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ŞİDDETLİ KANUNLAR YAPILACAK DEGILDI 
SERBEST FIRKA KATIPI UMUMiSi NURi BEYiN iç SAYFAYA DERCETTllôlMlZ BEYANATINI OKUYUNUZ ... 

Gazetelerin Serbest Lisanını Takyit Etmeyiniz!\. Vicdan Hürriye- 1 

Cümhuriye. timizin Temin E ttig"' i tini Koruyunuz 
Son Posta Vasıtasile 

Hürriyeti Ihlil Etmiş Olursunuz •• Hamduuahsuphi Beye 

serbest Cümhuriyet 
Münasebetile Dün 

Fırkası Son Hadiseler 
Bir Tebliğ Neşretti .• . 

lfrkaç ,Un enel fırka ... ıffl IWllu•da 0..S Hanıtlerinla a .. lr "1urchaklllll c:eYabl mektuba dereetalftik. Bu mektup dlln 
t"'k.ir edU ... ek .. kaklar• talik olwıch. R ... lnab, hallan hu aektupl8n ebaak lfla lbru ettlfl tehalllldl rl-terınekt .. -ı · . 

Agtlın, 14 - Mtıluılenal 
olaıgan 6fmç/ilc lwgectuUltı
tlu. Kıı'llfHltll ve lılU ••lnhn 
hr zaman akislerini tllnll
gttnler •izden 6ıına bekligor
lanlı. Halle snıill Ga6i•iM 
•Öylttdikl11rinizi söglemelc 
istiyordu. Fikir w vicdan 
IUirrigetini korııgunuz. 

Serbeat Aydın ocak re .. i 
Adnan 

Adana' da 
Gazetelerimizi 
Kim Topluyor? 

Bugünün Meselelerinden 
Müteessir Olma Arkadaş l 

Tevkifin Memleke 
Tecellisine Bir D 

Vesile Olaca.ktır. 

Senin 
Adaletin 

Daha 
Dün Tevkifhanede Selim Ragıp Beyi 

Edenler Böyle Söylüyorlardı 

Ba memlekette tanıdık veya tanımadık ne kadar gaıetecl 
•emen bep•inl de dün l.tanbul tevkifbaneainde J'Ördük. 81 " 
b6.tün doatlanmız, geceyi tevkiflianede ıeçiren Selim Rarıbı r 
rfttiler: 

- MüteeMir olma arkadaş; senin tevkifin memlekette a 
tecellisine, Türk hikiminia adaletperverliğini l•pata bir def 
Ye•ile olacaktır dediler. 

Selim Ragıp B. on bet Jlelledıilll.-1 dnam .den. ıaıe 
hayatında feletfn germii ........ j'6rmlftü. Binaenaleyh 
teeasir detildi. Karan metanetle belsliı:ordu. 

Arkadaıımu: ötleden ...,. Doter vuatuile vekilimiz 
Emin Beye yeni bir vekalet verdi ve tahli~ iPa ap ceza riy 
bir istida takdim etti. Bu i•tida buıüıı muamele görecek ve ku 
ümit ediyoruz, a.rkadaıımu: yann ıabah •aiful başında buluna 

Birkaç gündenberi Anado
lunun muhtelif yerlerinden, 
bilhassa Adana, Kayseri ve 
Gemlikten gazetemizin bazı 
meçhul kimseler tarafından 
toptan alınarak satılmasına 

iatldanın ıureti ıudur: · 
iST ANBUL AGIR CEZA MAHKEMESİ RlY ASETl ALIY 

} meydan bırakılmadığını haber 
1 veren mektuplar alıyorduk. 
Doğrusunu söyliyelim, bu ha
berlere evvela inanmak iste
medik. 

Fakat diin gelen Yeni Adana 
f gazet~inde bu fı:aberi teyit 

Serbest cümhuriyet fırkası- •;aziyeti konuştu, hadiseyi pro- Milliyet ve Cumhuriyet n L . ~. ~den bır yazı görduk. 
llln merkez ocağı dün Fethi testo) etmiye karar verdi ve . eleri tebliği aynen sütunl~ı·ına "Yeni Adana,, gazetesi son 
~eyin riyaseti altında toplandı. gazetelere birer tebliğ gönder- geçirmiŞler. Fakat hakkında zamanlarda Son Posta ile 
llmir' de ve İstanbul' da bazı di. Bu sabah arkadaşlarmıwn herhangi bir mütalea derme· diğer bir iki refikimizin sab-
ıazeteci arkadaılarımızın tev· bu hususta ne yazdıklarına tın · I d' f& çıkarılmadığını bildiriyor, iti yan e emış ~r ~r. bu gazetelerin bazı kimseler 

--:=·f= e=d=-il_m_e_le=n=-· n=d_c_n_m_ü_te=-h_a_s_sıI __ b_,a=k=tık=-. - = -..==--=--........ =-=-===[~D-=e_v_am_ı _2 _ın=c=ı ,,,_sa=yf=a=-d,,..a=)~"':" tarafından toptan satın alındı-

İ zmirJe Heyecanlı Bir Dava Rü'yet Edilecektir: tın~;:.~;. ve;zr:: ıraz•te 
1 

gönderiyoruz. Bu gazetelerin . 

4 Kı.Şl• Harı• l'.:...J Müdürümüz Selim Ragıp B. Tevkifhanede Zekeriya Adana'da görülmemesi hayre· 
' B. Arkadaşımızla Hasbülıal Ediyor. · :.mi:ıi mucip oldu. ------- Gazetelerin satışına mani 

O 1 k olmak, fikirlerin mtinakqasm-a r a ... dan korkmanın en btıyük tfta ... 
hürüdür. Gazeteleri satbrma
ırıakla hakikatin] yürümesine lzMiR BAROSUND.~ KAYIT-

1 

lı BULUNAN TEKMİL AVU
lt\ TLAR GAZETECİ ARKA· 
l>AŞLARIMIZIN VEKALETİNi 

DERUHTE ETTlLER. .. 

lzmir, 14 ( H. M.) - Mev· 
\..f bulunan arkadaşlarımız 
ı,llgiin bir istida vererek tah
liye edilmelerini istediler. Mftı
~lltiklik bu talebi kabul etti. 

akat mahkeme riyaseti itiraz• 
~· .bulundu. Binaenaleyh mev· 
~ufıyet ipka edildi 

Bunun Uzerine arkadaılan
ltUı kendilerine mUtterek bir 
;~kil aradılar ve ıördüler ki 
it ort zat mtiıtesna olmak Uzere 
it llıir barosuna mukayyet ne 
•du- avukat varsa hepsi de 

;::.vkuf ııazetccilerln vekiJe
t~c1' · fahriyen deruhte etmek-

1rler. 

~ Arkadqlanmııı vakiletini 
d' ruhte eden avukatların ade-
1~ (125) tir. Avukatlar öj'
da en sonra baroda toplanarak 
bi~~Ya eaas olan makaleleri 

lliır gözden geçirdiler. 
... .. epıi üzerine uzun uzadıya 
-unak d b l>u ata a ulundular ve 

( 6azılu içinde mes'uliyeti 
evanu 2 lnoi sayfada ] 

mani olunamaz. 

Memlekette ticaret serbesti- 1 
sini takyit eden bu adamlar 
hakkında tahkikat icra ettiril· 
mcsini ve fikirleri bu suretle 
boğmanın mömkön olmadığı· 
ilin kendilerine tefhimi lüzu
munu ait old~ makamdan 
rica ediyoruz. 
-
Harici Ticaret 

,Bürosu 
Ltanbuldaki harici ticaret 

börosuna lstaabul, lzmir, 
Adana, Mersin Ticaret oda
larından birer aza intihap 
edilecektir. 

lımir, Adana, Mersin tica• 
ret odalannın intihap edeceği 
aıalar latanbulda oturan tüc· 
carlardan olacacktır. 

J 
Bunlardan başka lkbsat 

Vekileti de üç aza intihap 
edecektir. 

-=--===-==-=-=---=---==-' 

ıuron:5 
ikinci Piyanko 

Son Posta 'y.a Mahsustu 

Reis Beyefendi Hazretleri, 
İzmirde münteşir "Hizmet,, gazetesinden iktibas edil 

yazıdan dolayı güya hükUmetin manevi şahsiyetini tah · 
ğim iddiasile aleyhime ikame olunan hukuku imme 
münasebetile İstanbul albncı istintak hakimliğince hak 
tevkif karan isdar edilmif ve eezkiır karar üçüncil ceza 
kemesi ıeb 1 !inin tasdikine iktiran etmiş olduğwıdan Geza 
lü muhakemeleri kanununun 111 ve 297 ncl maddelerile 
vakkat maddesinin ahkamına tevfikan ve itiraz tarikile 
mı ililerine müracaata mec.bwiyet hasıl olmUfbu'. Eweli 
kif lCararuwı doğru olmadığı: 

Gazetena binniabe az ehemmiyeti haiz olan ikinci .. 
na telhisen ve ki:içük punto ile nakledilen maltebea yuıy 
susi bir ehemmiyet atfedilmediği ve bu bapta b:r kasb m 
ile hareket olunmadığı en kliçllk bir dikkatle farkedileb • 

Yazının mahiyetine gelince, altlan çizilen fıkralarda d 
dan doğruya hükUmetin manevi f&hsiyetini istihdaf ede 
sarahat veya deiilet dahi mevcut değildir ; nihayet olsa 
balkın göğsüne kurşun sıkarak takibata hedef olan va.zif 
şinaa birkaç memur hatıra gelebilir ki bu mlllihazayı ta 
bütün bir hükümet müessesesi!'e teşmil etmek doğru ola 

Tevkif gibi mühim ve ağır ve hürriyeti salip bir k 
kafi deliller olmadıkça milteenni davranmak ve her 
maznun lehine diişünmek ceıa esaslarının • en basitleri 
ıayıhr. Bundan maada, doğrudan doğruya tarafımdan s 
mevzubaha olmıyan bir ıuç karşısında devlet kuvvetlerini 
muhatap ittihaz ettiğim iddia olunamıyacağına göre C. U 
kanununun 104 llncil maddesinin 3 üncü fıkrası batara g 
mek iktiza eder. 

[Devamı 2 inci Sayfada J 
"'---""===-z::===I 

Şark İsyanı Tanıamen Bitti 
( Tafsilatı iç sayfamızdadır) 
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2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Tevkifat 
Karşısında 
Halkın Fikri 
İzmirdeki refiklerimi:ıle Son 

Posta1ya karşı yapılan takibat ft 
:son tevkifler hakkında ban krai
lerimiıin fikirlerini sorduk. Aldı
ğımız cevaplarda şu fikirler 
serdediliyor : 

Kemal B. ( Osman Beyde, 
Ahmet B. sokağında) 

- Tevkifata müteessirim. 

* Sabahattin Ali B. ( Yiiksek 
muallim mektebinde Pertev 
Naili B. vasıtasile) 

Halihazırda kuvveti elle
rinde bulunauranların mevki
lerini ,ııuhafaıa için bu 

"'\ kuvveti mfimk n olduğu leadar 
şiddetle istimal edecekleri 
gayet tabiidir .. 

* Muhsin B, (Fatih, Saraçane 
başında) 

- Fikir meselelerinden do
layı tevkifata taraftar değilim; 
yalnız herkes efkannı kanu
nun hudutları dahilinde söyle
melidir. Hükumetin manevi 
şahsiyetini tahkir keyfiyetinin 
herhangi bir makaleden ne 
dereceye kadar teayyün ede-
ceğini takdir edemem. Bunun 
takdiı i malikemelere aittir. 
Mahkemelerimiz halkım ı z ı n 
lıürri et1etine hürmetkardır. 

* Sait bey ( Gaziantepli, ls-
tanbulda misafir ) 

- Hürriyet için yazı yazan 
muharrirlerin tevkif edilme
sine çok müteessir oldum. 
Bunların erken bırakacak
larım ümit ediyorum. 

Hilmi 
Çarşi 6) 

* B. ( Beyoğlu, Yeni 

- Ben hararetli fikir ve 
kalem münakaşaları taraftan-

. yım; bu mÜTi".tkaşalar vatan 
gayesile yapiınahdır. Son Pos
:ta ile lzmirdeki gazetelerin 
vatan ve memleket meselesini 
daima göz önünde bulundut
duklnnn'l kaniim. Bunların tev
kiflerine çok müteessirim. Ha
kikat hilr hakimlerimizin kar
şısında herhalde tecelli ede
cektir. 

* Sad.-eittio B. (Aksaray Kü-
çük Langada J 58) 

- Bu tevkifat karşısında 
vicdanen çok acı duyuyorum. 
Gerek izmirdeki Hizmet gaze
tesi ve gerekse Son Posla 
cümhuriyet ve hürriyet için 
neşriyat yapıyor; bu neşriyat 
hakim fırkayı miiteessir etse 
bile gene hoş görülmelidir. 
Cümhuri)•etlerde iktidar sui 
istimaline mani olmak için 
serbest ncşriyat.ı lüzum ve 
ihtiyaç vardır. 

DA 
Gazetelerin Ser
liest Lisanını Tak

yit Etırieyiniz.. 
( Bat tarafı 1 inci sayfada J 

Yarın gazetesi ise tebliği 
aynen alınış ve mesele ~ 
da bir de başmakale yaz

mışbr. 

( Vakıt) gelince, bu mes-

lektaş tebliği aynen yazmaktan 
çekinmiş, esasen doğru bulma

dığını söylemiş, gazetecilerin 
tevkifi hadisesi hakkında ise: 

- Biz seyird mcvkiindeyiz, 
$Ördüğümüz manzara hcikkın<la 
bu dakikada mütatea beyanına 
hakkımız yoktur, demiştir. 

S. C. F ırkasımn tebliğini 
karilerimize takdim ediyoruz: 

.. İzmir'de ve burada ban gaze
teci nrkdaaşlanmwn tevkif olun
ması matbuat hürriyetine bükü-

metçc henüz tehammül edilmedi
ğini göstermektedir. Bir fırkanın 

mutemetlerinc •e hükumetin 
bau icraatına yapılan tenkitleri 

Büyük Millet meclisinin manevi 

nhsiyetine tecavüı suretinde 
göstermek hiçbir davayı ispat 
edemez. lzmir'de çıkan Anadolu 
gazetuinin neşriyab meydandadır. 

