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VEKiL GELiYOR 
Gazi Hazretlerinin 
Sırada 

Şehrimizde 
Gelecektir .. 

Gazi Hz. 
a..ıdırmayı Ziyaret 

Edecekler 
~Ctıi Hazretlerinin Trak
~Yaretlerinden sonra Ça
"- eye uğramıyarak Bandır
li_ tar-ikile Balıkesir, İzmir, 
~ havalisini teşrif buyu.
~ söylenmektedir. 

Başvekil 
Şehrimize Gelmek 

Ü z ered ir 

da ~illet Pş. soğuk algmlığm
tı,; tı nıuztariptir, iki gündür 
~ll·llden çıkmamaktadır. Fakat 
tt k~hatsız ığın geçmesini mü-

Gazi Hz. İle Görüşebilseydirıiz .. 

Neden, Hangi Dertten 
Bahsederdiniz? .. 

Söyliyeceklerinizi Bize Yazabilirsiniz 

~ 1P pek yakında birkaç gün 
~ tlıak üzere İstanbula gelmesi 1 
~etle muhtemeldir. Bu se- ; • 
ı...;---t Gazi Hz. nin şehrimizde : 
~~uklan zamana tesadüf 
~r. 

lıınumi Valilikler 
~das Edilmesi 

llhtemeldir 
~~ınlckctimizde umumi mü
~er değil, fakat umumi 
~r ihdası tasavvur edil
,~. Bu umumi valilikle
~ ldedi altı, salihiyetleri 
~ aıaa,lan da Barem d~ 
~in üstünde olacaktır. 

~çare Adam 
'una Kedi Kaçb 

Diye Delirdi 

tı ~O-İni gördüğilnüz biçar~ 
~ evvel bir şarapnel 
lif e Çanakkalede muhtc
~:erlcrinden yaralanmıştır. 
~. b~ınan mahrumiyet çek'da Y•kınlarde ise Kasım
~ le: d~rup dururken " Kar
') cdı kaçtı,, diye aaçma-

' bqlaaıııtır. 

Gazi Hz. bir şehir gezintisi esnasında .. 
Gazi H:ı. nin dişlerinden ra

hatsız.lanmalan tetkiklerine mu
vakkat bir f uıla verdirdi. Fakat 
muhtelif vekilet müfettiılerinin 

faaliyeti ile bu tetkikabn devam 
ettitini muhakkak sayabiliriz. Hir
kaç pn sonra biı.ı.at Gazi Hı.. de 

• 

temaslaruıa başlıyacaktır. Fakat 
hepimizi ayn ayrı dinlemesi 
mümkün değildir. Onun için size 
umumiyet çerç~vesinden ayrılma
mck üı.erc, sesinizi ;, ittirmek, 
derdinizi dökmek imkanina ver-

[ Devamı 4 üncü aayf ada ). 

inhisar Koyabilir Mi? Belediye 

Koyamazsa Malatya 
Belediyesi Bunu 
Nasıl Yapar? 

Malatya, ( Hususi ) - Ce· 
çen ayın ~6 'sındanberi şehrin 
bütün fırınları kapalıdır. Ek· 
mekleri, halka sıra ile bele
diye memurlan dağıtmakta 

ve satmaktadırlar. Bu yüzden 
saatlerce bekliyen halkın had
di, hesabı yoktur. Bu umumi 
fırıncı grevinin sebebi şudur: 

Belediye idaresi, bir elek
trik işine girmiş, büyük ı:iyan 

yapmıştır. Bu ziyanı kapatmak 
için bir kir yolu düşOnmüş, 1 
.ştiraki bulunan değirmencilik 
şirketinin unlarını işletmek 
ve kırk para zam yapmak İl
temiştir. 

Halk ve fırıncılar buna razı 
olmamışlar, bunun üzerine fı
rınlar kapatılarak fırıncılık itini 
bizzat belediye üzerine almıı
tır. Bu yüzden fırın ameleai 
bittabi i.piz kalmlftu. 

Bu iş/t1 meııal olması lb11n 
gelen Mala'lya meb'ıuların-

Jan Nedim Bt1g 
Bu suretle Malatya bel~ 

diyesi, kendi ununu iıletip 
zararını çıkarmak fırsatını elde 
etmiıtir. Şayana hayret de
iil mi? 

