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SON POSTA Hallan ıözüdGr: Halk bununla rörür 
S O N P O S TA Halkın kulatıdır: Halle bununla iti tir 
SON POSTA Halkın eli 1 i d i r: Halk bununla ıö Je~. 

ZMJR' 7 (G~~~~~kAt~~ı~Yı1~M) ADLİYE VEKİLİ BEYDEN RİCA EDİYO-
RUM: COŞKUNLUK YAPIYOR ZANNİLE YEMİŞ ÇARŞISINDA 
lUTULAN K.A TİP SEYİT AHMET Ef:Yi DİNLEYİNİZ Ekrem 

.F'ethi B. Nutkunu Öğleden Sonra Sögli~ecektir ÖLfn TALEBE 1 K. Necati İçin İhtifal Yapılacaktı 

lzınir Valisi, Nutkun Tehiriniistedi~ K· . öıd·· d .. Bunu Mahzurlu Gören '- • . ımın ur u- . 
gınden Dolayı Muahaze Edilniiştir gü 'f ~hkik _ ·lzmir Viliyeti Hususi 
lt • l Edılıyor \ M • J G•• d•• d•• '~Utkun Dün Söylenmesi için Rica Eclllmiş !:C de IZmir, 7 (Hususi) - Tale- erasım e om ur u 
Gün Tayin Edildiğinden T esbit Edilen . Tarihi :: !:~! E!:ıt!~:;a:: 

D v • • k M •• k •• Q) t •YİDİ Efendi tevkif edilme-e gış tı rm e um un manıış ır ••• miftir. Çünkil yara mavzer 
Birçok Halk İzmir' de T oplanmiştı 

d İırn~, 7 ( Hususi). - Ara
an hır müddet geçtıkten ao:ı· 

t~- hadiseleri şöyle hüıasa 
c~hu· · lnz: 

İı ~ethi Bey lzmire gelirken 
mır 1 a kı, içinden kopan bir 

~evinçlc kendisini karşılamak 
~tedi. Halkın bu sevinci ilk 
0 arak Seyrisefainin Konya va· 
tlUıı~un gecikmesile baltalan-

. Zıra herkes bilir ki bu va
PUr bir az yol vermek suretile 
(1~) da bile hmirde bulunabi
lrd' ı. 
· Bu olmadı, halk bundan 
~teeaair oldu. Yapmak isre. 
~ tezahrırata m ui olundu. 
~erindeki bayrak yırtildı. Po
~ idaresizlik gösterdi işte 
d Unlar halkın sinirlerini; son 
,;rccesine gelirmişti • Ha!.k 
t kasının mukabil tezahür~ta 
:cbb:ıs etmesi ve bu sırada 

Ylenen amr M>z.ler vaziyeti 
Ça'" o-
d ~rıı..!an çtkardL Buna, Ana-
~ u ıazetesiuin &nünde çıkan 

tilı vakayı ve (4) kişinİD 

yaralanmasını ilive ederseniz, 
şehre hakim olan uabt ha· 
vayı tasavvur edebilirsiniz. 

Bu asabi hava içinde nutuk 
söylenmesinden çekinen vali, 
Fethi Beyden nutkunu söyle
meyi tehir etmesini rica etti. 
Bu sırada, Dahiliye Vekaleti
ne baş vurup talimat almak 
ihtiyacını duymuştu. Telgrafla 
görüştü. 

Fakat Dahiliye Vekaleti de 
Başvekiletle temasa lüzum 
göstec.di, müracaatından altı, 
yedi saat sonra cevap aldı. 
Bu cevabın valiyi şiddetle mu· 
ahaZe ettiğini sö !emek, bü· 
yük bir keşifte bulunmak de-

mek olmaz. Tahmin edilebilir ki 
bu muahaze cevabı şu şe

kilde idi: 

· "Fethi B. , nutkunu , kanuna 
riayet etmek şartila istediği yer
de ve zamanda söyliyebilir. 
Vali ııfatile vazifeniz buna ma• 
iıi olmak def. :.1, her ne paha
~ma olnroa ol.un uayifi mu-

lsgan Etmedik, Adalet İstedik 
A.ınele, Hüsnü Paşayı 
Dün Böyle· Karşıladı 
~u Zat Ve Merkez 
lzınirlilerin Kalbini 

Kumandanı 
Kazandılar 

~t~?1ir 7 (Hususi) - izmirde, 1 Liman am.:lesi günde (3.5) 
~ .. 1 heye hallan yaphğı te- liraya yakın para alıyordu. Li
b ~rler esnasında alınan isa- man şirketi bunu bir buçuk 
~tsıı tedbir, bayrak yırtma- liraya indirdikten başka Fethi 
L_ \re sonr b Halk f Beyi karşılıyanlann işlerinden 
~ıtıın a una . ır- çıkarılacaklarını bildirmiş. bir 
dağ rnukabele etmesınden nevi tehditte bulunmuştur. Bu-
"~l/n nıüessif hadiseler, kanlı nun üzerine amele grev yap
~i,t~ herkesi müt essir et- mışbr. Grevin yegane saiki 
liıııa ır .. Buna ilave olarak İzmir budur. 
ltı 0~ ı~hisar. idaresinin mes'u- Grevci amele rıhbm, şirke
dtQ<:~~~~ bır hadiseyi kay- tipin önüne toplanmışb. şirket, 

V aıcf ım · ~ derhal telefonla asayişi kuvvet-
a Mıc'ur: ( Devamı 3 üncü .. yfada ] 

hafazl' etmekı!r. 
derhal tamir ~diniz. " 

~unun yarasına benze-
Hatanm mektedi.r. Tetkik devam 

lzmir 7 ( Hususi ) - Ana· ı mali de bertaraf olmuştur. 
dolu gazetesi matbaasının Fakat; aziz ve masum bir 

Bl..nun üzerint: vaıi S. ide-
fonla Fethi beyi bu•du. Nutkur 
tehiri ricosından vaz v-eç~iğini 
ilk karar Ü?crine c mıarteW 
gü,1ü söyl.:mesini rica eıti 

Fakat buna F cthi B. itiraz 
etti, dedi k\ : 

- Ben nutkumu pazar ~ 
nil söylemeyi kara:la.~dım. 
Pazar'a söylemek mecburiye
tindeyim. 

Valinin hatası, amiriDe sor
madan nutkun tehirini resen 
rica etmesinde idi. Bu da faz
la endİfeye kapılınasınd:uı do
jııyordu, 

Müf;\tahkcm :mcnt bmanoanı 
Hüsnü Paşayıftavarıut i~n gön-
derdi. Hüsnü Emir pap gece 
yansından sonra geldi. Ricayı 1 
tekrar etti. Fakat herkes nut-! 

[ Devam 3 üncll nyfada } 

ediyor. 

Adliye Vekili B. 
Den Bir Rica 
lzmir, 7 (Hususi) - Dün 

nUmayişlerde coşkunluk yap
bğı zannile tutulan, ve bugün 
bırakılan ":{emiş Ç4rşısında ka-
tip S~it Ahmet Ff. otele 
gelai. Kendisile görüştüm : 
· - Nnmayiıe iştirak için 
kimden para aldın? Sualin! 
Ml'mUflaJ'. Hakkında yapılaia 

ant~eleyi anlatb • Duyduk
:im o kadar acıdır ki; tek 

bir satır yumayı mUYafık 
~dim ve burada Adliye 
vekilinden rica ediyonim : 

1'tf en bu · adamı getirtip 1 
cliQ}~yiniz. Ekrem 

önünde atılan kurşunlarla can 
yeren küçük Necabye bütün 
lzmir muazzam bir cenaze me
rasimi tertip etmiye karar ver
miştir. Bu merasime iştiark 
etmek için Urla, Kemalpaşa, 
Karşıyakadan binlerce halk 
lzmire taşınmışbr. Bütün bu 
halk İzmir palas önünde top
lanıyordu. 

Progr<t~ şu idi: 
. .Merasime iştirak edecek olan 
lialk kafile halinde hastaneye 
gidecek, ceset alınacak, me-
z~rh~ nakledilecekti. Bu arada 
~abası çıka geldi. G6zleri yq 
içinCle idi. 

- Çocuiumun öltsünft ver
miyorlar ! 

Derhal tahkik ettik. ·ve 
öğrendik ki biçare ihtiyann 
hu ta ne den czaklq muından 
bilistifade yllz elli, iltj yiiz 
kitilik mun~ bf: müfreze 
ile cenaze kaldanl1DJftır. IH.r
lece. nllmayifia bllytımeal ihti-

. 

şehidin cenaze mera:.ımıne 
iştir-ık etmek istiyen hcuk, bunu 
hoşnutsuzlukla karşılamıştır. 

Bu hadise üzerine F cthi B. 
balkonl? çıkmış ve halka sükün 
tavsiye etmiştir. Yeni fırka Ii
deri,in tavsiyesi üzerine halk, 
sükun!.t dağılmıştır. 

Fethi bey N~~catini..l baba
sına yüz lira vermek istemiş, 

peder bunu kabul etmt:miş, 
ağlayarak: 

'4 Gyi için ve senın için 
daha on evladım Feda olswı ,, 
demiştir. 

t Maamafıh ihtiyaten sokak
larda jandarma mnfrc .. elerl do
laşmaktadır. Anadolu gazcteai
nin etrafı da muhafaza altında
dır. Fakat, lzmir halkı, birçok 
tarihi vakayi görmiif, bü
yük hadiselerden içtimai 
bir fUUr ve terbiye almış 
oldup için onclaJı herhangi 
bir yanllf ve çir~Jn hareket 
ula ümit edilmemelidir. Buu
dan emin olalım. 

lzmir Meb'usları Ne Düşünüyor? 

~~---====-~--===--..-===-==---=-==--====-= Mu k a b i 1 NÜ mayi ş e 
Nutuk Nerede Bir Karakol K t'• t•• Y kt 

. Söylenecek? Önünde . • • a ıyen uzum o U 
B. 

1~:tu~} ~l=d~:! so-nraF~~ İzmir, 7 (Hususi) - Son Hakaret Kimlere Ait Olabilirmiş? 
de Alsancak sahasında söy- hadiseler münasebetile vazife- A H •• • B • M •• t J 
Iiyecektir. Şehirde sükünet sinden çıkarılan bekçi Mus- Cl useyın eyın U a aası 

ı ki b Lb tafa isminde birisi, başına top-
o ma a era er polis ve jan- ladıgı.. on, on bee kı"şı· ı·ıe Ço- I 
d k ll h'rd d Y zmir' de vukua gelen son 

arma 0 arı şe 1 e olq- rakkapı karakoluna gı0bnı0 c •• maktadırlar. Y hadiseler, bütün memlekette 
- Beni neden işimden çı- umumi bir teessür uyandırdı. 

kardınız ·ı Diye bağırmış. Fa· 
kat karşıdan jandarmaları gö- Hiçbir Türk yoktur ki, kal-
rünce uzaklaşmıştır. ben kan ağlamasın. Bu müna-
Mahpusların gürültüsü sebetle lzmir meb'uslarının 

lzmir 1 ( Hususi) _ Vaziyet şehrimizde bulunanları ile gö-
1Sakindir. Mahpusfar " biz de riişüp vaıiyet hakkında ne 
çıkacağız,. diye bau nümayiş- diışündüklerini anla1t1ak iste

,. S f (2) V (3)- lere teşebbüs itmişler, pencc- dik. Uğradığımız otellerde bu 
ay a ' e relcı"e brmanmı~larsa da alınan zevatın ekserisini arkadaşları 

Aydınlıların Daveti 
Aydın, 6 (Hususi) - Ay

dınlılar Fethi Beyi telgrafla 
davet etmişlerdir. Fırka lide
rini sabırsızlıkla bekliyorlar ve 
sevinç içindedirler. 

İzmire ait haberlere tahsis tedbirler sayesinde bu gürültü- ile müzakere halinde bulduk. 
a.edi __ ·ı_m_iı ... tir_. _. _L_fi_tf_e_n_b_a_k_ını_z_. -..ı• uÜD. önü almmıştır. Görüşmek maddet• mümkün 

olmadı. 

Fakat İzmir meb'usu Hacı 
Hüseyin bey otelinde yalnızdı. 
Suallerimizi sordulc, dedi ki: 
-Son hadiseler hakkında kat'i 

ve sahih bir malumat edine
medik; vukuattan müteessir 
olduk. Bilhassa ortada telefat 
olması bu teessürü arttırıyor. 
Bu vukuata her kim sebebiyet 
verdi ise şiddetle tecziye olun· 
malıdır. Her ilci fırkanın hedef 

( Devamı 2 inci sayfada ! 



• 

Halkm Sesi DABILI 
--..-------------------+-

• İzmirdeki İstikbal 
Ve Halkın 

lzmir Hadiseleri Niçin Kanlı Ve Müessif Bir Şekil Aldı? 

Düşünüşü 
İz.ı.irueki tezahürat müna

_,ebeüle dün lstanbul halkmdan 
t"sadüf ettiğimiz bazı zevahn 
fikirlenni öğrenmek istedik. 
aldığımız cevaplar fUDlardır: 

• • 
Fethi Bey için lzmir Rıhhmına Yığılan Halka 

Şevket B. (otomobil sahibi) 
- Bu heyecan ve galeyan 

miHetın içinden geliyor; bu 

Karşı Hakaret Edici Yazılar Yazılmasıdır Ki 
Son Hadiselere Seb~p Olm.uştur .•. 

Hususta İzmir Bu 
Yazılan 

Gazetelerinin Y apbklan Neşriyatı , Yazdıkları 
Aldık. İyi Bir Fıkir Edinmiye Yardım Eder ..• 

hey«ana doğuran sebepleri ara
m~ halkın makul olmak 
şartile ist r"diklerini yapmalıdır. 

Tamamen 
Fethi Beyin vadettiği ıeyleri lzmirde Fethi Beyi istikbal 
efkarı umumiye muvafık bul- için yapılan nümayişin niçin 
maktadır. Bu tezahür ve is- kanb badUelere müncer ol<ht-
tikbal de bunu ispat eder. ğmıu anlamali için din gelen 

~ İzmir gazeteleri~ okumak ki-
• Mazlum B. ( Üsküdar' da, fidir. 

Bulgurlu me3Çitte) Halk fukasımn gazetesi o-
- Halkın bu coşması ve larak kalan (Anadolu) gazetesi 

F eihi B. hakkında muhabbetli Fethi Beye yapılan istikbal 
davranmaSJ Fethi Beyin mak- mtm.sebetile birinci sayfumm 
sadmı açık olarak söylemesin- üst tarafında büyük harflerle 
den ileri geliyor. şu tahkiri amız yazıyı yazmıştır. 