Bu gazete temiz ve fuiletli bir 
halk kütlesini ıarbot n para ile 
satılmıı tabirlerile tahkir etmiftir. 

fzmire muvua1abmın mülhakatta 
pek fena te5İrler uyandırdığına 
dair gazetesine binlerce telgraf 

ıeldifini yazarak aınlı;ız neşriyatta 
bulunmuştur.Kanunun, halkı tehyiç 

edici havadi~ neşredenlere teallük 
eden maddesinin tahb hükmünde 
kalan bu neşriyat ve taaniab:ı 

muharriri serbest geı:erk<'D '7e 
lzmirdeki acıkh hadiseye bu 
neşriyat sebep olduğu bugun 
bükümet gue~elcrinin de tahtı 
itirahnd iken, teşkilab esasiye 
kanununun millete babş ve 
temin etmi olduğ'u tabii ve 

mul..addes bir hakka istina
den salahiyetini istimal eden
leri tevkife kalkıtmak Türk cüm
buriyeti ve bu cümburiyetin temin 
ettiği matbuat hürriyeti namına 

protuto edilecek bir Yak1adır. 
Anadolu sa.zetesini it:bam 

ediyorum. Cümburiyet bikimle

riDden adaletin bitarafa.ne tecelli 
ettirilmesini beklemek baldn
mııdır." 

Sergiler için_ 
İstanbul Ticaret odasındaki 

sergi komisyonu içtimalanna 
devam etmektedir. Şimdiye 
kadar üç içtima yapılmışbr. 

Komisyona sergiier komiseri 
Daniş B. riyaset etmektedir. 
Komisyon bundan soııra açı
lacak sergilerde perakende 
mal satılıp sablmamasını ka
rarlaştıracaktır. 
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Günün Tarilı 

Serbest Fırka Temin Ediyor İzınirde Heyecan- Ağnda Tenkil 

G 1 I• . y • lı Bir Dava lRuyet Harekab Bilfiil 
azete er ÇID enı Edilecektir.. Hitam Buldu 

Kan un y apılmıyacak ( Ba, taraf. 1 inci •ayfada ı Ankara, 14 (felefoala) - Atn -.. 
klb bilfiil hitam bul11Nft blltlln ımlt9 

Millet Meclisi Munhasıran Mali Me- :;! ı!:!rir v:~~r.bi~:.m_: :~~:~~~;al:7:::~:•lr. = 
1 1 • M •• k • ı• • T J hitamında avukatla ile ko- maktadır. Şura7a buraya kaçan takild se e erın uza eresı çın op anıyor nuştuk. Aldığımız cevaplan de toplanmaktadır. 

Dün S. C. fırkası katibi seyahati münasebetil gezdiği
umumuu Nuri beyle görüştük. miz yerlerin çoğunda bunun 
Günün mühim meseleleri hak· canh misallerini gördük. Hü
kmda sorduğumuz suallere şu kumet memurlan Halk fırkası 
cevabı a1dık : erkanı gibi , Halk hrkası 

-''Gazetecilerin tevkifi bizi erkim da büknmet memurlan 
ço müteessir etti .• Murakabe- gibi hareket ediyor, ve elle
nin birinci şarb fikir ve mat- rinde mevcut bütün hükiımet 
buat serbestisidir. HükUıne ve fırka teşkilabnı Serbest 
bu ser.hestiye azami derecede Cümhuriyet hrkasırun inkişafı
hürmet göstermek qıecburiye- na mani olacak surette kulla
tindedir. Bu meselede lideri- nıyorlardı. Halbuki hükumet 
miz F cthi Beyin gazetelere memuru bitaraf olmak ve her 
verdiği beyannamede fırkamı- iki fırkaya karşı da müsavi de
zm noktai nazan tesbit edil- recede müsamahakar olmak 
miştir. Buna ilive edecek baş- mecburiyetindedir. 
ka bir sözümüz yoktur.» Firkamız hükUmet memur-
Sorduk: lannm bu tarzı barak.etini mer-

- Gazetecilerin tevkifini kez nezdinde protesto etmiş, 
ve M. Meclisinin fevkalade iç- fakat bizi tatmin edecek hiç 
timaa davetini hükumetin bir cevap almamıştır. Halk flJ'· 

kasının hükumete dayanarak 
tekrar tazzik siyasetine avdet cemiyet işlerine, intihaplara 
etmek arifesinde bulunduğu- karışması gayn kanunidir ve 
nu gösteren bir ali.met olarak bunun bir in evvel önünü al-
teJakki etmez mi&iniz? mak lazımdır. 

- Hayır. Tazyikten maksat Mili clis" lan-
şiddet göstermek, takriri sükuA n - . et me min top 

masında başka bir maksat 
kanununu ihya etmekse, buna görüyor musunuz ? 
kat'iyen ihtimal vermiyorum. _ Hayır.. Müstacel kambiyo 
Gazetecilerin tevkifi meselesini ve bazı mali meslelerin hallinden 
iyice tetkik etmiş ~eğilim. b k h" b. ksa k 
Binaenaleyh bu · t kild aş a ıç ır ma t yo tur. 

ış e ne şe e YaJ b .1 .1 h"kA . 
hareket ettiklerini bilmiyorum. ~ız. u v~sı e ı e u ume~n, 

Fak at bunu tazyik siyasetinin bir !11alı sıyaseb h~klanda meclis~e 
mukaddimesi addetmek do~ ı ızahat vermesı muhtemeldır. 
değildir. r. Bu takdirde münakaşalar ce-

F akat hüküm etin Halk fır- reyan etmesi muhtemeldir. Biz 
kası ile el ele vererek fırka- ~ önümüz.de daha bir ay var diye 
mızm inkişafına mani olmak hazırlığımızı yavaş yavaş yapı
içi~ he~ türlü tetbirlere tevessül yorduk, .:1imdi biz de isticale 
ettıklenne süphe yotur. İzmir mecbur olacağız demektir. 

bir cümle ile hüllsa edebiliriz: Ankara, 
14 

(A.A.) - Ain tedip 
hareklb e9klyıuwa lnhlzamı kat'lyealle 

- Filhakika ortada vatan hitam bulmuş ve bir hayli ıeesa maktul 

menfaat, aleyhine, yapılmış bir olmufbır. Dııfıtıla.a cfkiya baldyesHo 

cürüm vardır. Bu cürüm de metrukAtı ve mağaralarda, ıarp yerlere 

gazetecilerin, gördükleri haki- fiz.leııalş olan perııkendelerl toplamik 
Uzere tertip edilen mGfrUeler tar.ima 

kati daha evvel söylememiş 
aıneliynb1e ~etgulcHir. Hareklt bfüıma 

olmalarıdır. enniotir. 

İzmir, 14 (H. M) - Ana· 
dolu gautesi mes•uı müdürli 
bugün hakikate muhalif neş
riyatta bulunmak :zannı ile 
tahb tevkife alındı. Gazetenin 
sahibi olan Haydar Rüşü bey 
meb'ustur, masuniyeti teşrüyesi 
vardır. Takibabn intacı için 
Millet meclisinin müsaadesini 
almak lizımdır. Mes'ul müdür 
mevkuftur. 

Reisicümhur Hz. 
Aldığımız malUınata göre 

Reisicümhiir Hz. birkaç güne 
kadar Ankara'yı teşrif buyu
rarak Millet Meclisinin içtima
mda hazır bulunacaklardır. 

Gazi Hauetlerinin bilahare 
lstanbula dönüp dönmiyecekleri 
malüm değildir. 

Seyyar Esnaf 
Nerelerde Satış Yapacak 

- -
Yeni Belediye kanunu sey

yar esnafın sokaklarda satış 

yapmasını menetmektedir. Ka

* MOSKiRAT iNHİSA"RI ŞA· 
RAP SATIYOR-Müskirat inhisar 
müdürü umumisi Asim B. Trak· 
yadaki şarap imalatını ve Müref
tcde yapılmakm olan şarap 
kavnıı teftiş ederek dün dön• 
müştür. inhisar ida~si bu sene 
Müreftede külliyetli miktarda şa
rap yapacakhr. Bu şaraplar barice 
gönderilecektir. 

lf- KAÇAK KAZAN BULUN
DU - Dün inhisar memurları 
tarafından Kuruçeşmedc müteah
hit D.,moniko F o tinin evinde 
tabarriyat yapalmıt. bütün tefer
ruatile berabet bir kazanla du' 
rakıaı muaadcre edilmiştir. 
* MOSKIRA T INH1sAR.I şlşE 11-

CARFT! YAPIYOR - Miiakirat lıalıWr 
idaresi 400 - SOO kllolUk soma bidon• 
laruu amillere 900 - 1000 Uı-aya utarkeıt 
(250) adet 100 ve (SO) det te 10:>0 
rrıunlık ıişeJerdeıa alma1an busaınuıtı 
mecbur etmiftir. Amiller büyiik pııra 

va-erek 10ma alma11 kabul ettikleri 
halde inhisara taht olmıyan ş·,e:erln 

de bu tekilde rıatılmak l•lenmeslrıi 
gayri kanunt bularak aliye nklletine 
tikiyct etın!şlcrdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= , nunun t~hlki yüzUnden 5-6 

* BiLECiK RAKISJ NE KAZA• 
NIR ? - Blleclk rakı fabriluwndan 
bir sere::le (90) bba lir.ılık k.auınç üze
rinden (8) bin lira vugi lırteumi:j i.se 
de fabrika sahibi bu.ııa ithaz etmiş 

idL Kazanç müfettişleri tarnfmdao 
defterleri teOa'k ve müskirat iohisıır 
mcmurlannın da murakabesi altmda 
bulunan bu kuancın kat'J o!dup tea
bit edilerek tediyesi k11t'ilc9tirilmlştir. Bugünün 

( Baş tarah 1 jaci 
1 
aaJfada ) 

... 
Saniyen: tevkif kararının istirdadı; 

Binaenaleyh tevkif karan yolunda değildir, ref'i lazım 
gelir; ancak makamı ililerincc inaklıs bir kanaate revaç ve
rildiği takdirde C. U. M. kanununun 117 inci maddesi muci
bince tcnaip buyrulacak miktarda kefalet iracsine de hazır 
bulunduğumdan bu tarik ile tevkiften vaz geçilmesi hususunu 
da kaydi ihtiyati ile istida ediyorum. · 

Netice : Tevkif karanmn itirazen tetkikile refine ve aksi 
halde kefaletle tahliyem hususuna himmet buynılmasım talep 
ve istida eylerim efendim Hz. 

DAHiLiYE VEKALETİNiN CEVABI GELDİ 
Dün mes'ul müdürümüzün tevkifi münasebetile müstacel 

telgrafla Dahiliye Vekaletine müracaat ettiğimizi, fakat henüz 
·cevap alamadığımızı yazmıştık. Beklediğimiz cevap akşama 
doğru geldi, ayuen dercediyoruz: 

Ankara, 14 - T elgrafnameniz icap eden mütalea ile tebilğ 
edilmiştir. Gazeteniz hakkında kanun hükmünün tatbik edi
leceği tabiidir efendim. 

Dahiliye vd~alfti lia'c rri ır.<"bcs müdürü Ekrem 

bin seyyar esnaf müşkül va
ziyette kalmıştır. lstanbul be
lediyesi bu vaziyeti görerek 
seyyar esnafın aşağıdaki yer
lerde hergün satış yapmasını 
kabul etmiştir. Seyyar esnaf 
bu yerlerde : 

Marttan ağustos nihayetine 
kadar saat 18 ile 22 arasında, 
l eylülden şubat nihayetine 
kaaar saat 17 ile 21 arasında 
kadar satış yapacaklardır. Bu 
yerler şunlardır: 

F tlhtr. Çutamba, Karagüm-
riikf'~ Topkapida: Saraymeydanı, 

Samalyada: Bahkçılana yerinde, EyGpte 
Çarşılçinde, Olküd~ Atlamatquada, 
Bcyaı.ıtta Atlamatatında, Gcdikpaşada 
çarşının yan ıolııaklannda, Balıkp~zan 
d~arında kuru kahveci Mehmet El. Din 
yanındaki Haaucılar sokağında, Be
şiktaşta Köyiçlndf', Topanede Tebhir
han~ sokağında, Bf'yoi'iunda: Beyoğlu 
Bdediye dalresiaden G&lataya inen 
Karanfil sokatında, Kasımpaşada be
lediyenin göstcnceği yerde, Kadıköy

İ de K lise meydanı, arka ıoluığıncb. 

Bir Adam o··
şerek Öldü 
Gece saat 22 de Beyoğlun

da Venedik sokağında Üdesa 
oteline, yanında bir kadın ile 

gelen arabacı lbrahim Ef. merdi 
venden çıkarken müvazeneSidi 
kaybederek düşmilştür. 

Ağır surette yaralanan lb· 
rahim Ef. hastaneye kaldınlmı.Ş 
ise de biraz sonra ölmüştür. 

Yangın Çıkb 
Bu sabah saat 7 buçukta 

Galatada Mumh~ne caddesb· 
de Nikonun sucu deposunun 

üst kalından yangın çıkmış, iiJt 
kat yandığı halde söndürül
müştür. 

So1ı Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tevki/at 

1: Hnsa B. - Paur ola, adaletçi başı ... Bizim 
üdÜJ'l:ni'ızü nereye gctürüyonunuz? 
Memı:rlar - lıtintalca götürüyoruz. 

2: Hasan 8. - Ben de beraber ıeleceğim. 
Memurlar- BuyaT Hnsan Beyi 

3: Müstantik - Sen niye geldin Hasan Bey? 
H."U!an B. - Benim de &Öyliyeceklerim var. 

4: Mwtantik ·- Söyle bakalım, Hasan Beyi 
Hasan B. - Beni de ıöy~ctip içeri atacak5ıt' 

değil mi? Yağma yok 1 
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-G-ö z-i-l e T- Hintli'ler Şimdi De lngiliz tşyasına 
Gördüklerimiz Boykot Yapmış Bulunuyorlar 
Bir Rica 

. SON P.QSTA 

Mektuplarınızın Gir
nıesini istiyorsanız 
Kısa Yazınız .• 

BaZJ karileriml. dert ve tlklyetlerlnl 
blatırken fazla taf•lll.ta ılriyorlar. &. 
hal birçok tlklyet •ahlplerine ait 

trıektupların günlerce beklemeılnl intaç 
tdiyor. Bu ııibl mektuplann mGmkün 

ltlertebe luaa olmaauu l»fthUN rica 
tcferiı. 