Hakkın Sesi 
Bir Şehit Oğlu Bizi Va
zifeye Davet Ediyor ... 

Beşiktaş ta, Akaretlerde 
oturan şehit Ahmet Münür 
oğlu "Nabi,. imzasile bir mek
tup aldık. Bu çocuk diyor ki: 
" Viyanada vefat eden Kon
ya meb'usu Musa Kazım 
Efendinin efndı ailesine 
yardım edilmesi için Büyük 
Millet Meclisine Konya meb ' -
usları tarafından bir takrir 
verileceğini gazetenizde oku
dum. Yazımı fikri hasetle 
yazmıyorum. Fakat ben de 
bır şch 't çocuguyum. Babam 
mem · et uğrunda öldü. Biz 
<..ie bugün muhtaç bir halde 
kaldık. Bu hizmet, o hizmet
t~n aşağı olmasa gerektir. 
~imse bana " nasıl okuduğu
mu, maişetimizi nasıl temin 
e~tiğimizi., sormadı. 

Az, çok tutarı bulunmak 
~;zl n gelen merhum Musa 
Klzım Ef. ailesinden çok 
sikınb çektim. Maksadım 

şudur ki memlekette himaye 
görecek pekçok bikes vardır. 
Birinin öbürüne tarcihinde 
,.iyar nedir ? Siyyan mua-
1'ele adalet doğurur. Biz, 
bunu bekliyoruz !.. ,, 

Devlet Müesseseleri 

FORD OTO'~OBiLI 
KULLANACA"'LAR 

Vekiller heyeti son içtima

ınC:la Riyaseti cümhur ile Er
kim harbiye riyasetinin, Baş-

vekiletin ve Millet Meclisi 
rc!isliğinin istedikleri markada 

otomobil kullanabileceklerine 
karar vermiştir. 

Buna mukabil vekaletler ile 
ordu müf ettişlikleri küçük 
model Buik, diğer resmi dai
reler de F ord otomobili kuUa
nacaklardır. 

Garip Ölümler 

Sısten İnsan Ölebilir Mi? 

Brüksel, 8 (Hususi) - Bu
rada şayanı dikkat bir badiıe 
kaydedilmiştir. "Möz" mmta
kasında anz• r&termeden 

ıimdiye kadar elliden fazla 
insan sapır, çır d&kalnp 
ölmlflerdir. 

Uzun tetkik neticesi, bunun, 
birkaç zamandanberi blikllm 
süren aisten olduğu anlqJ-

Demirgolu gapıiması t kli/ olunan 
Kastamonu: Kışla semti. 

Birkaç gündenberi hükumete istikraz teklifleri yapıldığına 

dair haberler işaa ediliyor. Hübiimete O milyc.n liralık bir 
istikraz teklif ede.ılerden biri de Almanlardır. 

Bu mesele etrafında yaptığımız tahkikat neticesinde çok 
mühim malumat elde ettik. Bizim öğrendiğimize göre bu 
istikraz teklifinin başında M. ( Kalmis) vardır. 

Kalmis, J ülyüs Berger işlerile alakadar olan :ıattır. Bu 
zat bükümete karşı vaki elan taahhütlerini tamamen yapa
mamış, yol yaptırdığı müteahhitlere paral~n verememiı, 
ve bundan bir müddet evvel de Almanyaya gitmişti. 

[ J:>e-vamı 3 üncü sayfamıı.dadır 1 

Gayri Mübadillere A1üjde 

mıtbr. Maamafih bu vefeyabo - Mtijdel. Hükumet gayri mübadillere para dağıtıyor. Se-
vebayi bakarideo vukua gel· nin de on bin lira alacağın var, kaJkl 
dijiııi iddia edenler de vardar. l - Aman. • • Kalkamam.. Paradan vazgeçtin., bana bir 
Sılılii netice alınamamlfbr. lokma ekmekl 

•' 
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Halkın Sesi DABILI &·A.BBBLBB Günün Tarihı 

Evkafın 
Halkın 

Hali 
Fikri 

EYkaf bu fddile iyi idare edlleml-
7°'· Herke. ı.u hwıuata ittifak ediyor. 

