmalıdır 

M. ZEKERiYA --• 

İsmet Paşa Dahiliye ve Ad· 
liye Vekillerine şu emri ver
miştir: 

"Asayişi muhil ve türlü mak
satla kanuna muhalif neşriyat, 

tahrikat, ve harekat yapan1ar 
hakkında kanunun emrettiği taki
bat bili tereddüt icra olunmalı
dır. Fikir münakaşalannın ma• 
•uniyeti ancak zabıta ve adliye
nin memleketin nizam ve uayi• 
tini maruz tutmaaile mümkündür." 

ismet paşa şüphesiz ki bu 
tamiminde samimidir ve kanun 
nazarında bütün vatandaşlarm 
müsavi olduğuna kanidir. 

"'" İzmirde F etbi Beye karşı 
yapıla. parlak istikbale bir 
nıukabele olmak üzere Halk 
hrkası tarafından müstacelen 
fakat usulsüz ve müsaadesiz 
bir mitink tertip edilmiştir. 
Bu mitinkte lzmir halk fırkası 
kaza mutemedi halka· karşı 
aöz söylerken "namussuz he
rifler,, diye bitap etmiştir. 
Onun bu tahkiri üzerine halk 
hatibi kürsüden indirmiş ve 
Halk fırkasını taşlamışbr. 

Halk fırkasının ve Sabri beyin 
hu hareketi ceza kanununun 155 
\'e 159 uncu maddelerine tema• 
eden bir cürüm teşkil eder. 155 
İnci maddeye göre; " memleketin 
enıniyetini tehlikeye iras . edecek 
•urette umumi bir içtimada veya 
rıasın toplandığı yerde nutuk irat 
edenler iki aydan iki seneye ka
dar bapaolunr.,, 

* Anadolu gazetesi ertesi gün 
Fethi Beyin istikbaline çıkan 
40-50 bin kişilik halkın b_u 
te:zahürünii fU suretle tasvır 

ediyordu. 
11Dün İ.zmir•de para ile tutulan 

bazı ııarhoşlar tarafından yapılan 
taşkınlıklar İzmir efkan umumiyeıin 
fena halde sinirlendirmiş, ve Fethi 

Beyin nabemevsim olarak söylediği 
•özler İzmir ve mülhakabnda 
Çok fena •esirler icra etmiştir.,. 

Bu satırlarda evveli Türk 
tnilletine sarih bir hakaret 
vardır. Saniyen istikbal mera
simine ait havadis, efkin 
tehyiç edecek surette tasni 
edilmiştir. Netekim heyecana 
gelen halkAnadolu gazetesi ida-

rehanesini taşlamak suretile bu 
tahkire mukabele etaiştir. 

Anadolu gazetesinin bu 
hareketi ceza kanununun 159, 
16t inci maddeleri mucibince 
•iır hapis cezasını müstelzimdir. 

* Anadolu gazetesi önünde 
Polis genç bir talebeyi öldür
lllliştnr. Ceza kanununun 245inci 
lnaddesinde şu sarahat vardır: 

" Kuvvei cebriye istimaline me
"1\lr olanlar, bilcümle zabıta me
lrlur!an, kanun ve nizamın tayin 
etuu ehvalden gayri surette bir 
kitnseyi darp ve cerhederse bir 
~Y~aıı ilç ıeneye, cürüm bu fiil-
~rın fevkinde ise o cürüml~re te

~ttii.p eden cezaya üçte bir miktan 
lt\u.ınolunarak hükmolunur. ,. 

Bu polis efendi silihı ha
•aya atacağına halk üzerine 
~tnıaş ve bu feci cinayeti it
~tniştir. 

""' F ethr B, Manisada irat et-ti'-. 
gı nutkunda diyor ki: 

h '' Cümhuriyet herke1e intihap 
'-kkınt aerbeat kullanmaaı, fikrim 
~rbcıt ıöylemcai, kanaati için 
t Ctbeat nıücadele etmesi hnkkım 
~illin etnıittir. Türk milletinin " . 
• 
1cdanında yerleşen bukren-

•lple . k • . 
rı susturma içın, zmır-

~i. t1e Menemende olduğu 
'• zabıta kuv11eti k:alla

~~l arın alallanna şaşarım. 
' cdanları tazyik, meikGre ka.--

!)ON POSTA Sayfa 3 .. -
Son Posta'nın Resimli Makalesi: ._ insanların Hırsı * il Sözün Kısası -Nutuktan 

1 - insanlar vardır ki zaman gelince 
büyük fedakarlıklar yapar, batta hayatlarını 

tehlikeye koyarlar. 

2 - So111"a bu fedakarlığa dayanarak I 3 - Mükafatını alınca doymaz, bu mü-
~ü.k~fat iddiasına k~~arlar. Bana mevki ve- kafat on da zengin ve meşhur olmak bıraım 
nnız, bana para vemuz, bu benim hakkım- uyandın!'. Kendi yaphtı i'i kendisi bozar. 
dır, derler ve haklandll' da. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

... 

Ağn'da 
Eşkiya, Perişan 

Ediliyor. 
Ankara, 9 ( A. A. ) 

8·9·930 gllnll Ağn dağı tenkil 
lıarekatma şu suretle devam 
edilmiştir: 

Büyük Ağn'nın cenup ya
maçlannClaki en çetin bir mm
t akadan ilerliyen kuvvetlerimiz 
sşkıyayı perişan bir surette 
firara mecbur ederek iki Ağn 
arasındaki Boyun noktasına 
hakim olmuşlardır. 

Bu mıntakada dağ techiza
bm havi kıtaabmız eşkiyayı 
önlemek iizere büyük Ağrı 
karlarına brmannıışlardar. Ef
radımız dağ toplarını sırtların· 
da taşıyarak en sarp yerlere 
çıkarmışlardır. Küçq)c Ağn ce
nubundan geçen firar istika
metleri evvelce kapatılmışb. 
Bugün sabahtan itibaren bu 
dağın şimalinden şarka giden 
yollar da tutulmuştur. Bu su· 
retle şarka firara muvaffak 
olamıyan eşkiya kuvvetleri 
:ayyare ve topçu ateşlerimiz 

ılbnda şaşlon ve perişan bir 
hale gelmişlerdir. 

Bugünkü muharebede eşkı
yaya bdyük zayiat verdirilmiş 
olup maktuller meyanında bazı 
rüesa da bulunmaktadır. Zayi- , 
ahınız dört yaralıdan ibarettir. 
Eşkıyadan ağır makineli tüfek 
ve bir hayli tüfek te alınmışbr. 

vetini, kanaatları tebdil için zorlu 
vasıtalara müracaat etmek hiç 
bir zaman Türk milletinin tasvip 
edemiyeceği bir harekettir . ., 

Bu beyanatile Fethi Bey 
İzmir ve Menemende hükii
metin cebri ve zecri vasıtalar
la halkın hürriyet lıakkını tah
dit ettiğini iddia ediyor de
mektir. 

Cümhuriyet ve demokrası, 
bütün vatandaşlara kanun 
nazarında müsavat temin eden 
bir rejimdir. Yukarda zikre
dilen vakalar sarihtir. Kanu
nun bozulduğu, halkm tahkir 
edildiği inkar edilemiyecek bir 
hakikat halinde sabit .olmuştur. 

ismet paşanın tamimi de 
sarih-ör. O halde milddei umu· 
mi Beyefendiler, sizleri vazifeye 
davet ediy<>ruz. Şimdiye kadar 
takibata başlamamakla yap
bğıwz kanuni hatayı derhal 
faaliyete geçmekle telifi ediniz. 
Memlekette kanunun her va· 
tandaş hakkmda müsavi suret
te tatbik edildiğini gösteriniz. 
Bu suretle halka cümhuriyet 
idaresinin diğer idarelere olan 
faikiyetini iıpat ediniz. 

' 

Arjantin'de Dehşetli Panik ... 

· Büenos Ayres Heye
canlı Bir Gece Yaşadı 

Btienoı Ayrest 9 ( A. A.) - Reisicümhur M. iri Goyenin 
tevkifi resmen tekzip ediliyor. M. İri Goyen, Laplantada bir 
kışlada serbest bulunmaktadır. Ahvali sıbhiyesinden dolayı kış
laya terkedememektedir. Dün akşam birdenbire infilak eden 
tOfek ateşi, mukabil ihtilil kuvvetlerinin hiikümet merkezine 
tecavüz ettikleri zannından ileri gelmiştir. Telefon santralindeki 
askerler cereyanı kestiklerinden şehirde dehşetli bir panik 
başlamı,, her taraftan silahlar ablmış, birçok ayak takımı 
mağazaları soymuş, binalara ateş vermiştir. 

On beı yağmacı idaın edilmiş, askerlere silah atan bazı 
posta ve telgraf memurları kurşuna dizilmiştir. 

Viliyette •.. 
Müddei Umumi 
Ziyaret etti! 
Müddei umumi, dün vali 

Muhiddin beyi ziyaret• etmiş, 
Başvekil tarafından Dahiliye 
ve Adliye vekaletlerine vaki 

olan tebligat ile alakadar olmak 

üzere görüşmüştür. 

Ölü Çocuk 
Su Hazinesinde Mi 

Boğuldu 

Hasköy' de Kalaycı bahçe
sindeki su hazinesinde pa· 

ket içinde ölü bir çocuk 
bulunmuştur. Muayene ıçm 
Tıbbı adliye gönderilmiştir. 

• • • 

1 
i 
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" Yangın 
M~Jaklar Ormanı On Üç 
Gündür Yanıyor 
Kaşyaylası 1 - (Gecikmiştir) 

Bugün on üçüncü gün, Ana
murun en zengin ve en vasi 
ormanı olan Bodrum Malaklar 
v~ Karakoz ormanları çayır 
çayır yamyor. 

Birçok yerleri adım atıJa
mıyacak kadar sık ve halis 
temiz kadran ağaçlarile dolu 
olan bu ormana merkezi vilaM 
yetten ve civar kazalardan 
giden yardımcı in.sanlar ve 
orman muhafızları henüz Ana
mura vardılar. Zarar mühim 
miktardadır. 

Fransız Milyonerleri 
Dün limanımıza alb Fran

sız ·milyoneri gelmiştir. Ara
larında eski Selanik bankası 
müdürü Karaso da vardır. 

··-

• 
ister inan, /ster inanma! . 