ALPULLU ŞEKER F ABRİ
l<ASINDA AMELE HAYA Ti 

Alpulluda; fabrikuun methallndeld 
''-lnı ocaklann ne\ rettltl ytıklek hara
'ette çaıı.mıya, aile1lnln maltetfnl temi• 
1tlıı elva:ı ae.leketlerdea Mın alon 
Iİdeıa ltÇI ve amele orada, bayat paha

ldatııaaa altuada ..U.elıdedlr. 
aa,ı. .... ...ıaltt•' • ltfl ......... 

.......... ... rayibalanm im..,. 
' -...,.._, ... 111&.elderda, adma mlk-

'°Plaruu ahJCll'lu ve bu bitkin vlcutla 
1
2 .... tabprak 75 - 120 kurut abp 

~ cloJuramıyorlar .. Bu vulyetiD 
lllbhlıettlrflme81 mümldla detll midir ? .. 

Edime ı Kenan Melih 

MÜTEKAİTLER VE 
SARRAFLAR •.• 

Hindistantla İngiliz
lere lcarıı gapıla. 
nümaglılerle Mec,,.. 

Hindistanda lngilizlere karşı isyanı 
idare edenler: Gandi w Arkadaşı .. 

Blthn sfbl Uç hatta dlrt a7da Wr 
-ıdtiı lllaaıla bir ay bUe ıeçlaemlyen 
1-•aJJııar, hallmld ldm1eye duymamı• 
>~. Hala, ıaddar aarraflara ayda 

( )tizde on ) •enede ( 7i1&de 1'0 ) lnıJ'Uf 
falde ma&flanmızı lnrdınyorus. Sis d3ıt 
IUaı evvel tekaGt mUflan yerilecek 

dt,e yudnus. Daha -... nerede ? .. 
ıo, 15 a1la eJIGI 7okla•a91 ılirecek 
Oiadan aonra ıo ,u.de ele •Uf ·werUe
teJr. EylQIGn yirmi betfnde •Uf alaca

iıı da, çoluk çocuk pçiacltrecejk. Ne 
•l1ar? Bu yeklama IS ... ...ı yapd
•a da bb de maafl ..... herkea .... ay 
b'9anda aı.akLı 

•İler w isldmla1 • 
arıuındtı luıv6alar, fil(' ~mı 

_. ...... K. 

AÇIK MEKTUP 
laalr SoyYet lııouolo1&neılnde ter

ttlıııanhk tle ç.ı.n-~ lllk6..U 
ta .. abına caauluk ett1jtm lddtaalle 

~"kara lıtlklll mahkemeaince on bet 
&eneye 28 nlaan 341 aeoe•lnde mahkOm 
tdildinı. ı . 4 • 928 de mahkGmlyetlmln 

lıa1taıt11tından bahlale mGracaat ettim. 

' 11 nıu,-a~ttqı llurine Adliye Veklleti 
lla11ıın •uretlnl celbettl. Fakat cevap 
"tr d ~e l. Bundan nnra 929 HıoHI eylü-

l lıatlir hu ay muntazaman V,ekA
tte lllaruı.atta bulwıdum. BGtUn müra

'"U•rıııı cev p & kaldı. 
t 929 eylüIUa~• tahliyem1, olmadığı 
~dirde lad• muhallememl talep ettim. 
t bat 930 da ilim ve evrakım rılya 
tlttlıtlı edilmek Usere celbedlldl. Fakat 

lltdıye kadar ıene •Ükıltla ka11ılandım. 
is... '1&111da muaarrab tecziye edUdi

eakı kanunun S3 üncll madde•i 
)~ ,_ 
~I lllnunun US üncll maddealne teka-

Ye tatbikat kanunu, 7eal ka•un mu
tlbı 
lıtı. ~e bu maddenin ilk fıkrasına tat-

\it •dllnıek ınıretlle hafif ceza olan 

.\k._ ~. ceıa ile tecziyem llıımgellr. 
l -..... bet aydır mahpua bulunuyorum. 

~ leneyl çoktan yalmlf olmakla 

ııı. tahliye• lbım ıellr. Şayet farzı 
ı.;"-1 olarak, kanundan latifadem mUm
"ı 1' deffl•e ladel muhakemeye ve hak-

Çılıttjılll takdirde idamıma raııyıın. 
~ hapİHneminde : Bekir Ului 

• .int isyanı bir müddet için 
bashrılır gibi oldu. Fakat iki 
haftadan beri tekrar yer yer 
kavgalar ve karışıklıklar ifiti
liyor. İngilizler şimdi isyan 
çıkaran milliyetperverlerden 
intikam alıyorlar. lslimlarla 
Hintlileri birbirlerine tutuşturup 
öldürtüyorlar. 

Ötedenberi lngilizlerin Hin
distanda takip ettiği siyaset 
budur. Hindistandaki İslam
ları Mecusi Hintliler aleyhine, 
Hintlileri lslimlar aleyhine tah
rik ediyor. Halk birbirine dll
fÜyor. Asıl mllşterek diiş
manları olan İngilizleri unutu-
yor. O vakit İngiliz kuvvet
leri araya . giriyor ve gfıya 
bunlann ihtiliflannı hallediyor. 

Bu vesile ile iki tarafı da 
mitralyöz ateşine tutuyor ve 
binlerce insan öldürüyor. 

İşte geçen hafta Bombayda 

M UHARRIRI 
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............. __ Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --· 

İMDAD GELİYOR 
h F •kat, vasiyetnamenin ru- J çıldırmadan evvel, bir geveze
~~lldan da anlaşılabileceği gi- lik arasında bunu ağzından 
h·: hu sırrın arazile alakasına kaçırmıştı. Bunu bana bazı 
Uknıede k .. • .. ti · · • kö ı-ıer de te 't tt'l de"· re , aogu erın yennı y u yı e ı er. 

~ iışlirdi ve size nehrin bir - Fakat bakalım bu adam 
•srrıını dah~ temin etti. benim kocam midi? 

.a 
8

ertran Rİtgide köpürüyor- - Evet. Onu bu havalide 
,;ıı.ı: k 

tanımıştılar, çün ü evvelce si-

da - Delil gösteriniz, delil... 
Ye bağırdı. 
S ..... 0 gutle · · · d • · · V rın yerını egıştıren 

-.:::ı a~anın oğludur. Annesi 
ley, biliyordu; tamamile 

zinle burada ikamet etmişti. 

Hem de ben onun izlerini 
Kilböfte bir otelde buldum. 
ismini değiştirmişti, fakat el 
yazua aynidi. D~fterden yap-

' ' aşlıyan kavg~ hu 
.ahiyettedir. 

Maamafih Gandi taraftar
ları propagandalanna ft 

mücadelelerine devam ediyor. 
Şimdi milliyetperverler daha ziya
de İngiliz mallarına boykotaj yap-
mak suretile milcadelelerine 
devama karar verdiler. '"Bu 
mücadele İngilizleri can da
marından vuruyor. 

Çünkü lngilizlerin 

Amerika 'ftl Alman fabrika
laı'I alıyorlar. 1n~ fabri-

Dlan pe~ telAşav ln,e~. 
Eğer bu mücadele devam 

ederse İngilterede iJsizlik M-

' tacak, ipi.derin adedi artınca 

iktısa4i buhran . tiddetlene
cek. Onun için htıkiimet bu . 
yeni mücadele tekline çok 
ehemmiyet vermektedir. 

Tayyare Piyankosunun 
Keşidesinde: 
. 35,000 lira ·, bet eden SSMI nunara1

1 biletin4 parçua 
Istanbul' da, birer parçası Kuşadası, Taşköprü ve İzmir' de 
satılmış ve üç tanesi ıatılmaınıştır. 

15 000 lira isabet eden l 2030 numaralı biletin 2 par-
5ası fstanbul' da, satılmış birer parcaaı lstanbul, Kayseri, 
Izmir ve Bergama' dan u~ıpıyarak iade edilmiş ve 4 
parçası sablmamıştır. 

10,000 lira isabet eden 51228 numaralı biletin beıte 
birlik bir parçası Berıama' da ve birer P.arçam, latan bul, 
İzmir ve Aydın'da sablmlf birer parçaaı İstanbul ve Trab
zon'dan sablmıyara!c iade edilmiştir. Uç parçUJ aatılma
mı tır. 

rağı yırtbm ve cebime attım. 

Şimdi cüzdanımda duruyor. 
Defterde bir de, kendisine son 
günlerde iltihak eden kadımn 
imzası var. 

- Başka biri mi ? 
- Evet, bir kadın. 
Bertrand bir öfke buhranı 

geçirdi: 
- Olamaz, yalan, kocamın 

hiç metresi filan yoktu. Koca
ma niçin bu kadar iftira edi
yorsunuz? 

- Siz soruyorsunuz, ben 
söylüyorum. 

- Sonra ? Sonra ? Devam 
ediniz, herşeyi öğrenmek isti
yorum. 

Raul sükunetle devam etti: 
- Sonra, M. Gersen teşeb

büsüne fasıla vermifti. Söğüt-

ler, yeni dikildikleri yerde de 
yaıamıya başladılar. Ağaçlann 
koparıldığı toprak parçaları da 
yavaş yavaş tabii halini aJı .. 
yordu. Fakat altının sırrı bu
luhnamıyordu. 

Siz hemşirenizle burada 
yerleşince, meseleyi halletmek 
ihtiyacı onu da buraya 
ıevketti. 

Vasiyetnameden istifade 
etmek, Mösyö Montesyönün 
yaşadığı yerde yaşamak, altı
nın hangi şerait içinde imal 
edildiğini tetkik etmek zamanı 
gelmişti. ikinci akşamdan iti
baren F ameronu ele geçiriyor 
ve yirmi bin frank mukabilin
de onun vicdanını satın alı
yordu. Ertesi gün öğle yeme
ğinden aonra Mösyö Gersen 

Sayfa 5 -
Kadın Ve Klap İşleri 

Şimdi Erkeklere Soruyoruz .. 
• 

ı Esmerleri MI Seviyor-
sunuz, Sarışınları MI? 

Esmer Kızlar 
1 \ Güzel Blii.zler -~ 
1 

Diln size aanşm mlardu 1 .. 
bahsettim. Bugün de esmer 
kızlardan bahsetmek iltiyorum. 

İnaanın aevdiii tip çocuklu
pnda ıevdiji tiptir. Çocukken 
aiıi g çok seven, aize en çok 
tefkat ve muhabbet p.teren 
kadın aanşm midi, o halde 
ıiz de aanşmlan daha çok se
versiniz. Çoçukken sizi seven
ler d.lıa çok eımer kadınlar
sa; aiz de timdi esmer kadın
lan tercih edersiniz. Binaen-
aıleyh erkekler sanşınlan se
ver, fakat esmerlerle evlenirler 
aözll ilmi olmaz. 

Esmer kızların aarıtın kızlara 
faik huauaiyetleri vardır. Es
merin rüzeli daha çoktur. 
Buna mukabil esmer güzeli 
l&rlfm güzeli kadar cazip ola
maz. Fakat esmerin güzelliği 

devamlıdır. Esmer ateıli ve 
11cak olur. Sevdumda daha 
devamlı ve daha samimidir. 
Sevdiği zaman hırsla sever. 

KıskandıiJ zaman hırsla kıs
kanır. Esmerin sevdası yakan 
cinstendir. Şakaya gelmez. Sa
l'lflD çabuk unutur, fakat esmer 
aşkını bir defa kalbine gömdü 

Fistanla giyilecek iki b'.üı. 

ıı.imunesi. 

mil oradan onu güç çıkarır. banııiıamamz için hiçbir sebep 
Sarıtınlar daha hassas, es- yoktur. 

me~ler daha hıralı olurlar. Sa- Eger Buna emin iseniz ay• 
ntın • sevdasından mukabele nfınlinın sebeplerini araşbrına, 
görmeue iç~ için erir, solar, bu ıebepleri ortftdan kaldırım~. 
hastalanır. Esmer sevilmediğini Kannız kendiliğinden size g•
anlarsa intikam hissine kapı- lecektir. Benim anladığıma 
lır. Bir defa da hırsı uyanaı göre bu sebep sizin fazla kıs
mı onu söndürmek mümkün ,., ... wrınızdır. Kıskançlık güzel 
olmaz. 

şeydir, fakat ifrata varmamak 
Onun için esmerleri sevi-

şartile. Bu hatanızı tashih ediniz, fakat aldatmaymız. Size 
niz, karınıza biraz daha serbest pahalıya mal olur. 

Hanım Teyze bir hayat verebileceğinizi temin 
etliniz. Mesele yoktur. 

Karısını Anyan Erkek H. T. 
Kansından aynlmış bir er

kek kanim bana kansile tek
rar nasıl barışabileceğini so
ruyor. 

Barıtmamn en kestirme yolu 
kadının sizden kaçmasını icap 
ettiren sebebi ortadan kaldır
maktır. Ben, bu sebebi bilmi
yorum. Fakat ıiz her halde 
karınızı sizden kaçıran sebebi 

1 bilirsiniz. Eğer bu sebep bir 
başkasına işık olmak deflilae 

parkta bir gezintiye çıkıyor, 
nehri geçiyor, güvercinliğe 

doğru ilerliyor, kapıyı açıyor ..• 
Beşu tamamladı: 

- Ve göğsünün ortasına 

bir kurşun yiyor. Nasıl olur 
yahu? Bir adam ki, vasiyet-
nameyi gizlice açar, bir adam 
ki üç söğüt ağacının yerini 
değiştirir, bir adam ki bu 
bahçeden bin metre yer çalar; 
bir adam ki, tam göğsünün 
ortasına bir adet kurşun yer. 
Böyle şey olur mu? Ben Emni
yeti umumiye müdürüyüm, sen 
bu lakırdıları külahıma anlat. 

Beşu, kollarını kavuştura
rak ayağa kalkmış, dimdik du

ruyordu; öte taraftan Bertarnd da 
kocasını müdafaaya hazırlan
mak için ayağa kalkmıfb. 

= TAKViM = 

GUn 50 15 - Eylül • 193() Hıur 13J 

Arabı 
21 Rebi ili ahar· 1341 

Vaı.at-Ez.ani-Vatôati 

Güneş ıı.ıa S.40 

ÔiJe 5.41 12.10 

bddllli 9.21 15.42 

~umt 
2 - EyHll • 134' 

Vakıt-faani· Vutl 

Akşam 12.- rs,n 
Yat•ı , 1.33 9,55 

lııuak 9.3' 3.51 

Raul omuzlarını silkti. Ağ
zında cıgarasile, elleri arkasın
da, gözleri terasanın parmak· 
lığına takılmış, düşünüyordu. 
Katerin, hislerinden hiçbirini 
izhar etmeden ağlar gibi du
nıfordu. 