Acıklı 
Bir 
Kaza 

Misal olarak bir sene evvel verilen • 
1tir ı.u~ (12" _,..ırhk bir d0S79 1 Kadıköyünde Genç Bır 
olmHUe de aabiL Bu muelenin hal 8 K 
,e1111 hakkında fikir ıaorduk. Aldıtunla ı ahçıvan Bostan u-
c-.apıan t..wt edi,_.. : ı d D - t •• V 

1 Milli Tasarruf Haftası Başlıyor 1 

Bu Bir Hafta Zarfında 
Neler Y apılacakbr? 

Alı. B. ( C . 1. kf y u s u n a u ş u e 
ezayır ı va ı B .., l d 

cabisi ) O g U U 

- Benim fikrim: vakıfları 
Maliyeye devretmektir. ÇüDkü, 
Maliye her hususta vakıfların 
iyi işletilmesine ve muraka
besi:ıe muktedirdir. Bugünkü 
vaziyette vakıfların icarları-11 
tahsil etmek müşkül olduğu 

gibi tamir ve imarlarına da 
bakılamıyor; paraların bir 
kısmı ötekinin, beriL:inin uhde
sinde kalmaktadır. Esa.,en 
mahallelerde vakfa kalmış öyle 
yerler var ki evkaf idaresi de 
bunları bilemiyor. Vakıflar 
tevhit edilirse daha muntazam 
olur. .. 

Kerim B. ( Yüksek ticuet 
mektebi birinci sınıf talebe
sinden) 

- Vakıf emlak ve ars:ıların 
idaresi, kontrolü iyi şekillere 
raptedilmelidir. 

Bugün vakfa intikal etmesi 
lazım gelen mahliıllerin çoğu 

henüz şurada, burada sahipsiz 
ve metruk b"r haldedir. Mü
tevellilerin ellerindeki vakıf
lara da bakılamıyor; vakıf 

emlakin paralan tahsil edile
miyor, anasın gayri müslime-

niu elindeki vakıfların kısmı 
azamı hükumetçe tesçil edil
memiştir. Bunlar kontrol de 

edilemiyor. Bu işi hilsnü suretle 
halletmek ıçin hükumet esaslı 
tedbirler almalıdır. 

lf.. 
İhsan Sabri B. ( Hukuk fa

kültesi son sınıf talebesinden 
3527) 

- Bir zamanlar bir müte
velliler saltanatı vardı; ona 
rağmen tevliyet eshabı be~ on 
para alırdı. Şimdi ~vkaf ver
miyor, şahsea alakadarım: Bir 
arazi meselem vardır, para 
alamıyorum. 

- Evkafın ne şekilde ısla
hına taraftarsın? 

- Evveli, bu şekilperest 
muamele değişmeli. Bir sene 
evvel bir istida verdim: Bugün 
120 kiğıtlık bir dosya oldu, 
hala müsbet birşey yok. Hü
kiımet vakıf işlerile kendi işi 

Dün çok acıklı bir kaza 
olmuştur, şudur: 

Kadıköyündc Acıbademde 
Alidede sokağında Muharrem 
ağanın bahçesinde çalışan 20 
yaşlarında Arnavut Şaban dün 
bostan kuyusunda prasa yıka

yormt c;, bir ar lık müvazene
sini kaybetmiş ve birdenbire 
kuyunun içine düşmüştür. Şa

b. n kendini J..·urtnramamış ve 
boğulmuştur. 

Avu at arımız 
Viyanaya Gidiyorlar 

Kinunuevvelik l 4üncü günün-
den 18iııcigününe kadar Viyanada 
toplanacak olan beynelmilel 
hukuki kongre e bazı meb'us
lanmızla, avukatlarımız iştirak 
edeceklerdir. 

Kongreye davet edilenler 
Kayseri meb'usu Hasan Foerit 
ve Halit Beylerle tehrimiz 
avukatlarından Mekki Hikmet, 
ismail Agah, Hamdi Halim, 
Ferit Davut, Yusuf Kenan, 
Jak Hayım, Adato ve Arditi 
Beylerdir. Bu zevat bu akşam
ki konvansiyonel trenile Vi
yanaya hareket edeceklerdir. 

Kongrede avukat lsmail 
Agah Bey tarafından Almanca 
bir nutuk irat edilecek ve 
Türkiye adliyesi, mahakim 
teşkilah ve yeni kanunlar hak
kında izahat verilecektir. 