Fethi B. Manisa ya gi· Muhittin B. şaşırır gibi 
derken trenin uğradığı is· olmuş. O zat Muhittin Beyi 
tesyonlarda civar halle ta· bu müşkülden kurtar1DJŞ 
rafından nümayişlerle k~ olmak için ilave ebniş: 
şa.landı. Her istasyonda - Yoksa fırkadan çe• 
halktan kendisini alkış- kildin mi? 
lıyan heyetler vardı. O sırada tren kalkmış, 

(Emiralem) istasyonun· bu sualleri alkış boğmuş 
da da böyle bir heyet ve Muhittin Beyi de diiş
karşılaşmışlart Fethi Beyi tiiğil müşkül vaziyetten 
alkı,Iamış, tebrik etmiş- kurtarmış. 
ler. Heyetin başında çiftçi Demek ki Fethi Beyi 
Muhittin B, isminde bir istikbale gelenler arasında 
zat varmış. Orada bulu- değil" yalmz Halk nr" '---
nanlarclan biri Muhittin Kaaı 

Be . h ti ~alan, . Halle. fırbsı mu-
yı tanımıt ve ayre e temetleri de var. 

kendi.sine sotmtq: Lte Halk fırkasının~ .. -
- Yahut Muhittin B. ış ......,.-

1en burada Halle Fırkası rada dayandığı kuvvet 
mutemedi değil misin? , hukadar sağlamdır. 

ister inan, ister inanma I 

• 1 

. . ' 

Hocalar •.. 
Askeri Mektep
lerde Nasıl Terfi 

Edecekler? 
Ankara, 10 (Telefon) -

Askeri mektep muallimleri için 
bir talimatname bazırlanmışbr. 
Bunlar miralaylığa kadar terfi 
edebileceklerdir. Yakalan ha
ritacı zabitler gibi yeşil ola
caktır. Sivi lhocalar da bu üni
formayı taşıyacaklardır. Asker
lerden muallim olacaklar da
rülfünunda bir imtihan geçire
ceklerdir. Layiha meclis açı· 
lmca müzakereye arzedile
cektir. 

Fethi Beyin Gazi 
Hz. ne Telgrafı .. 

İzmir, 8 - Fethi Bey, Gazi 
Hz. ne şu telgrafı çekmiştir : 
Reisicümhur Gazi Mustafa 

Kemal Hz. ne 
Bugün söylediğim nutuk 

münasebetile toplanan en bin
lerce halk, namı devletlerine, 
geçtiğim yerlerde şedit ve 
sürekli alkışlarla hissiyatını 
izhar etmiştir. 

Halk zata devletlerine karşı 
beslediği sonsuz merbutiy.;t 
ve muhabbetlerinin zatı dev
letlerine iblağı bendenizi 
memur etmiştir. 

Bu yüksek ve şerefli vazi
feyi ifa ederken tazimlerimi 
arzeylerjm. 

Fethi 

Y erii Fırka Erkanı 
İzmirden Adnan vapurile 

hare"'ket ettikleri hildirilen Ser
best fırkn erkanmdan Hay
dar, Nuri, Tahsin Beyler 
bugün beklcnmektedirler . 

Ağaoğlu Akmet beym 
Afyon tarikile gelmesi muhte-
meldir. 

Bedava-Gazele 
Kula - İki gündenberi İz

mirden halka meccanen tevzi 
edilmek üzere kazamız fırka 
mutemetliğine tomar tomar 
Anadolu gazetesinin geldiği 
ve bir küçük çocuğa tevzi 
ettirildiği görülüyor. .. 
Ödemiş- Buraya Halk fır

kası namına gelea küHiyetli 
Anadolu gazetesinin halka 
meccanen dağıbldığım, fakat 
halk tarafından okunmad!ğını 

görüyorum. -
Spor Bayramı 
Şehrimize bir Fransız Atlet 

gurupu gelecektir. Aynca Ga
latasaray spor bayramı müna-
sebetile Viner kulilp ile Ker 
takımı da geleceklerdir. Buna 

ait mütaleamızı yann yazacağız. 

.. 

Sonra, 
AğızUır ... 

Fethi Bey nutkunu söyledi. 
Berikilerin yüzünde bir tatstz
lık, bir ekşilik, zoraki bir 
beyenmemezlik ... 

Bir tanesi, yapmacıklı bir 
tavarla, ağzını burnunu iğerek 
soruyor: 

- Söyliyeceğiz, söyliyeceğiz 
dedikleri bu muydu? 

Ve sabah gazetelerinden 
birine koskoca bir makale ya
zarak-sözde-hayret gösteriyor. 

Öyle ya, Fethi bey bu ma
kuleden insanlara: 

- Hazineyi boşalttınız 1 
Diyort " Ne ç.ıkar ? ., di

yorlar. 
Fethi Bey: 
- Ağır vergilerle köylünün 

sırbodao geçindiniz! diyor, bun· 
lar " Ne çıkar? " diyorlar. 

Fethi bey : - Mali siyaset 
:·anlıı, iktıaadt vaziyet kötü, 
inhisarlar berbat, şimendifer· 
lerin mail idaresi bozuk.. diye 
vakıa, madde, rakam, müşa-

hede zikrediyor,ıayıyor, döküyor, 
bunlar " Ne çıkar ? ., diyorlar. 

Fethi B. bunlara: - Avan
türyeler, serserilerle iş yapb· 
rnzl diyor, bunlar "Ne çıkar?" 
diyorlar. 

F etbi B. bu suali soranla
nn yüzlerine tükürseydi, ben 
bunlardan birkaçının ne cevap 
ıerecekleı ini bilirdim. O za
nan da: 

- Yarabbi şükürt yağmur 
yağıyorl diyeceklerdi. 

24 Saatte 
Dört Otomobil 
Kazası Oldu 

-

Son yirmi döı1 saatin ka· 
zalan şunlardır : 

1 - Ankara caddesinde şoför 
Celal efendinin ofomobili Ce
lal isminde bir çocuğa çarp
mış ve yaralamıştır. 

2 - Beyoğlu'nda · Venedik 
sokağında NikoJa, 1772 nu
maralı otomobilin sademesile 
"3ol ayağından yaralanmıştır. 
Şoför kaçmış, mecruh hasta· 
neye yatırılmıştır. 

3- Zeytinburnu amelesin
den 60 yaşında hacı Yusuf 
ağa fabrikaya ait hususi o~:r 
mobilin altında kalarak yara
lanmıştır. 

4- Bomontide şoför Sabri 
efendinin idare ettiği (2071) 
numaralı otomobil mühendis 
Kerim Beyin yedi yaşındaki 
oğlu Arifi yaralamıştır. 

Metresini Yaraladı 
Koskada manav .Şefik Efen

di aleyhine metresi Şerife H. 
tarafından, vakti1e bir ( İsmeti 
kirletme) davası açılmış, sonra 

kapanmış, dün akşan' Şefik 
Efendi bu bahsi gene taze1e
miş, sağ kolundan kadını ya
ralamıştır. ----
lngiliz donan~ası 

Taymis gazetcsimn Jst.~nb· l 
muhabiri gazetes;ııe şu teıgı af
uameyi çekmişt ir: 

"Dört senedenberi İngiliz 
Akdeniz donanması Ac..'a'~r 

denizindeki Tfü k aualarmı ve 
körfezlerini ziyaret eJiyor i ... li. 
Bu sene Türkiye hükumeti İn
giliz sefaret ine eylül ve teşrini
evvel aylarında, Bodm m, Vin
maris, Y asus körfezi ile Ay.1s 
körfezine (AnadQlu'nun cenubu 
Garbi sahilindedir ) uğrayacak 
olan İngiliz harp gemi!eı inin 
gelmesine müsaade edemiye· 
ceğini bildirmiştir. 

: ' 



MEMLEKET 

SAYFASI 

Bu Nedir? 

BİR KÖYLÜ 
ER 

no 
Ödemiş muhabirimiz yazıyor: 
Bugün yazıhaneme bir köylü 

ge·d;. Sol ko:unu omzundan 
itibaren büyük ve beyaz bir 
peştemal ile sarmış; genç ve 
gürbüz bir delikanlı Şdi. 
Bana bir arzuhal yazdırmak 
istediğini söyledi ve anlatb: 

-Sen 315 tevellütlüyüm. is
mim Tahirdir. Askerliğimi bi· 
tirdim . Ağustosun 30 uncu 
günü Üdemiste şenlik olacak 
dediler. Merkebe odun sanp 
Ödemişe gittim. Şenliği sey
rettim. Köyümüzün hatibi İs· 
mail efendi daha Uç arkada
şımla ikindi vakti köyümüze 
döndük. Akpm üzeri göyü· 
müzün kenarına yanqbk ve 
Gedik denilen mahalde Kiraz 
reji müdürü Hüseyin, jandar
ma Mustafa ve bizim köyden 
Hüseyin oğlu Mehmetle kar• 
şılaşbk. 

Bize "durun!,. dediler dur
duk. "Merkepleri bir tarafa 
çekin,, dediler, çektik. Yanı
mıza geldiler üstümüzü, başı
mızı merkeplerin semerlerini 
eşyalarımızı aradılar. Birşey 
bulamayınca birbirlerine göz 
işareti ettiler,, çalı arkasında 
dayak yiyeceğimizi anladık. 

- Hüseyin Efendi yapma 
biz senin bildiğin adamlardan 
değiliz. Aradın, birşey bula
madın. Bırak bizi köyümüze 
g;<lelim, dedim. 

Hüseyin Efendi yanındaki 
jandarmanın silahını alıp bana 
bir el ateş etti. Mesafe yakın 
olduğundan sol omzum ko
lumla beraber koptu zannettim. 
Ve yere yıkıldım. 

Hüseyin Ef. işin fenalığını 

anladı ama iş işten geçti. 
Kurşun sol küreğimi parçaladı. 

Ben cıgara içmem. Bu reji
nin belası yetmiyormuş gibi 
bir de Hüseyin Ef. nin kurşu
nile mij öleceğim ? Benim ev
latlarıma yazık değil mi ? 

Tahir'in istidası müddei 
umumiliğe verildi ve muayene· 
neticesinde yarasının ağır ve 
kendisinin fakir olması hase
bile meccanen tedavisi için 
belediye hastanesine gönde
rildi. 

Tamamile hak ve hakikat
ten ibaret olan bu acıklı hale 
ne diyelim? 

Lut/ü 

Su Kavgaları 
Ankaranın en kalabalık yer

leri çeşme başlarıdır. Her çe
şit kavga testi dövüşleri gece
nin saat üçüne, dördüne kadar 
devam etmektedir. 

Bilhassa İsmet Paşa mahal
lesindeki çeşmeye gece saat 
on birde su gelmekte ve gece 
sabaha kadar, gürültü patırdı 
eksik olmamaktadır. 

Toplanan Kadınlar 
Ankara - Fuhşun men'i 

dolayısile sokaklarda gezen 
ne kadar fahişe varsa toplan
makta ve polis dairesine sev
kedilmektedir. Bunların adedi 
iki yüze yakındır. 

Aydında ••• 
Belediye Jntihabab 
Ve Halk Fırkası 

Aydından: · 

Cümhuriyet Halk fırkasının 

tesbit ettiği namzetler listesi 
dahilinde, fırka propaganda 
yapmakta ve belediye intiha

bına faaliyetle hazırlanmakta

dır. Şimdiye kadar Halk fır
kası disiplini altında softa dö
küntülerinin idaresine tedvi 

edilen belediye işleri gene ay
ni şahısların elinde bir mekel 

olmaktan kurtulmıyacaktır . 
Aydında mevcut teşekküllerin 

hepsi de bu vaziyet karşısın

da durgun bir hal almışlardır. 

Memlekete faydası olınıyan, 

ıimdiye kadar zulümle, tehditle 

iş görenleri tekrar faaliyet 
rnevkiinde görmek tehlikesine 
muhakkak surette maruz bu-

lunuyoruz ve 
ettiği takdirde 
vasından çok 

böyle devam 
medeniyet ha
uzak taassup 

zihniyeti içinde daha uzun 
zaman ayni ıstırabı duyacağız. 