Raul nehre kadar gitti, geldi. 
Birkaç dakika geçmişti. 

Geri döndüğü vakit iki kıs 
kardet ve Beşu bu kelime 
s6ylememişlerdi. Katerinin ya
nında oturan Bertand çok 
meyus görünüyordu. Beşuya 

gelince, biraz evvel liatadına 
!J<arşı gösterdiği isyanı affettir
mekten başka birşey düş~ 
müyordu. 

Raul bu zıt noktalan izala 
etmek zahmetine bile p.m. 
JWdg. Yaba Katm.e _., 

IArliM ... 



6 S.~a SON POSTA Eylül 16_. 
---Barsa Valisi Fatin Beyden Bir Ricamız Vardır:j( VAPURLAR 

Çarşamba Günü Gemlikte Yapılan 
ı Sinema Sütunu 

Seyrisefain 
• 

F k T 1 t H kk d B• • --M-er-ke_z_a_c-en-te.-i:_Gala_ta_k_ö_C_ 
ır a op an ısı a ın a iZi ~e~~~~·s1:l:c,~de2:~tdar 

Güzel Artist ismini Değiştirdi 

Etmek M M d ? zade hanı albnda Tel. l.t. 2740 

Tenvir ümkün Ü ür . -------Ayvalık Sürat Postası 
Billi Dov Nihayet 
Kocasından Ayrıldı Belediye İntihabı Aksi Çıkarsa Binaya, Kilit Asanılı 

Sözü Sizin Tarafınızdan Mı Söylenmiştir? 
Allkadarlarm nazan dikkati· 

ne komalmak &zere Gemlikten 
p şikayetini ahyorm: 

Kanan nazarmda bütün 
ntandqlar mtıaavi hakka sa• 
biptirler. Bu, baylece ve her-
kes tarafmdu kabul edilmiıtir. 
Abi bal, bayabn tabii kanun-
lanma çerçeftSi baricine çakar. 

Halbuki bazı zevatta, bu 
kanaatia 11111 yerlqmemif ol
dut- t•11ıürle slrilJoruz. 

Miall ... ur: 
Geçen çarşamba pli Bur

sa valisi Fatin bey Gemliğe 
gelmiş, Halk fırkası mutemedi, 
belediye reia vekili, ve bazı 
idari amirlerle g6rlftükten 
sonra muhtarlan ve muallim-
leri fırka binasma davet ettir
miştir. Burada, davete icabet 
eden ( 3) muallim beye, fırka-

ya mensup zevat &nünde bazı 
garip sözler söylemiştir. Bu 
arada Fethi beyin Meclis açı
lır açılmaz sui istimallerine ait 
vesikalarla kaJ'fılaşacağını, Ser
best cllmhuriyet fırkuma hep 
seciyesiz kimselerin girdijini 
llylemiştir. 

Bu arada muhal bir faraziye 
olmak &zere yeni fırka bele
diye intihababm kazanına 
hepsinin kapı dıtn edileceğini 
ve belediye kapısma da bir kilit 
asılacağını a6yliyecek kadar 
yüksek bir idare imirinden 
beklenemiyecek gariplikler 
göstermiştir. 

Daha çok ağır ifadelerle bize 
gönderilen vesikanın bu sahrlar 
çok hafifletilmiş zayıf bir aksi
dir. Bu yaziyı okuduktan son
ra sorabilir miyiz ? 

- Fatin Bey, fimdiye ka
dar h&ml r iclaresile t••ın••ı 
bir validir. Bitaraf bir cleYlet 
memuru ba gibi 16zler a6yle
meli midir ? ve a6yliyebilir mi? 

- Fanı muhal yanlq 
kaydedildip kabul ettiiimiz 
bu mektup muhteveyabm bı
rakalnn. la içtimada aeler 
ıCSrfttll_...? Hallan reyile 
toplanan bir belediye heyeti 
nasal kapa dapn edilir? Ba 
noktalan ağrenebilir miyiz ? 

- ismi poletika işlerine 
karıfbnlmamasa llzımgelen ili 
makamabn bu toplantıda ne
den ismi zikredilmiştir? 

İşte Bursa Valisi Fatin bey· 
den öğrenmek istediğimiz ce
vaplar bunlardır. Sırasında ta
raf11D1Zdan phit göstermek 
mümkündür. 

Gönen' de Kulada Halepte 
Tütün Mahsulü iyidir Bir Kaçakçıyı Vurdular Hoybon Kürt Cemiyetile 

Bu yıl Gönende tütün mah-

1Ulü sabık senelere niabetle 

çok fazladır. Nefaset itibari

le de geçmiş yıllann tütününe 

azim farklarla faiktir. 

Zürra birkaç seneden beri 

tehrinmde bulunan tiitlbı tir
ketlerinin amı ettiği cİDS ve 

aefuette titiD yetiftinniye 

•uvaffak olm111 Ye tütiDiD 
cinsini ecnebi tntünlerine ra

bbet ve tefenuk edecek 
derecede ıslala etmiftir. 

N. Salıip 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
Miireffehen ıitmek iatiyea 

yolcular. her halde 

INGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKİYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma-
hdır. , 
Tel B. 3126. Galata Rıh

bm caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞİMENDiFER 

bileti verilir. 

Kula, 12 ( Hususi ) -
Kulanan Taş mahallesinden 

olup Emresultan karyesinde 
demircilik ile iıtigal eden 
Çelebi oğullanndan Mah
mut gayri meıru kazanç have
sine düşerek · tedarik ettiği 
250 deste sigara klğdını !al
mak O.Zere .. Menye" karye
ıine gider .. Bu tamakir bayiin 

vücudundan haberdar olan 

mahalli karakol efradından 

Tavuh Osman oğlu Eyip 
derdest etmek ister ise de 

aelimetini kanunun şefkatin· 
den ziyade tabancasında gören 

Mahmut, yıkkı bir duvan siper 

alarak kendisine "dur,, emrini 
veren jandrmaya tabancayı 
çeker. 

Jandarma Eyip acı bir akı

betten nefsini kurtanr ve 

müdafaai nefı için atbğı 

mukabil bir kUl'fWl mllteamzı 

yere serer ve yarım saat 
sonra aldıiı yaradan müteessi
ren vefat eder. Vak'a yerine 

giden hnknmet tabibi Rifat ve 

müddei umumi Hakkı Beyler 

tarafından maktulün muayene· 

sinden aonra defnine ruhaat 
verilmit ve Yak'a hakkuıcb tah
kikata ltqlanmafbr. 

s. 

Muallim Beylere 
En İyi Mektep Kitapları 
ilk Mekteplerin Dil Serisi 

Bir alfabe, bet kıraat, iki gramerden ibaret olan bu 
seri en ~ muharrirlerimiZden CELAi. NURi ve RAUF 
AHMET Beyler tarafından yazılmqtır. Tatbik edilen 
"lLERI" metoda yeni olmakla beraber fe.kalidedir. Liaa
mmızı öğrenmek ve öjretmek i~ bundan mnkemmel bir 
metot yoktur. 

M~arif Vekileti tarafından kabul ve listeye ithal edilen 
bütün seri gerek mündericat, gerek tabı, resim. klğıt ve 
cilt itiban ile Avrupa kitaplan gibidir, yerli kitaplann 
hepsinden ilstündür. Fiatlan çok ehvendir. 

Adres: Galata'da ttlnelin yanındaki Mertebani 
ğmda Çituri hanında .. iLERi" küttlplıanesi. 

Çalışan Hainler 

Merkezi Halep'te olan Hoy
hon Knrt cemiyeti azalan f~ 
liyetlerine devam etmektedlr-

:rı:ı 

lcr. Cemiyetin kitibi umllllli8İ 

M~mdub Seliın Halebe giderek 
Mevlinzade Rifat'la prüşıuilf 
Ye baz1 beyannameler tabetti
rip T&rldye hududu channa 
yaklafmat ve bu beyanname
leri Tlrk k6yleri arasında 

DCfl'ebnek istemişse ele Franaz 
me•ki kumandanı me.ele~n 
haberdar olmuş ve bu hainleıi 
yakllhyarak melinetlerini icra-

dan menetmiş, ikisini de Halebe 
göndermitfir. Bunun &zerine 
Mevllmade Rifat Halep'te, 
Memduh Selim Antakyada ika
mete memur edilmitlerdir. 

Hoybon cemiyetine Anta1'
yada Ali 1 mi ile Mahmut is
minde bir Çerkea genci dahil 
bulunmaktadır. 

Memduh Selim Antakya 
&sesinde yilksek bir maaşla 
felsefe muallimi bulunmakta
dır. Ali ilmi edebiyat, Mah
mutta tarih mu•liimidir.• 

Memduh Selim, geçenlerde 
amumbaneden çakarken halktan 
temiz bir dayak yemif, Hoyboa 
cemiyetinin umumi kitiplijiai 
yapan ba adt mahlGk, evinden 
çıkamaı bir bale gelm.i.p:ir. 

Halk bununla da kalmryarak 
hüidimeti ikaz ka.dile duvar
lara bir beyanname yapqbr
mıştır: 

Ekmek Ve Francala 
Fiatlan 

l.tanbul ~lediye Riyase
tindeıı: Eylillftn OD albnca saıı 
gününden itibaren Ekmek do
kuz buruk kurut ve Fuancala 
OD b~ kuruş OD paradır. 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavll elektrilô 
laboratuvan: Karak&y Topçular 

ad._ No. M 

(Mersin) vapuru 16 eylül 
salı 17 de Sirkeci nhb
mmdan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçiikkuyu, Ed- l.tanbulda en çok sevilen zumettiğinden bahsed~ 
remit. Burhaniye, Apalığa sinema yıldızı fiphe y()k ki talik davua açıyor. 
pdecek ve d&ılifte mezk6r Billi Dovdur. Billi Dov yedi seneden 

Ba -ı:.--1 artiati kocuımn e-1! idi·. U-L'-eme -.....:.....: • ilkelderlebirlikteAJtmoluia • .._.. •u 1D1U1& •nı.u 
uğrayarak ıelecektir. ifkence içinde yqatabileceğini lemit ve ona hak verm~ 

-------------• tahmin edebiliraiaiz. Bu kadar Bu suretle Dilli Dov koctılll' 
Mersin sürat postası ıtnel bir kadına zulmedil.:. dan ayrılDllf. Hatta uld · 

(KONYA) vapura 17 Ey- mez ama, Dilli DoY .lfle iddia f tekrar ahmfbr. Şimdi Billi J)O 
itli çarı a m b a 11 de ecli7or. Koc ... m kendisine YUD iwi Lilyaa Boluıy' dir. 
Galata Rıhbmındaa kal
karak Çanakkale• 1zmir. 
Knllnk, Fethiye, Fmike, 
Antalya, Alliye, Menin'e 
gidecek ve d6nfitte T quca, 
Anamur, Aliiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz. 
mire uğnyarak gelecektir. 

Çanakkale'de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

isken deriye sür' at 
postası 

(İzmir) vapuru 19 Eylül 
cu~a 13 te Gala ta 
rıhtımından kalkarak ~ 
martesi sabahı İzmir' e Ye 

akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ıe va
racak ve çarşamba Isken
deriye' den kalkarak lmıir'e 
uğnyarak latanbul'a ıele
cektir. 

lsKDNDERlYEDEN ak
tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

Cuma giinleri k&prllden 
saat 13,15 de doğru Yalo
vaya ve Yalovadan saat 19 
45 de doğrii köprüye olan 
postalar lağ'av edilmiftir. 

Badema Mudanya posta
larımız latanbulcfan IUt 9,a() 
da kalkacakbr. 

r. Alemdar zade vapurlan 
Seri ve lüks karadeniz 

po9tası 

Bülent ls ii:'1 
Pazartesi 

günü •kf&Dl saat 18 de Sir
keci nhbmından ( Zonguldak 

ebolu,Ayancak Samswı,Ordu 
ireson, Trabzon ve Rize) ye 

azimet ve avdet edecektir. 
Mllracaat mahalli : lstan

bul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon lstanbal 
1154 

DADiin 
Nasuhi Diş 
MACUNU 

HER YERDE SATILIR 

-- BEŞiKTAŞ -
DİKİŞ YURDU 
El işleri sergisi umu~a 
açıktır. Kayıt devam ediyor. 

.. __ Akaretler 62 __ _. 

İstanbul 8 inci icra memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcur; 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
masa, ve k .. n~pe, 17 Teşrini
evvcl 930 çarşamba günü saat 
9 da Galata Kule dibi mey
danlığında paraya çevrileceğin
den talip olanların mezkilr 
mahalle hazır bulundurulacak 
memuruna milracaatlan ilin 
olunur. 

CHARLES ROGERS 

KARTAL YAUIULAll 
Sesli Ve· Sözlü Filiminde 

Adolphe Menjou Ve Claudette Colbert 

MUAMMA 
tamame~ Fıransızcasözlü filmind 

* Son Posta'nın Bilmecesi ~ 

1-lalledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 
ı 2 a 4 5 6 1 s g ıo• 1 



Her gün 
Bizde Ve 
Onlarda 
Hürriyet 

----- M. ZEKERİYA 
F ransada L'Humanite ismin

de bir gazete vardır. Bu 
gazete sosiyalist gazetesidir. 
Gayesi kapitalist rejimi yık-
ınaktır. Her gün birinci sayfa
sında şu mealde müheyyiç 
&erlavhalar görülür. 

"Amele, yann grev var. Sen 
de işini bırak, sokaklarda ar
kadaşlanna kanş ve onlarla 
birlikte bağır: Kahrolsun ka
pitalistler, kahrolsun hükümet, 
Yatasın ihtilal . ,, 

Fransa cümburiyetle idare 
edilir demokratik bir memle
kettir. Her demokratik mem
lekette olduğu gibi matbuat 
lıürdlir. Bu gazeteye, hilkı is

Yana teşvik ettiği halde birşey 
Yapılamaz ve yapümaz. 

~ 

Amerika'da Nev York Ame
rikan gazetesi bundan bir se
ne evvel Meksika Hariciye ne-

J:aretinin Amerika ayan azala
rından bazılarile bazı gazete
lerini para ile sabn aldığım 
iddia etti. Bu iddia üzerine 
Amerika ile Meksikanın arası 
açıldı. Hatta bir harp olmasına 
ramak kaldı. 