Adananın Yeni Bir 
Mahsulü 

Adana çifç.ilerinden Ahmet 
Hitmi B. telleri gayet parlak 
bir koza yetiştimiştir. Bu ko
zanın ilyafı ipek parlaklıiında 
ve yumuşaktır; bir sak üze
rinde 500 kadar koza bulun
r· aktadır. Bu kozanın sun'i 
ipek imaline eya başka men

sucata elver.itli olup olmadığı 
hakkında tetkikat yapılmakta
dır. 

gibi meşgul olsun, olamıya

caksa, alikadarlara temlik 
etsin. Eğer banka şekline in
kılap ederse en muvafık şekil 
olur. 

Milb Tasarruf cemiyeti 12 kanunuevvel cuma güntbıden 
19 kanunuevvel cuma gününe kadar devam edecek olan tuar
ruf haftaaı için bir proıram yapDUflır. 

Haftanın devam ettiği ,anlerde milli iktısat •o tasamJ 
cemiyetinin umdeleri tayyarelerle şehre attlacak. 

Galatasaray, Darülfünun ve Türkocağı salonlarında halka 
yerli mallar ve tasarruf hakkında konf er analar verilecek. 

Her akşam radyoda konferanslar verilecek. 

Şehrin umumi mahallerine, şimendifer, tramvay istas
yonlarına ve vapur iskelelerine, lokanta, ıazino ve tiyatro, 
ıinema gibi yerlere laVbalar asılacak. 

Tasarrufa ait broşürler tevzi edilecek. 

Sinemalarda yerli mallara ait filimler gösterilecek. 

Vitrin müsabakasında birinci ve ikinciliği kazananlara dip
loma ve mükafat verilecek. 

Rey veren ahaliden birinci ve ikinci vitrine iştirak edenler 
arasında kur'a çekilerek 600 kişiye muhtelif hediyeler verilecek. 

Rey verecek halk o mağazada bulunacak olan pusulalan 
doldurup kutulara atacak. 

* Cemiyet azası bugün ağleden aonra Ticaret odasında top-
lanıp Taziyeti bir daha t:etkik edeceklerdir. 

Dayinler Meclisi .. 
Hükiimetimizle Müzakereye 

Girmeyi J>abul Etti 
Ankara, 10 (H.M.) - Dün~ Maamafih, himillerJe kar-

akşam burada deveran eden 

bir rivayete göre Düyunu 
umumiye meclisi hükumetimiz 

ile yeniden müzakereye gir~

meyi kabul ettiğini bilvasıta 

ve nim resmi surette bildire
rek zemini yokJamıştir. 

Düyunu umumiye meclisinin 

istediği ıey mnzakerenin ta

rafımızdan geniş salahiyet ile 
techiz edilecek bir memur 
tarafmdu Pariate icruadır. 

Fakat ba teklif müllyim bir 
tekilde karfılanmamıştır. işin 
çabuk g&illmeai Ye halledil
mesi için mlzakerenin Anka
rada icrua zaruridir. 

Milzakere ema•anda tarafı.. 
mu:dan teklif edilecek mendda 
gelince: 9'l8 mukavelesinin 

feshi, faiz miktannın tenzili, 
vadelerin de mali müvuene-

mizi bozmıyacak bir hale ifra
ğıdır. 

ıılqmadan noktai nazanmızı 

İ§aa etmek doğru olmadığı 

cihetle taleplerimiz hususunda 
~ -yi olan rivayetlerin, gayri 

resmi menabiden çıktığını kay
detmek lhımdır. Filhakika bu 
dakikadaf Başvekil de, Maliye 

ekili de rahatsızdırlar. Bina
enaleyh rivayetlerin tetkikindan 

en aalihiyettar olan iki 
zat meydanda olmadıklan için 
rivayetin rivayet olarak kabule 
zaruridir. 

Ankarada Su Deposu 
Allkara, 10 (H. M.) - Ça

bun deresinden gelen solan 
bliyilk bir havuzda toplayarak 
Aııkaraya iaal içia Ankara 
telsizi civannda su yolu ve de
po inşasıU: faaliyetle devam 
edilmektedir. Ancak bu suyun 
ıehre vurudunda susuzluk der
di izale edilmektedir. 