Artık halaskirlarımızı istiyoruz 

ve onları bekliyoruz. 

Ankarada Bir Cinayetin 

·Muhakemesi 

Ankara, 7 (Gecikmiştir) -
Karısı Saime ile Hakimiyeti 
Milliye gazetesi müdürü mes'u-

lü Hikmet Şevki Beyi bir ev
de sabaha karşı bulup öldüren 

toför Cemal Efendinin muha
kemesine bugün devam 
edildi. Bazı şahitlerin din
lenmesine karar verilerek mu
hakeme talik edildi. 

Suriye Hudu 

Urfa' dan yazılıyor: 

Suriye hududundan 
ye'ye milyonlarca lirahk ka
çak eşya girmektedir. una 
sebebiyet veren oradald mu

hafız teşkilatının br zukluğu
dur. Gazi Ayintap ,.e Urfa 
vilayetleri ile Sivas ve hava
Jisini bir tetkik ediniz. Bura
lara şimdiye kadar kaç liralık 

transit girmiştir. Gaz, şt!ker 

gibi eşya buralara nereden 
geliyor? Bunların hepsi Suri
yeden kaçak olarak getiriliyor. 

Bu kaçak eşyayı tutmak 
için hudut boylarında geceli 
gündüzlü müsademe eden me
murların maaşlarından müdü
riyeti umumiye sülüs hisse 
alır. Şidiye kadar alınan para-
nın yekunu yüz binlerce lirayı 
bulur, bu paralar ne oluyor? 

İki senedir hudut boyunda· 
yım. Şimdiye kadar muhalaıa 
müdürü Osman Beyle ser qım· 
taka memuru Hikmet Beyi an-
cak iki defa gördüm. Halbuki 
mütemadiyen harcirah alıyor 
ve seyahat eder gibi görü
nüyorlar. Gezsinler, para al
sınlar, fakat memurların ve 
milletin hakkını yedirmesinler. 
Millete iş görsünler. 

Cenup vilayetlerinde tesis 
edilen muhafaza müdüriyeti 
şimdiye kadar birçok kaçakçılığa 
yüz vermekten başka bir şey 
yapmamışhr. 

Cemil 

Ankara Hali Ve 
Bir Şikayet 

Ankara, 8 - Geçenlerde 
Ankara hali açılmıftı. Bakkal· 
lann ıc:.nede bin ıeki-ı yil.z lira 
dnkkln kirasını ıebıe ve saire· 

• 

- , 

. ., 

1 - Çoba!IHgli' de ( 500) bin defter siaara 
klllıdı, 350 kilo ipekli eıga, 9 bttrgir kaçak eıga 
ele geçiren rüsumat mıntgka memuru Cemil 
Efendi ve arkadaşları. . 

2 - Kayseri lıattı üstünde modern hir ka
saba: Kırıkkale. 

3, 4 - Bolu orta mektep izcileri. 
5 - Çobanbegli gümrük mıtnaka memuru 

Cemil, muhafaza memuru Vehbi ve Bedri Efen· 
diler. Kaçakçı Arslan pehlivan, Antepte mü
sademede öldürüldükten sonra kaçak eşga 
ile beraber. 

Rize'de 
Fırka Dedikodusu 
Yerine Fırap 

Rize'de yeni fırka dediko
duları yerine daha mühim bir 
şey var: Memur, esnaf, şu ve bu 
bütün halk fırap oynamakta. 
Kahveler hergün destelerle 
kağıt eskitmektedir. Koleradan 
daha müthiş bir salgın. Mek
tep çocukları bile on birlik 
cıgara kutularının kapalClarile 
ayni oyunu taklit etmekteler, 
sonra ezeli münakaşalar.. Fı

rap münakaşaları: 

- Ben fırap deseydim iki 
beş yapardım. 

- Ya ben deseydim dört 
beş yapıyordum ya. 

- Hadi evladım, geçti o ... 
- Ne olur kahveci bize . 

bir de fırap müfettişi koysa ... 
Fırap hakikaten müthiş! 

Bir çok yirmi beş kuruş eri
tiyor. Ayni zamanda bir iki 
lirasına oynandığı da vaki. İkin
ci oyunda tavla. Bereket ver
sin fırap geleli bir az seyrek

leşti. Biz de pul takırdıların

dan kurtulduk. Kurtulduk ama 
fırap gürültülerine tutulduk. 
Bakalım ondan ne zaman kur
tulacağız. 

Yeni Vali 
Valimiz değişti. Henüz yeni 

tayin edilen gelmedi. Ümitler 
hep onda • Belki bunlara çare 
bulur diye. Ne yaparsın değir
mencinin derdi su ise, bizim 
de bu ..• 

Rize: M. S. 

ye yükletmeleri müşterileri 
azaltmıştır. Hariçte on kunlfa 
ahnan ilıüm bu halde otiız 
kuruşa aabhyor. Esnaf para
sızlıktan fiklyet etmektedirler. 

Çarşamba 

lkhsaden Yükseliyor 
Çarşamba,(Hususi)-Çarşam

ba, memleketimizin zirai sahada 
ileri gitmiş kazalarından biri
dir. Karadenizin en mühim 
ticaret merkezi olan Samsuna 
otuz kilometre kadar yakın bir 
yerde bulunması bu kaza için 
iyi bir faaliyet vesilesi olmak
tadır. 

Y cşilırmak, kaza merkezi 
olan Çarşambanın ortasından ge
çer. Buna rağmen içilecek iyi 
bir sudan mahrum olan kasa
ba halkı belediyenin himme
tile son zanamlarda bu dert
tende kurtuldu. "Emirhan,, de
nilen ve kasabaya getirilen 
iyi bir su, halkın iyi su ihti
yacını giderdi. 

Kasabanın civarındaki Kör 
ırmağın teşkil ettiği bataklık 
dolayısile sıtmadan kurtula
mıyan halk, yapılan bir kanal· 
la sıtmanın tahribatından ken
dini kurtardı. 

Çarşambanın bir şimendi
fer hattile Samsuna bağlı 

bulunması bu kaza vaziyeti 
iktısadiyesi üstünde mühim 

ve müsbet roller oynamakta
dır. Kasabanın imarına da ça
lışılmakta olduğundan yakında 

bunu da göreceğimizi ümit et
mekteyiz. 

Altınlğne: 

ibrahim Naci 

Bergama da 
Bergama,9- Son ayların veka

yii ve gazetelerin neşriyatı umumi 
efkara şiddetli heyecanlar verdi. 
Neşriyat alaka ile takip edil
mekte ve dolayısı ile Serbest 
Cümhuriyet fırkası taraftarları 
çoğalmaktadır. 

Belediye intihabı yaklaşmış 

olduğundan fırkanın Bergama
da aa faaliyete geçmesi sabır
sızlıkla beklenmektedir. 

Turan 

HAFTADA 

BiR DEFA 

Köylüler ... 

CEYnanoa 
ÇOK S I 
CEKİYO ? 

Ceyhandan yazılıyor: 
Ceyhan Anadolunun cenu· 

bunda ve Suriye hu
duduna on beş saatlik bir ıne· 
aafededir. Evvelce çok zengiıD 
olan bu memleket dört beş 
ıendenberi bir takım haşarat 
tarafından mahvolan nebatat 
yüzilnden en fakir bir şehir 
haline gelmiıtir. Halle zengin 
ecnebilerin sözlerine kanarak 
onlardan bir takım para istikru 
ettiler ve bu suretle işlerini 
bir dereceye kadar yoluna 
koydular. Fakat memleketin 
mahaulünlin mahvolması ile 
bundan istifade eden ecnebi .. 
ler paralanm icra kanununUD 
her maddesinden istifade ede
rek zavallı halktan almak is
tediler. Çiftçinin öküzlerini 
hatta yiyeceklerini satbrmak 
suretile matluplannı tahsil et-

mektedirler. Halkın, evelce yük• 
ıek fiatlarla atmış olduklaıı mar 
bu kıtlık zamanında dört beş 
misli aıağı fiatla sattırmak" 
tadırlar. 

Çiftçiyi bu vaziyetten kur" 
tarmak için alikadarlann l b\S 
işle meıgul olmaları IAzımdır· 

İntihabat 
Şehir için Nasıl Aza 

S e ç i 1 e b i 1 i r? 

fntthabalta halkın reylerini iyi kul 
lanmaaı için belediye kanununun b'l1 
kısma alt fasıllannı dercedlyoru14 dilı' 
katle okuyunu:ı ı 

MECLİS NASIL FESHEDİLİR 
Madde 53-1-Kanunen mua)'" 

yen olan içtimaatı adiye ve 

fevkalade haricinde toplanırsa, 

2 - Kanunen muayyen olal1 
yerden gayri bir mevkide akdi 

içtima ederae, 

3-Kanunen uhdesine mürcttef 
vazaifi miadı kanunisi zarfınd' 
ifadan imtina eder ve keyfiyeti 

imtina, meclise mevdu işleri se1'' 

teye ve teahhura uğrabraa, 

4 - Siyasiyata dair müzake' 

ratla İftİgel veya temenniyat• 

siyasiye izhar ederse, 

S - Belediye azalıklan bıtel 
suretle inhilal ederek yedek ~ı' 
bulunmamak dolayıaile aıai' 
evcude miktan adedi mürettebİ11 

yarısından daha a.r; kalırsa, 

6 - Bir, iki ve dördüncü ııLI' 
maralarda yazılı ahvalin vuW'" 
takdirinde Dahiliye vekaletiııi~ 
inhası ve icra Vekilleri heyetİJ1jll 
karan, üçünncü fıkradaki ahvnliP 

hudusunda Dahiliye vekiiletiııi
iş'arı ve Şurayı Devletin katllfl 

üzerine meclis feshedilir. 

Beş numaralı hükmün hud~ 
sunda mülhakat belediyeleri jçi9 
valinin ve vilayet merkezindtıı' 
belediyeler için de Dahiliye veıı•; 
!etinin emri ile yeniden iııtilı'.1 

ıı' 
yapılır. Valiler bu fıkraya fi 

salahiyetlerini istimal ettilc1',, 
takdirde Dahiliye vekiletine ıJ1 , 

•}ili 
liimat verirler. Bu takdirde ıı.~,F 
yet iki ay zarfında ıntı Jıl 

1• t5 
edilecek olan yeni mec 18 

1 1 d"' meclisten bakiye kalan nıil 
lkm•l eder. 
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Her Çingene, Bizim ciJp İğren--t---~-a-d-ın-~-e-~-a-l_p_l_.ş_le_r_i--+-i Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Rica 
-1------------------t-

d iğim iz Mahliiklara .Benzemez. 
Mektuplarınızın Gır

mesini isterseniz 
Kısa Yazınız 
Bua lııarllerlmb dert ve 9lklyetlerinl 

Onlann Da Mede.nileri Vardır 
anlatırken fuJa tafılllta giriyorlar. Bu 

hal birçok t lklyet •ahlplerine alt 

melrtuplarm ıOnJerce beklemeabıl intaç 

ediyor. Bu ıribl mektuplann mllmldln 
mertebe kua olmuını bilhuu rica 
ederiz. 