Fakat Amerika cümhuriyet
le idare edilen demokratik 
bir memlekettir. Gazeteye, 
Dıemleketi harbe sokması ih
timali olan bu neşriyabndan 
dolayı Lirşey yapılamazdı ve 
yapılmadı. .. 

Hindistanda Gandi isminde 
' lngiliz idaresine düşman bir 
milliyet ve istiklal lideri vardır. 

Bu adam bir gazete netre· 
der. Senelerdenberi hususi ve 
Um.umi içtimalar, mitingler ter-
tip ederek lngiliz idaresinin 
aleyhinde söyler, ve gazetesin· 
de muntazaman İngiliz idaresi 
aleyhinde neşriyatta bulunur. 

Bu adam büyük bir kitlenin 
haşlllll geçip filen isyan bay
rağım açmadıkça serbest bara-

lnıdıt Ne gazetesini k-apadılar, 
b.e de söz söylemesine mani 
oldular. 

Hindistan bir lngilz müstem
likesidir. Fakat hürriyeti asır-
l•rdan beri ananesine geçirmiş 
denıokratik bir devletin müstem
likesidir. Demokrat bir devlet 
lıliistemlikesinde dahi olsa, hüni
:Yete riayet ve hürmeti bir 
•ecibe bilir. 

~ 
Son Posta bitaraf bir ga-

:e~e sıfatile İzmir' deki hadise 
erı olduğu gibi göstermiye 
talıştı. Sureti mahsusada gi
den arkadaşımızın noksan bı
raktıklarını tamamlamak endi-

fesile bazı haberleri İzmir ga
tetelerinden naklen almayı da 

~nıal etmedi. Fakat bu cUrmü 
. "tlediği için mes'ul müdür 

te\tkif edildi . ve mahkemeye 
"erildi. 

Türkiyet cümhuriyetle idare 
kdil:U demokratik bir memle-
ettır. Matbuat kanun daire-,. 

llı.de serbesttir. Fakat demok
rark 1 idare ve matbuabn 
'-erhestisi Son Posta mesul 
lıltidtirünlln tevk.ıfine mmıi 
<>lanıadı ve olmadı. 

lf.. 
~ Artık: var kıyas et Tllsati 
-~ •yı hikmet neydUgUn. 

1 - Uzun yafamak, ihtiyarhğınzda 
böyle yalnız kalmamak istiyor musunuz? j 

SON POSTA 

2 - Gençlitinizde ohlrduğunu.z yer- ı 
de sizi rencide etmek için yapılan oyun• 
lan kqfederek tedbir almak 

-- - - -- . -- - . - -- -

3 - Denize düşen yılana sarılır darbı 
mcsehııhı ihdaa ettiği vaı.iyete düşmemiye 
çahwmak Llzım.dır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sayfa 3 

Sözün Kısa~ -Fitçilik 
Bir 
Meslektir. 

** 
Bizde "Fitçilik,, bir mes-

lektir ; oldukça pişkinlik 
ih~as , tecrübe istiye~ 
bır meslek . Stajını eski 
devirlerde yapmış nice fitçiler 
tanınm ki, mevki sahihi iseler 
bütün nüfuzlarını, zengin ise
ler bütün servetlerini fit ver
mekteki muvaff akiyetlerine 
borçludurlar. Burun kanatlan 
titrer' kula klan dikilir r gözleri 
fırıl fani döner ve dört taraf
ta hep fitlenecek bir şey, 
fitlenccek bir hadise, fitlene
cek bir adam ararlar. 

Meseli hmirde, halk dün
yanın bütün hür memleketle
rinde olduğu gibi, şöyle bir l•----------------.. ------------------------------.. 1 nümayiş yapmış; hemen fitçiler harekete geç.erler, kimi ka-

Aydın' da •• Mecliste Konuşulacak Me~eleler: Nazilli' de •• 
Belediye İntihabı Sadece Paramızın istik- Belediye Reisinin 

Çok Hararetli rarı İşi .Degıw ·1dir... yeni. Fırkaya 
Olacakbr... · . Meylı Vardır 

Meclisin Feshi Mevzubahis Olamaı Nazilli, ıs (H.M.) - Bele-Aydın, 15 (H. M) - Bele
diye intihabının bu sene, 
şimdiye kadar yapılanların 
hepsinden hararetli olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Belediye reisi Emin B.in 
aleyhinde çok kuvvetli bir cere
yan vardır. Serbest fırkanın ara
sında sanklılann bulunduk-
larını haksız yere söyliyen-
lere karşı, bu zabn da 
sarığım daha yeni çıkardığı 
anlatılmaktadır. 

Lokantacılar 
Katibi Umumilerinin Ma
aşlarına Şikayet Ediyor 

İstanbulda 1500 - 2000 lo
kantacı vardır. Aralarında teş
kil ettikleri cemiyet bunları 
3 sımfa ayırmıştır. Birinciler, ce
miyete 100; ikinciler 50; Uçün
cüler, 25; kuruş aidat vermek-· 
tedir. 

Heyeti idare reisi lokantacı 
Aptullah efendidir. ikinci reis 
lokantacı Cemal beydir. Ge
rek reis ve gerekse azalar 
Halk fırkası tarafından tasvip 
edilmiş kimselerdir. 

Cemiyetin fırka tarafından 
tayin ettirilen katibi umumisi 
100, ikinci katip 60, üçüncü 
katip 40 lira maaş almaktadır. 
Bundan başka birkaç ta tah
sildar vardır. 

Fakir lokantacılar heyeti 
idareye intihap edilmek ve 
namzet gösterilmek için Halk 
fırkas.na kayıtlı olmanın m.ec-
buri oluşunu doğru bulmuyor· 
lar. 

Herkes bili kaydü şart cemi
yet heyeti idaresi için namzet
liğini koyabilmeli diyorlar.Ka
tibi umumi ve diğer katiplerin 
maaşlarım ve miktarlarını çok 
buluyorlar, verdikleri paralann 
hunlara maaş olar ak verilme
sini muvafık bulmuyorlar. 

iki Sabıkalı Bir Don
durmacıyı Yaraladı 
Gece saat 22 de Kasımpa

şa' da Uzunyolda sabıkalı Hil-
mi ve . ismi anlaşılamıyan bir 
arkadaşı, bir mahallebici dük
kimnda oturmakta olan don
durmacı Arnavut İzzeti döv
müşler, sonra tabanca ile ateş 
etmişler, isabet ettiremeyince 
bıçakla sol bacağından 4 ye
rinden yaralayıp kaçmışlar. 
izzet hastaneye kaldınhnıtbr. 

Ankara, 15 (H. M) - Millet meclisi pazartesi günü 
öğleden sonra açılacak ilci hafta çalışacak, bunu müteakip 
teşrinisani başında toplanmak üzre dağılacakbr. 

Meclisin bu fevkalade içtimaında müzakere edilecek başlıca 
. mesele paramızın nisbi istikrarını temin için yapılacak kanun 
layihasımn intacı keyfiyetidir. 

Ayni zamanda kağıt parammn kifayetsizliğine mebni 
miktarının bir derece arbrılınasının da müzakere edilmesi müm
kündür. Bu takdirde elde ınevcut albn para Osmanlı bankasına 
karşılık olarak yabnlacaktır. 

0 

Millet meclisinin içtimaından istifade ederek· hükümetin 
yapılmakta olan tenkitlere ..,.cavap vermesi ihtimalinden de bah· 
sedilmektedir. 

Ayni zamanda Halk fırkasının memlekette haiz olduğu 
kuvveti göstermek üzere hükümetin yeni intihabat istiyeceği 
ri\aycti de vardır. Fakat bu rivayet tamamen esassızdır, kat'i 
surette tekzip edebilirsiniz. 

Bu, Ne Sihirdir;, Ne Kerameti 

İşte El Çabukluğu Var 
"'Şc;>förler Cemiyeti İntihabının 
Bozulması Sel:,ebi Gizli Değildir · 
Otomobilciler ve şoförler şoförleri kızdırmış, intihap b~ 

cemiyetinin bir haftadanberi zulmuşlu. 
devam eden heyeti idare inti- . Bu defaki fazlahk ta sandık 
habab iki defa feshedildi. Taksim polis merkezine tevdi 
Birinci fesih, intihap sandığı edildikten sonra görwmüttiir• 
Galata polis merkezine kon- Bu fazlalığın ne su-retle hasıl 
duğunun ertesi günü sandıkta olduğu bilinemiyor, bilinen şey 
eski heyeti idareye ait reyler şudur : istanbuldaki 2 - 3 bin 
fazla görülmüş; şoförlerin ekse- şoförün 50 - 60 kişi müstesna 
riyeti Senihi Bey ve arkadaş- hepsi Senihi bey ve arkadaş .. 
lanna rey verdiği halde san- larına rey vermektedirler. Bıı 
dıkta eski heyeti idareye veril· böyle olduğu halde sandıkta 

ıniş matbu reylerin ~uş=u==es=ki='==-h .... e=y=eti="=id=a=r=e=ye==v=eril=·=ıtllf=·= 

• • • 
ister inan, ister 

• 
lnaıımal 

Dlin gazetelerden bi- biridir. Onun hile Adliye 
rinde şöyle bir serlivha vekili aleyhine yazmıya 
gördük: • cesaret etmesi, Adliye 

"Köylf:re kadar adaleti vekili için her halde iftihar 
götürdüğünü söyliyen Ad- edileeek bir muvaffakiyet 
liye vekili Bey buna ne değildir. 
buyururlar?" Merak ettik, 

Yalmz bu kabil yazıla-
okuduk. Çorumdan gön- b 
derilmiş bir mektupta n iz ya?:arsak sui niyet 
oradaki sulh hakiminden Halk fırkasına mensup 
şikayet ediliyord1L · gazeteler yazarsa htl.snü 

Bunu yazan g·azete niyet oluyor. 
Cumhwiyet arkadaşımızda. j . . • 
Cumhuriyet Halk fırkası- Onların tenkitlen samı-
na mensu~ gazetelerden 1 midir, bizimkiler değil. 

diye reisinin yeni fırkaya çok 
kuvvetli bir meyli olduğu söy

lenmektedir. 
Temin edildiğine göre bele

diyet reisi esasen yeni intihaoatı -
nı da gelmiş olduğunu görerek 
şimdiden riyasetten çekilmek 
arzusundadır. 

Gönende 
Spor Faaliyetleri ve 

Dedikodular 
Birkaç gündenberi Gönenin 

sakin muhitinde bir spor dedi
kodusu oluyor. Köşede, bucak
ta mütevazı bir ilin, nazarları 
kendisine çekiyordu. 

29 Ağustos 930 cuma günü 
yapılan bu ikramiyeli müsa
baka hoş ve çok eğlentili 

geçti.. ( 3 ) bin metre ·sürat 
müsabakasında birinciliği Mus
tafa, ikinciliği de Mehmet 
Efendiler kazandılar .• 

(11) bin metre mukavmet 
koşusuna dört Efendi iştirak 

etti. En mümtaz sporcwan· 
mızdeo müteşekkil sarı kırmızı , 
formalı bu fU!UP yeşillikler 
arasında süratle kuşu 
yorlardı. D~virler tamam 
olmak üzere · iken heyecan 
arbruşb. Seyircilerin süre~ 
alkışları arasında birinci olarak 

Mustafa ve ikincide Mehmet 
ismet Efendiler geldiler •• 

N.S. 

rey pusulalan görülüyor. 

Ortada dönen her iki liste 

de Halle fırkasımndır. Yalnız 

şoförler arasında Senihi Bey 

ve arkadaşlannın müstakil ol
duğu şayidir ve onlara rey 

verilmesi de bundan ileri 

gelmektedir. 

Şoförler Senibi Beyden şun
lara çare bulmasını istiyorlar: 

1 - OtomobU açılma pa
rası azdır. Bunun kırk kuruşa 

çıkarılması. 

2 - Evelleri ayda plaka 
parası olarak 3,fJi linı verilir
ken, bugün 13,5 lira veriliy~r. 
Bu miktarın azaltılması. 

3 - Her şof6r ayda 40-50 
lira ceza ver"yor; bu ce.~alann 

öuüııe geçilmesi, halw.z ceza

lara meydan verilmemesi. 

ranlık şahniş altlarında gizli 
kapılara soku]ur, kimi bir 
gazete kö~inde alenen mev
zi alır ve derhal umumi bir 
FİT ateşine başlarlar: 
-Bozguncular ayaklandı, or

talıkta anar.şi vardır, mem!e
kete asayiş lazımdır,. söz 
ayağa düşmemelidir. 

Bir iki gazete, söz hürriyet 
tinin en hafifini kullanmıya 
başladı mı? Bunlar hemen 
kimi el altından, kimi yüksek 
perdeden fitçiliğe hız verirler: 

- Cümhuriyet düşmanla
rına bukadar söz söylem.ek 
fırsab vermiyelim, bu kalem
lerin arkasında irtica gizlidir, 
basiret lazım. 

Yani, fitçi Beyin tavsi}•esine 
bakılırsa, gene siviJ memurlar 
evleri aramalı, gazeteleri ta
ramalı~ gene çifter çifter mah
kemeler kurulmalı ve siyaai 
mahküm kafileleri oıahbesleri 
doldurmalı. 

Fitçilerin mantığına göre 
serbest münakaşa cümhuriyetc 
hiyanettir; halkin tezahüratta 
bulunması cümhuriyete biya
nettir; yeni bir fırka yapmak 
öteki fırkayı tenkit etmek 
cümhuriyete hiyanettir; daha 
doğrusu, hu fitçilerin naza-
rında hakiki cllmhuriyetçi ol
mak, dlmburiyete hiyanettir. 
Çünkli, cümhuriyetiu yerleı· 
mesinden serbest ve rahat 
konuşulmasından en çok zarar 
görecek mablüklar bu fitçi
lerdir. 

Eski devirlerden kalan bu 
fitne dergilılannın temamile 
kapanacağı devir yaklqbkça. 
hepsinin etekleri tutuşur. 

Fitçilere ekmek kalmaldığı 
gün, bu memlekette, halkla 
hükumetin arasını açabilecek 
kuvvet bulunmıyaCak.br. 