~ Halk Teessür İçinde 
Fuat B. (Kadıköy, Murat "Dün /zmir'de para ile 

B . sokak. (33) 
- İzmirlilerin Fethi B. hak- tatrılmaş hazı sorlıoşlar ta-

kındaki tezahürlerini iyi bu- rafından gapılan &aşkınlıklar 
Juyorum. Fethi B. hayab siya- lzmir efkan ıunamigesini 
siyesinde dalına temiz kalmış fena halde sinirlenclirmiş oe 
bir Devlet adamıdır. Ortaya Fethi Beyin nahemeusim ola
attığı prensipler arasında ki rak sögletliji sözler lzmir 
hürriyetçilik ve cümhuriyetçilik ~ miilhalcatta çok fena te
memleket ek~eriyetinin uzun sirler icra etmiştir. lzmir 
zamandır beklediği esaslardır. ae bütün Garhf Anadolu 
Ha11'ln bu coşkunluğuna çok lralla ha teessürlerini izhar 
görmemelidir. yolantla gazehmıize binlectt 

• tegraf gağdırmışlartlır.,, 
Kadri B. ( Aksarayda, ~ İşte evvelki günkü kanlı 

ga.ıi sokağında (23) hadiseye sebep olan yazı hu-
- Ht.rriyct iyidir' Fethi dur. Anadolu gazetesindeki 

B. in Millet için hürriyet ~e 
hakiki cüml u iyet isteme- hakarete tahammül edemiyen 
si de iyidir. Mıiletm tezahurat lıalk gazete idarehanesini tq
yaparken birbirine girmesini lamış ve genç mektepli bu sı
muvafık bulmıyorum. Makul rada polisler ~rafmdaa öldü-
hareket etmek lizı?Ddır. rüimüştür. 

* Hükumet Nasıl 

- Beyefendi, mağazama bayrak' lüf edi1mit ve niidahalemiz üze- muhabbeti aeymi.f? Cebrile, kab-
aSDUfbm, bir Polis efendi l'eldi, rine serbest bıralul'mıffw. Bunlan rile, ztılmile, ceberutla halkın 
cebren indirdi, hakkı var mıdır? dün gördük ve parmak ısırdık. muhabbetini nasıl bastırabile~ek-

Ha,ret ediyorum. Fakat hayret • Netice ne oldu? Kordon boywa- tiniz ? 
etmeme de vakit bırakmıyorlar. ela 1aaJ1D dafıtmıya çalupn po6s- Bastırabildiniz 111i? Bunun müm-
lkinei, iiçiinc6, Jirmind, ellinci.~ lere ve bayrak yırtan zabıta kin olup olmadığmı anladınız mı? 
yüzüncü telefon İfliyor. Yerimde kuYVetine rağmen 1aaJk ne yapb? Halkın kalbindeki mevkiinizi seçe-
oturamıyonm ft fırfayıp çıkıyorum. HiiniJetini Ye hakkını filen bild.in}z ~? Mutemc~ saltaaatı-

Kemeralhnda yer yer atwz pa- adafaada -L:-met:fi Ba defa ~·. inlusarlarm bu ~ille~te nasıl 
• • . m n .,~... • mey- hıssıyat yarattığını şımdı farket-

brdıları oluyor. Halk Poliaı sarmış dana daha büyük bayraklar çıktı, tiniz mi?" 
hakkını müdafaa ediyor: davuııar zurnalar meydan aklı ve Hallc Reyini Veriyor 

- Efendi, ben Türküm, huriim, Kordon bo:runu bet billi kadm • -
Yatanda.pm. lateditim gün diledi- olmak üzere yirmi binden fazla " Y enı Asır ,, gazetesi İz-
ğim yere bayratum umak sali- halk doldurdu. mir tezahüratı ballan fırka ve 
hiyetiai haizim. beyenmiyonaıa Pasaport kayıklanm Adetleri hükfımet aleyhinde bizzat rey 

zabıt varakası tut, beni mahkeme- veçhile inhisar albna aldJl.ar. Ki- vermesi demek olduğunu ya-
ye ver. ID8eyi kayıkla istikbale gönder- zıyor ve diyor ki: 

Fakat polis efendi dinlemiyor. mek idemedilr. Fabt halk bu "Evet, dün İzmir halla re-
Yetişirse elleriyle, ~femeue manasızlığı dinlemedi. yolcu •- yiıU vermiş, kimi i.nedigını- • • ve 
merdiven dayamak suretile muaz- •- h- ~ L-~ı..ı ıuauna ucum ""au ft -,. ...... ar kimi istemedigw im,' bu mem-zam Türk bayraj'Ulı yırtıyor, indi- cLL'-

binerek isU.U&Je koşta. leketi idare için kime itim" at riyor, Ye hakkım müdafaa eden k b 
vatandqı yakalayıp karakola gö- Bu haJ'e etin aşı. nilıayeti yok- ettiğini göstermiştir. s~rbest 
türüyor. ta. Halk yüksek bir terbiye daire- Cümhuriyet fırkası lideri F et-

Dün yaralanan vatandaşlar ol- sinde bütün kalhiai •sb., döktü. hi Beyi k~rşılıyan İz.ıuir hal-
' dutu gibi bilhssa Kantar, Keme- Halkın başuıcla kimse yokta di- kının candan kopan tezahürah. 
ralb,lki ~melik, ~·kara- yonız. Dünkü tezahürat bin.at muaz..-am bir .. Plebisit,, mahi-
kollan da haDda dolup boplm•t· hallu."1y biı.z.at Türk Yatandaş1a yü- yetinde idi. 
br. Hatta: rejiıaden doğmuştur. Çmakü ter- lzmirliler hep bir ağızdan 

-Polia Efeacli, bayraga hGrmet tip edilmemiştir.• ''Fethi beyi ister~z f,, dedileı. 
etmek lizımd.ır. ladirecelaen yira. Ve ilave ediyor: 
ajyara kaqı bari yırtmadan indir. MGördünüz mii efeadilcr? Gör- Millet, eski fırk:ıyı İcraatı 

Diyen bir mürettibimiz bile tev- dünüz ve anladıma ma ki halkın üzerinde muhakeme etmiş ve 
mahkum eylemiştir. • 

lzmir Meb'usları Ne. Doğru Değil 

Düşünüyorlar? - Ortalıkta Asayiş Varken 
Niçin Yok, Denir ? 

(Bat tarah 1 iltei sayfau j Bu hususta miitaleamz nedir? İzmir 7 ( Hususi ) - Yeni 

Reşat B. ( Y edikulede, la- Mene Çalışb ? ve maksatlan vatan ve mem· 
tasyon civarında 16 No.) leketin saadetidir. Bu hale kim 

-Halle fırkasmda kıymetli fırka erkinından birinin aöyle
ukadaşlanmız vardır. Böyle eliği pyam dikkat bazı ıöz
hir zihniyetle hareket edecek- ler vardır. - Bu teıahürat milletin Hülriimet kuvvetlerinin •- sebebiyet verdi ise linet oJsun. 

rüştünü ispat eder. İz.mirde tikbalin nümayişli bir şekilde Meb'us beyden sorduk: 
tezahürat yapan vatandaşları- yapılmaması içiıi aldığı tedbir- _ Ahali n-' e n tezahürat 
maz, Fethi beyi allc.'1ıyanlar leri vuzuhi lğzap edici hare- içinde iken ~ fırkası tara· 
muayyen bazı noktalar için ketleri de (Hizmet) gazetesiniıi fından ikinci bir niimayİf ya· 
itirazda bulunmuş oluyorlar. ~ yaD31Ddan anlıyona: pılmasmı munfık görür mü-
yalnız bu heyecanların lüzum- Kaç senedeaberi iıahüann .e sünm? 
suz taşkınlıklar haline inkılap uıutemetler aaltaaabnm albnda - Havw, kat'iven buna lü· 
etmesi dogru· d~•dir. Uai~ inim inliyea halk; bugiai J- ·J 

9'u beJdi--&a, ellaet te ;,.;..w.; hiai zum yoktu. Neden bana mec-
ll-- rae,,d.:... ftracakh. ,.. buriyet gördüler, anhyamadık. 

Mustafa usta ( Hocapaşa lzmir tebriai dalMa .. baı.ta. Y arm ubah hemen 1zmire ha-
mahallesinde No. 43) J bayraklarla dee•n••ı a&iiJwaL reket ediyorum. Herhalde ba 

- Biz esnafız, üzerimizdeki Her tarafta biria •Heuet ali- nokt.a11 yakinen tahkik ecle-
vergiler tetkik edilmek icabe- metleri nr. c:eğiz. 
der. Sonra mensup olduğum 1 llatbaa:p ..,_..._Dal._.. - Halkm ual>iyetini tah-
ıekerciler ve helvacdar cemi- i ~.;,tu"":"- telef- itle- rik etmek husmanda im.il' 
yetine Halk fuba bntiJor; ...,_ '°'. Halk Fırbm menmplalmm 
halbuki yeni fırka daha ser- rinde balu10twn. Kmtfieiwi 1 mes'aliyeti olabileceği IÖyle
beat ve daha halkçı olacağa millete seTdinnek iwtiyen bir Diyor. 
benziyor. Binaenaleyh bmir' de cte.lct adamı milletin denlile, Ha& fırkasma mensup p
F e1hi beye karşı gösterilen bayatile alikadar oluna· daima zetelerin verdikleri malümattaa 
büyük nümayiş.li istikbali ye- halktan yardım glSrür. da bu nokta anlaşılmaktadır. 

lerini ümit etmiyorum. Y almz Bu zat diyor ki: 
''halka karşı namussuzlar,, di- - Hükumetin asay;ş yok-
ye bağmlımş olmasını kabul muş gibi vaziyeti endişeli gös
etmek istemem. Bu söz ev- termesi doğru diğildır. ihtiyat 
velc:e Halle fırka.qnm muteme- lizımdır. Bu, şayanı kabuldür. 
eli iken istifa vermeksizin Esasen Fethi Beyin mevküııi 
aynhp mukabil tarafla nümayiş kargaşalık değil, rey sandığı-

yapan bazı kimselere karşı sar- nm başı tayin edecektir. 

~~ aaabiyebözü olmak Bir Tebliğ 
--8on •öriilen -n-t Halk lzmir, 1 (A. A.) - Miiddei 

fırkasa ~ bir ~t~kil et- umumiliğe Yerilen 35 serseri 
mez mi? fırka- nuonmm İzmir muhanikten 9 u bakkmda teT
meb'uslannm "h.fl.-~eti kif müzekkeresi kesilmiştir. 
ne olacakbr? Bu meyanda kominiat Kerim. 

- Ba hapta lüçbiı- teJ aiy- Çatalkafa Ahmet Ye v.m. 
liyemem. Behemehal işi yerinde sabJkablardan Yıldmm Şe9ld 
tahkik etmek, Mkibti öğ- ardır. 300 lripnin tevkif edil
renmek lizımdır. Bizde t umu- eliğine dair Çlbnlm ve lstu
miyetle halk muayyen bir fik- bul gazetelerine aks~den ıa
rin arkaımad.n gitmekten ziya- yialann ash yoktur. 
de cereyana kapthr. Ben bun- , Fethi Bey m:tlamu yarın 
dan korkuyorum . irat · edecektir. 

-==.::===============-=========-=========================================================================== 

Günün Tarilı 

Gazi Hz. Dün 
Başvekille Park 

Gezdiler 
Re!siciimhur Hz. dün öğle"' 

den sonra beraberinde Başvl" 
kil İsmet Pş. olduğu haldi 
Gülhane parkına gelmişlet• 
yirmi dakika kadar oturmaf 
sonra dönmüşlerdir. 

il(.. Saraçhcmebaşı'nda -"" 
Arap Kadri'yi öldiirmekle ma" 
nun Hamdi'nin muhakemesi.ılıl 
dün ağırcezada dev ca.m oluJI" 
muş, şahitleri getirtmek içi' 
başka güne ka!mışhr. 

il(.. Şehir Dahilinde ..; 
Muhtelif yerlere asılacak 5o0 
tamba gelmiştir. yakında yer 
erine konacakbr . 

.. Vali, Kaymakam -" 
Nahiye müdürü gibi memur~ 
Cemiyetlerin idare heyeindl 
azalık alamıyacaklan bildirİl' 
miştir. 

* Halk - Frrkasma ~ 
velce müracaat eden Resmiye. 
leynep Fatİny Litife Beidt 
lıanımlarla diğer birkaç hanı' 
mm kayıtlan yapılmıştır. 

* &rbest Fırka - Met' 
!iez heyeti reisi Refik B. fi 
:<adan çekilmiştir. 

* Belediye - intihap ~ 
yetleri dün toplanmıştır. 

)/-. Terfii . - Bittiği içi' 
rnillemeler dünden itibaref 
: şe başlamışlardır. 

il(.. Akıl Doktorlan -" 
:<.angresi Eylü sonunda topı-' 
nacak.ta. 

l(.. Afyon - Fiatlan, ~ 
5Ulün azlığından Jiikselmekt~ 
ilir. 

Jıf- Ecnnilerirr - Tilrki 
de ikamet şartlanm göst~ 
talimatname Vekiller heyeti'
de tasdik edi!miştir. 

lf. Yeni Irak - Sef"ıri ~ 
Şevket bey, şarkta medeniy.ı 
ıneşalesi oldunuz, sizi heyecanfl 
takiv ediyoruz 1 dem!ştir. 

* Cenııbi ~,. 
tayfun felllketi müthi;tir. (1 
lenler iki bini b6lmuştur. 

Jf. Sailı Halcünleri 
T op!antısı - Dün lstanbui 
bütün sulh hilôınleri AM 
dairt:sinde Müddei nmumi ~ 
naa B.iu riyasetinde saat 'bel' 
bir toplantı yapmqludır. ~ 
içtimada Kenn Bey, 1". 
teşkjlM clalaymile tatb& """ 
kine gqea yelli belediye ..,, 
nana l.lrlrecla hlkimleri fı' 
•etait. hftaa....r 
aedia ye ••' mlrriace "' 
ri1eak ceza.__ itina
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;j 
bmlan ... maWı 
olduğu için ini hmasta ~ 

· lacak muameleleri ayn iti, 
• n _ _ı_ !..-L --~ 

ft -se!!aıc ~ ~ 

Son ·po"sfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar.· Olii .Hasan B.· lzmirde 
, 

o - ~ 

l t Ha.ua B. - Yalau. • bct. W1t eblqiD. ' 
bea .._.._ IPullm 

AMAdGLU 
CAZI ff Sİ 

AMAdolU . 
(,Al.( lf~İ 

- · · 

2 ı Huaa B. - Paw ela alm&Jllsi ....... ı S : a.... iL - C ım ealar cfa 7azdıldanııa ~-~~Hum B. ~ Aşkofnn, lıaldmmı ..,.. Jll(; 
.afa plclinbl Pit- 116ı'• .. S''tw ....a ..a.ıa llllri ,.trHa. r J1ıır ama ...... a-ıa tetikten ulak o&eu. 
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Her gün 
İznıirdeki 
Hadiselerin 
Hakiki sebebi 

ı' Son Posfa'nın Resimli Makalesi: 

1 ~-

~ Maceralı Aşk * 

M. ZE.KERIY A __ _,. 

F<!thi Beyin İzmire muva
sa etinden bir gece evvel İz
tnir Hnlk Fırkası gece yarıla
~ına kadar devam eden bir 
ıçtirna aktediyor. Polis müdü
tij Ömel' Bey, Fırka da verilen 
t~ı·:r üzerine, derhal telefonla 

utun karakollara ertesi gün 
~a~ılacak nümayişi men için 
nur veriyor. 