HÜRRİYET HASRET1 
Trabsoadan buraya kadar npurda 

7ıahwı ıuete okudumı hem de nud 
okuyu9I Neler okuyorum, neler lfltiyo

rum, acaba blsl tecrUbe mi edlyoriar? 

Oh, bira• dalııa bhu dabal Bari bu 
hayat birkaç aamaa devam etaia, en
dltel ferda Ue titrlyn kalplerimla 

blru atlkbet bubua. Ama ben ıeae 

lııorkuyonım ki dopadan aımuın. 

Eter yenJ fırkanın lideri herhanıl bir 

yude, Yerılleri badlreeejit: halkın ,U• 
ktlnU tahfif edecejit:, mll1ete hakkı 

hayat vereceib dese idi, yani bu ka· 

clarcık a3yleaeydl çoktan tnldf edUirclL 

Aman yarabbi her _... o. lider 

olduju lçba mf, .., _. Wr ~ 91f&eme
c1Uer. Ya bir Nt)iau, ....._ ,......_.. 

... ltudw, dlrecek .... ,._ hemea 

tahdltl -.. Dalll ~ pçerdi. 
SEBAHAn'llıl 

ACIR VERGi .• 
a.. Aakuada Yenitehlrde buadaa 

l.lr mlddet enel iç odalı bir n yap

brdım. llallye memurlan bu enı • 

altı bin lira albl fablf bir kıymet takdir 
ettller. Buna ltlru ettim. AJel68al ko-

•hyoalanlan pçtl. KODUlan luymet 
tudik edUdl. Şura11 deYlete mlracaat 
•ttla, yine fayda vermedi. Elbuıl ten-

•lllt yapmadılar. Şimdi o kıymet lbc· 

rbaden iki ,,a. dlrt lira •erat talep edl· 
Jerlu. Bu albl Wrpk ••ı.. fahlt 
.... kıymet takdir edlldlflal ltltlye
..... Ayal ........ Ulrlkl lıa,......_... 
d•dahaat+ ~ .._.,._.._._ 

teudlf ...................... dtlaub .................... - •enWa 7 .. 
Aakuaı A. K. 

CEVAPLARIMIZ 
ErtujTul oteli .. htbl Beye - Sin 

ait haber reımt nbıta raporlanad
ahnmıtbr, Taıhlhl için ıene sabıtadu 

ream1 bir vealka lbru etmek llumclır. 

iddia ettltlalı ılbl ortada bir hata 

•araa, herhalde bu, blae alt dejlldlr. 
Gemlikte Ferhan Beye - GıSnder• 

dljlniz fotojraflara tetelııkilr ederiz. 

"BiR iÇ YARASI" HiKA
YESiNiN KAHRAMANI 
Kırıkkale mermi fabrikaaıada No. 

lot loraacı Hqlm ve Duraunbeyde 

fotografç. Balıkulrll lamall Halda lm
•aı. karllerimlseı 

"'Bir iç Yar..._ lamlndekl hlklye· 
•lıiD menuUllu ıladeren karllmlala 
•dre.lai bir kere daha ilin ediyonıa. 
llelıhıplanm da kendlıine 1'6nder· 
cllk, Dojn&dan doinıya kendialle mu• 
habere ediDIL ve mqru sayeniai anla• 

bıua. Adres 9udurı 
•lz.trde, Eırefpafa Serinlik çakma• 

'-da, U numarada Aaya H. nezdinde 

Vedia Hanım n 

.. KIRILMIŞ BiR ÖMÜR " 
MONASEBETILE 

birde, Karantina (Fevlııiye) Han• •a: 
Bir mllDt:evlnln slnHlnG almak me

~tlnl ılatednenlz mesele yokur. iki 
'-•ha da aaadetlnl ve muvaffaklyetial 
t••enaı ederia. 

/Kari mektuplarının de
tlonu 6 ncı sag/amızdadır.J ..., 

L 

Çingeneler deyince bizim 
aokaklarda gördüğümüz pis, 
iğrenç mahlôklan göz önüne 
getirmeyiniz. Onların da azçok 
medenileşmif, gözelleşmiş ne
lilleri vardır. Misal mi istersi
niz? Bu sayfadaki resimlere 
bakınız. Bunlar lspanyol Çinge-

Fordun Müracaab 
F ort müessesesinin taksi in

hisarmı hakkında bir anlaşma 
için şehremanetine müracaat 
ettiğini yazmışhk. Bazı gaze
teler bu haberin doğru olma
dığını yazdılar. Bizim hususi 
ve mevsuk istihbaratımıza na
zaran F ort böyle bir teklifte 
bulunmuş, teklifi kabul edil
digi takdirde montaj fabrika-
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'7 a Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAD GELİYOR 
Şinıcli iş vasiyetnameyi o

~ıya kalıyordu. Bu son keş
doğurduğu heyecandan mü

~Yellit derin bir süküt içinde, 
~ 0 ter vuiyetnameyi okumıya 
l.fladı. 

Noter durarak sormuştu: 
- Bu vaaiyetnamenin mös

)6 Betu ve möayö Raul Dav
llak huzurunda oln1ı1maıına 

muvafakat ediyor musunu? 
iki kız kardeş: 

Evet! Cevabım verdiler. 
- Öyle ise devam ediyo

rum. 
Noter çifte kağıdı açtı ve 

okudu: 
.. Ben, zirde vazıülimza, al

mı~ sclriz yaşında, ruban ve 
ltedem ' l sağlam, Mişel Monta-

'dir 1 • 

.bpanya dana Ye 

musiki memleketi
dir. ÇİDleneJer de 
bu iki te1e lfık
brlar. 

Bizdeki Çingene
ler bile çalıı çal
makta, raksetmekte 
az mı mahirdir
ler. Bunlar da mu
liki ve raks İçİQ 
cibillt bir kabiliyet 
ve imtidat vu gi· 
bidir. Zaten aer
azat hayatlan ruh-

lanna bu ezeli net'e 
mcnbamı bir ihti
yaç halinde akıtmış
br. 

Onun için Çinge
ne kızlarmm kıv
rak oyunlan ve 
takrak ıarlolan her 
yerde meşhurdur. 

Fakat bu husus
ata lspanyol Çinge
nelerine hiçbiri y~ 

1emcz. 
lapanyol Çigeneleri sokak kÖ
ıeerlini tutar, sabahtan akşama 
kadar raksedip dururlar. Et
raflarım tÔphyan halk bunlan 
seyreder, bazılan para verir. 
Zaten onların da kazançlan 
bundan ibarettir : sokak sokak 
dolaşıp raksetmek, seyirciler-

Sokak Köpekleri 
Ô 1dÜrÜ1 Ü yor ••• 

Belediye işlerile meşgul za
bıta memurlan bugünlerde ço
ğalan sokak köpeklerini öl
dürmiye başlamışlardır. Ka
pekler Himayei hayvanat ce-
miyetinde hususi tabancalarla 
öldürülmektedirler. 

sını tabii bir icap olarak 
tevsi edeceğini bildirmiştir. 

j yö, esaslı surette teemmül et
tikten sonra, kanuni saJAhiyeti
me istinat ederek, iki torunum 
olan kızlara Bar-ya-va malika
nesinin, heyhat ki vaktile pek 
visi olan, topraklarını terkedi
yorum. Burada, iki kızım da 
müsavi hisselere maliktirler. 

Malikaneye gelince, nehrin 
boyunu takip eden kısmını 
gayri müsavi iki parçaya tak-

ı 
sim ediyorum. Biri sağ taraf
tır ki, tatoyu ve benim vefa
bmda iltihak etmiş olabilecek 
parçaları ihtiva., eder. Bunları 
Katarine terkediyorum ve ümit 
ederim ki, sağlığımda beraber 

.. 

den para toplamak. 
Fakat kıyafetlerine bakananız 

bunlara Çingene demekte te
reddüt edeniniz. işte bunlar 
da Çingane güzeli. Her ırkın 
kendine mahsus güzelleri yok 
mu ? Zaten Çingeneler gilzel
lerile meşhur deiil midirler ? 
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yaptığımız gibi, hem orada 
ikamet edecek, hem de oraaım 
hüsnü muhafaza edecektir. 
Diğer yarısı Bertranda aittir. 
Bertrand, ki evlidir ve arada 
bir hayatını burada geçirmek 
üzere av<'J kulübesinden istifade 
edecektir. 

Fakat bu müsavatsızlığı te
lifi etmek üzre, Bertranda, 
ilmi simya marifetile imal et
miye muvaffak olduğum alhn 
tozundan otuz beş bin franklık 

' hisse verilecektir. Vasiyetna-
meye melfuf kAğıtta bu hazi-
11enin yeri tesbit edilmiftir. 
.... .,...., ....... IMa ket&-

, Yalancılık Devri Ne Zaman Başlar? 

Bu Devir ilk Tanışma 
Zamanıdır ••• 

ilk tanıtma ve ilk sevifme 1 gösterir, elde avuçta bir şey 
devri yalancılık devridir. Bu yokken ev bark sahibi olduk
devrede kadm da, erkek te I lanın ~atmıya çalışır. 
birbirlerini aldatmakla meş- Erkek te yalancıbl--ta kızdan 
guld&r. geri kalmaz. O da tuvaletine 

Genç im bu devrede male- fazla dikkat eder. Kendisini 
tine azami itinayı raaterir. zengin ve kibar bir ailenin 
Çehreıinin kusurlarım podra, çocuju olarak gösrtcrmiye çalı-

1 
kırmız, pomatalarla Ye vtıcudunuo pr. Kendiaini olduiundan da
kuaurlannı elbiseler, konelerle ha mllkemmel tanıtmak için 

hiçbir fıraab eairgemez. kapatmıya çallflr Hiçbir im 
T eeanfe pyan olan nokta 

ilk tamtma ve ilk aevifme fUl'Uldır ki ild taraf ta bu 
devrinde aamiml ve açık ola- yalanlara aldanır ve aralarında 
maz. Erkeğin lizerinde tesir ki muhabbet rabıtuı biraz da 
yapmak için bazen IUD'ilik de- bu yalanlara i8tinat eder. 
nilecek kadar ileri rider. · Evlenince yaJanlu birer 

Eter aeviftlii ve lanlfbİI birer meydana çıku. Eğer 
erkekle evlenmek aiyetinde ı l:.u 11racla bu yalanlan affede
İH muhiti ve ailai baklanda I cek kadu ciddi bir qk doi
da )»irçok yalanlar uydurar. ı mupa ne ili; yoka aynlık 
Babuı ayda Jlz Ura bun.. ı mukadderdir. 
yona, bet ,a. lira kaun11or Hanım Tegze 

Gündiizlük Roplar ' 

Bu roplana her dçl de ı&ndlldlkt&r. Tumen ubahlan ılyUlr. 
1 - Emprime koya krep dlfladencllr, yaka Ye kol atıa.lan turuncudur. Düi· 

meler kristal oluna pe daha iyi çarpar. 

.2 - Çok pratik, kllçtlk be7u benekli koyu ma.t, yGniG kumqtaacbr. Jla.i 
bir kemer nı beyu yaka pek mllnulp luıçu. 