Devlet mutbağlndan bu aç 
gözlü kara kedileri ko"Unuz 
ki, sizinle sevdikleriniz arası· 
dan geçmesinler. 
-- ~=-r ~ 

TEF Bil LARI mız 
Fethi Bey Kimdir? .. 

Yeni fırka liderinin bütiin 
hayabw (SON POSTA ) ıii· 
tunlannda okuyacaksınız. Bu 
tefrikaınıza birkaç güne ka~ 
dar başlıyacağız. 

Harem Dehlizlerinde .. 
Gene birkaç güne kadar 3 

üncü Osman zamanında Topkapı 
sarayının harem dairesinde geçen 
entrikalarla dolu kanla bir m ce
rayı heyecanla takibe başhyacak· 
smu; .. 

FATiH - HAR~IYE 
Peyami Sefa, bu laim'e uron 

zamandanbcrl edebi bir r-Oman 
hazırlamaktadır. Bu eser de ra· 
zetemizde nqredilecckir; Şim
dilik tunu ba~r verelim ki bu 
eserin m ~vzuu, bugün yqıyau 
her Tthkü dotnıdan doğruya 
alakadu eder ve hepimizin ha
yabml%A aittir 
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MEMl:.EKET 

SAYFASI 

lliın'da 

KÖY, DlAHTEL 
• • 

HALlftlALDllS 
Mutemetle 
Yüzünden 
llgnı•dan: 

Muhtann 
Ölenler 

Halk fırkasında mazisi karıfik 
ellerden doğan acı tecrübelere, 

. Fethi Beyefendinin nazarı dik-
katlerini celbetmeyi vazif ei 
vataniye biliyorum. 

İstiklil harbinden sonra 
memleketin her tarafında bir 
fırka meydana geldi. Rakibi yok
fu. Ollliak ihtimali d• yokhl. 
Viliyet, kua, hatta k6ylerde ~ 
de ıubeler açıldi. Bunların 
ıallhiyeti hükumet memurla
nnm ıalahiyetlerinden üıtündür. 

Vazifeleri köylerde, kasabalarda 
dedikodu saçmakbr. Maruzabm 
vukuata müstenittir. 

1 - Belekler karyesinde 
Zahri efendi, halkın arzusu 
hilifına, mutemet tarafından 
muhtar yapıldı. Bir haha son
ra vuruldu. 

2 - Rnus karyesinden ha
cı Ömer, keza cebren muhtar 
kabul ettirildi. Evinde gece
leyin kurşunla öldürUldil! 

3 - Gene Derbent kar
yesinden hacı Hasan oğlu 
Osman ağa mutemet tarafın .. 
dan halka cebren muh
tarlığa kabul ettirildi. İki sene 
ıonra Osmanın kardeşi Aliy 
ayni tazyikle kabul ettirildi. 
Ali bir ıene vazifeyi ifadan 
aonra mutemet ve rüfekuile 
gçinemediklerinden elindeki 
mührü cebren alındi. 

Fakat bir hafta sonra bu 
meseleden dolayı Ali'nin mua-

nzlarmdan Mehmet efendi ismin
de birisi gece kurşunla vurul
du. Faili meydana çıkmadı. 
7 kişi onar seneye mahküm 
oldu. 

Bundan münfail olan mak
tul tarafı geçen · cuma günü 
namazdan çıkarken Hatip Ah-
met efendiyi yedi yerinden 
kurşunla yaralamak suretile 
öldürdiller. Ayni saatte karde
tinin bu felAketini gören sa
bık muhtar Ali de diğer taraf-
tan camiden çıkmakta bu· 
lunan Yağcı zade Mehmet 
Efendiyi iki kurtunda yere 
aerdi. Her ikiai de anide öl
düler. 

Yirmi kiti iki katil ile 
alAkadar olarak tevkif edildi. 

BntGn bir k&yii bir maktele 
~eviren bu hadiselerin aebebi 
mutemetle muhtann anlaşama• 
8Uf olmasıdır. Bu halka rn
nab delil midir? 

llıın: Si11an oğlu Şevket 

Kon yada 
Konya Halk fırkasından 

Doktor Muhsin Faik ve tüc
cardan Bafrah Talat, Mecidiye 
zade Cevdet Tahir beyler is
tifa ederek Yeni fırkayı teşkil 
etmek üzere işe başlamışlar
dır. Muhsin Faik bey şimdilik 
yeni fırka katibi umumiliğini 
deruhte etmiştir. Memlekette 
tanılan ve sevilen temiz bir 
insandır. 

Konyalılar yeni fırkaya aza
mi surette taraftardırlar. 

Abalı zade Rifat bey de yeni 
fırkaya intisap etmiştir. _ 

.... 

1 - Bar611 Biçki Yurdu (930) M11111ai mttzanları. Mek.K ıüdilr w mualliml•rile maarif mil/ettl,Leri. 
2 - Bitlis reji idare lıegsti birkaç sene evel vasi:. t11 ikgasta gapılmakta olan liaçalciılıfın önüne pçmiştir. 

Resim reji memurlarını müdürlerile birlikte gösteriyor. r 
3 - Bursa ( 30) Ağustos ., '20fti ~ maıı'(ii .. rollet t~ziinde IJtUtlımları ıörülen mual li• Nilıat, Emin, 

Cemiyet tahsildarı Hüseyin Beylerle küçükler. b · 
4 - Donanmamızın Karadeniz lHrıanlalrnJa spgehatı ' ilflibal!Ulan. 
5 - Sivas (930) Buiday 'hiiilısulünü ;t 'l ilJ. "'tren: ! ~ ı 
6 - Nurşin nahiyesinin Kotni karyesi alfa ısiniA fnallalli kıya/etleı.rile bir Kiirl grupu .• 

la 
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Riz.e'tl e i Müreftede 
lstanbul'da Seyyar 
Sabcılığı Men'i Ne 

Zararlar Veriyor? 
Mürefte, 13 ( Hususi ) -

Mürefte ve havalisi bağcı 
ve şarapçı bir memlekettir. 
Bu bağcılık binlerce bağcı 

ailesini geçindirmektedir. Her 
aene Uzilmlerin bir kısmı ye
meklik olarak İstanbul' a ıevk
edilir, diğer kıımı ile ıarap 

yapılır. 

Şarapçılık ifi evvelki sene
ler iyi değildi, fakat bu seneki 
vaziyete nazaran geçen sene
lere iyi denilebilir. Müskirat 

inhiıarının her sene bağcılığa 
Ye ıarap amilleri zararına ola
rak değişen idaresi, yalnız şa-

rapçılığın değil, bağcılığında 
ölümüne sebep olacaktır. 

Evvelki seneler kilosu altmış 
kuruşa kadar alınan somanın 
Bu sene daha şimdiden ( 18) 
kuruşa alınacağı ilan olunmuş
tur. 

Bu fiat imaliye ve nakliye 
masarifine bile tekabül etmez. 
Sayılmakla tükenmek bilmiyen 
bu haksızlık ve t ekayyüdat 
yüzünden geçen senenin yüz 
binlerce kilo şarabı el'an ma
ğazalarda durmaktadır. 

Bunu gören bağcılardan bir 
kısmı üzümlerinin para etmi
yeceiini anlıyarak götürü ola
rak baj'larda satmışlar ve bir 

Yolda Öldürülen· Bir 
Köylü 

Rizeden yazılıyor : J 

Rizede İstanbula gitmek 
llzere sabahleyin evinden çıkan 

Ekşi oğlu Mehmetle oğlu hyas 
merkeze bir çeyrek mesafede 

(Hayrat) mahallesinde hısımlan 

tarafından vurulmuştuır. Mehmet 

bir saat kadar yaşamış, ifade
sini verebilmiş, sonra ölmüştür. 
Hısımlarından üç kişi nezaret 
lbnaa alınmışbr. 

kısmı ise yemeklik ola

rak lstanbula sevketmiye bq
lamışlardır. 15 gündenberi 
günde 500 küfe üzüm sevkiyab 
yapılıyordu. Böylelikle malını 

elden çıkarmak istiyen halk 
İstanbul kabzımallarindan dün 
fU haberi aldı : 

"fstanbuJ belediyeyi seyyar 

sabcıları menetti. Satış durdu. 
Üzüm göndermeyin,, 

Halk bu vaziyet karşısında 
ne yapacağını şaşırdı. İstanbul 

valiliğine telgrafla müracaat
ta bulundu ve gazetenize de 
bir telgrafla vaziyet halk ta
rafından bildirildi. İşte şimdi 
bu kal::iki vak'alar gösteri
yor ki halkın ticaretine mani 
olunuyor ve bu suretle iktısa
di vaziyet çıkmaza sokuluyro. 

Talat Belıçe.t 

Maç Değil 
Harp Yapmışlar 

ı 

Gazetenizin 19-8-930 tarih-
li nushasında Maraş muha
birinizin 11 Gaziantepte,, ser

lavhasile başlıyan yazılannı oku

duk. Maçlar Gaziantepte de

ğil Maraş vilayetinde yapıl

mış ve yapılan maçlar ekser

siz değil erkanı hükumet ve 
halk müvacebesinde tam ma
nasile maç olarak icra edil
nıiştir. Esasen iki memleket 

arasında vuku bulan bir ek
sersiz değil maç olur. Maraşın 

idman yurdunu bire karşı beş
le, Türk ocağını bire karşı 

dörtle mağlup eden takımımız 

Antep muhteliti değil Gaziantep 
Türk ocağı spor kulübüdür. 

Muhtelit Maça gelince: Ma
raş futbolcularının kıncı oyun

larından yaralanan beş ar

kadaş oyun oynıyacak bir va

ziyette olmadıklanndan maçın 

tehirini rica etmiştik. Kulübü

nıüz avdetinden üç gün sonra 
Maraş muhtelitini maça davet 

etmişti. Ne çare ki Adanadan 

ücretle getirmi5 ~l. .. arı oyun

cuları gitmiş old uh.•a. odan ce
vaba biJe cesaretleri kalmamıştı. 

Ayni sütunda bu cevabımızın 
Defletmenizi rica eder, bilvesile 

( 

Bursa' da 

Bir San'at Sergisi 
Bursadan: 
Setbaşında dört seneden 

beri sessiz sedasız çalışan bir 
müessese vardır. Bu müessese 
yarının genç hanım kızlanna 
biçki öğretiyor. 

Bu mektep dördüncü senei 
dersiyesini ikmal etmiştir. Bu 
sene bir. de sergi açmıştır. 

Burada Ayintap, Brode, 
Cava, File, Belçika iğnesi 
kanave gibi beyaz işler vardı. 
En ziyade nazan dikkati 

celbeden Etaminle işlenmiş duvar 
halısı ve etraftaki mankenlere 
giydirilmiş rop, manto, tayyar 
ve etcklerdi. 

Sergide kağıt tatbikat 
itleri ve üçüncü sınıfın son 
modaya muvafık tuvaletleri 
bilhassa Bahriye, Seniha, Ne
zihe, Muhterem, Remziy.e Ha
nımların tuvaletleri çok beye
nilmiştir. 

Hanımlarmızın biçki san'a
bnda gösterdikleri muvaffa
kiyet şayanı takdirdir. 

B. Sıtkı 

samimi hürmetlerimizi sunarız 
efendim. 

Gaziantep: TU.rk ocağı ıpor 
kullibü umumt kltlbi 

B. Vefik 
Son Posta: Anlaşılıyor ki 

Maraş ve Gaziantep sporcu .. 
lan maç deği, harp yapmışlar. 

z 5 c fi 2 ·f"' t 

HAFTADA 

BiR DEFA 

Çankında 

HALK FIRHASI 
ftlUTEDlEDi Hil11Dil 
Müftü 

Ne 
Efen dinin Oğld 
iş Yapıyor? 

Çankından: • 
Gazi Hx. Ka&tamonuyca se

yahat ederken buray• dıt 1~&-
ram11lardı. O sırada Halk I 11" 

ka11nm mutemedi Müftü Ef. 
Jeli. Liyik bir fırkanın mute
metll~ bir müftünün f,u· 

tuvip edilmeyince 
pkil~ 

Şimdi "'Serbest Cümhuriyet,, 
fırkuı benimsenince Halkçılar 

1 

tela,. dilftü. Belediye intiha
bım, dolayı•ile mevkilerini 

kaçırmaktan korkan bu efen
diler din itlerine memur müf
to Efendiyi tekrar sahneye 
çıkard:lar. Halkın hissiyatına 
bu Yuıta ile tasarrufa çalışı
yorlar. 

Bayle olmakla beraber; din 
ftlerile mDkellef bu hoca Ef. 
Hs. neı 

"- Efendi f Siz böyle işlere 
girİfmeyiniz. Siz mükellef oldu
ğunuz vazifeleri yapınız Siyasetle 
uğrqmayınız 1 ,, 

Dersek hayırbahlık olmaz 
mı? 

• Maamafih: Şimdiki vilaye-
Jıniz mutemedi de buranın 
büyük camiainin hatibi olan 

efeadidir. Bu zat ayni zaman

da belediye reisimizdir. 

Merkez kaza mutemedide müf
tti efendi hazretlerinin oğludur, 
bu zat bir memurdur. 

• ''Yeni fırkaya sarıklılar gi-
riyor,, diye yaygara yapan 
Halk fırkasının gazetecileri 
evvela kendi fırkalarındaki 
imamlara, hatiplere, mollalara 
baksalar daha iyi yapmazlar 
mı? 

** 
Edirne'de 

Ticaret Odası Morator' 
yom Mu ilan Ediyor? 

1O-9- 930 çarşamba günii 

Edime ticaret odası fırka gu" 

rupu ekseriyetin ve muteber 

tticcaranın hazır bulumadığı bit 
içtima aktile memlekette "Mo
ratoryom ,, ilinım tahb karar• 

almıfbr. Her yerde olduğıl 

aibi Edime' mizde de mevcut 
iktisadi buhran neticesi bet 

ıınıf halkm kıvranmakta oldu'"' 
ğu ve bundan bilhassa zürraırs 

müşkülat çektiği bir zamand• 
ıırf kendi vaziyetlerinin bozuk' 
luğu dolayısile, çiftçinin meJI' 
faatini gözetir gibi görünerelı 
bu karan vermişlerdir. 

İçtimaı müteakip Edirne 
ticaret havasına karışan ~e 
köylünün kulağına giden bll 
karar hayret ve nefretle kat" 
ıılanmışbr. 