~ 
. Fethi Beyin İzmire varacağı 

gün halk her tarafı bayraklarla 
81liıyor. Ellerinde bayraklarla 
~o~ aklara dökülüyor. Polis, al
. ıgı emir mucibince, bayrakları 
~dirnıiyc, ve Kordona inen 

alk önündeki bayrağı yırtmı
Ya. t.eşebbils ediyor. 

* Polis müdüriyeti ve Jandar-J:. kumandanlığı taşradan 
k ıre akın eden halkın yolunu 

0~erek bu akınlara mani 
l.llllya çalışıyor. 

* Anadolu gazetesi nümayiş 
l'ctpanJarı tahkir eden yazılar 
f ~Yor ve halk Anadolu gaze
esı idarehanesini taşlamıya 
llıecbur oluyor. 

ll--
s !Z?Iir kaza fırka mutemedi 
fa n Bey Serbest Cümhuriyet 
h~asını ve Liderini alkışlıyan 
d' a "namussuzlar" diye hitap h ~or. V li nümayişçilerden 
a sederken : " Bunlar ayak 

~bkıını birtakım serserilerden 
arettir.,, diyor. 

k kİzmirdeki :anlı hadisenin 
a 'k~ k 1 ı sebebini anyanlar yu-
d~~a sıraladığım vakalara 

1 at etmelidirler. 
d ~alk heyecan ve sevinç için
le edır. Bu heycanı izhar için 
kendiliğinden, hiçbir te~vikc 
~pılmaksızın ve hiçbir teş-f Iata :n~i olmaksızın, sokak
ara dokulerek tezahürat ya
l>ıyor. Halkın bu güzel, bu 
tnukaddes heyecanına hürmet 
~:bek mecburiyetinde bulunan 
k alli hükumet ve Halk Fır
leaİı bu heycanı zecri tedbir-

., e boğmak istiyor. 

Sebişt~ lzmir hadisesinin hakiki 
N ebı bu psikolojik hatadadır. 
leasıı bugünkü tezahürat altı 
bo~e rnilletin bis ve fikirlerini 
~rnanı? bir aksülameli ise, 
lı.aı·ırdel'1 kanlı hadiseler de fiil 
iu ıu~ geçmiş bir heyecanı bo
"' P oldürmek istemenin neti
"'taidi r. 
te Pikirıer his haline geçince, 
lırtı bahusus bütün bir kitlenin 
if,drni heyecan ve arzusunu 
0 e eden bir şekil alınca, 
-~~ lıürmet etmek demokra-

111 en büyük zaruretidir. 

s·. Bir Cevap 
'"ıt Meh'usu M alımut 

F' • Begef ~ndiye: 
~thi Beym gazetemizde 
}'a eden son mülikabnı ben 
-.Cll~. Fethi Beyin "Yalnız 
ltr r ve .siya_si muvaffakıyet
deiiıd- milleti yqatmıya kafi 
'lı ır. Mali itlere de azami 

tının· ti ek )ollln ıye verm lizundır." 
~llıı daki beyanatını alarak 
rtt~r~"<::i ve ıiy~ muvaffakı
liııd 1 kuçilltmek ıst~mesi şek-
c.:ıtelikki ediyorsunuz.Halbuki 
~d •. İznıirdeki iktısat kongra
llı '.~~t ettiği nutkunda aynen 

U1.1c • l • "S. n söy emfştı: 
ltr 1Yasi, askeri muzafferiyet-
Olıunİe ~dar büyük olursa 
ler .1ar, ıktisadi muzafferiyet
~\!&~ e tetevviç edilemezlerse 
0'4.nı.: gelen zaferler paydar 

G .,, 
&eyi~ bu cümlesile, Fethi 
~Claııad be_yanatmdaki cümle 
''1nuı ~ bır fark görüyor mu
~e ltaJı ki, Fethi Beyden hesap 
.. \iz. Ft ~emiye kalkıyorsu
~etcnı. ethı Beyin tekzibi 
dan Y~~elci beyanabm okuma
o~dukt ı olmuştur. Metnini 
~ ~n sonra beyanabnm 
teic1 .edıJırıedigini tasdik ede-

erıne enı· • 
ınıaı. 

1 - Maceralı aşlı: bizi çeker. 
Çü!lkü içinde biraz muamma 
vardır. Meçhulün garip bir cazi
besi vardır. ( Sevişen iki genç) 

•• 

2 - Birçok insanlar ıçın ma
cera hayatın gıdasıdır. Bunlar 
tehlikeyi kendileri ararlar. ( Uçu
rumdan yuvarlanan bir otomobil) 

eo 

3 - Aşkın güzeli ği de tehli
keli olma~ındndır. Aşk uzun tah
lil ve tetkiklere tahammül ede
mez. ( Düşünen bir genç ) 

BUGUNUN TELG. ~ 

4 - Aşkı buldunuz mu, ~li
nizden kaçırmamıya ve azami is
tifadeye çalışınız. İnsan hayatta 
bir defa sever. 

~mele ..• Fethi B. Nutkunu Öğ-Soruyorum 
B~z isyan Etmedik leden Sonra Söy iyecek Adliye Ve Zabıta 
Bız Sade Adalet - Hangi Vatandaş .. 
V H kk ( Baş tarah 1 inci sayfada ] Fethi B. ve arkadaşlan ba-
• e a ImlZI dehu ismi S.G. olan sahil ga- İarın Şehadetine 

1 d.k o· ' kun pazara söyleneceğini bil- zinosuna oturmuşlar, avdetle 
ste 1 ' ıyor.. diğinden bunu değiştirmek Gazi Hz. nin vaJidesinin kab- Kıymet Verir? ... 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

lcrine müracaat etmiş: 
- isyan var. 
Derhal kafi derece as

ker gönderilmiştir. Fakat ame
le bağırmıştır: 

- İsyan yok. Çocuklarımı
zın yevmiyesini yarıya indirdi
ler. İşte bu suretle gadre uğ
nyan vatandaşların ricaları 

var. 
Bu sırada Müstahkem mev

ki kumandanına da haber git
mişti. Hüsnü Emiri paşa da 
geldi. içeri davet edilmesine 
rağmen şirkete girmedi. Ame
leyi dinledi. T-avassut vadinde 
bulundu. Ve bunun üzerine 
amele dağıldı. 

Maamafih amelenin (3,5) lira 
aldığım işiterek çok görmeyi
niz. 

Çünkü amele haftada iki gün 
çalışır. Yani hnftada 7 lira alır, 
ayda i e ancak (30) lira elle
rine geçer. 

Dün merkez kumandanı, bu 
gün Hüseyin Hüsnü Emir pa
şanın halka yaptığı muamele 
lzmirin kalbini kazanmıştır. 

Yapılan tavassutlar üzerine 
amele tekrar işe başlamıştır. 

Ekrem 

mümkün olmadığı nnlaşıldı. rini ziyaret etmişlerdir. 
O gece bu suretle üçte yatan Otele 8,30 da döndüler. 
Fethi B. sabah yedide: Bahribaba'da kendisini gören-

- Yaşa Gazi, ses!erile u- ler " hoş geldin, senin prensip
yandı. Bu sesler genç Necati- lerini bneimsedik,, diye tem
nin cenaze merasimine iştirake 1 hüratta bulundular. Fethi B. : 
gelen halk kafilelerinin sesi idi. "- Muhterem Karsıyakalı

F ethi Bey bu sırada halka lar, size bir borcum vardı, onu 
kısa bir liitnbede bulundu, mül- ifa edecektim. Fakat sizin de 
hakaltan gelen bazı heyetleri malf,mnnuz olan sebepten do
kabul etti. Akşaın Karşıyaka- layı bu ziyaretimi bugüne tehir 
ya bir gezintiye çıktı. ettim. S. C. Fırkası nezahet, 

Gaziye l\liektup meclen~yet dairesinde halkın 
Fethi Bey, İzmir hadiseleri refamna çalışacakbr. Müca

hakkında miktarı on beş say- clelemiz fikir mücadelesidir. 
fayı tutan bir mektupla Gazi Fırkamın gayesi Türk tacirle
Hazretlt:rine vaziyeti izah ve rini dürüst, Türk işçiliğini 
teşrih etmiştir. Bu ara<la İsmet çalışkan bir hale getirmek 
Paşanın da şehirde taraf taraf ve bütün halkı rahata kavuş
beyannamesi dağılıyordu. Fa- turrna1dır. Rahat sizin bak
kat birçok tabı yanlışlıklannı kınııdır. 
ihtiva eden beyanname iyi Mnletimiz zekidir. Kabili
tevzi edilememekle beraber yetli,..ve çalı kandır. Milleti ra
halkta, kendisile alakadar hati kavuşturmak için lazım 
olunduğunu ve kanwısuzluğa ma- gelen vesaiti haiz bulunuyo
ruz bıralalmıyacağını görmek- nız.,. Dedi. 
ten mütevellit nisbi bir inşirah Karşıyakada temhürat fazla 
hissi uyandırmı~iır. oldu. Seniye Emin H. fırka 

Mevkuflar forması nakşile bir bayrak 
İzmir, 7 (Hususi) - Yaz- hediye etti. 

dığım gibi mevkufların adedi Masalardn münevver tabaka 
dokuzdur. Şimdiye kadar veri- vardı. Fethi Bey avdette oto
len rakamlar mübalağalıdır. mobili üstünde şu nutkunu 
Mevkuflar arasında Kerim, söyledi: 
Çatal kafa denilir Ahmet ve " - Büyük Gazi Hz. nin 

F 1 r k a M e r k e Z 
İ Yusuf, Şevki isminde birkaç tesis buyurdukları Cümhuriyet 

kişi vardır. idaresinin feyizli neticelerini 

lzmirdeki Erkanın 
Hareketini Muaheze Etti 

İzmir, 7 (Hususi) - Halk 
fırkasının hmirde münasip ol
mıyan şerait içinde nümayişe 
tqebbüs etmesi, Fırkanın ili 
makamlan tarafından muTafık 
görülmemiştir. Fırka müfettişi 
teşebbüsün lüzumu hakkında 
Fırka merkezine uzun bir ra
por gönderm~tir. İzmir sakin
dir ve halk sükun içinde ada
letin tecellisini beklemektedir. 

Ekrem 

Alaşehir Mutemedi 
Vazifesinden Ayrılıyor 

lzmir, 7 (Hususi) - Alaşe
hir Hclk fırkası mutemedi 
Salih beyin vazifesinden alı
nacağı tehakkuk ediyor. Buı 
şayialara göre, bu hus111 esa• 
sen daha evel tekarriir etmiş 
bulunuyormuş. 

F etlii Beyin 
S ey ah.ati 

lzmir, 7 (Hususi) - Fethi 
B. yarın Manisaya hareket 
edecektir. Balıkesire geçmesi 

İzmir, 7 ( Hususi ) - yakında idrak edeceksiniz. 
Fethi B. dün akşama doğ- Yaşasın Büyük Gazi, yaşa
ru refakatindekilerle Bahriba- sın Karşıyakalılar, yacı.asın lz-
ba parkını gezmiş, oradan Bu- :r 
caya gitmiştir. Guruba yakın mirin kahraman evladı, yqa-
Karşıyakada akrabasından avu- san hür Türk milleti . ., 
kat eski Edirne meb'usu Fa- Nutuk çılgınca alkışlanmış-
ik B.iu evini ziyaret etmiştir. br. 

• • • • 
ister inan, /ster inanma! 

Adliye vehili Mahmut 
Esat Bey İzmirdedir. F et
hi Bey'in İzmire &ideceği 
hafta içinde orada bulun
masının hikmeti aşikhdır. 
Mahmut Esat Bey Fethi 
Beyin propagandasına kar
fl nutuklar söyliyerek 
mukabil propaganda ya
pacaktır. Hatta Halk fı,.. 
kası,, Fethi Beyin nutkunu 
söylediği gllnfln ertesi gü
nü belediyede Mahmut 
Esat Beyin şerefine bir 
ziyafet tertip etmiye ve 
mukabil nutkun orada 
söylenmesine karar vel"" 
miştir. 

İşte halkın vekili o1a· 
rak geçinen zat halkı bu 
kadar .tanır. 

* Adliye vekili Mahmut 
Esat Beyin. vekaletten çe
kileceği şayi olmuştu. Bu
nun üzeri.Re gazeteciler 
Mahmut Esat Beye bu 
rivayet hakkındaki fikrini 
.sormuşlar. Hallan vekili 
bu zat: 

- Hiç öyle bi niyetim 
yok demiştir. 

İşte halk vekili halkın 
hissine bukadar hürmet
kardır, halkçılığı böyle an
lamaktadır. 

ister inan, ister inanma I 
muhtemeldir. ı 

Nuri ve Tahsin Beyler '--------"!'"'"9--------
lstanbula döneceklerdir. 

lzmir 7 (Hususi) - Küçük 
Kemal Necatinin oliimü etra
fında muhtelif makamlar tah
kikat yapıyor. İlk tahkikata 
göre hadiseye halkın polisi 
taşlaması sebep olmuştur. 

Halbuki hadiseyi görenlerin 
fikirlerine göre sebep Ana
dolu gazetesinin lüzumsuz 
yere korkmasında ve polis 
çağırmasında, polisin az kuv
velle gelmesinde, geldikten 
sonra da asabına hakim olma
Ylfında, pencereden halka, 
kur{lun atma, diye yalvanşımızo 
rağmen ablmasındadır. İlk 
tahkikata göre çocuğu vuran 
muavin Şemsi efendidir. Tah
kikat devam etmektedir. 

Bu s?cbah hadiseyi görmüş 
bir aclam sıfatile gördüklerimi 
anlabnak üzre müddei umu
miye gittim. Kabule tenezzül 
etmedi. Hadiseye şahit olduğu
mu bütün gazeteier yazmış
lardı. Bu zabn bunları oku-
ması, karbmı görünce anlaması, 
kabul etmesi, dinlemesi lazımdı, 
değil mi? 