S - Bu da belden kemerli, kullanıtlı bult bir roptıar. Eteklik pli sruplan 
ile ıenltletilml9tlr • 

min sırnm ifa izah edeceğim Gç söğüt ağacının ortasından 
ki noter Mösyö Bertran, bir geçer ve parkın nihayetini teı
kaç gramlık tozun hakiki ol- kil eden parmaklığın istinat 
duğunu bizzat tahkik etti. ettiği dört ılltundau ıonuncu-

Ben, torunlanmın arzula- • ıuna kadar vanr. 
rımı yerine getirmek hususunda Ben bu hududu bir par
bana müsavi derecede muti makhkla da tahdit etmek istiyo
olduklannı biliyorsam da, birisi rum. Herkes kendi dairesinde 
evlidir ve öteki de henüz ev- olmalıdır. Bu husustaki arzum 
lenmemiştir. kat'ideir." 

Aralannda mtıstakbel her Noter, ikinci derecede ehem-
bangi bir ihtilifı bertaraf et- miyeti haiz olan kısımlan da 
mek için, yazıhanemin ~ö~n- okuyarak vasiyetnamenin kıra
de bulunan plin mucıbınce atini bitirdi. 
arazinin vaziyeti tesbit ed:lmiş- Üç söğüt bahsi reçcrken 
tir. iki hisseyi birbirinden ayı- Katerin ve Raul birbirlerine 
ran hat, Katerinin inziva et- bakmışludı 
mekten ziyadeıile hotlandıjı · (Arwı nrJ 



SULTAN KiMDiR----. Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

47: "Kumandan, Mangan Kulesi SÜREYYA PAŞANIN 
BEYANATI HAKKINDA • 

Mühim Bir işaret Veriyor ... ,, En clddt addeylediğiml.x Vakıt ve 

Akıam gazeteleriade lstanbul meb'uıu 

f Süreyya Paşa aleyhine yazılan abes 

J fırkanın yer bulmasına hayrd ettim. 

-------------------~- ı Bu memlekette fikir ve içtihada 

Evdoksiya, Sezar Dükanın bu 
kabalığı ve açık hezeyanı kar
şısında yatağının içinde doğ
ruldu. Kaçmak ister gibi bir 
vaziyet aldı. 

Fakat elinden avı kaç1yor-
1lluş gibi genç kızın en ufak 
bir harekette bulunmasına bile 
vakit bırakmadan Sezar Düka 
da i!eriye abldı. Genç kızı 
yakalayıp tutmak, kollarının 
arasına alarak ıenelerdcnberi 
nagim kalan arzularını yerine 
getirmek istedi. Bu heves ve 
anu iledir ki vazifesini, Ev
doksiyanın vaziyetini, herşeyi, 
herteyi unuttu. Tam bu sırada 
oda kapw telişlı, telişlı vu
ruldu, Arkasından da sabırsız 
bir adam "gir n müsaadesini 
beklemeden kapıyı açb. Bu, 
bir muhafız askerdi. T eliflı, 
telifli dedi ki: 

- Mangan kulesinden fta
ret veriliyor, [1] 

Sezar Düka, neferin bu ge
lişinden fena halde hiddetlen
mişti. Bu hiddetini yenemi
yerek bağırdı. 

- Bana ne söylüyorsun? 
Cevap versenize! 

- Biz mi verelim? Fakat 
sizi istiyorlar. 

- Ya, başka bir işaret ver
diler mi? 

- Evet, çok mühim bir 
emir tebliğ edilecekmiş. 

Sezar Düka, ister istemez 
odadan dışarı çıkmıya mecbur 
oldu. 

Süratle kulenin dq tarafı
na fırladı. Üst kısma çıktı. 

Vakit gece, ortalık karanlık
b. Mangan kulesine doğru 
baktı. 

Yanan ateşler bir müddet 
devam ediyor, sonra sönüyor
du. Yanında, her an verecegı 
emri bekliyen muhafızlara: 

- Ateşi hazırlayın! Ku-
mandasını "verdi. Kendisi de, 
içi su ile dolu olan büyük 
bir kabın üzerine eğildi. 

( Mngan ) kulesinden yakı
lan ateşler pınl, pınl yanıyor, 
her yanıp sönüt bir harfe 
delalet ediyordu. 

Sezar Düka bir mnddet 
dikkatle bu manzarayı seyretti. 
Neticede şu • talimab almı§ 
oldu: 

- Araplara imdat olarak 
yeni bir donanma gelmektedir. 
Kule zencirlerini derhal geti
riniz. 

Muhafız kumandanı, elit
lerinin arasından galiz bir 
küfilr savurdu ve hemen ka
rarını verdi : 

- Çabuk zincirler gerilsin. 
Bir Arap donanması · geliyor
muş. 

Sonra, gene geldiği gibi 
bir yıldırım süratile Evdok
ıiya'nın yanına koştu. İçeri girdiği 
zaman ( Ev~siya) yı odanın 
içinde ayakta buldu. 

İmperator kızı, bir masayı 
siper edinmiş, gözleri ateş 
saçar gibi duruyor, mllğrur 

bir eda ile gelecek taarruza 
hazırlanmış görünilyordu. 

Kaba herif, hele Arap do
nanmasının gelmesile yaklaşan 

1 
tehlike karşısında büsbütün 1 
muhakemesini kaybetmişti. Ne 

(1] - Mangan kulesi: Saray 
burnunda ve sarayın orta kısmında 
idi. Bu kuleden Anadolu içlerinde 
bile birçok vardı. Bur4larda ateı 
ye.kılarak lfaret verilir, ıekll ve 
akislerden mulıtelif manalar 

aiılaıılınb. 

Aralarında Bir JV! ücadele Başladı 

riayeti ıönnek nasip olmıyacak mı ? .. 
---~~ Mutlak tahh inhisarda mı kalmalı? Pa

şanın lstikUU harbinde cemi iane hu· 

susundaki gayreti nasıl unutulur. Kadı· 

köy parkını kisel hamiyetinden yaph. 

OılcGdar tramvaylarının hail hazın ıırf 

ıahat ikdam ve gayretlerinin bir ıahe

ıeridlr. PaıanıD takrirleri herhalde va· 

tanın n halkın nef'ine hadim idi. Mi~ah 

tellkki edenler de bulunabUir. Yeni fır· 

kaya tavsiye eyledikleri şahsiyet dedi· 

kodularını blllkis kendileri ihdas edi

yorlar. Vatanımıxda Paşa gibi hamiyetli 
uvatın çoğalmasını temenni edelim. 
Gazetccilerimlxin Bursa muhakemelerini 
UDutınıyalım. 

Kadıköy doktor muallim Niya:d 

Bu Nedir? 
istihza, ne latife, hatta ne de 
ufak bir zemin bazırlamıy.ı 
bile lüzum görmeden gürledi. 

suretle kuleye hariçten hiçbir I ~ 

taaı:ruz yapılamıyaca~ . gib~ ·Bir Meyhanecinin 
şehirden de gelmek ihtimalı 

- Naz etmiye ne lüzum 
var• haydi bakalım, vakit geldi. 

- Ne vakti? Yaptığınız re
zaletin farkında mısınız 1 Sonra 
başınıza gelecek akıbeti olsun 
diişünmüyor musunuz? 

kalmallllfbr. Şimdi vaziyeti 
anladınız ya? Kaçmak yolu 
kalmamışbr. Güzellikle teklifi
mi kabul ediniz. 

- Düşünecek hiçbir şey 
yoktur. Burası öyle bir yerdir 
ki bütün dünya ile alakası 
kesilmiştir. Kayıklar karaya 
çekilmiş, kürekleri alınmışbr. 

- Hili ümide kapılıyor
sunuz. Buna nasıl imkin tasaY· 
zur edersiniz? Sizinle birleş
mem mümkün değildir. 

Beş yüz (Vareng) sahillerin 
muhafazasına memurdur. Bu 

Haydut herif sabnn son 
demine gelmişti. Arbk bekle
mek ve avutulmaktan usan
mışb. 

[Arkası Tar) 

OPERA Sineması 
. 
1930-1931 mevsimi temsillerine 

Dolores Del Rio. 
Tarafından Temsil -Edilmiş 

EVANJELİN 
Sesli ve şarkılı muhteşem film ile başlıyor. 

Bu meşhur yıldız teganni edeceği şarkılar meyanında 

AL JOLSON tarafından bestelenmiş bir Fransız ıarkısı 
da teganni edecktir. 

İlaveten: sözlü dünya havadisleri 

Yeni mevsim temsillerine 
BiR KADIN YALANI 

En bnyük Fransız'ca s6zlü filimi ile başlıyor. Hey'eti 
temsiliyesi başında: LOUİSE LAGRANGF, PAUL 
CAPELLAN ve BOUCOT vardır. 

İlaveten: En milhim FOKS JURNAL hali hazır dünya 
şüumı Sinemada bir yenilik (MlCKEYMOUSE) canlı ve 

ıesli resimler, kahkaha. Paramountfilimidir. 

ihtiyatkar olunuz 
KIŞ YAKLAŞIYOR 

KOK Kömürünüzü 
şimdiden tedarik ediniz 

Karlı çıkarsınız 
Yedikule kok kömürü az miktar ile çok İf görmek 

hassasını haiz olmakla meşhur olduğundan bilha.ua (mer
kezi teshin) ler için tavsiyeye f&yandır. 

evlere kadar gönderilir 
Atideki yerlere müracaat ediniz: 
Yedik e azhanesi Tel. Is. 2072 

Elektrik evi, Beyazıt meydanı ,, ,, 1288 
Metro han, Satie mağazası ,, Bey. 914 

ı 

Üzerinden Par~
larını Mı Almışlar 

Beşiktaşta tramvay cadde

sinde ( 71 ) numaralı berber 
Kerim Ef. nin bize aynen nak
lettiği hadisedir: 

Beşiktaş iskelesinde meyha-
necilik yapan Ligor isminde 
bir Rum vardır. Kazanç vergi-

sinaen (234) lira borcu varmış, 
vermemiş, yahut verememiş. 

Çarşamba günü tesadüfen o 
civarda iken maliye tahsil şu
besi memurları olduklarım söy
liyen ( 3 ) memur geldi. Haciz 
yapacaklanpı söylediler. 

Yanlannda Sabri Efendi 

isminde bir maliye tahsil me

muru vardı. Dükkandaki rakı-

lan saymadan bir küfeci ça
ğırtıp doldurdular. 

Vak'a o civar esnafının gö
zü nünde oluyordu. Sonra iki 
kişi meyhanecinin ellerini tuttu. 
Cebindeki parasını aldılar. Bu 

paralar da sayılmadı. Civardaki 

dükkancılar müdahale ettiler, 

böyle haciz mi olur, diye itiraz 
ettiler. Fakat dinliyen olmadı. 

Hatta Sabri Ef. ismindeki me
mur, kahveciye hitaben: 

- Senin dükkcinın neresi, 
yakında oraya da geleceğiz. 

Dedi, ve sonra daha sözü 
' umumileştirdi: 

- Sıra yakında size de 
gelecek. 

Kerim Efen dinin sözü bu
rada bitiyor, şimdi sıra bir 
sual sormıya geldi: 

- Bu tarzda muamele ya~ 
pan adamlara ne isim verilir? 