Verilen bu moratoryom k~' 
rarının tatbıkine hükfımetıll 
müsaade etmiyn.rek nakzı cibe'" 
tine gitmesi sabırsızlıkla bek" 
!eniyor. 
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Çocuktan Nefretin Cezası! 

İyice Anlaşılabildi.. istifade ediniz . 
On Binlerce Koli Vesikasını Kimler Almışb?.. ' - .... 1 - ,_,,_...... işte Bundan Biliyorum: 
~ B. in, koli •e ftf011 l Ba adamlar bu vesikaları 

leaikaıan ilzerinde yapılan na- alchklan gibi doğru tacirlere 
lla&tenaJıi luraızbklan inkir miracaat ediyorlar ve istedik-
~ __ , • ..1__ leri fiata satarak elleri IOğuk 
'tlplarla m.::aaeyı -~ c: sudan sıcak suya pmeden 
ii . ~ bas etmek istedi- müthiş paralar yapıyorlardı. 
t. çok ıyı anlaplıyordu. Fakat Salim Bey bu izahab verir-
Qll bu . . . yü tınr.. __ _ı . 
'İla lf1D ıç z ut ~ ... e- ken ben de Şilkrii Beye dik
,.,,. arkasında dönen dolapla- kat d" rdum Bu :t.. .. at sabık 
·oq 111 .. ı.:... • • bi d f d b e ıyo · "'JG iti . -uye~ı r e a 8 0 nazın fena halde sinirlendir-
tll tliJı .mes ul adamı olan Şilk· mişti. Hiç durmadan ağzını 
iati B. ın ağzından dinlemek oynabyor, kendi kendine lbir 

Yorduk. ıeyler söylüyordu. 
1.../~fyon Karahisar meb'usu S~im b~~·. i~hatımn sonu-
~ Beyin sualine sabık nu foyle bıtiridı : 
......._ "bii abldığmı bilıni- -Şükrü bey, bu işler olup 
~· Yalnız ihraç veaika- giderken siz de posta nazırlığı 
hlc &atıldığım işittim,, demesi, vekilliğinde bulunuyordunuL 

B.ı açık bir itiraf sayılabilirdi. Şükrü beyin cevap verme-
l İtiraf karşısında Salim sine vakik kalmadan (Saruhan) 
L.~ ~ daha etraflı bir şe- meb'usu Mustafa İbrahim bey: 
""llCle lardu: - Ben o zaman bir koli 
.....;- Koli işlerinde bplo bir vesikasım altı kuruşa almıştım. 

Babın olmuştur. Siz ml\- dedi. 
~tıa:..:_aya konuldufunu Hakikat arbk tamamen 
lı.ıt~ ~-· Halbuki ~ te anlaşılmışb. O zaman 
....,_ olmamattu-. Ben ticaretle ihtiyacı olan tacirlere Koli 
~ima içia bu itin iç yi- vesikası verilmiyor, bilikis 
~ ~ok İJİ ~ilirİn?· . bu vesikaları ticaretle hiç ali-
~ acirler koli ~ası almak kuı olmayan kimselere verile
~ Dltiracaat. ~orlar, maya rek onlann zengin olmaları, ve 
'mal.aruu ıatiy~. Fakat havadan milyonlar kazanmala
l'llt ti bırer ba~ne ~e atlabla- n temin ediliyordu. 
lla..a.!!_ car~~e ~ç alika.sı _ol- Hakikati tamamen tesbit 
te~ &?hı elinde sevkedile- eden bu izahat kaqasmcla bir
~ır dirhem malı bile bulun- de Şükrii beyin verdiii cevaba 
LiQ bir takım adamlara iç bakınız: 
.._' beı bin, on bin ve hatta - Peki, buncla poata idare
.,. bq bin tlUle koli vaikasa .mm ne kabahati var?.. Biri 

en v..;li)'orcla. koli almış, ötekine aatmlf L. 

Beyendiniz mi cenbı? •• Şik
rl Bey bu ifadesi ile, lurmz
hiuı poa- kanabndn .
çerek yapıldıjuu kabal ve ik-
rar etmit oluyordu. Buraya 
kadar çok ....... Fakat diğer 
t.raftan ba iştea po.ta idarc-
Iİllİn m•'ul elamıyaceia dB 
prip ve çok g6lilnç bir iJdi* bulunmaktan da çekinmi
JOl'du. _ 

Bu işte anlaşılmıyan bir 
•ta kalmamıfb. Reis diğer 
...Uere geçtf ft sordu ; 

- Memleket ~ilinde idari 

t-e.--•wı..-. ..... 
leeektlr. 
s-a.-. ı.-. u. k...

llhlkabm.dedlr. 
4 - Her 3 ....... faalawna 2 

lru,_ Mve ı· ıl•. 
5 - Her lrupen lberWeld tarihte• 

bir luıfta mlddetle ...te1t.dfr. 
SON POSTA J1 okuduktan 

aoma ilin bponunu Aklayı
nız. Baadaa 5 adedial ilimn" 
Ue blrllkte bir zarfa koy...lı 
posta Ue idarelauemize gllt
deriniz. Uinınızın guetcye gir
mesi için bu kadarı kilidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

16- Eylül - 1930 

bir hercü merç vlcuda geti- HANIMLAR TERZIHANESl-Bahçe
rerek milletin canına, malına kala pı R:ıaimpaşa hanı 12 No. Telefon 

ft ırzına musallat olan bir _ ta-=n=-b"'_
405
-.--

7 ~---~---
el Ü h t d"I TÜRK KADINLARJ BIÇKJ YURDU-takım çet ere m za ere e 1 - ıa ma ders ae11aı 1ç1a talebe kaydıaa 

diii iddia olunuyor ve buı:u:ı- başta~ Divanyolu Telefon ı .. 2038. 

la da ( teşkilatı mahsusa ) -DIŞ MUA YENEHANESI - lılaa mo-

kutolunuyor. :!~.~~~mmel, kıımen ve ya tamamen 

Reis, bu hitabile Şükrü Beye Takaiaı latikW t"acldesi 28 No. h ec-
IOD suali sormuş oluyordu. ~--ye_m_Gra_t"_•a_L _______ _ 

Sabık nazmn cevabı pek kısa BEYOliLU GÖBEGINDE KiRALIK 
oldu. Dedi ki: ODA - Namuılu ailede, temiz, b~ 

b ) H mefnıt, mllkemmel. Flab un-
- (Tqkilitı ma susa ar- tada pojaçuı kartıaında Manuk7an han 

biye nezaretine ait bir iştir. Bu No. 2 ye mur_ac_a_•L ______ _ 

hususta Viikell meclisinden Adliye M.-lek Mektebi - Mezunlan 
le br On cemiyeti 16 eyllll '30 aalı pail aaat 

lüçbir karar ÇL•amıt • UD on 1edide Tilrk Ot"ağında fnkalAde 
için bunlar tarafından yapıldığı aktoluaacak içtlmaa a:ı:alarını davet 

iddia olunan feci itleri bilmi- etme_kt_ed_lr_. ----- ---

yorum. Bittabi cevap veremi- HOSEYIN ZEYTiN Y AGINJ--Dalma 

yeceğim. kwlanınıL Yemeklerinizi aefl8 ve leuetll 
Şükrü B. Gene (biJ.miyor) yemek ister miıialz? Behemehal Hüıeyin 

du Ve ben acı aa düşünüyor- zeytin yaJ1 ile pişirlni:ı::. lııtanbul Zindan 
kapqı babuafu türbesi kUf111nda No. 53 

dum: 
.. u: .. bir ıeyden haberi olmı- OMIT ~ABUS VE ZE'TIN v AÖ TICA 
• ~ Ri11- 1'a'1dlt aabun ve mahfGt 7aiJard .. 

yan bu adam, dört uzun harp 
senesi esnasında milletin başında 
ne iş görmüş ve ne işlemişti!...,, 

•ıf."mak iatt'rı;enlx en iyi, en ucuz. en 
teiiUr. mal aatan depomur.a bir defa 
'İiıPJınıL lnanbul ZlndaaıkaFıaı Babaca
fer türbeıi karşısında Not 53 Hllaeyin. 

İtibaren: Esbak Hariciye Nazırı Ahmet 
Nesimi Beyin İfadelenni Okuyacaksınız .. 

ZA YI T ASDJKNAllE - 1926 - 1927 
setttl dersiyesi nihaydinde Feyziati 

. liwai .. iaiıu:i unafınd.aa aldliım ta
dDuaameml k aybettim. Yenialal ala
~dan ea1ılai.U. h6k-S olmadıfmı 
.... edtria. F-ikeli Rqat lbrahim 

tnıniyet sandığı e~Iak 
müzayedesi 
Kat'i karar ilinı 

~- ..... ..... t. .. • •md " mlftemlllb 
~ 2429 Heyheliadada Seneden MaDUll' 90kalt 

ve elyena l..etp.p cadcte.iw S 
No. h yk yet.it ltet arşın lberinde 
küp d&rt katta biri ... cbk odua 
olmak lzeft on iki oda bir aalon iki 
kiler, bir kamBrlDk, bir mutfak, bir 
odunluk. iki antre, bir çamaşırhane, 
iki koridor, bir banyo, iki sarnıç- bir 
kuyu çab katında bir oda arka ve ön 

tarafta üçer balkon ve kırk arşın arsa 
üzerinde bir katta bir oda bir ahır, bir 

limonluğu ve bin yüz elli dört 8f1ID 
~ ~ bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı. T eodora H. 
~ Babıc:aferide Abıçelebi mahallesinde 

eski tütün gümrüğü caddesinde ve 
yeni Limon iskelesi aokağmda eski 
yeni "7,. numaralı otuz arşuı ana 
üzerinde tam kip dart buçuk katta, 
6stlndc üç oda, Uç gezinti mahalli 
bir daraçayı ve altında mağazayı 
ve elektrik tertibabm havi bir banan 

-. tamamı. Yovakim Ef. 
3123 Kadıköyünde ibrahimağa mahallesinde 

Hekim Lambo sokağında eski "1 t" 
mükerrer ve yeni .. 20-22" numaralı 
doksan beş arşın arsa üzerinde bir 
katı kirgir bir buçuk kah ahşap ol
mak ilzere iki buçuk katta beş oda 
biri küçük iki sofa, bir taflık ve çab 
kahnı ve yetmiş arşın arsa 6zerinde 
bir dükkin ve arkası mutfak ve bah
çede tulumbah bir kuyu ve balkon 
ft bin dört y6z otuz beş arşın bahçeyi 
havi yeni bir hanenin tamamı 

Yusuf Kenan B. Ayşe Mükerrem H. 

= 
2105 

ıtı 

3804 Kadık&y Osmanağaı.mahallesinde Hü
daverdi oğlu 40k§tmda eski sekiz 
miikerrer v_&.yeai 61 nurıarala ikiyüz 
altmış dört arşm ana · üzerinde bir 
katı kirgir iki buçuk kab abfap ol
mak llzere tiç buçuk katta biri ye
mek odası olmak üzere dokzu oda 
iki aofa ye çab kabnda bir oda bir 
kiler bir mutfak bir hamam bir tq-

bk ve kırk arşın arsa üzerinde bir 
kat kirgir odunluk ve k&nürljii -we 
üçytiz seksen arpa bahçeyi havi bir 
yeni hanenin tamamı. Ahmet Sami 

B. Necmiye H. 
Eyipsultanda Bahariye mahallesinde 
Yalı sokağında eski ve yeni 1-2 No.. 
230 arşın arsa üzerinde ahşap bir 
katta 3 oda 1 sofa 2 kuyu ve harap 
hamam mahallini ve şişe fırını ve ki
nkadim ocak mahallini ve 5770 artın 
bahçeyi ve arsayı ve denınuna cari 
bir masura tath suyu havi harap bir 
sabiJhanenin tamamı Zeyneti H. ve Te .. ıt 

ve Hadi Beyler. 

51:19 191&1 Beyoğlunda Alaca mescit mahallesin
de Buğluca sokağında eski 12 ve ye
ni 8 numaralı iki yüz altmış arşm arsa 
üzerinde istihmam mahallini ve iki 
yUz elli arşın arsa üzerinde soğuk
luk kasım ( camekin ) mahallini ve 
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde kül
han mahallini, ve yüz on beş 81'fl" 

arsa üzerinde odunluk mahllini havi 
( Bağluca )ham•• umile maruf bir 

430 19583 

hamamın tamamı V aafiye H. 
Beyoğlunda F eriköyünde Tatavla cad
desinde 23 N. h iki yüz yirmi yedi 
artın ana üzerinde kargir olup ka
pıdan girine birinci daire elvan çini 
düşeli büyük antre (ca~ekin kapı ile 
ikiye bölünmtiftür) Bir kaJ>ICI odası, 

ı 

1 

çocak 1 elam, &ç yqma varmadan ba 
ı ıllim. ' ~uğuma da imala pkal_. 

llaaşı ancak ikimizi secm
cliriyor. VeleY küçiclk bir 
mu yavrum bile olsa, üçüncii 
clir mahliku pşatmlya ....-

- mbi. hömiz de: • Ay 
çocuk oluna ... " diye korku
yorduk. 

Korktuğumuz ba~ımıza gel
di. Ben hamile kaldım. Vü
cutçe zayıf olduğum için, bu 

dı Ye aldl. Aylarca lrederW 

umdalBachk ve Allalatan bir 

~k daha istedik. • 

Arka •ka,a ili pcupm 
daha oldu ve ikisi de saıl 

laastabklardan, sizlere ömilr, 

3ldüler. 

Ben çok zayıf düşmilştü& 

Doktoı bir daha hamile kal• 

çocuğun doğmasına mini olmak sam hayatımın tehlikeye gire
mümkün değildi. Kocam de- ceguuv • • anJattı. Dikkat ebni,.. 
eli ki: ~-

- Çarnaçar tezayüdü nüfu- bqlac:hk 
aa çalışacağiz. Fakat 1'ocaa da, hen de 

Ve çocuğumuz dünyay gel- çocuk istediğimiz için hayabml
di. Pek şirin şeydi, yahut bi- ıın tada bç.b, geçimaiılilrler 

başladı, nihayet kocam beni 
zim ıözümüze öyle görünüyor-
du. ikimizde de yavruya bir terketti, bir fahifeyle evlendi, 
muhabbet, bir muhabbet ki, rahat edemedi, ondan da ay
sormaym. Herkese kusurumuzu nida, timdi perİfaD bir halele. 
itiraf ediyor ve diyorduk ki : Ben de sersefil dolapyormn. 