O, bunu yapmadı; ken
disine, her kapıdan · kovulma
ya alışmış bir gazeteci sıfatile 
değil, bir vatandaş sıfatile te
essürlerimi arzcdiyol'um. 

Şurasını da ilave edeyim ki 
mesele hakkında nıürac.'Ult et
tiğim polis müdUrü de beni 
babul etmemiştir. 

Bir vatandaş ölüror, bir 
başka vatandaş bu kurbanın 
hanıi şerait içinde öldüğünü 
görüyor, gördüj'ünü ~öylemiye 
gidiyor ve sırf kartında (Son 
Posta) müdürü ıbaresi yazılı 
diye kabul edilmiyor. Hadise 
hakkında hüküm vermeyi oku
yanlara bırakıyorum. 

Ekrem 

ilk Tenkit 
Ankar.ı'dan gelen bir habe

re göre meclisin bir teşrinisa
nide küşadında Başvekil, lıü
k\ımetin tatil faaliyetini ula
tacak ve karşı fırkamn ilk 
tenkitleri o zaman bilfiil baş
lamış olacakbr . 

Yeni Fırka Azası 
Y:eRİ Fırkanın İzmir merkez 

heyetı, bugün kesbi katt'iye~ 
edecektir. Tüccarlardan Hoca 
zade Ahmet Remzi, Beyzade 

Salahattin, doktor Abdi Muhtar, 
operatör E~at be} lerin merkez 
heyetine girecekleri anlaşılı
yor. Zeynel Besim ve İsmail 
Hakkı beyler, gazetelcrile yeni 
fırka hakkında çalışacakl<!rdır. 

-· 

Sözün Kısası 
İzınirliler ... 
Hay 
Yaşzgasznzz ! 

•• 

-

Bana da nutuk irat etmek 
he':e.si geliyor. Ah, şim
di lzmirde, büyük bir halk 
yığuunın önünde l<ürsüde ol
saydım... Acaba ne söyleı;d~m? 
Şimdilik pel.. farkı da değ;
lim. Düşünüyorum, düşünüyo
rum, hep şu kelimeler aldıma 
geliyor: 

- Hay yaşıyasınız, İzmirliler, 
hay yaşıyasınız !. 

Fakat bu kadar söz, bir 
nutku doldurmaz, değil mi ? 
Adam sen de.. Küçük bir nu
tukta kaç kelime vardır? Yirmi 
mi, otuz mu ? Ben de yirmi 
otuz kere: 

"Hay yaşıyasınız " diye ba
ğınrdım. Hem orada Jan Jak 
Rusoaun içtiaai mukaTelesin
deıı. Ara11 umumiyeden, Hu
kuku b~ beyannamesinden 
bahsctmiye ne lüzum var ? 
Demokrasi nedir ? Bunu her 
İzmirli ve her Türk bilir. 
" Yurt Bilgisi " okumıya ih
tiyacı olmadan bilir. Malı çü· 
rüyen tüccar, işi kesat giden 
esnaf, öküzü haczedilen köylil, 
ve otomobilden yere adımını 
atmıyan hovardanın nasıl para 
yapbğını gayet iyi bilen hal-
ın hiç kimseden demokrasi 

dersi almıya ihtiyacı yoktur. 
En büyük içtimai dersleri 

aayattan alan halk, böyle za
manlarda, evel Allah, en bilgili 
içtimaiyat alimini karşısına çe
ker de ders okutur. Demir 
kafeste hapsedilen bir aslana 
hürriyetin ne olduğunu öğret
miye hacet var mı? 

Nihayetsiz ormanların ceyyit 
havasını koklıya koklıya, gen
zinde taze yaprak kokusu ve 
kalbinde hürriyet aşkı besli
yen bir aslan ordusuna ben 
ancak: 

"Hay yaşıyasınız. ,, demekle 
iktifa ederdim. Fakat sunu da 
söylemeyi unutmazdım: "Aman 
efem, piştova davranma, her 
istediğin olacak, gönlünü ferah 
tut . ., 

3 Aylıklar 
DuJ, yetim ve mütekait:Jerin 

maaş yoklamaları yabnda bi
tecek, sonra da 3 aylıKlar ve
rilecektir. 

" 

Meclis Reisi 
Bıııltkesir kurtulu~ bayamı 

hararetle tesit -e~ilmiştir. Ora
da bulunan Meclia reisi Kizım 
Pş. buglin ayrılmaktadır. Şere
fine Türk ocağında bir ziya
fet .,eritmiştir. ----
Tütün Deposun
da Cinayet 
Paşali•anında tütün deposu 

sahibi Davit efendi ameleden 
Asaf ve Hüsrevi işten çıkarmıı
tır. Asaf ve Hüsrev müteessir 
olmuşlarıt Davit Efendiyi ko
lundan ve birkaç yerinden 
ağır surette yaralaml§lardır. 
Yaralı Tıp fakültesine yabnl
mışbr. 

Kuduz Köpek Isırmış 
Edime'nin K;rişbane ma

hallesindea Apti efendinin 
( 11) yaşı•daki oğlu Şerifin 
ıöğsünden kuduz köpek ısır
mıştır. Çocuk tedavi için İs

tanbu1 Kuduz hastanesine 
getirilmiştir. 

Muallim Tayini 
Galatasaray lisesi mnaHiın

liğine tayin edilen Yaşar Bey
den inhilal eden Kmalızda 
muallimlii"(ne Galatasarcy mu
allimlerinden İzzet Bey tayin 
edil ~tir. 

• 



• 

Fak~,----D""a.----ha-ır-:İgi ~~Y_A_P_M_A_K_l-~S_T_E_R_S~İ N 1 z? 
NeticeAlabilirdi 
B ••t J d yaz-U SU un ar amış-

bk: Cuma maçına, Kemal, bü
tün kabiliyetile ve bütün kud
retile çıkamayacaktır, demiştik. 
Netekim on ravntlık Maçın 
bütün devamınca hergün gör
miye alıştığımız Kemalden baş-

Fikrime Hayret 
Etmeyin Ha.& 
BEN ZARO AGA YI 
AZALIKTA GÖRMEK 

iSTERiM 

ı I 
_s_ok_a_k_la_r_ım_ı_zı_n_A_şi_n_a_S_im_a_l_a_rı __ '_]Sebep Sorarsanız 

Bunu Anlatayım 
BiZDE AGALIKT AN 
GELMiŞ MEB'US 

YOK MUDUR? 
ka bir Kemal, durgun, müte-
reddit bir Kemal gördük. Halkın istediği gazetenin ha az sermestler, bedmestler 

Hemen her ravnt Küçük nasıl olması lazım geldiğini olmadığına nazaran emsali yer 
Kemale müthiş fırsatlar düştü, bazı meslektaşlanna pek gü- yüzünde bulunmayan bu canlı 
bazılanndan istifade etti, fakat zel gösterdiği gibi şimdi de sıhhat sinemasım bizim sarhoş-
bu fırsattan, hasmını yere se- lan utandırmak, ayıltmak için 

k d d. belediye azalıklarında kimleri 
recek gibi ta ip e eme ı. teşhir ve hatta onunla iftihar 

Bilhassa dördüncü ravntta bir görmek istediğini halka ken- etmemiz neden mümkün ve 
Y l di dili ile söylettirmek ve pi ve bir sağ ile anan ıyı sarsan münasip olmasın? 

Kemalin helecanla bir dördün- kendi eli ile seçtirmek istiyen Bugün AmerikaWar için ve-
cü yumruğunu bekledim.O yum- Son Posta'nın davetine mem· ı siJei intibah ve istifade olan 
ruğu bekledim, çünkü o yum- nuniyetle icabet ve iştirak Nuh ömürlü adam kendi mem-
rukla rakibi yere serecekti. ederek aşağıya isimlerini yaz- I I ,.. leketi için nafi olamaz mı? 
iki aaniye tereddnt etti, sonra dığım üç zatı hatırlatmak imleri ıntihapEtmekıstersiniz. Yalnız başına bu hadise bile 
o yumruiu vurdu, fakat gecik- isterim: bizim için mucibi intibah ol-
mifti. Boksta saniyenin farkı 1 _ Zaro ağa. Yakında tehir meclisine aza iaim yumak klfidir. Kanun rey malıdır. Öyle ya, bir buçuk 
Yardır. - intihabı yapılacak. Bu tehir ab.\n- verme prtlanm teyle teapit ediyo asra kadar bu adamdan isti-

Rica ederim ; lmak; Çocuk tam formunda değil- dir. Mecli•te bulunacak aza- Türk o • intihaptan alb fade etmenin yolunu bileme-
di. Kendisine llakal iki hafta Birdenbire amma da erbabı lan •İz intihap edecebi- ay evvel intihap yapalan belde- diğimizi Amerikalılardan böyle 
daha llzımdı. Fazla olarak ehli bulunmuş, diye taaccüp niz. Gazetemiz intihap edi- de oturdutunu i•pat etmek; 18 acı ve aşikar bir surette öğ-

. . d ki tah · edilmesin. Agv alık birkere aza- lebileck kimseler hakkında ef- yqını bitirmek; •tır hapıe :nah- . l k L. kif" b" ağzının ıçın e yarası, mın kin umumiyeyi tenvir için tim- kiim olmamak; hidemab amme renmış 0 ma ogıze 1 ır 
ettiğim veçhile ikinci devre- lığa mini olsaydı birçok diden karilerin reylerini almaya den memnu olmamak; haysiyeti dersi ibret olmasın mı? 
Jen itibaren kanamaya başla- devirlerinde MilJet Meclisinde teşebbils etmittir. Kadın ve er- muhil •uçlardan hapse airmemek Amerikada olsa ne yapıp 
dı. Bu kan çodığun manevi- hürmetler görmüş bazı zevatı kek, intihabına btediğiniz kimse- asker, jandarma, zabit, polis, yapıp . memlekete getirtmiye 
yatına, pek tabii olarak tesir muhtereme meb'us olabilir mi lerin isimlerini qağıki cetvele askeri memur olmamak. muhtaç olduğumuz böyle bir 
yapıyordu. Her salladığı yum- doldurup idarehanemize gönder- * insan müzesini Amerikaya 

ktan k idi? Bahusus şimdiki bazı menizi rica ederiz. Gelen reyler k k d v "dd" ru sonra yavaş yavaş e - isim apbrma , uyan ıgmı ı ıa 
belediye azasının, vazifesini ya intihaptan bir iki aıın evvel tasnif • • • • • • • • d b" "11 t k ? silen nefesinden de korkuyor- •- isim e en ır mı e e ya ışır mı 

du. evet veya hayır demekten edilecek ve en çok rey alan • • • • • • • • Alelhusus içki beliyesinin 
ili~etbildigıV "ne , Em~eti"nher •=n~am~re=tl~e~r-~il~h~~e~d~il~«=k~ti~·r~·~(~3~~·~~~m~-~----~--~ A "kdk" "ddtl" . Ve bu korku ile çok atıl- •m - men a a ı şı e ı memnw-

gan dövüşemediğinden neti- işaret ve t eklifini ayni ilhamı ! duml tarzında yapbğı uzun kısa olmıyan Amerikalılara yeti yerine memleketimizde 
ceyi kabir bir surette kaza- ila'; farzederek amenna ve "t ·1" d b" 1 b" t rfi kadar kendini kaldınp atmış hemen hemen meşruiyeti tees-

dd 1 .1 k 1 d v .. sı a1 ar an oy e ır e ve .. tm k .. ld v b" 1 namadı. Ben hali iddia edi- sa a ma 1 e arşı a •gına gore bulunan bu canlı sıhhat ahi- sus e e uzere 0 ugu oy e 
Zaro Agv aya neye münasıp ol- mükafat beklemek hakkı de- bir zamanda. 

yorum: Kemali etrafına top- desi Amerikamn taşkın ve H 
1

.!! ı 
lanan ukalalardan, aklı enniyen masın? ğil midir? Nerdesin sen de ey i fui-

z b d çapkın kızlannın eğlencesi ahdar? yoksa sen de Zaro ağayı 
nasihatçilerden kurtarmak şar- aten ütün ünyanın uzun Ayni zamanda bundan son- olmaktan ve memleket hasreti takiben Amerika seferine mi 
tile, 1:imdi puvanla kazandığı ömür rekorunu kırdıktan, bir ak" . . uh ld nı"yet ettin? 
b d:r b l k k b k .. k .. alt d r ı ömrü ıçın m taç o u- ölümünden kurtanlmı.ı olmaz u a amı ayı tara azan- uçu asnn yu u ın a anası Y Diğer istediğim aza Celil 
ması hiç birşey değildir. ağladıktan sonra Emanet ka- ğu bir kuru lokma ekmeği mı? Muhtar ve Lütfü Fikri Beylerdir. 

Maamafih bu, son tecrübedir. pıcılığında: kazanabilmek kaygusile - ona Diğer taraftan da memle- HilAllahmer ve Ahdarcı 

ı;;,;j;n M;;;;ntı 
Değiller. 

İstanbulda ~~!b• 
vardır. Bunlardan ancak (1 
kişi kayıtlıdır. Eylül ( 30) 
rihinden itibaren Araba 
cemiyeti arabacılara ehli 
name vereceğinden bu (3) 
kişinin tamamen cemiyete 
dedilmeleri beklenmekte 
Cemiyetin .. heyeti idaresi 
lardan mürekkeptir : 

Reis: Hacı Mehmet efe 
azalar: Ali, Eyip, Hacı Be 
Ali, Recep, Mustafa, Ali, 
hem efendilerdir. Bu he 

idare Halk fırkası azasın 
dırlar. F ırkamn tetkik ve 
bul ettiği namzet listesin 
intihap edilmişlerdir. Ce11i 
tin bir kitibi umumisi, bir 
tibi vardır. Kltibi umumi 
lira 'maaşlıdır ve fırka t 
fından tayin edilmiştir. 

Cemiyet, varidabnı, tek 
arabalardan 10; çift atlı 
balardan 20 kuruş alm 
temin etmektedir. 

Cemiyet azalan heyeti i 
reye intihap edilmek 
mutlaka fırka azası olm 
şart konulmasına itiraz 
yorlar. 

Ve: 

- Fırka bizim işleri 
kanşmasın, biz heyeti id 
mizi serbestçe intihap ede 
heyet bizim ihtiyaçları 
temine çalışır. Heyeti id 
miz bizden ziyade fırkanın · 
madını kazanmıya çalışma 
lıdır diyorlar. 