"SON POSTA,, - Biz bu 
haberi tahkik ettik. Ligor 
Efendinin beyanına göre ce
binden alınan paranın (270) 
lira olduğunu öğrendik. Bu 
para alındığından üç saat son
ra (71) liralık bir makbuz 
bırakılmışhr. Bu adam da 
( 199) lirası için mahkemeye 
müracaat etmiştir. 

sinemasında 
muvaffakıyetle gös-

terilmekte olan 

DEFiNE ARARKEN 
Muhteşem filminin son iki 
gününden istifade ediniz. 
Perşembe akşamı yeni 

program 

1 
Sinema Sütunu 

,-
Fen Bir Hakikat Öğrendi 

Siste 
Ses 

e im l .yo .. , 

Zaptedilem ... or 
Sesli sinema bize yeni bir 

hakikat öğretmiştir. Bunu 
Con Cilbert'in deniz üstünde 

çevirdiği "Gemici için bir yol" 
filmine medyunuz. Bu filim 

yapılırken görülmüştür ki ha
fif sisli havada resim almak 
• ..,;ımkü.;dür. Fakat sesi zaptet-

mek mümki1n değildir. Meseli:, 
bu filimde, beş defa düdük 
öttürmek icap etmiş. Düdilk 

altı defa ötmüş. Bundan do
layı da sisin zail olması bek

lenmiş. Bu hakikati, fen, işte 

bu filim sayesinde tesbit ede
bilmiştir. 

"Sally Eilersn , Bustcr Keatonla birlikte "Art ilerin filmiııln en par• 

lak yıldızıdır. Bu fıJimden geçende karilerimize bahaetmişbk. 

* Son Posta'nın Bilmecesi ~] 
Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

SOLDAN SAGA, YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bacağın ucu (4) içki (4) 
2 - Araba yapan (7) 

7 - Yol (3) Franıada bir p
hir (3) ı.şık veren (3) 

3 - Almanca evet (2) ölçü (2) 
bir hece (2) nota (2) 

8 - Tatlı detil (3) valdc (3 
9 - Kı (?) evet (2) ıu (2) aza 

mı:ıdan biri (2) 4 - Orta (3) %emin (3) 
S - Kışın :ziyneti (3) a{raç ko

lu (3) fakat (3) 
10 - Bir kız isıni (7) 
11 - Türk parası (4) aıva aleti( 

Tertip cd\:n : Edime M. Tevfik 6 - Bir erkek ismi (5) 

· YARIN AKŞAM 

MELEK SiNEMASI 
Büyük lspanyol mupnnlyeal 

LUPE VELEZ, GARI KOPERLE 
beraber 

KURT ŞARKISI 
Sesli ve şarkılı filminde. hivetcn DEFiNE 

· ARARKEN mUmeuile.1 MARGERlT MORE· 
• NO ve gadııo d8 Parldc şövalyeyi istihdaf ede 

SAINT GRANİER t; rahndan t emsil edilmiş 
t amamen Frımaızca söz.lü bir kuımlık TERSiNE 
DÜNYA nam kalıkahalı komik ve FOKS 

JURNAL hali hazır tJCali dünya ~uunu. 

- PARAMONT filmidir 



ittilıatçılar DiNnı Alide Hesap Veriyorlar •. Kongre 
Deniz Yildetme Ve 

Hükômet, Milletten Çekinmiyor- eo~y~~esi 
nıuş; Casuslardan Korkuyomıuş !. .. pltmne:-.....rı.ıe~m:: 
Buna Gülmeli Mi, Yoksa Ağlamalı Mı? ••. 
Rei.. • Harbe ait bberleri, 1 kowlmak, tehlikesi onlara 1 millete ifpundan ne fayda 

llaalklbiyetlerimizi meclisten" tir tir titretiyordu." heldiyebilirdi ? Ne iae Biz 
lllilletten .ıpı 191dadmız?,. m- Bu lddi•lar bir DUll' ~ Ş8bl Beyi dinliyelim: 
~ 80l'duğu zaman, sabık çok ağvdı. Ve Ş&kril B. hu- - Hubin üçibıcü ~esi 
llaarif namı bwıa ancak bir na kuşa ela sadece : leli. Dotman casuslannm faali-
~ g6sterebilmif ve sadece, - Hayır, mnlciianizi kay- yelleri hayli arbmfb. Bunlarla 
höyıe haberlerin en kilçükle- betmek korkumaa kabul et- ,apılan mncadeJe de ehemmi
rinden bile düpnanm pek meyiz, declL yetli bir şekil almıştı. Hatta 
b&ytik istifadeler temin ede- Bu cevap çok eksikti. Ar- bu swalarda lstanbul'un hiç 
bileceği indişeaini ileriye kadaşlardan bazıları bu nok- gize görOnmiyecek, kuytu bir 
l&nniiftü. ta üzerinda füphem dura- yerinde bir de telsiz telgraf 

Halbuki takriri veren Diva· caklardı. Lakin sabık Maarif aleti bulundu. Derhal tahkikat 
laİye meb'usu Fuat Bey arka- nazın, cevabım bu tehlikeli yapıldı ve düşman casuslanmn 
d.tımwn bu aual ile beraber tekilde bırakmam ve arka- bu telsizle Avrupadaki mer
ortaya attıj'a ağır bir iddia 1 daşlann taarruz ihtimallerini kezlerine muntazam aurette 
~ardı. Fuat Beyin meş~ur talui uzaldaşbrmak için derhal il4ve memleketimize ait haberler 
rinde altma auali teşkil eden etti. uçurduklan meydana çıktı. 
fılcr brJa asanda • Şükrü Bey biraz durakladı 

amn aa n ar f1I - D&tman cuuslan harp ve daha kuvvetli bir sebep 
llenalar apaçak enlapbyordu: 1 .. :....ı __ , k tt • b" 

.. Harb · dik; h ı d ~· m11C1111e e e lenlf ır ...a.+.,.rmi• olmak için de söz-e gır · cep e er e faal. t __ L bul -•·-eh •-·- --Y 

~ışmalr başladı. Kvvetimiz \ ıye llGllUI mu.,.-. • lerini töyle tamamladi: 
11 geldi. Ve mağlfıp olm13 a Mevkilmizden ~ ~~ - Harbiye nezaretinin ca
a...&icbk. Netice ise çok aa , e ı korkuyord~ Dahili İfle~ amluk işlerile mftcadele eden 
...... oldu. cephelerdeki bareketlerumz bir tubesi vardır. Bu şubeniıı 

bakk•ada casusluk yapthyardu. harp esnasında faaliyeti çok l>&t lene içinde vataıım 
- •Glıim parçalan, en zeng' ' 
tel.irler birer birer dOşman 
eliae dGttL . 

Bwııardan Millet vekilleri 
-.le d6rt sene nibayetinae 
hn1 el•m feci hir miitareke
aa.edea 80Dl'll haherdar oldu. 
Nazu.ıa.. millete hir teY duyur
llaak ietemecliler. Çhldl ber 
Da11laa çıktıktan mevldlerdea 

Ya... ı,ıe -1 ~ 8. ?l. 1 ıenifti. Buradaki yığın yığın 
Demek, hlkümet yalnız ca- nralo getirterek tetkik etti
aulardan ~du. Millet- puz takdirde hlktmethı harp 
ten korkusu, penasa yoktu. Jaaberlerini saklamak hususun-

F akat filin ve falan phri- claki endişesinde çok haklı 
mizin Akut ettijiai millete , olduğunu takdir edeceksiniz. 
bildirmek iPle cuualuk an1111- S. izahattan 10nra, mevJp ve 
ela ne mlnuebet vardır? O undalye korkWIUDUD varit 
.... cl8pwn eline seçtikten olmadığı da pek gilzel an
sonra dlşman casusu banan 1 )aşılır. 

Sabık Maarif Nazınnın Muhteşem Bir Siyasi 
Kehaneti! Y annki Nüshamızda Okuyacaksınız .. 

Yeni Kan·ıın Karşısında Seyyar Esnaf 

Vali Muhittin B. Bu Esnafla Şahsen 
Meş~l Olduğunu Söylüyor 

..._bul' ela ( 5 • 6 ) bin •J- J Y ollarm maksadı tesislerine ı - Yeni Belediye kanunu 
)ar emaf vardır. Yeni bele- terkeclilmeai zarureti vardır. hakkında fikrinizi 80rabilir 
~ kanunu mucibince banlar 
haJb. geBp geçeceji yerlerde 

miyim? 

nelik kongrgi toplandı. Kon
grede Halle fırkam umma 
mutemet avubt l.mail Hakla, 
fırka murakıbı mulrım la.ail 
Hakla beyler bulundu. Ldiha
batta Hant fırkua namzetleri 
kazandı. 

Esasen na1111.etJeri her cemi
Jette olduğu gibi en"ell hrka 
tasvip etmektedir. 

Cemiyete kayıtlı ameleden 
kesilen (% 5) ler cemiyet va
ridafnu teşkil etmekteôll'. Va
ridat (17) bin, masarif te (17) 
bindir. Amele haftada ancak 
iki yevmiye alacall ıekilde ça
hşmakta ve yevmiye olarak 
pdib: (225) lnuut almakta
dırlar. 

Kodamanlann her ay kırk 
beş yevmiye yaptıktan görül
mektedir. Buanlar geceleri de 
çalışmakta ve gece yeYIDiyesl 
olarak (450) karaş abaaktadır
lar. Bu fazla yevmiye yapanlar 
Halk hrkamna girmif olan 
amelelerdir. 

Cemiyetin e.m nm Molla 
bey (160) lira .... ahJordu. 
Fuka tarafiDdaD kMip tayin 
edilen Suphi B. ( 120); Nuri B. 
(80), Kemal 8. (00) lira maat 
almaktadırlu. 

Fırka ile alAkadu kimseler 
işe vazıyet etmeden enel ce
miyet kasasında birikmiş 7 bin 
lira vardı. Bug6D cemiyetin 

irikmif, ihtiyat parua yok 
eniyor. Amele, hem vaziyete, 
em de maaşların yüksekliğine 

tiraz etmektedirler. 

İhtiyari Belediye 
işleri 

Belediye idatt enci\meni 
ihtiyari itlere ait tarifeyi tet
kikle meşguldür. MeselA evine 
kalorifer vesair fenni ifler 
yapbracak kimseye İfÇİ IAzım 

olursa belediye heyeti fenaiye
sine bu işi yapbrabilecektir. 

işte, yeniden yapılan tarife 
bu gibi işlerden ahnacak Oc
retleri tespit etmektedir. 

Hizmetçiler 
~ yapmaktan menec:lilmit
lerdlr. Seyyar esnafın ba ftzi
N lrarpsmda lstanbul bele
dİJeai riyuetine mtlracaat ede-

Onlan kimse işgal edemez. 
Kanuu, yollarm herhangi bir 
sebeple, herhangi ~ ve 
mfteueut tarafından işgalini 
kat'i surette menetmiştir. 