- Biz eskiden meğerse pek arada bir dikit dikerek baya
hainmişiz, hem de çocuk bü- bmı kazanımya UİT8flYOl'Ulll. 
yütmeyi çok zor birşey zanne- O kadar vehimler içinde yaşı
diyormuşuz. Halbuki Allah bir yorum ki, bütün feliketlerimi 
ıürü kolaylıklar veriyor. b" tf di E ı 

F k t ~-ı· b lo ki ır şeye a e yorum: v en-a a , L4 ıe a n yav- . ~ . 
rumuz bir buçuk yaşındayken digım zaman çocuktan bu ka-
ölüvermez mi? Kederimizden } dar nefret etmemin cezasım 
çıldınyorduk. çekiyorum gibi geliyor. Bu ce-

Nihayct, iki sene sonra ben J ı.ayı bana tabiat mi verdi ? 
bir daha hamile kaldım, gü- Daha ne zamana kadar çeke
zelce bir yavru daha doğur- ceğim? 

k;~ar B J Ç Kİ YURDU Müdürlüğünden: 
18 inci ders senesi için DJV" ANYQLU Tel lst. 

talebe kaydına baflmmıştır. 20i3 
* 

üç oda, bir hali, bir mutfak, bir ko
ridor bir kiler üstündeki katta bir 
daire vardır. Bir koridor &zerinde 
camlı kapılıt.ı-la birbirinden ayrılmıf 

6ç oda P ..ada gene bir koridor 
iizuind~ '.,,ir banyo bir hail, üç 

ufak oda bir kiler, bir mutfak, bir 
balkon ve onun iistündeki ve en üstün-

/ deki diğer iki ~ de bu dairenia 
aynıdır antreden merdiven ile 
qağı inince orta kattaki dairenin ayni 
1 daire ve sabaabk bir kapcı oclua 
1 iç kapda büyük ıuğaza dipr iki 
k6m6rl6k en alt katta 1 lrilersiz ve 
listündeki dairenin aynı 1 daire var
dar. bu katta bir zemini çarnaşırlı'k 
ve bq kömürlük ve 1 dük.kin ve on 
dört arşın arabğı havi bir aparbma-
nm tamamı. Rukiye, Rabia, Meliha ve Saniye 

Hanımlarla Bedii B. 

705 l 9613 Galatada Emekyemez mahallesinde 
Karamolla sokağında eski 9, 11 ve 
yeni 7 numaralı altmış beş arşın arsa 
üzerinde kirgir dört katta allı oda 
bir mutfak bir taşlık bir d::ıraça ve 
bir kömürlüğü havi yeni bir hanenin 
seksen hilM itiban1e elli aekiz hissesi. Hasan 

Hulki, Hüseyin Cahit, Ali lbrahim, Ekrem 
B. n Mahire· H. Mehmet Remzi B. Hamide 

NadiTe, Edibe Hanımlar. 

Yukarda cms ve nev'ile semti ve numaralan muharrer em
vali gayri menkulenin icra kılman aleni müzayedeleri nerice
ainde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri ii2erinde 
takarrür etmiş ise de mezkür bedelle: h:ıddi liyıkında görül

mediğinden tekrar ( otuz bir ) gfüı müddetle ilin edilmesine 
karar verilmiş ve 15 teşrinievvel 930 tarihine müsadif çar

pmba günü kafi kararlaı •nın çekilme!i takarrür eylemif ol
duğundan yevmi mezkarda saat on dörtten on altıya kadar 
sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 



. . ,. . " " . 
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HASAN KOLONYASI: Limon çiçeklerinden müstahzar b' 
harikai san' at olup 90 derecedir. 

. \ r-
8 ütün mülemedclin memleketlerin ıtriyat mlltehauaslan, eaana fabrikalara Hasan kolonyuırun enfes Ye rulumvu kokU9U karf111nda ll.l ve hayran kalmıtlardır. Fransa, Aımanya ve Amerika 
nefis Şark müstabzarmdan külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimlıin ve ecnebilerin en kibar zevab Hasan ~olonyuı iatimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmekte#li 
Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, ıinir, heyecan, bapinıa, çarpınb zamanlanRda bir laayat arkadaşıdır. Fiatlarda mltlıİf tenzillt yapdmıftır. 35, 60, 110, 200 kuruşlwc ıişlerde tat 
basan ecza deposudur. Üsküdarda ıubemiz yoktur. 
:=.:~===================:;::::::::;:::=::::::============================:::=.::==:::==::====:::::=~===========:=============;=====================:====================:========I 

müna1ebe& Y.~!1İKarak~e!~İ~ lttisr?~!:ı!!!ebicüün İstanbul ithalat güm 
• rüğü müdürlüğünden: 

Adet Nevi Marka Kilo Cinsi eşya 

6 Sandık 1. Z.F.A.0.M 30 ipekli pamuklu mensucat 
. 10 

Büyük Elbise Fabrika~•; 
En mükemmel kumaşlardan en aon modaya muvafık ve kuıursuz biçimde olarak imal ediliiiit zengin ve 

çetitlerde miintehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

1 - 1 

o Z.F 

" 
A.C 

" E.F.P 

ıco Ekle aalih Felemenk pey 

81 Demi raptiye 

50 Gramofon plik 

ERKEKLERE MAHSUS 

lngiliz muşambaları 
KabiUtebdil muşambalar 
Muşambalar l.wertia ..... , 

MUf&rDbalar lal'Ohı 
blçlml kumatlardan 

Gabardin pardesüler 
MUFLON b..E 

9 1/ Liradan 
2 ltlbana 

14 1
/2 ,, 

19 1
/2 " 

17 1
/, ,, 

25 1
/, ,, 

Mqlam Maadelbers marka euıper...-billn • 29 1 /
2 Gabardin pardesüler " 

Mandelbegr pardesüler 37 1/ 2 
muflon ile , 

,, 
lngiliz biçimi kumaşlardan 22 1

/2 
PARDESOLER " 

Trençkotlar 17 1/2 ,, 

HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh- M b l 
telif renklerde uşam a ar 

Son moda biçimde M b { 
ve kabili tebdil uşam a ar " 

Muhtelif renklerde Trençkotlar 
rabardln 17 1

/2 " 
ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 4 1
/2 " Bivertin muşambalar 7 1
/2 " 

Trençkotlar 9 1/2 
" 

Trençkotlar muflon ile 13 1
/2 " 

Yünlü paltolar 9 1/~ 
" 

14 
" H.F.P 1104 Tehi tite 

t çuval 50 Mısır 

1 
" s 45 ipek çizgili .İ>amuk me 

cat parçaları 
9 kap 575 Benzin 

22 
" 2741 Petrol 

2 
" il Muturin 

2 Sandık 205 Madeni makine yağı 
1 kap B.A 12 Müstamel bakır sahan 

. 

1 adet B.L 7 Kuru inek derisi 
ı parti Mahallinde bilvezin sağl 

olarak teslim edilmek üz 
re porselen telgraf fincanı 

adet Kimyahananede 
nümüne şişeleri 

11 İyi cins yünlü paltolar 13 1
/, 

lngllh: bıçı!'1ı Kostümler 14 1/2 
ıpor ve ıaıre 

,, 
,. 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık 

pardesüler, pnltolar, kostümler, ve muşambaların 
10 
2 

Bağ 3349 Tel halat 
Ton Tehi mukavva kutu-Transit 
kap 431 Ma:r:ot 

Uc:lvert ıiyah ve Ko··sıu··mıer 18 1/2 
ııaır renklerde ,, • müntehap çeşitleri ve hanım! ra mahsus mantolar ve 

ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri m evcutt,ur. 
• 

Balada muharrer on sekiz kalem eşyayı 17-9-930 tarihind 

Toptan Fiatına Perakende 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

Leyli v~ PE'YZİATİ LİSELERi Kız ve 
Ne harı Erkek 

Ana 11nıfı, ilk sınıfları va ayrı teıkilit dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 
Asnn icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilatı haizdir. Kayit muamelesine başlanmıştır. 
Kayit için mektebe veya lstanbulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebilir. Is-
tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait işlettirile
cektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 teşrinievvlde derslere ·başlanacaktır. 

Bebek 2 t O Telefon İstanbul: 2867 

• Orman mühendis muavını 
Y etiıtinnek fizere Orman ameliyat mektebi açılmışhr. Leyli ve meccanidir. 

müddeti üç senedir. İstanbulda Büyükdere Bahçe köyündedir. 1 

Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayıt ve kabul muamelesi lteşrinievvel 1930tarihi-
ne kadar devam edecektir. 

-. 25 talebe alınacaktır. Fazla talip zuhurunda aralarında müsabaka yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi keyıt ve kabul şartları. 
ı - Talipler Türkiye cümhuriyeti tabasından olacaktır. 
2 - Taliplerin yaşları 25 ten yukan olmıyacaktır. 
3 - Talipler orta mektep mezuna olacaktır. 
4 - Talipler hastalıklı sakat olmadıklarım, arızalı yerlerde dağlık hav&lide yürüyüp gez· 

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

5 - Talipler iyi ahlaklı olduklarını ve hiçbir güni cezayı müstelzim ef'al ve barekitta 
bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına 
malik olacaklardır. 

6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki prtlanna tevfikan noterhkten tasdikli kefa· 
let senedi vereceklerdir. 

Orman mühendis muavini olmak için Orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orta 
mektep mezunları 1 teşrinievvel 1930 tarihine kadar lstanbul'd~ Büyiikdere ~ ~ahç~köyü'nde 
Yüksek Orman mektebi rektörlüğüne, yahut Orman mUdürlüklerıne, orman mUdurlerı olmıyan 
yerlerde en büyük mülkiye memurlanna bir kı~'a istida ile mtirac-:at .etmelidirler. Talipl.er 
istid:ılarma huviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesı, aşı şahadetnamesı hüsnühal mazbatası ıle 
tabip raporunu raptetmelidirler. 

İstanbul ithalat Gümrüğti satış komisyonunda bilmüzayede satı 
lacağı ilan olunur. 

BUGÜN BİR SANİYE . GEÇİRMEKSİZİN 
Beyoğlunda İstik.lAI caddesinde T okatlıyan karşısmda 223 numaralı 

LUVR MAGAZALARINI 
Ziyaretle fevkalade satışından istifade ediniz. 

f efrişat Kumaşları, Perdeler, Storlar, Duvar ki.atları, Mantarlı mutambalar ile salon. 
yazıhane, yemek odası ve saire için zengin, müntahap mobilya takımları, ıibi 

bütün eşya lzerinde büyük tenzilit. 
0/o 30 °/o 20 °/o 10 °/05 

Koponlarda, Kumaşlarda Halı ve Mobilyalarda, Muşambalarda 
• Geçen seneler gibi ilk istifade edecekler arasında bulunmanız için iatical ediniz. 

DiKKAT Dünkü ~aı;etelerde lntitar eden Jlinlarda teodlit rakkarnlan eeh.t tertip olara 
:yanlıt çıkmıtbr. Y apalacak tenz.illt mikdan beı-vechl bala olduğu tavrlhen ilin olunur 

.. ----------• Leyli ve nehari Kız ve erkek -----------•ı 
Anadolu Orta Mektebi 

Talim lıeyeti güzide muallimlerden mürekkeptir. Ehemmiyet verilir. Kayıt muamelesine 
başlanmıştır. Adres; İstanbul Çarşıkapı. Telefon: lstanbul 4205 lstiyenlere tarifname 

gönderilir. 

..---•ı- Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Pqa konağında -----ti 
L:;~e HAYR •YE LlsELERi ~e': 

Ana, ilk, orta ve lise kısımlan vardar. Kız ve erkek talebe ayn ayn btamlardac:lır. Botna 
11mfları mevcuttur. Talim heyeti en maruf mllderris ve muallimlerden mftrekkeptir. Fraıwzca 
tedrisata ilk muflardan başlanır. Leyli talebenin bilhaua gıda ve sıhhatine uaml dikkat ve 
ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin husuai otomobillerile mektebe ıelir " akpaı 

.. ____ evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi dnam etmektedir. / 

DBer. vl HMokrhorkoknNİ 'İzmir ziraat mektebi müdürlüğü ndeıJ 
yog u e tep so a o. 

~:ı;u•y•n• sabahtan akşam• 1Kayıt Ve Kabul Şeraiti 
62 ade~ dış 62 adet ı.Ç~,~~-T-A_N_B_U_L~D-E_F_ffi~R~D~~~LI~C~l~İ-LA~-N-I~I 1 -~~~~~~~i~~~~.~~ili~ 

- - Talihler mektebe almacak miktan tecaYllı: ettiii takdirde ~ 
" ;ı. sabakaya tabi tutulur. 

b ı 1 
A • • SATITIK KAulT: - Dolma bahçede Maliye 2 - Mektep leyli ve meccuidir. BiriDci maddedeki~ 

0 t 0 ID 0 İ a S t ) gv l vekaleti evrakı matbua anbarında ve Defterdar- tan başka mektebe girmek iıtiyea efendiler •t•iıdaki ıartlat' 
da haiz olacaklardır; 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

Muhtelif eb'atta 62 adet dıt ve 62 adet iç otomobil listiğl 

kapalı zarfla alınacaktır. 930 senesi mnlı verecek taliplerin her 

gün gelip eb'adı görmeleri ve 27 • 9-930 cumartesi günü saat 

10,30 a kadar zarflarını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 

lık damga matbaası ve Bayezit ve Sultanah-
met mahzenlerinden iitimalden sakıt matbu 
Kağıtlar sablığa çıkanlmışhr. Müzayede 24 Eylül 
930 Çarşamba günü 15 de Defterdarlıkta yapı
lacakbr. Talip olanların şimdiden şeraitnameyi 
görmek üzere müzayeae komüsyonuna ve Ka
ğitlan görmek üzere ziki-olu~an anbar ve mah
zenlere müracaatları. ' 

A - Türkiye tabaasından, 
B - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
C - Vilcudü ziraate miltehammil olmak. 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabİJ' 

raporile tev11ik etmek. 
E - Atı febadetnameıi ve hüsnühal mazbatasına haiz otaıalı-
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftlik ve arazi sahibi et" 

IAdı olduğunu tevsik edenler tercili olunur. 
4 - Kayit ve kabul zamanı tefrinienel bidayetine kadardır'· 

lıl•'ul MUdlr : Burluı1N1ttin Ali 