İntihabat Küçük Kemali bir daha kim- "Avat efendum, Hıyır efen- göre - Ahret seferinden daha ketimizde Amerikalılardan da- Egip Sabri 
senin arzusile dövüştürmiye- Şehir İçin Nasıl 
ceğim. Şimdi düşünüyorum: s e ç i 1 e b i 1 i r? 

i'unan'ıyı altıncı ravntta OCUKLAR I N su·· TUNU lnUhabatta halkın reylt:rini iyi"' yere seren bir Kemal tasav- ıanması ıçın belediye kanununuıı 
vur edıyorum. Her halde ku- kısma alt faaıllannı dercedlyoruz; 
laklarımı inildeten "Yaşa!,, lar katle okuyunuL 

daha candan, daha memnun iNTİHAP CEZALARI, 
çıkmaz midi ? HİLAFI 1'ANUN REY 

Söylt!dik dinlemediler ve Aynaya Bakan j K u R 8 Ali AN 1 N Ev 1 JAynaya Bakan Madde ~E~~: bir 
onun için bayıltarak kazana- K d 
cağımız muhakkak oıan bu K e d i e i ve sıfat takınarak intihap 
maçı puvan hesabile kazandık. /ki balık, iki kurbaAa kından mahrum oldutunu 

yarak kendisini intihap deft 
E. ş Kedinin biri birgün masa- tJ e iki kap l u m b a A a a Bir daha tecrübe eder. yazdıranlar bir haftadan 

Bir Defi .. ık b" •• . Fakat gene karşısındaki ke.J: olmamak üzere hafif hapi• mn ustüne ç ar, ır ayna- k' d.. .. 1 w 
F uza tara uşmuşıer, ev- cezalandanlır. 

Maçtan sonra ransız tam· mn 6niinde durur. Bir de ba- kaçmaz. Kediyi kaçıramıyor, MÜNTEHİPLERI TEHDl1 
piyonu Franki Marten bütün kar ki karşısında başka bir ferine dönüyorlar. Fa- ~ Kaplum- fakat orada durdukça yabancı DE 
boksörleri (defi) etti. (meydan k d b 1 ı-.. bağanın kedi de eritmiyor. E NLER 
okudu) Eşref Şefik Bey de e i var·· kat yolda hiç bir irıe- evi •- Madde 47 - Ya bizzat in 
k .. "k K al ( 62 ) O, bu yab•ncı kediye ba- Siiiiiii'l Kedi bir miiddet diifiinli- olunmak veya batka bir 

uçu em namına - rine rast gelmemeleri O!!l{J ~ yor. Yabancı kedinin ayna ar- intihap ettirmek kutile müntebl 
kiloya inmek şartile kabul etti. kar' yabancı kedi de ona ~ kumda gizlendiğini zannedi- leri tehdit edenler, bir hafta 

Ç k H k. l . bakar. Bu hal kediyi kızdınr. lazım. Her biri için öyle ~ yor. Birdenbire aynanm arka- qajı olmamak üzere hafif 
ocu e ım en ak Balımn ile beraber bet liradan iki 

ı. Yabancı kediyı· kovm is- b · l · · · k · /ı' Ja •- · , ldı G b" tanbul Çocuk hekimleri ır yo çızınız ı yo aı ~vi ama sa nyor. ene 111ey liraya kadar hafif para ce 
encümeni namile bir cemiyet ter, lizerine abhr. Fakat yal- b d 1 yok. mücazat olunurlar. 
tqekküJ etmiıtir. ruz burnunu aynaya çarpmak- hiç iri igerine rastıa- •• ws O vakit kendiaile alay e- iNTiHAP İŞLERiNi 

Maksadı: Çocuk hıfzıssıhha- la kalır, yabancı kediyi kova- masın. dildiğini zannediyor, ve ma- BOZANLAR 
ıına dair neşriyatta ve beynel- sadan atlayıp gidiyor. Madde 48 - intihap sandı 
milel çocuk hekimleri cemiyet- maz. Nllhiyeti haricinde açan, in 
)erile temasta bulunmak ve ittine ait reami ka;ıt ve de 

mensup oldukları ihtisas şube- 1 • N E R E Y E G ı• T T ı• . 1 leri ve intihap encümeninin ~ B O B I ettiti müddet içinde açıkta d ıinin "terakkisine çalışmaktan lllnlan ve intihap cetvelle~.,-
ibarettu. ~---------------------------------~P"----------------------------------...ı puıulalanm çalan veya parY.J 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya iflnize wfderkcn, Hkak· 
ta ıeı.erken veya birisile •öriitürkcn 
her hangi bir vaka kU'fı•ında kalabi
linlnlz... 

Havadis nedir biliyonanız o vakayı 
derhal görcblllnlnlz. Bir yangın, bir 
katil, bir kua birer havadistir. Ru
geldlilnis vakalardaa erteal gilnll r•
zetelerde rUnnek lateditiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız Ye havadisi 
ruetemhe haber verlob, laim ve ad
resiaid de bıraluma. V erdijioiz bava-

dlain ehemmlyetlae .... ruetemb 
mükifatuu vermeyi vazife bilir. 

TeJefoa aumuamw lataabul • • • 
tGr. 

1 - Zavalh Bobi, 
kimblllr nenle sıklfb 
kaldı. 

2 - Bea BoblJI bal
aadan rahat edemem. Ne 
faptp yapıp onu bulaca
it•· 

3 - A.... 
Bobl ıaUı.+t 

Mslm 1 4 - Bu klSpelderden rahat yok 1 
ld, kemik kapacatım diye clGW-
111 altG.t ediyorlar. 

5 - ••••••• 

yanlar ve intihap itlerini Dl~ 
denler hakkında bir •'!"',. 
•talı olmamak Gzere hafif 
ile beraber aynca yirmi li 
iki yOz liraya kadar hafif 

Btr~ütıNi ~ 
EDEN ENCÜMEN ~ 

Madde 49- intihap endi~ 
heyetinden bir veya birkaçı~ 
hepsi her ne suretle olursa ~ 
intihabı inat ve bitarafbtı ~ 
edecek bir it yapar•• alb ':1 .JJ 
apjı olmamak Gzere h•fif JIW"mııj 

veya e1H liradan iki yOz liray• il' 
baflf para ceza11 ile ver-# 
ceularua ller ikbile birlikte 
ludmhr. 



Kari Gözile 
Gördük/erimiz Şişmanlar Zayıflardan Da~~ Çok1-1--_K_ad_ı_n_Vı_e_K_a_l_p_İ_şl_er_i--ı

-Hastalanır Ve Daha Çabuk Olürler Bir Rica 

Mektuplarınızın Gır

mesini İsterseniz 

Kısa Yazınız 

Bazı knrllerlmiz dert ve şikayetlerini 

anlatırken fazla tafsilata giriyorlar. Bu 

hal birçok şikayet sahiplerine ait 

ınektuplann günlerce beklemes~ni intaç 

ediyor. Bu gibi mektuplann mümkün 
mertebe 

ederiz. 
kısa olmasını bilhassa rica 

KONY ADA EKMEK NİÇİN 
PAHALI? ... 

Konya sabık belediye reisi meb'us 

Kib:ım Bey Konyada sinemacı Zühtü 

Beyle müştereken ekmekçilik yapıyor

lar. Klium Bey eskiden belediye reisi 

idi. Onun hatın için Konyada en birinci 

buğdayın okkası 7 kuruş iken ikinci 

nevi ekmek 9 kuruşa satılıyor. 

işte bizim belediyemiz halkın men

faatini böyle korur ı .. 
Konyada Atpazannda bakkal ı Hüseyin 

BU YOL KAPANMIYACAK MI? 

Tarsustan yazılıyor: Tarsus ile Mer

ıin arasındaki şosenin kaza merke:ıine 

dört kilometre mesafede bataklık kurut

ma müteahhitleri tarafından köprü inşa 

edilmek üzere açılan ıekiz metroya ya

kın yer halfa kapanmamıştır. Otomobll 

ve sair arabalar tarlalardan geçmekte

dir. Kış mevsimi gelmek üz.eredir. Bir 

yağmur yakarsa gelip geçmiye fmkfin 

olmıyacaktır. Müteahhitlerin keyfi hare

ketleri şayanı hayret bir dereceyi bul

muştur. Merdinin gözü önünde olan 

bu işle hfıla alikadar olmaması hayrete 

şayandır. Nafia idaresinin nazan dikka
tini celbctmenizi rica ederim. 

M. Nuri 

S. L. C. FIRKASINA 

GİREMEZ MİYİZ 
Mlb ıççıktan Scrbc5t Cümhuriyet 

Fı kasma v rdiği"' telgrafım Mihalıççık 

b lediye reisi halk namına• tekzibe kal

kı"mışbr. Gerçi bel diye reisi kaza

nın dahili i ıerind söz sö~lcmekte bir

çok hak' ı haız lscde kaz.:ı haklarının 

fıkirlerre de h:ıkim olmak salahiyetini 
verem yeceği zannedeyim. Belediye 
reisinin Halk fırkasına mensup olmasiylc 

diğerlerinin üzerinden başka bir fırkaya 

geçmek hakkı sakıt olursa reisimiz 

tekzlblı de lıaklıc!ır. 

Mıhalıççıkta: Haliİ 

CEZA VERiLMİYOR 

Ban hükGmet memurlarının yanlış 

muamelelerinden bahsedeceğim : 

Mahall mi.zde Hacı Ateş zade Bekir 

Efendi insani bir muamele ynpmak 

rnaksadile bnu kimse1ere hil1 faiz para 

Yt rlr ; kendisini kıskanan Ahmet Efendi 

ı,ir gün hükfimet memurlarlle ansızın 
•vlne girer, bu vaziyetten evdekiler 

ıek müteessir olur. Memur Beylerin bu 
"areketl acab:ı hangi kanuna uyar ve 
hükfimetiıni:r.ln böyJe gayn kanuni mu-

amele yapan memurlara cezası yok mu
dur? .. 

/ Kari Mektuplarının De
t1amı 7 inci Sayfamızda J 

Bunun Sebebini Bilir Misiniz ? 
Şişman mı-

sımz. Öyle ise 
haber verelim 
ki çok yaşa
mı yacaksıruz. 

Korkmayınız, 

bu hüküm bir 
mahkeme hük-
mü değildir. 

Doktorların 
son zamanlarda 
yaptıkları tet· 
kikat bu neti
ceyi verdiği için 
böyle söylüyo-
ruz. Fakat bu 
iddiaları yan· 
hş ta olabilir. 

Bununla be
raber bu tet
kikat gerek 
şişman, gerek 
zayıflar ı çın 
çok dikkate 
şayan neticeler 
vermiştir. Bun
ları kaydede-
lim. Siz de dik
katle okuyu
nuz ve şişman
lıktan kurtul
mıya çalışınız. 

Doktorların 
200,000 kişi ü
zerinde yaptık-
ları tecrübelere 
göre orta yaştan sonra şiş

manlık bir felakettir. Çünkü 
orta yaştan sonra şişman olan
lar o yaştan sonra zayıf olan
lara nisbetle daha az yaşıyorlar. 

sonra vücudun zayıf olması 

birçok hastalıklara karşı bir 
sigorta vazifesini görmektedir. 

Şişman adamlar kırkından 
sonra birçok hastalıklara ma
ruzdurlar. Mesela şişmanlar 
içinde diyabet hastalığına tu
tulanlar pek çoktur. Şişman
ların ihtiyarladıkça manız kal-
malari muhtemel olan hasta

ları, apopleksi, apandisit, böb
rek hastalıklan,hummayi tifoidi, 
hatta pnömoni ve saire. 

Bütün bu hastalıklara karşı 
vücutta hususi bir istidat be
lirdiği için şişmanların hayatı 

kırkından sonra birçok tehli
kelerle muhattır. 

Halbuki yaş ilerledikçe in
san şişmanlar. Bu şişmanlığın 
onune geçmiye çalışmalıdır. 

Bunun için de gıdaya dikkat 
etmeli, -çok yürüyüş sporu 

Şişmanlığın yegane faydalı 
olduğu zaman gençliktir. Genç
likte şişm nlık bilakis faydalı
dır. Çünkü gençliğe has bir 
takım hastalıklarm zühunına 
mani olmaktadır. 

Halbuki orta yaş geçtikten 
lıklar şunlardır : 

Kalp ve ciğer 
1 ve muntazam idman hareket

rahatsızlık- 1 leri yapmalıdır. 

er Kulada Bir " Kocaman 
" 
Hikayeşi 

B i r Mektep D a h a 
Açıyorlar 

htar asıl am 
Berberlerin bir mektebi var

dır. Bu metepte dört muallim 
vardır; bunların uçu erkek 

Tutup Hapseder? 
----

biri kadmdır. Bu mektep ta
lebeden üç ay ıçın (50) lira 
almaktadır ve kadınlar 
içindir. 

Berberler bir de erkekler 

Kula, 4 (Hususi) - Kulanın 

Çalıklı köyünden Süleyman 

kahya oğlu Mustafa ağanın 

kızı, Tahtacı köyünden Hacı 
Veli oğlu İsmail tarafından 
kaçırılmış. 

için mektep açmak üzeredir-
ler. Bu mektebe devam eden- i\lak'ayı öğrenen Çalıklı muh-

tarı Arif agv a lsmaili bulduruler para vermiyeceklerdir. 
Bu mektepte iki muallim yor. iki gün bir eve hapsedi-

masaj dersi verecek, üç mu- · yor. Delikanlının babasından' 
allim de saç kesmek ve tıraş üç yüz elli lira (20) altın alıyor, 
öğretecektir. genci salveriyor. Kızın babası-

na da bir miktar ihsan veriyor. 
Gencin, evinde hapsedilmesine 
razı olan Hasan ismindeki 
köylüye de sekiz lira aymyo.r. 

Vaka Müddei umumiliğe 
aksediyor. Tahkikat başlıyor. 
Muhtar Arif itiraf ediyor ki 
bu paranın (150) lirasım KO
CAMAN'a vemıjştir. Fakat 
bu KOCAMAN kim? Müddei
umumi şimdi bunu meydana 
çıkarmıya çalışıyor. 

Sabit 
. 
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dum. Bu mukavelede dikkati 1 büyükbabası bunu ona vasiyet 
celbeden hiçbir hususiyet yok- etmek arzusundaydı . Fakat 
tur. nihayet iki kardeş arasında 

Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

İMDAD GELİYOR 

RaulUn Notere gösterdiği 
Vesika, Katerin tarafından im-

ıalanmıştı ve ona tam bir sa
li>hiyet veriyordu. Vesika şöy-
le yazılmışb : • 

"- Ben Mösyö Raul Dav
naka hakikati araması ve 

ınenfeatime muvafık büyük 

tedbirleri alması için tam bir 
•alfihiyet verdim. ,, 

Bu, Raulün Katerinden ev
velce almış olduğu kağıtlı. 
Noter sordu: 

- Size nasıl faydalı 
bilirim! 

- Zannederim ki, noter 

Efendi, bu cinayetin ve onun 

etrafındaki vekayiin M. J'4on

tesyönün vasiyetile alakası 

vardır. Buna dair bazı şeyler 
sormak istiyorum. 