- Kaymakamhk teşkilib 
intizar etmekte olduğumu Gelecek Seneden iti
faydalan gün geçtikçe bir kat haren Sicile Geçecekler 
daha göze göstermektedir. 

rek itlerini yapabilmek için 
Waybk g&terllmesbıi iate

llliye karar verdiklerini ajre
laiy--. Ve ajrendikten IOD-

'- da Muhittin beye miiracaat 
ederek ba mesele haklrmcla 
fiJaim IOl'duk. Muhittin beyin 
bize mlyleclilderi tunlanhr : 

- Seyyar eanafm ubit 
._. nazaran versi mlkelle-
~ pek hafiftir. Sabit ile 
-,Yar arumc:laki bu mikelle-

~t farlmua, daha çok bir tek
._ tahi olan aabit esnaf aley
.... ilalll edilmesi adalete -..yirdlr. 
.. aoldai auarclan VUll 

~ 8f1J1U esnaf llaklrmcla 
tartlar koymuftar. 

Yeni kanunun hlikm6ne 
tevfikan aeyyar esnaf çarp ve 
pazarlarda değil, mahalle ara· 
lannda çalışabilir ve ticaret 
edebilirler. 

Bu vatandaşların kendi 

Halkın işlerinin çok çabuk 
ve çok kolay bir hal mecrUI 

bulmakta olduğu görülmekte

dir. Tatbikattan ve neticele-

Yeni Belediye kanunu mu
cibince belediye hizmetçileri 
tesçil etmek mecburiyetinde-

dir. Fakat ortaya teşldllt me
selesi çıktıjmclan ba it aaeak 
gelecek Mne yapalabilecektir. rinden memnunum. 

mmtakai faaliyetlerini terkedip -=-===-=-=.::a=-=---===-=--=-= 
te kendileri için kanunen me· 
ut göeterilmiyen mmtakalar
da ve yerlerde ve sabit ola
rak faaliyet göstermeleri bit
tabi takiplerini mlstelzim olu
yor. Bununla beraber b't fakir 
vatanc:lqlarm )llzumundan faz
la fiddetıe taciz edilme
lerine tabii mavafakat ede
mem. 

Maidmiyetlerine mahal ftft

c:ek herlwap bir muamele 
haber ahnam derhal mlda•a
le ederek ftdyeti ....... ede
cejim tabildir. 

Kenclisini matcfar addeden 
nt.nclıtkrm memup oJdaklan 
kaza lraJmakamlaklan mi
naat edmek baldaruu ... 
•elerİDİ taftiye ederim. fcabpa
tla bana da ~t " 

Şam'da Kürt 
Beyannameleri 
Şam' da Ktbt mahalleJerinln 

duvarlanna (Ktırdn.tan mlda
faa cemiyeti) imzalı beyanna
meler yaplfbnlımtbr: 

Bu~ 

Yeni Yol Silindirleri 
lstanbuJ belediyesi yol İnfa

atmcla kullanılmak lbere yeni 

liatem bir ailindirin tecrilbaini 
yapbrmaktacLr. T ecrlbeler iyi 
netice ..V1e birkaç adet -. 
ucakbr. 

Bir Murakıp .. 
Esnaf Cemiyetlerine 
Makine Sabmf • • • 

(Ey kerim ve DeCip Klrt 
oilu, kahhv olu AD&hm lıt
llllüle ..,.ıan 1a11a .a,llJcnıii) 

hıtablle bathJor, bir a1q Eski Halk Fn.. -~.,_ 
h · ~-- b' • / lanndan AJI ., _. _. ezyanC1U1 IOlll'a ız aae ,cep- mlyetl • 

180 
..,. 

heye k()fDIMD, harbediniz) de- ( Ra~)..::. .ıtO • 80 
miyorm. Yabua çok kola1 .. ··kiM __ ..,... Ali Bey .... 
biqey iltiyara11 iue.......... Mit ha itten ve .-ek bul 

Zalntabe ... , ............ ,.. ~ % ebtlerüaal• dolaya 

Sayfa ·ı 

1 

HAKll<I HAYAT HIKA~~ERINDEN:_ 18 ., 

Açlıktan Ôlmek Uzere İdim ••• 

Bir Köylü Çocuğu 
Beni Kurtardı ••• 

-3-
.. akat bu adamcağız ela, bir 

dilim ekmeğinden başka bir
feyc:ip olmıyaD zavallının biridi. 
Cesaret ederek başka kapılar 
pldun. Bana kapıyı açanlar 
daha ekmeklerini hnna verme
diklerini ltiylilyorlardı.Ortalıkta 
1enecek ot bile kalmamıştı. 

Aç, yorgun, aiirihıe aürihıe 
•ktam karanlığında bir kaye 
vardım. Köyün önünde bir 
çeşme vardı. Orada hayvanını 
auhyan bir çocuk gördüm? 
Yanma yaklaşarak, bu köyde 

yatacak bir oda olup olmadı
jım IOrdum. Çocuk ylz&me 
dikkatle baktı ve merhamet
ten titriyen bir sesle: 

- Hadi bizim ne gidelim, 
babama aöyliyeyim, bizde ya
tanın... dedi. 

Yolda giderk-, büttın b&
yik insanların baaa karta gh
terdilderi '-1 blplililde ba 
çocuğun merhMDeti aruandaW 
fark g6zlerimi ,...ntı. Fabl 
gh yaşlanmı ondan sakladı 

Evlerinde bizi ao - 40 y...,. 
nada Wr a.ıam karşıladı ~ 
çocuk ona meseleyi anlattı. 8' 
çocuiun babuidL Beni IOll 

derece pfkatle, neıak.tl .. 

karşdadı, hana yatacak yer 
gösterdiler, karnımı güzelce 

doyqrdum ve sabaha kadar 
IDlfll mışıl uyudum. 

Sabahleyin, ev aahibine te
tekknr ve veda ederek aynl-

clım. Bana birçok peksimetler 
ve çörekler de vermişlerdi. 

Akşama kadar yürüdüm. 
Hiçbir kay görünmüyordu. 

Ortalık kararmıya başlamıştı. 
Gece karanlığında yoluma de
vam ettim. 

Artık yüriimiye mecalim 
kalmamııh. Bir k6pek sesi, bir 

lflk, lirşey arıyan aözlerim 
Jorulmuştu, ümidim kesilmipi, 

Bir kaya kovuğu bularak on· 
1• girdim, aokuldmn, yatbm. 

Gece orta11nda bir homw
tu işiterek uyandım. Bir de 
baktım ki, tam kU'fımcla, am

pul gibi yanan iki cauavar 
f3z6 a3rd6m. Çok korktum, 

tlylerim ftrpordi, dilim bıbll
mlffu, adeta kendimi kay
•etmek raddelerine phniştim. 
Avazım çaktıjı bdar bap. 
lblya bafladım. O SU'ada ken

diındea pç•if, ba,.ır.e..... 
miştim. 

11\rkua var) 

Fethi Beyin Mahmut Beye Cevabı 

Askeri Zafer, İktısadi 
Zaferle Elele Vermeli 

Milliyet ıazetesi .. Sön Poe
ta " nm Fethi Beyle yapbj'a 
IOD millikabna ait bir cümle 
hakkmda bizden ve Fethi B. 
den birer sual 90rda. S. C. 
Fırkam Hderi ba beyanabnda 
•askeri ve aiyui zaferler bir 
milleti kurtamnya kAfi değildir" 
demişti. Siirt meb'usu Malmnd 
B. işte bu saze itiraz etmifti. 

Biz, bize sorulan suale ce
vabumzı verdik. Bu maJe F et
bi beyin cevabı da tudur: 

İzmir 9 (Hususi) - Milli
yet gazetesinde • Fethi B. 
tekzip ediyor, fakat ıeç blcla.,. 
terllvhall albnda çıkan makale 
hakkında muhterem yeni fırka 
liderinin miitaleuuu sordum. 
Şu cevabi verdiler: 

- Ben, Mahmut Beyin a&z· 
lerimi tahrif edeceğini bilmez
dim ki bu muharref fCyler 

intişar etmeden tekzip edeyim 
ft arzulan gibi geç kahmt 
olnuyayun. 

Mahmut Bey bana .. ukei'I 
" aiyaal zaferler bir mille
ti lmrtanmya kifi deiilctir , 
clm)esini ianat etmiftir. 

86yle bir fikir habnmdan 
geçmecliii için derhal tekzip ....... 

Tebibimi telaip için Mala
mat Bey .azlerlmi bu defa 
apen aaldetmek mec:bariyeö
al hiuediyor. 

Evet Beyefendi, bugln, ya· 

Mahmut B. bu man ile ne 
kazanmak Ye neyi ilpat et
mek iatiyor? bd c&.leain br-
platmw ile gize çarpa bdl
rifçilip iapat etmek istiyorsa 
bu, ... iki .,, •• olmya-
larca dshal ahit olacajı 
içba beylaude lna uh-ete kat
lanmıp. 

Anlat•'•• bepnhanir B. 
olmlmin meflmmana itim 
etmek istiyorlar. Dilflnmlyor-
lar lııi ben Gui Haretlerinin 
lmair koasreDde irat ettikleri 
nutukta, .-.. zaferin mali " 
iktiaacll muvaffakiyetlerle tet
viç o!unması prtbr; mealinde
ki pek isabetli fikirlerinden 
bqka bir fCY .ciylemedim. 

'Y anht bir fikir 86ylemif 
olacajam unnile dtunlar dol-

duran Mahmut Beyin yazılanna 
ve bu ailtunlan netrecleo Milli-
yete aarım." 

Elcrem 
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rm " her Yakit ,.ın.z ukert 
" alyaal muvaffakiyetler bir 
milleti yaf*bnıya kAfi gelmez. 
Mal iflere de azami ehemmi-

• lıı b . Geıe. nralı r~rl 'ftrilmu. 

1 - Se7JU eaafm imainin 
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dar. Bumla aahit hale plin
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BiR HARİKAI SAN'AT OLUP 20 KURUŞTUR. DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşabr, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetle!ldirir ye kana· 
maktan meneder ve d islcrin arasında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağnlanna, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve 
ağı1dan gelecek he: türlü hast.\lıkların sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır .ve birinciliği diplomalarla musaddakhr. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalye ve 
nişauıar a'mıştır. Hasan ecza deposu. Dantos di~ macunu yerine başka bir marka verilirse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzarıdır. 20 kuruştur. 

Seyrisefain 
r .• erkcz acentesi: Galata köp· 

rü bw ı ıda Beyoğlu 2362. Şubt' 
acent~si : Sirkeci' de Mühtirdar 
zacİ<" hanı al\mda Tel. fst. 2740 

İskenderiye sürat 
postası 

(E ) vapuru l 2 Ey-

ge lül cuma 13 
te Gala ta 

rıhtımından kalkarak cu· 
martesi sabahı İzmir'e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'Y.e va
racak ve çarşamba isken· 
deriye'den kalkarak İzmir'e 
uğı·ıyarak İstanbul'a gele-
cektir. 

Trabzon ikinci 

ı postası 

(Ankara) Vapuru t t 2y· 
Jul perşembe akşamı Ga
lata nhbmından kalkarak 

Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireaon, Trabzon. Rize, Ho
pa'ya gidecek ve dönüşte Pa· 
zar iskeleaile Rize, Of, Sür· 
mene, Trabzon, Polathane, 
Gireson , Ordu , Fat • 

sa, Samsun, Sinop, İnebo· 
lu'ya uğnyarak gelecektir. 