- Sizi dinliyorum. 

- Bar - ya - va malikanesi, 
sizin delaletinizle mi satan 
almdı? 

- Evet, bundan yarım asır 
evvel, selefimle Mösyö Mon
tesyö arasında cereyan etti. 

- Siz bu ferağ mukavele
sini biliyor musunuz ? 

- E vel birçok defalar bu 
mukaveleyi tetkik fırsahnı bul

' 
• 

- Siz M. Montesyönün de müvazeneyi muhafaza etti. Di-
noterimidiniz? ğer taraftan, bu malikaneye 

- Evet, kendisinin benimle dair bir vasiyetname tanzim 
bir dostluğu da vardı ve birçok edilm~miştir. 
hususlarda reyimi sorardı. - Vasiyetname olmadığını 

- Sizinle onun arasında biliyorum ve itiraf ederim ki 
verasete dair bazı mükaleme- buna biraz hayret ediyorum. 
ler cereyan etti mi? - Ben de hayret ediyo-

- Evet, cereyan etti. Bunu rum. Tedfin sabahı Pariste 
söylemekte hiçbir mahzur gö- gördüğüm Mösyö Gersen de 

remem. Cünkü bunu hem M. buna şaşmıştı. Hatta bu mesele 
ve Madam Gersene, hem de hakkında benimle görüşmek 
Matmazel Katerine söyledim. istemişti. Bana gönderdiği 

Vasivetname maddeleri, mektup, katlinden birgün sonra 
kı7 ıır~au birini daha ziyade geldi. 
011 nenlaattar ediyordu? - Mösyö Montesyönün bir 

. Hayır. Maamafih büyük vasiyetname yazmayı unutma
bn l ı, Matmazel Katerini ter- sını neye hamlediyorsunuz? 
dl.mı gizlemiyordu. Çünkü - Zannederim ki ölüm onu 
Matmazel Katerin bu maliki- ı birdenbire bastırdı ve vasiyet
neyi o kadar seviyordu ki, namesini hazırlamıya vakiti 

Genç Kız Evden Niçin Kaçar? 

1Kız, Erkeklerden. Uzak 
Kaçmamalı 

Namus Meselesi 

Genç kızlarımızı evden kaç
mıya mecbur eden muhtelif 
sebepler vardır. Evden kaçan 
kızlardan maksadım, se\rişerek 
evi terkeden, hazan evlenen 
ve hazan düşen kızlardır. 

Kızlarımızı du feci akıbete 
maruz bırakan sebepler çok 
mühimdir. Bunları bütün anne 
ve babalann bilmesi ve kızla
rım ona göre himaye etmesi 
lazımdır. 

Kızları evden kaçırtan bi
rinci sebep şudur: Bugünkü 
hayat şeraitimizde kızlanmız 
biraz daha serbest yaşamak 
hak ve fırsatına malik olmuş
lardır. 

Fakat eski zihniyetli ihtiyar 
anne ve babalar kızlarının bu 
SP .. bestisine tahammül edemi
yor, onları tazyik edip eve 
kapamıya çalışıyorlar. Kız bu 
tazyik ve mahrumiyetin karşı

sında isyan duyuyor. 
Bir milddet sabrediyor. 

Fakat diğer arkadaşlannın 

serbest hayatı, komuş genç
lerinin teşvikleri onu ta
hammül edemez bir hale ge
tiriyor. Nihayet kız herşeyi 
göze alarak bir gün, önüne ilk 
çıkan erkekle evden kaçıyor. 

Bu firar pahalıya mal olur. 
Fakat o bunu düşünecek hal
de değildir. 

Bizim namus telakkimiz za
yıftır. Kadın ve aile namusu
nun şuurlu bir şekilde manası 
anlaşılmamıştır. 

Onun için kız .anasından 
babasından öğrendiği namus 
teliikkisi altında bir müddet 
haricin cazibesine mukavemet 
eder. Fakat sonra arkadaşla
rının kendisince namussuz ad
dettiği hareketlerinin cezasız 
kaldığını görünce şaşınr. 

Bir müddet tereddüt dev
resı geçirir. Nihayet namu
sun manası olmadığına hük
meder ve serbest yaşamıya 

başlar. Bir defa da serbest 
yaşamıya başladı mı artık önüne 
geçmek mümkün olmaz. 

Binaenaleyh annelere, baba
lara nasihatim olsun: Evvela kız
larınızı çok sık~ayınız. T azyi
kin daima aksi tesir yaptığını 
unutmayın. 

Saniyen kızlarınızı küçükten 

bulamadı. Garip bir zattı. 
Laboratuvarı ve kimya işlerile 
fazla meşguldü. 

Raul ilave etti: 
- Yahut ta simya. 
Mösyö Bemar gülerek tas-

1 dik etti: 
- Evet, dedi, hatta büyük 

sırrı keşfettiğine kanidi. Ben 
bir gün kendisini gayet büyük 
heyecan içinde gördüm, bana 
allm tozu ile dolu bir kutu 
gösterdi ve dedi ki: 

" - Görüyor musunuz, işte 

muvaffnk oldum.,, 
Raul sordu: 
- Bu sahiden altın midi? 
- Sahiden altındı. Bana 

bir parça ver:mişti, muayene 
ettirdim ve hakiki altın oldu
ğunu gördüm. 

Noterin verdiği cevap Raulü 
1 ayrete düşürmemişti. Dedi ki: 

- Ben bu meselenin bu 
neviden bir keşif etrafında 

1 Mevsimlik Manto 

Bu gördüğüniız re5im, ya
kası kürklü zarif bir sonbahar 

mantosunu gösteriyor. Çok 
sadedir. 

erkekler arasında yaşamıya, 

alıştırın. Kız, erkeklerden n~
kadar uzak yaşarsa o kadar 
düşmiye müstait olur. 

Hanım Teyze 

-::-- TAKViM 
Gnn 30 7 - Eylül - 1930 Hızır 125 

Rumi Arabi 
13·Rebiülahar -134'1 2.5 •Ağustos - 1346 

Vakıt-Ezımi-V as ati Vakıt-E:zani-Vasatl 

Güneş 10.5'1 1 S.32 

Öğle t S.38 12.12 
ikindi 9.15 lıs.so 

dönmesine 
vermiştim. 

Al(şam 11.- 18.34 

Yatsı 11.34120.ıO 
Jmsak 9.13 3.49 

daima ihtimal 

Raul biraz düşündükten 

sonra sordu : 
- Bu meselenin sizce tama

mile mahrem kaldığına emin 
misiniz? 

- Tamamile. Çünkü benim 
katiplerim namuslu adamlar
dır. Hatta gayet mütevazı 

yaşf:lrlar. Yalnız içlerinden 
birine piyanko isabet etti, 
yirmi bin frank kazandı. 

- Allah, Allah.. Çok olu
yor mu? 

- Birkaç hafta.. 8 mart .. 
Tarihi iyice habrlıyorum, çünkil 
ayni gün öğleden sonra Mösyö 
Gersen katledilmişti. 

Raul, bu tarih tesadüfüne 
dikkat etmemiş gibi mınldandı: 

- Yirmi bin frank... iyi 

.... ~er tasdik etti : 
l Arkası var J 

1 



Jan Düka 
Dikkatli 

Eğildi, 

Yüzüme 
Dikkatli, 
Baktı ... 

yıp y 
lHocafendi Böyle 

'
Haç·~~e8t<.!'!e>_rs!- -r-.._-----------1-
-- ._ ... Kendisi Holiwda Gidemeyince. .. 

dnnkly hutueBcle seçea 

Sinema .Sütunu 

• 

Tam bu mada ayağmm al- ·ı Karnını Deşerim 
ttndan bir laf koptu, yere ""-_________________ ...,.. 

tl6ttB. --.--....-...... -------------------~-::;::~ ---

akpm çirkin bir hadise olmut. 
bu feaa hareketi yapaa adam 
tutulmuftar. Holivudu Buraya 

Hud Olan güriilti Evdok- . 
liJa'Jl pencereJe kOfbumut
tn. Demir parmaklıklarda bir 
allge g&llndil. 

Evdobiya'nm sesi duyuldu: 
- Kim ol 
Serdar Y almp heyecandan 

Jlreği mk, mk vurduia için . 
kesik " ayd bir 8ellle: 1 

- Y abaaa dejil, benimi 
tliye haylmdı. 

Evcloblp, • bdar titrek 
o1anaoı..,ı....ı hpımıfb. 

il 
. . . ..,..--tpt .. MftDCIDlll 

........ ----- lradao 

... - tatla bir ..... 
- Obl _ .....,.,. ... ,. ...... 
Sonra .... Dlkm- ora

..... hahmdajUDD cltipmerek: 
- ÇabaJd çabuk! çılnmd 

~e haylarch. 
Fakat lmpn elden kaçmak 

llere olduimm ahyaia Selar 
!>ika da ayni amanda: 

- Tubml diye emir ver
mifti. 

Bet adam hendekten bir ok 
sıDI farlacbluo. bya, kambur 
dcudundan amalmiyacak ka
dar biiylk bir çeviklikle 
atıldı. Serdar yalmlMa bacak
lanna asıldı. 

Serdar ellerile tuttuju ..... 
larla birlikte qağı dlfUL 

Ayni za1Mnda Sezar Jaa 
Dlka lle adamlan yetitmitJ.er
cll. Y almbmı etrafmda bet 
fohç parlacla;.- d&t bir tara-
fmda soluk çelilrlerin tem••• 
cluyda. 

Eier bira lnmwldamak ia
temİf olu karnı defilecekti. 

Sear Jaa Dlka, kalama,. 
Serdar y almb• kanuna de+ 
n biraz daha uzatarak me.. 
te1azi bir ıeale bajırdı: 

... Dostum • kıpırdıyayım 
deme, karnım depıekte bir 
aaiye bile tereddilt etmem. 

Vuiyeti Serdar Yalmp ela 
aalacLimdaa kollanm 1ıa....
tarmufta. 

Saar Dlka, EYd.obiy ... 
~,.,..... ....... 
,.1raıachldan adam llifel 
t.abek oWefanu zamaediyorda. 

Ylzlne dojra ijilcll dik, 
.. baktı: 

.J;.:J: .::- ..... 
Karaalik ... - tolraldar

da bir kOfQpadır batlada. At:!"n taşlara .. 1g .. , bir 
be yere yuvarlanala, ve 
ıid~ yolu daima terecl
dt\tle arapmı Senlar Y ab
bun, Mese Caddesine (1) çık-

(1) Divanyolu 

madaa tmkrar ,.aladalar • 
s.mr.. v .............. 

taht- bnahk ....... 
ileri ...... Hapa Bin
neferleriDdea telrme , tokat 
JiJerek (Aueews) ıwdMPM sa. 
tlrl1dL 

Bir Aşk Ve İhtiras Faciası 

Bir Delikanlı, Kendini 
Seven kızı Boğdu 

Mmemen, 3 (Hunst) - ı ,,,. Katil Ömer 
Menemeaiıı Gak-Tepe k8ylnde 

bir • cinayeti oı...,tur. 

Hadile, Od .......... .,... 
ıend ırevmeleriBd• lleıl .. 
..... x:.c1mı.ma. hirmila 
ilmi Fatma, diP.rfmlnld Zej- • 

aeptir. Katil de Ömer imninde 4 

bir delilraalıchr .. .......... 
l'llidandlr. O.er FatmaJa _. 
ftyor. 

Fakat Zepep te Ômerl ... 
YiJor. H....... De ÔmeriD 
bulupaelanaa ........... .. 

yor. o.. ....... ,. t.hamı
mll eclemlJoı'.. Geaç laia tea
ba bir yerde melaaretle bol• 
lldlrlJor. Fakat c11e• bo
......... ,k ,._ b-
ta,or. ltba .. ... .. o-. . ......,_, .. ........ 
de katil olclaia ........ o.. ,............ 

• 

• 

fzıair Ziraat mektebi miclürlllWeaı 

Kayıt ve kabUI şeriıiti 

2 - Mektep ıe,11 n •rıçı .... BlaW ._., ..... , ... _. 
... b11ka ...... p.ek lltlJ• ........ ~.iri ... ... .............. 

A ..- TlhM1e tebee•daa "'**s 
B - Y ... 19 da ,ukarl elma•& 
c - VlcPdtl ... aallt~R •• , .. h 

D • Smt fınlelı•liüdaa .._ .w..t-
raporile .... ..... 

E - Ap plwcHaa•flll tıe •· ır'hel •""•• ·'11 
olmak. 

3 - 8ipat .... ..... -- çiftlik • ..... 
..... oLhatm teftik edeni. ............ . 

4 - Kayıt ft bW ..... tetrWewel ..... ~ 
lıadarclir. 

Bu hareketi yapan, hamae 
imaım Sabri efendidir. Akta• 
karanlıjı bubjı zaman oda-
sma miikemmel bir rakı 10f
rası bamhyan imam efendi 
ötedenberi hakkında fena 
mabat beslecliii butalardan 
lbrabim Efendiyi de oda•na 
çaimmf, adeta zorla denecek 
tekilde birkaç kadeh JUYar
latm'I ve taamu: ebnif. Gen-
cin feryadı iizerine b6tla 
htmlar, lwlemeler odaya 
kotmut ve lıocaJ'l çok fena 
Wr aziyette tu••+rdlr.Hoca 
IMliyeye verllec•tir. 

A-1 

intihabat 
Bütün Heyetler 
H. Fırkasmdandır 

Mahallelerde Ye lra,mabm
hldarcla ~ ~ de-
vam etm • • ICaymUam-
hkJar heyeti ~ere M-

rer tamim ı&adererek Belediye 
kammunan (32) Dci maddem 
mucibince her mahalleden iki 
kiti intihap edilmesini bildir
miftir. Bunlarm isimlerine kur
a ç•ilecek ve isimlerine kur'a 
çıkanlar intihap endlmeniai 
tefkil edeceklerdir. 