Gayri menkul malların 
açık arthrma ilanı 

lstanbul 4 üncü İcra memurlu· 
tundan : Açık artbrma ile paraya 
çevrilecek gayrı menkulün ne 
olduğu: Kötk ve ittisalindeki dük
kAnlar 

Gayn menkulün bulunduğu 
mevki mahallesi, sokağı, numa
rası: Erenköy Sahrayıcedit lstaa
yon. c. 30, 30, 30, 30-1, 30-2, 30-
3 No. 

Takdir olunan kıymet: 8583 
lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: Jıtanbul 4 üncü icra daire
ıindc 11-10-930T. Saat 14 ila 16 ya 
kadar. 

1 - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnameai 29-9-930 tarihin
den itibaren No. ile lstanbul 
4 üncü icra daireıinin mu
ayyen numarasında herkesin gÖ· 
rebilmesi için a~ıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
iıtcyenlcr işbu şartnameye ve 930-
325 dosya numarasile memuriye
timize müracaat etmelidir. 

2 - Arthrmayn iştirak için 
yukanda yazılı kıymetin yüzde ye
di teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit 
olmıynn ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husu• 
ıile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi güp içinde evrakı 
müsbltelerile birlikte memuriye
timizc bildirmeleri icap eder aksi 
halde hakları tapu sicillile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş• 
masında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artbr
mayn iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş lüzumlu mahi
m~tı almış bunları tamamen kaJ?ul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Uı
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmezse gayri 
menkul ikinci bir arttırma ile sa
tılır ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal· 
maksızın memuriyetimlzce alıcıdan 
tahsil olunur. Beş numarala fıkra
dald ttarl tahakkuk etmek kaydlle 
üç defo bağırıldıldan sonra gayri 
menkul en \.ok arthranın üstünde 
bır:ıkılır. Şnrt tahakkuk etmezse 
arttırma qeri bırakıhp alıcı tnah-
h .tJcrinden kurtulur ve teminat ta 
kall:ar. 

KAB ZLIK Sul• HAZIM Karaciğer ve böbrek hastalıklarında hamile MAZQN MEYVA TOZU almak pek nafidir. Mey-
kadınlann gasyanmda deniz tutmasında vaların ekseri havassı n afia-

srnı camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücuda latif bir ferahlık verir. Bahçkapı'da Zaman, lzmirde Moreno Margunato ecza deposu. 
Umumi deposu: Bahçekapı iş bankası ·arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi J 20 kuruş. 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

Leyli ve Ti• La SELEBI• Kız ve 
Nehari Erkek 

Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 
Asrın icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilah haizdir. Kayit muamelesine başlanmışhr. 
Kayit için mektebe veya İstanbulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebilir. İs
tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait işlettirile
cektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi Jteşrinievvlde derslere başlanacaktır.Bebek21f 

Telefon İstanbul: 2867 

Nişan taşında 
• • 

ŞiŞLi 

TABA K 
LİSESİ 

t eşkilibnı tevsi ederek u ANA ve İLK,, 
ımıflan ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 
eski {15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

LEY L i 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 
Telefon: 
Beyoğlu 2517 

-ANA • İLK - ORTA • 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

Orman • n uavıı ı 
f\ 

~tiştirmek üzere Orman ameliyat mektebi açılmıştır. Leyli ve meccanidir. fahsil 
mllddeti iiç senedir. İstanbulda Büyükdere Bahçe köyündedir. 

Talebe kayt ve kabulüne başkınmıştır. Kayıt ve kabul muamelesi lteşrinievvel 1930tarihi

ne kadar devam edecektir. 
25 talebe alınacaktır. Faila talip zuhurunda aralarında müsabaka yapı!acakhr. 

Orman ameliyat mektebi keyıt ve kabul şartları. 
J - Talipler Türkiye cümhuriyeti tabasından olacaktır. 
2 - Taliplerin yaşları 25 ten yukarı olmıyacaktır. 
3 - Talipler orta mektep mezunu olacaktır. 
4 - Talipler hastalıklı sakat olmadıklarını, anzalı yederde dağlık havalide yuruyup gez· 

meğe ve hayvana binmeğe bünyevi teşekkülatının müsait ve mütahammil olduğunu tasdik eden 
bir tabip raporuna malik olacaklardır. 

5 - Talipler iyi ahlaklı olduklarım ve hiçbir 
bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca 

malik olacaklardır. 

güna cezayı miistelzim ef'al ve harekatta 
tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına 

6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki şartlarına tevfikan noterlıkten tasdikli kefa
let senedi vereceklerdir. 

Orman mühendis muavini olmak için Orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orto 
mektep mezunları J teşrinievvel 1930 tarihine kadar i~tanbul'da Büyükdere .. Bahçeköyü'nde 
Yüksek Orman mektebi rektörlüğüne, yahut Orman müdürlüklerine, orman müdürleri olmıyan 
yerlerde en büyük mülkiye memurlarına bir kıt'a istida ile müracaat etmelidirler. Talipler 
istidalarına huviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, aşı şahadetnamesi hüsnühal mazbatası ile 
tabip raporunu raptetmelidirler. 

Trabzon lüks postası 

SULHvaf;iui11 PERŞEMBE 
günü saat 20 de Sirkeci rıh· 
bmından hareketle ( Zongul· 
dak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, Görele, Trab· 
zon, Rize, Mapavri, Atma, 
Hopa ) ya azimet ve ayni is· 
kelelerle Siirmene, Vakfıkebir, 
ve Fatsa uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Cayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 
İstanbul icra memurluğun· 

dan: Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Tahtında dükkanı ha
vi bir bap hane. 

336-2906 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmıya iş'l:irak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile 
sabit olmıyan ipotekli alacak-
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 

ALDANMAYINIZ 
F antazi Kaşa Pantalonlar 
Zarif Çocuk Elbiseleri 
Sof Ceketler 
Yazlık Keten Elbiseler 

Kostümler 
Pardesüler 
Ismarlama Kostümler 

5 liradan başlar 
5 liradan başlar 
7 lir..ıdan başlar 

8 liradan başlar 

t O liradan başlar 
13 liradan başlar 
25 liradan başlar 

KAZMİRCİ ALİ RIZA 

Tayyare Piyankosu· 
YEVMİY~ 
ZENGİN 

5 KURUŞ VEREREK 
OLMAK iSTERSENiZ : 

TAYYARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALiNiZ 
k~ırD~i 11 Eylül 1930 dadır ... 

BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRAOIR 

Karaköyde borsa hanı kapısında 

Malul Gazi Gişesi 
Birinci keşidede bilet almıyan müşterilerine naçiz bir hizmet 
ümidi!e bugün ve yarınki perş<'mhe günü saat bir buçuga kadar 

bir buçuak lira ile devamh bilet satışına başlamıştır. 

deli zamanında verilmezse 
gayrı menkul ikinci bir arttır
ma ile satılır ve bedel fkrkı 
11e mahrum kalman yüzbe beş 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Beş numaralı fıkrada· 

ki şart tahakkuk etmek kay-- ' 
dile üç defa bağırldıktan son-
ra gayri menkul en çok arttı
ı-anın üstünde bırakılır. Şart 

tahakkuk etmezse arttırma 

geri bırakılıp alıcı taahhütle· 
rinden kurtulur ve teminatta 
kalkar. 

5- Arttırmanın 0lrinci 
veya ikinci olmasına ve gayn 
menkule tealluk eden kanuni 
hakka ve satışın tarzına göre 
diğer şartlar. 

Y azılaıı gayri menkul yuka
rıda gösterilen şeraitle 15-10-
930 tarihinde İstanbul 7 inci 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arthrma 
şartnamesi dairesinde satılaca
ğı ilan olunur. 

Müstahzaratı 

FABRİKASI 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'atı mamulci
tını muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV ~ 

Pertev diş ma
cunu, Pertev ko· 
lonyalan, Pertev 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat : Sirkeci salonu kar· 
şısında Mizan oğlu han No. 2 
Telefon: İstanbul 354 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı No. 
Galatada Sultanbeyazıt mahal
lesinin Beyzade sokağında No. 
35 ve 37 takdir olunan kıymet 

haklarını ve hususile faiz ve ZA YI - Askerlik vesikamı kaybet- Bakteriyolog, Patolog 

Birinci sınıf terzi 
Hazır ve sipariş üzerine son 
moda kadın elbisesi yapan 

birinci sınıf bir ecnebi terzi 
iş arıyor. Beyoj-Iu 1620 nu-

muraya müracaat ediniz 

tamamına J 620 lira 
Arttırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat: İstanbul 7 inci icra 
dairesı kaleminde 15-10-930 
çarşamba günü saat 16 da 

. f d ' 1 'dd' 1 tını. Yenisini çıkaracaaımdan e1kiainin masra a aır o an ı ıa arını 
hükmü yoktur, 

işbu ilan tarihinden itibaren Arapcamil, Çeşme meydanı tanufat 

20 gün içinde evrakı müsbitc- :ı meleıinden Halil oğlu Halil 

lerile birlikte memuriyetimize -
bildirmeleri icap eder. Aksi --------------
halde hakları tapu sicillile sa- Doğum ve kadın hastalıkları 
bit olnnyanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

mütehassısı 

Doktor 

M L .. &f. 
Prof. Dr. • U '- l 
Dahili, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında 15 No.da kabul etmektedir. 
Muayenchaneı Tele.fon lstanbul 2323 
lkamet&'l}u : ,, ,, :::236 

Feyzi Ahmet 
S - Artırmanın birinci ve )'a 

ikinci olmasına .. e gayrı menkule 
teaUük eden kanuni hakka ve 
Hlı~ın tarzına fÔre diğtr ,artlar. 
Mü!·crakim verg!, belediye, vakıf 
icnrcsi mlitteriye aittir. 

Y azalan emlak yukarıda JÖSteri --- 8EŞ1 K TAŞ --
len 11 • 10 - 930 tarihinde latan- D İ K 1 Ş y U R D U 
bul 4 üncil icra memurlutu oda-
ım<la itbu ilan ve 1.iaterilen Talebı kay.ta batlaclı •erıl 12 

l - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi g_g..930 
tarihinden itibaren 337-2006 
No. ile lıtanbul 1 inci icra 
dairesınin muayyen numarasın· 
da herkeıi.n g6rebilmeıl için 
açıktır. blnda yazılı olanlar
da ful. main.at •'••k .._ 
tlrıalw, ~ prtaami,. •• 

4 - Gösterilen günde art
brmıya iştirak edenler arttır

ma ıartnamesini okumuş ve 
lüzumlu maleimab almış bun· 
lan tamamen kabul ebnİf ad 
ye itibar olaaurlar. OatGade 
bırakdan «•7" menkulün ite-

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiabmer binası 

No. 10 Telef.on lst. 2622 

Zühr•vt butalaklar mütebutııı 

Cuma:lao maada lıet' ıün An
caddeıi No. 43 

:ırtırma şartnamHi alreslatle eylülde açılaeakbr. Akuetler '2 
. ; ' "'°a<Tı ilin oluınw. l•llliı••lliı•••••••••• 

Mea' ~ı mlldtlr: Selim Raf!tP 

I 
I 