Bug6nki vaziyete göre inti
hap encümenleri azalan hemen 
kimilen Halk &rkaımdandır-
lar. Sebebi tudar: 

1 - Heaaea ..... • ... ... 
.... Halk ,.... ... -, 
ll•llcm mkara m -.. t1Jki 
olimlflar: 

Getirmek Zor Mu? 
J.mı ftl adresi bize hususi yapsm? K&şkihıibı balıçeaine 

surette haber Yerilen kibar bir filim alıcı makine i'etİrtmif, 
banımlanmızdan biri, sinema maruf romancılanmızdaıı biri
artiati olmak istemif 99 Holi- nin eserinden bir parçaya 
vada gitmiye kalkmıı. Fakat tek bqma temail etmiş ve 
Haaimefendi em. Koc b fimdi. k6fldtn bahçesinde qe 

,. :- una dosta gösteriyOl'Dmf. Kendisi 
bt IJ• razı cletiL Olamaz,, 1 H •!-....~- "d • H I! dem" O.uvuua SJ emeymce, ouvu• 

"' P1•1f· du buraya ıetirmif. Merak bu 
• ...aklı Hanamefendi - ,._ 

,,. ,,. 
Bessi Lov'un Hizmetçi Rolü 

P-den laet dı Wte e9ftl 

1 ..........,. 1ır1ra fetlrillb ,..... _ * Son Posta'nm 
inken fubmo mah•lle mtımea- . •eri kendilerine tWil edilen -.Hall-~edi--·ıen--B-.lm---. __ Y_en_i_Bihn_·_ece_mız_· _ _, 

Bilmecesi -tt 

.. hlllleyi ı.,. bpa clolatlD'f'" ı ecemız 
ı.r,oaacle _...._ • ....., 123•58 7 8 91011 
laıerkell fubya ua ka,. 
tletmitleclir. 

Aa teklif Yarakalan birlmç 
.... IODra ,.,......... Halk, 
mwD..a llatiyar heyeti fub
ma elinde oldaju n İfİnİn 

blarmda ~··· ............ lot Pik,.... icap ettili ft 

l •H• oiWa Wr wiwıld de 
........... teldif ...... - ......... , 
...... •1:•••• a,nlllak 

' ......... ..,.u.tirari-
plerl •ıhaJle ..... ,._ 
kaya .. ,.... ........ .... ....... 

Fob. ....., •drn:nlaili 
kl•D• rn. .,......,. tet
ldl etmektedir. 

ı - K.a ..,, Wr ... (4). 
2- ...... (S) ,.,..... • ........... ., 
s-s- ....... ••i•• .... 

.... ...... C5J k-... ... 
ldlab (S). ' - ...., ..... N..,,. .,,. 

5 - p.,,.... ot ~··· 

.... C!), 

' - Gqntll (5) • 
7 - A-- CS) taqı W. 
ı - a... .._ (I) 
' - lwCS), ...... . 

ti - Tl.rpl fi), .... " ..... .. ....... 
tl - IW (4). kıcw ,_ı fi) 

Mlbmm el wette .... l8Milffak ola 

OPERA Sineması 



İttihatçılar Divanı Alide Hesap 

Hayır; Ortada Kanunu 
Muhalif Hiçbir Hareket 

Kari Göz ile HAKbcl HA YAT H1KA YELERİNDEN: 16 

E 
Gördüklerimiz Felaketli Eiı- Ö~r 

sasiye Dertlerimiz Meydanda B b B .. p 
Yoktur' BUNLARA SÜRATI.E DEVA a am utün arasını 

••• BULUNMASINI lsTIYORUZ R k v 
E 

. . :~ ..... .__,..._,.._ ı a ıya eriyordu 

Veriyorlar •• 

Sabık Maarif Nazın Bu Nokta Üstünde İsrar tınışti.. lan •ıraslle tesblt ettim. Hak " laaldkat aamısıa nqrlnl rica e--.ı - 1 - riyetile iki sene san'atta ça-

Başkumandan vekilinin Misır 1 bilmek için vakit kazanmak 1 Fakat bu karann tatbiki için Hiçbir yerde rBrDlmemlttlr ld atyu1 Benim hayabmda felAketler, htbm. Fakat, gönlüm Mtemi-
aeferine teşebbüa etmeainin istemiş ve birşey ınLunadıiam elde bir kanun ve bir nizam- farkal• t»eledly daıreı.w. Jmcatma doidujumun 8çlncü aymdaa yordu, hbammül ediyordum. 
ıebebi, Maarif nanrının ifşa söylemist!. name yoktu. iltica etmit pn.aw.r. Halbuld ltblm başlar. Daha llç aylıkken ölüm Bildiklere gizli gizli yalnrdım 

t_ Sank5Jde ba böyledJr. F .... laelediJ'e de • d h taJ Hat b L. •• L. b ettiği ciimlelerle anlaplmq Şunu itiraf etmeliyim ki gü- 19te balısolunan Tehcir ka- dalnslade otarur. B• Mr. receaın e as anmıpm. - ve ana ._... ir it arama-
oluyorc:lu. nün ve belki de tarihin bu mmu bu dütihıce ile yapdmıt- Gelelı.. ...ı derdlmlseı ta beni 6lc:ll zamıeblufler " lanm rica ettim. 

Fakat benim de arbk sabnm pek mühim meselesine ait is- tır. ôteki kanuna gelince· Fethi B. de bayurdufw ıtM Yers0er ayumu bile mbnqlar. Hayır ulıibinin biri beni 
tükenmişti. Y ammdaki arka- bcvap safhasuıJ meharetle ida- bu da ordunun inzibabnı t~ haDna talaammüHiaB &fb. e..a b.....s Sekiz yqamda, gene &lüm telgraf milvezziliğine tayin et-
daşın kul gı" na gayn· ihtiyari d . ŞMkrü b b min için tanzim edilmi,..; ı telcllfleri de UAH .--ıs. arttaki derecesinde bir hastalık ge- tirdi. Yirmi lira maaş aJacak-

re e en reıs, u eye u ~.... 1 · · d. fas&ldadim : fırsa edi darhaJ izah Şükrü Be vah b Jllk ta4ınllmu bır hal alır. En ufak bir çır ım, gene C>ldüğümü z.annet- bm. Babama söyledim, bu ba-
ti veım ft k d k 1 B ce dım u klSya .ıdinis: nridat meabalaruu kuru- mişler, suyumu kaynatm··'··. beri küfür ve dayalda karşıladı 

etti: no ta a esti. iraz üşündü •ut gBrGra&naz. Buna ıaukabD teklllf t MJ-& .. _ Bu işi " Don Kişot " ta 
ba kadar düşünebilir!.., 

Şimdi sıra, takrirdeki beşin
ci suale gelmişti. Reis, etrafı· 
na bir göz gezdirdikten sonra: 

- Beşinci !.'\lale geçiyo~ 
dedi. 

Ben, götlerimi Şükrü beye 
dikmif, onun yüzünde ve nefes 
•'aşı tdaki değişiklikleri görmek, 
anlamak istiyordum. 

Reisin bu: " beşinci sual " 
kelimeleri Şitkrit Beyin canını 
ııktı. Dudaklan hafifçe kıpır
dadı. Benim anladığıma göre 
sabık nazır " Artık yetişir; 

İnsaf! ,, der gibi oluyordu. 
Reis devam etti: 
- Şükrü Beyefendi; harp 

esnasında, Kanunu Esasimizin 
Iİıetnine ve ruhuna tamamen 
muhalif bir takım kanunlar ve 
llİz:ımlar yapılmış ve bu suret
le koyu bir şiddet siyaseti ta
kip olunmuş. Neticede de 
memleket bir fecayi sahne
ıine döndürülmüş ! Böyle id
dia ediliyor. 

Hepimiz cevap bekliyorduk. 
Fakat Şükrü B. sadece: 

-Bu sualden birşey anlama
dım. Sorulmak istenilen asıl 
mesele nedir? Demekle iktifa 
etti. 

Bu kurnazlığa diyecek yok
tu. Şüphesiz sabık Maarif na
zın suali pek iyi anlamışh. 

Fakat vereceği kaçamaklı ce
vabı zihninde iyice toparlıya-

- Tehcır. kanunu, bır· .. mı.rı"n ve devam etti·.· ki defa beni kucakhyan &- - Sen bana haber verme-• artmıf, çUtçl)i :ururete dqmllft laler J f 
M d 

ilm ırsatlanm kaçırdıann• •e d• ... k• .. dı· baş na ı· 
madununu_ 6ldürmesi hakkında- - üaaa e ederseniz, bu slSrecelulniz. Bunların sebeplerini birer •- • - - ı ş yapıyor-

k 
bire al hayatta kaldıg" ıma vandun, 11Hn ~ diy kı ti k d 

ki Kanun ve bunlara benzer bir anunlann Kanudu esasimize r " 1 ••' durdum. J _, e yame er opar 
1

• 

k k d h Bunl 
muhalif olduğu iddiasmı ka- ı - Köy kltibl Ucret•erL Annem babama yalvardı, 

aç ::nun a a... ann 2 - Yanırı• koruealan. Ben, hayah pekte tatlı creç- akardı 'h b I af 
kan1mu esaLSI

• mi:r.e muhalif ol- bul etmediğimi söylemek iste- • Y , nı ayet enim te gr ------- . Çü kn. kan S - Gazete aboneleri. mi yen bir ailenin ikinci og· lu- ta ç•l•ım .. d k duğu iddia ediliyor. nm. n u unu eaui' 4 - FD'ka aidab.ama musaa e opar-hükfımete müstacel zamanlarda . 5 _ Gelen mıaaflr yeme11. yum. Bir de küçük kardeşim dı. 
Reis bir noktayı eksik hı- meb'usan meclisine göster- ' - HayYUllanıwa ~ var. Fakat, bana gene kara tali 

rakmıştı. Onu da Tekirdağı meden muvakkat kanunlar 7 _ Santral memW'aD9D ....... Ve Babam sarhof. Eve bakmaz, pençesini takmışh. 
meb'uau Harun Hilmi Efendi I h. buna bemer ,eyler. anneme, bize fena muamela Zavallı annem agı" r bir has-
tamamladı: yapmıya sa i ıyet vermiştir. eder, hepimizi döver, hepimi-Kabine bu kanunlan yapmıc Bwılara alt te blraıı bahat yereJbn. - d tahğa tutuldu. Tam bir buçuk 

H
. b' t hk.k oh _,. ı- KIS7 kanwıu clar ld: ze sover, evin için e -cama-

-- ıç ır a ı ve m a- olmakla kendisine verilmiş bir ihtiyar heyetleri, kararlarım 7uclıı- mn tadım bırakmaz. r-w mene, anneme, elimden gelen 
kemeye lüzum göriilmeden hakkı ve bir salahiyeti kullan- mak için kltlp kullaaablllrler. Ben mektebe gı·bnek, cahil bütün fedakarlığı yapbm. Ba
adam öldürmek hakkındaki mış oluyordu. Bu, •Jda ,az nra,. w.. w.. J8ktllr. kalmamak istiyordum. Alaııem bamdan hayır yoktu. Aldığı 
kanun vesaire... Ben gayri ihtiyari içimden Bu vaalfeyl görmek için ki~_. adam de mektebe gitmeme taraf- parayı rakıya veriyordu. 

Şükrü Bey etli, canlı ve bir "acaba?" dedim. bubaak sGç olmua .-ek. tardı. Fakat, aksi bir adam - Baba, annem fenalaşı-
biraz da kanlı olduğu için hid- Reis anlanıalc istiyordu: 2 - Köy korucusu vuk• Yaasm olan babam, buna da itiraz ..,.., L--L---,~ -malım diyo-

d d h l b ili l d 
korucusuna lilzum nedir ? J - llillJUlllC" - J - • -

eti er a e · o uyor u. Bu _ Bu kan·--'--- ~---ı·m·ıne ediyor, tahsilime ve istikbali- dum. uwanu uu.u. Ormanlar hulneye alt olcluiuua g8re 
suale de çok kızdığı anlaşılı- sebep olacak hadiseler vuku bu korueulana mutlan da deYlet bat- me mani oluyordu. Bundan Kızıyor, k&plirlyor: 
yordu ve o hiddetle de ceva- buldu mu? Bu gibi hadiseler çealııden Yerilmek ıızım 1etmez mi? bir kin daha vardı: Beni san'- - Ne ile kaldıracağız? Pa-
bını sert bir lisanla ifade etti:· s Y -• 1 -ı. L'i b atta ,..ı .• tırarak ----L- __ ..ı hakkında bükUmete malUınat - e..-IDI ıazete er Y•ınur .. un- 'I'~ ev uumnuma ra nercue; birşeyi yok, geçer. 

- T chcir kanunundan balı- verildi mi? !ara abone 1uılmak urwt ,,.. meclNri- iştirak ettirmek ve kendisine Cevabını veriyordu. 
aediliyor. Bu kanun memleketi _ Evet, şimdi pek iyi ha- :tir. Mabat balkı teaYtr ı.e bu yoldan.. daha bol rakı parası bulmak Annemin lıastalım ..A.. geç 

daf 
yGrGnlr. a..- lçba bwsud ltlr -• • • •· •-

mü aa etmiye uirqaıı hrladıj'ıma göre o zamanlar ve wuete çıkanlamu ... 7 ıstiyordu. tikçe ziJadelefiyorda. 
ordunun emniyeti için ya pal- v an ve Bitlis taraflannda ge- • - Huauat lfleri lçln Uyl& telefon- Büyük sazn dinlemek mechu- (A.rkua Yari 
mışb. ilk zamanlar ordu ku- rek ordunun emniyetini tehdit elan latlf•de etmedlil halde niçia u1a- ---~:-==-=~ı:-ıı:::::m=--===--------..:.._:.::.;,.~.:,..,.. 
mandanlanndan, karargihlar- eden, gerekse memleketin u- traJ memurunun aıaqın• venıı... Bıyıklann Günahı Nedir? 
dan bazı raporlar gelmişti. mumi asayişini tehlikeye dü- 5 - Farka aidatı aecbtarlyetl ne 

Bunlarda "ordunun hatb ric' ati - k · f d d - t demektir. Bir aaltly.ı,.e 1111 
w. ldlo arp• ç ı 'd şurme ıs • a ını gos eren çok tarhedlllrae artak vana ıerlalal • dii- ata ca a Bu Yüzden 

emin değildir,, cümlesi kabi- mühim hadiseler olmuştu. fGnlln. 

nenin nazan dikkatini celbet- Hatta zannedersem bu hu- ' -emurlar, nalfe Ue pttilderi u-

mişti. susta meb'usan meclisine de man harcırah alırlar. Mutlan vardır. Bı·r cı·nayet Oldu 
Hükiimet te uzun müzake- malumat verilmiş, bir takım Fakat banlard- baman k3ylere sfttik-

rclerden sonra ordunun geri münakaşalar bile olmuştu. !eri .... - karmm ldSyHillla ambaruadan 

h t1 • }' b• hal cloywurlar. Bu hal dotna mudar? 
a annı emnıyet ı ır e Sabık Maarif n......... bnırırün • ....... • ~ - Eier Halk hrk.ua erkim ini hakikatleri 

getırmiye ve bu emniyetsizliğe baylı sıkışık vaziyetlere dftş- bllmlyoraa kendilerine aleaen Wldi-

sebep olanları harp mıntakası müştü. Cevabını bitirdikten 
haricine çıkarmıya karar verdi. sonra geniş bir nefes aldı. 

rlyorum. Bu hale bir çare bulmalıdır. 

Ukırdı Ue hakikat tahrif ecllleblr mi ? 

//ısan 

Çatalca, 6 (Hunsl)- Bmada Hadiaeyi unutmayan Meh-
Çadırtepe denilen yerde bir met, gece Zekeriya Ef. uyur
cinayet oldutunu haber ver- ken bir balta alıp kafasma 
miştim.Vak'anm tafsilAb pdur: d-1.-tli bir .ı _ _ı__ ind. • ~ wuve um11. 

Mürekekbi Kurumadan Geri Alınan Azil Kararının 
Sebebi Ne Olabilirdi? Cavab_ını yann Okuyacaksınız 
~ = i 

MUALLİMLERİN MAAŞI 
Dört bet aydaderi Yillyet bütçesi• 

nln tasdik edilmemesi yüııilndea el'an 
avans almaktayız. Neden ?M 

Komisyoncu Fuat Bey na- baltayı bostanlum içine abnlf, 
mında bir zabn burada h09- kaçmıfbr. 
tanlan ve bunları beldiyen Takibe memur edilen Ha
koruculan vardır. Bu korucu- dnnk6y jandarma lnnnandam 
lardan Amavut Zekeriya Ef. Kazım B. caniyi y•kalamlfbr. 
bıyıklannı braş ettirmiş. Buna Kanlı adam dhınthıtt itiraftan -- -- Şapka kabul edlldifi sene hGldhnet 

Bir Hazine Donanmamız Önünde Sevinçler ~re:::;.: ::~!~·v!~~ biz muallimle-
gören korucu Kürt Mehmet: , çekinmemif: 

D Karadenı•z H Ik .u,,~:ı:;=::e~_::s:_:~.:.akiraffe;:; 
- Sen bıyıklarını braş et- - O beni d<Svdil, ben de 

enizin Dibinden a IDID halde lı.mir gibi ze•gin bfr muhitin hu-
•us• mubasebeel ikramiye lııabilladea 

Ç ı k 1 m 1 Ya C k I• • kb l 4' 
01

- b. panyı t.er 
81 ~ a r o ş u n s t 1 a 1 kesmektedir. Bu hareket dognt mudur?. 

tirdin ya? Kürt ordusu geldiği onu ildiirmek iltedi• I de
zaman aen anlarsın; demiş. Ve J miştir. 
bu sözü için, haklı olarak m&- Zekeriya eıe.dinin vaziyeti 
kemmel bir dayak yemif. tehlikelidir. As./ 

·ç 1 l Alnadarlaranın nuan dllllaıtfal cel-a l Ş 1 I y O r ı ıfı----:D:------'=------~-------
1 

betmenızı r1ea ederi• efendu.. 

B 
onanma Zonguldak Önünde lam reat-1922 senesinde (200) _ "KarUerlnWlea bir .....Wm 

Futbol 
llaİlyon kiyınetinde albn külçe
sini hamil bulunan ( Egyple ) 1 
ilamındaki İngiliz ıefinesi (Sein) 
llehri mansabı açıklannda di
ger bir gemi ile musadeıne 
lleticesi batmışh. Geçen sene 
tarfında ltalyan dalgıçları bu 
reminin enkazını taharri et
llıİfler,ede ( 120) metre derin
liJindeki bu mınbkada gemi-
11111 bulunduğu yeri tesbit ecle
lllemişlerdi. 

Cenevenin Ricuperri na-
~daki ltalyan tahlUiye jir
keti bu defa aoiı aistem ~ 
~e taharriyata başlamıt ft 

h~tin enkazını bulmuştur. 
~ hedef olarak daltiçlar p
r•de bulunan iki yGz milyon
~~~. atltm Jdilçelerini çıkara-

tU( ardır. 

Belediyenin Garip 
Bir Kararı .•. 
Belediyenin daimi tamirat 

•rnel · d k csı mecburiyet hasıl olma-
~. ça tehrin işlerinde istihdam 

e~ilnıiyec-'....L.!- B .b. :.ı Ulil caur. u ga ı ııper 

la ~itler vaaıtaaile yapı
,: • br Allah, Allah, bu da 

np fey itte ..• 

İstimlak İşleri 
Bayezıtta fen faldilteai ka

fesinde miltebaki iki binanın 
- ı da istimliki ikmal edilerek 

,. ,.kılmuma bqlan•ıF. Ydal-

1 
dıktan aonra caddenin teaviyei 

--~ıiij ~ahiyeai yapılacak . ve k6şe
t deki. harahe kaldınlacaktır. 

SON POSTA 

--

Avrupa Final 
Maçı Ne Oldu? 

Avrupa futbol final kupua 
maça Lozada çok kalabahk 
bir halk ldllteai önünde yapd-
maF· . 

Bu maça ittir* edeiıler 
( Uypett ) Macar takımı ile 
ftalyanlann Ambrozyana ldl
h&dlir. ·Maç, yirmi dakika 
temdit edilmesine rapen ( 1-1) 
berabere neticelenmiftir. Ma~ 
~k hararetli olaıuf, lılacarlar 

..... I.• tul,.._ • 'I'• daha fallı o~. 
2onpldü-(H.)lmmW- ..... dcen •••11• ita _,erki Ka: lenf ...... •-11 Ba anda afak bir ele lud11 

radmile_niz. zir~ bizleri HYinç Ve aet'• iPacle imUb. JWba - ..... bw. 
ge erımızı gezmek için ghtercliii tellallldba derwini tarif T...,_, ••• w - • 

edemem. Ahali, birkaç mislini liulmuuu temenni ettiii Tlrk ...... ...._, .... > .. - ,. M u d a D y a ya 
donanmasını alkışlamaktan uunmamışbr. T....,. letmH SON POSTA 

Azgın Bir Sığır ABONE FtAn Yolcular .A7.alıyor Baba Dövülür Mü? 
Hask6yde bakkal Nikoli 

Efendinin oğlu Avram baba
mndan para iştemit. verme
yince dövmlif, müdahale eden 
polia Fikri Efendiye hakaret 
etmiş Anam mahkeme,. 
verilecektir. 

Buna , 5 ( Hususi ) -Pazar 'IOıtKIYB - ECNl!BI Danaya Mudanya tarikile 
yerinde sahibinin elinden kur- t• 11r. ı s... t'JIO ıa. plealer ualllllfbrl. • Y alovaauı 
tulan azp bir ujır, balla 750 • 'A1 1408 " ihyuı llzerine tanbul - Buna 
bir hayh heycana Yerdikten : : ~ : : : J01ca1an ba tarikle piip 1eı-
IOll.ra tuhlhmıftur. Ba mada G.- ... ... ....... ..,.. hatla-....... . 
ltir ildiyar laafif IUNlta yara- ba.lardaa ~ ...... Sebebi ... ..... .... wl 
~...... • ...................... 1 " ikblacll ........ . 

Şekavet 
25 Haydut Dağa 

Çıktı 
Kalecik, 4 (Hususi)- Kara 

Molla iSmillde em ~ 
dan bir habis ( 25 ) arkadap 
ile data ~limqıtw. Ba yBzclea 

Konar nalüyai lıalkı endite 
içindedit. Şiddetli takibata 
bqlanmqtır. 

Atila 

Keramet Ünifor
mada imiş .. 

1 Eyl61e · kadar aokak bq

laruıda. bilha11a pazar yerle
rinde küfelerle JelDİŞ satan 
seyyar aabcılardan geçilmezdi. 
Belediye zabıtası memarlan 
polis tıniformasinı giydik -
leri pndea itibaren &eJYU 

•lııala .... - oldular. 
Amlsr'= an.et lblifonucla ...... 



Mekteplerin Küşadı 
Ve takarrüp eden kış mevsimi münasebetile 

lsTANBUL'DA • BAHÇEKAPIDA 

ETABLİSMAN 

OROZDl-BAK 
Matazalanncla 1ill 15 Eyltll 930 da devam edecek olan 

BOYOK REKLAM SATIŞINDAN 
lstüade etmek menfaatiniz iktizasındandır .. 

Büyük stok mallarında 

o/ o 10 T enzilit 

t 

IOLOnYA SULIRI 
BoGUCU SlCAKLARA · KARŞI 

· HAYAT SiGORTASIDIR 
bulunur. 

Birinci sınıf terzi 
Hazır ve sipariş üzerine son 
moda kadın elbisesi yapan bi
rinci sınıf bir ecnebi terzi iş 
anyor. Beyoğlu : 1620 numara-

ya müracaat ediniz 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 
Dahili, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik ntuayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında IS No.da kabul etmektedir. 
Muayenehane ı Telefon lırtanbul 2323 
fkametglhı ., !' 2236 

Doğum ve kadın hastahkları 

mütehassısı 

Doktor 

1-lüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon lst. 2622 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve t edavii elektriki 
laboratuvarı : Karaköy Topçular 

caddesi No. 34 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 

35, muayene sabahtan akşama 
kadar 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad

desi hükumet konağı civannda 
eski ikdam yurdu karşısmd 
71 numaralı daireye nakletoıiştir. 

Her gün birden ikiye, dör+ 
buçuktan akşama kadar. 

VAPURLAR) 

Seytjsefain 
Merkez acentul: Galata klp

rG ba: ı ıda Beyotlu 2362. Şube 
acenleai ı Sirkeci' de Mühürdar 
ıade hanı albnda TeL lst. 2740 

lzmir sürat postası 
( Gnlcemal ) •apuru 8 

eylül Puartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmından kalka
rak Salı sabahı lzmire gidece 
ve Çarşamba l 4,30 da iz. 
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev· 
cuttur. 

Trabzon Birinci 

Postası 

( Retitpaşa ) vapuru 8 
Eylül Pazartesi 12 de 
Galata Rıhbmından kalka
rak l.ebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek •e döntişte Siirmene. 
Trabzon, Tırebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, ine
bolu, Zongulda'ğa uirayarak 
gelecektir. 

Hareket güDll yük kabul 
olunmaz. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 9 eyini 

salı 11 de Sirkeci nhb
mmdan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, J:<l
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ,.e dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Albnoluia 
uğnyarak gelecektir. 

Gelibolu için ) alnız yolcu 
alınır yiik almmu. 

Mersin sürat postası 
( İnebolu ) vapuru IO Ey

lül çarşamba 11 de 
Galata Rıhtımından kal
karak Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alaiye, Mersin' e 
gidecek ve dönüşte T aşucu, 
Anamur, Atiiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, iz
mire uğrıyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu Yerilir yolcu alınır. 

BAR11 .\Jh:~~~k·POST ASI 

AYDINvapuru 8 p . 
Eylül azartesı 

Sirkeci' den hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, 

ve Cideye azimet ve avdet 

edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci Salonu 
karşısında Mizan oğlu ban No 

2 Telefon İst. 354. 

Hililiahmer Afyonkarabisar maden suyu 
deposundan: 

Sirkecide Nur hanındaki Kara
hisar maden suyu sabş deposunu 
bu kerre Y enipostane karşısında 
eski Zaptiye sokağında 20 numa
raya nakletmiştir. Telefon Istan
bul: 2653 

_yüksek Orman mektebi 
Boğaziçi' nde Bügükdere - Bahçekögü 'ndedir. 

Tahsiı müddeti üç senedir. Leyli ve meccani
dir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. 
Mektebi ikmal edenler " Orman mühendisi,, 
diplomasını alır.far. 

Orman mühendisi olmak için 
Talipleri~ 1 teşrinievvel 930 tarihine kadar mektep rektörlilğiine, yahut villyet orman 

mlldürlüklcnne müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri lizımdır. 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartlan 
1- Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabaasından olmalan. 
2- Y aşlannın l 8 den aşağı ve 25 ten yukan olmamasL 
3- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif 

vekaletince tasdikli lise ve muadili şahadetnamcye. 
4- İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir gfına cezayı müstelzim ef' al ve harekatta bulunmadığını 

beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 
~ Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi tam 

ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümi}'e, suvantiğe mütehammil olduğunu miif'ir tabip 
raporuna malik olmalan lazımdır. 

6- Talipler yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıktan bir istidaya en son mektep 
şabadetnamesini, sıhhat raporunu, aşı şaaadetnamesini, hüsnühal mubatasını, hüviyet cüz
danını raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerin~ müracaat ederler. 

1- Mektebe kaydolunduktan aonra mektebe dahil olmiak için olbaptaki şartlarına 
tevfikan noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek IAzımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mektepçe 
tesviye edilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin 
edilecektir. 

9 - Fazla tafsilat istiyenler Büyükdere 70 No. ya telefon edebilirler. 

c E'N u B İ 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

INGILIZ 
' 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyah!-t etmelidirler. 

TURKİYE acentesi 1 
N. A Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma 
lıdır. 
Tel. B. 3126. Galata Rıh

tım caddesi No. 27 -29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 

ALDANMAYINIZ 
Fantazi Kaşa Pantalonlar 

Zarif Çocuk Elbiseleri 

Sof Ceketler 
Yazlık Keten Elbiseler 

Kostümler 
Pardesüler 
Ismarlama Kostümler 

5 liradan başlar 

5 liradan başlar 
' 7 liradan başlar 

8 liradan başlar 
1 O liradan bqlar 

13 liradan başlar 

2a liçtdan başlar 

KAZMİRCİ ALİ RIZA t • 

Müessesatı İstanbul'da Eminönünde -ı 

Tayyare Piyankosu 

YEVMİYE 
ZENGİN 

5 KURUŞ VEREREK 
OLMAK iSTERSENİZ : 

F eyzİY,'.e Lisesi 
Kız İstanbul - IŞANT AŞI Leyli 

TAYYARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALiNiZ 

~~ro~1 11 Eylül 1930 dadır ... ve ve 

Erkek ( Telefon: Ştyoğlu 4039 ) N~hari 
Tam devreli Lisedir - tık klsmı ve çocuk yuvası vardır. 

Tal ebe kaydı a başlanmışbr 
Her gün saat 10 dan 17 ye dar, Nişant~ında, Karakol 
karşısında bulunan mektcb izde ziyaret kabul olunur. 

POSTA İLE MÜRACAAT 
edenlere tahrir izahat verilir. 

BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRADIR 

Mes'ul mi" dür: Selim Ragıp 

Limon çiçeklerinden müstahzar bir harikai 
san' at olup 90 derecedir. 

Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehasS&Sları, esans fabrikaları Hasan kolonyumm enfes ve rubnuvaz kokusu karşısında tal ve hayran kalmışlardır. Fransa, Aımanya ve Amerika bu 
nefis Şark müstahzanndan külliyetli siparİf etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin ea kib~r zevab Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. 
J astalara hayat ve şifa verir. Bayıınlık, sinir, heyecan, bqairısı, çarpıntı zamanlarında bir ·htj'at arkadatıdır. Fiatlarda mOthit tenzillt yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişlerde sablar. 
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