Kendilerini 

Öldürmek 

İstigenler 

Bir Mektep Tıalebesile 
• 
Bir Kadın intihara T e-
şebbüs Ettiler, Fakat 

K urtanldılar 

İstanbul zabıtası dün iki 
intihar hadisesi teabit etmiştir. 
Yazıyoruz: 

1 - Çemberlitaş orta mek
tebi talebesinden Ahmet Ef. 
derslerinden iyi numara alama
dığını bahane ederek dün 
tentürdiyot içmiş, bu suretle 
kendini öldürmek istemiştir. 
Fakat çabuk yf;tişildiği için 
Ahmet Ef. kurtarılmıştır. 

2 - .Beyoğlunda Çe.şme so
kağında oturan Binnaz H. uzun 
zamandanberi akrabalanndan 
mektup alamıyormuş. Son gün· 
lerde bu yiizdan çok sıkılmaya 
baflamlft nihayet dtin tenUlrc!i
yot içerek ölmek istemiş iae de 
kurtanlmqtır. 

Kazalar 

Son yirmi dart aaat içinde 
ıehrimizde 2 otomobil ve bir 
araba kazaaa neticeainde 3 
kiti yaralanmıştı.·. 

Hırsızlıklar 

Dün ıehirde 8 hırsızlı ya
pılmış, faillerden bir kısmı 
henüz yakalanamamışbr. 

"Y ann ,, Davası 
Mahir Ef. Tevkif Edildi 

Arif Oruç ve Süleyman 
Tevfik Beylerin tahliye talep
leri kabul olunmamıtbr. (Y ann) 
gazetesine lzmit valisi aleyhin
deki mektubu yazan Mahir Ef. 
iki g&n e-nel kefaletle serba 
bırakılmıt iken dfin telrr• 
tevkif olunmuştur. 

Londraya Gıdecek Eşya 
Mpe idaresi (Londra) aergiMe 

.... rileeelı 8ff•YI bazarlaıaıp. 
Ba ef}'ll 17 parçadır. Mibe idare.i 
bu eşyanın (200) milyon ~z 
liruına sigorta edilmesini iltecli. 
Bu Eşyamn ağır geldiği için aerai 
komiteai Londraya yalnız 5 parça 
götürmiye karar nrdi. 

Berberler 
Cemiyeti 

Gazi Hazretlerine AilJI 
Veriyo-r 

Berberler cemiyeti dün ak .. -
akdettiti bir içtimada Gazi Hs.,.. 
bir arize takdimini kararla...,
mışbr. Bu arizecle J 

1 - Cuma tatilinin bbuJii. 
2 - Açılacak berber mekteb~ 

muhuebei husuıiyenin yardı" 
etmesi husuılan hakkında t~ 
niyat Yardır. 

Mal6m oldutu ~bere f.ta...,..ı 
berberleri bir arahk umumiye~ 
Cuma tatili yapıyorlardı. f •ıı;. 
bilahare kanundan i.tiana ecl 
meleri tekarrür etti ve o zaınaır' 
danberi de aralanna ihtilaf gi~ 
Şimdi berberlerin hemen ı.er; 
Cuma tatiline taraftardır. fak' 
yekditerinden çekindikleri i~ 
bu arzuyu tatbik edememek~ 
ler. Ve istedikleri de tatilin_re• 
fC1<ilde kabulüdür. 

Japon Sefiri Geldi 
M. Yo•bida dlln refikası •• ~ 

Ue 'lıtrliktc tehrfm"H relmiftlr. y.-

Bak~;~ak ı;;cl; MeseleSI 
lsmirde Ame lkaa ticaret ....,.; 

.. verilen facülerln bo.ıuk old11Ju ~ / 
edU.ıttt. timdi ticaret •'•·~~~ 
bu a.e1r1sm Mfla elchat-• ....,- / 
Wr mektup pi cilfl ..S7l-meld.dlr• 

lstidalar Tahkik 
Ediliyor 

Gazi Hazretleri Nnya .e-:; 
t.tidalann tahkik ve te~ .,. 
maiyetlerinde bulunan milfavil-' 
müfettiflere havale etmiflcr, .,ı 
tavlr Ye mOfetlitler de det 

• tahkikat yaparak neticeyi b~~~ 
mitlerdir. J..ldalar •• tahki...
devam etmektedir. 

Maliye Vekili l last• 
Maliye Yekillnin rababl,,., 

tabii mecraaını takip etme~ 
Fakat nek::bat devri uzunca Lıl 
receji için kendisine bir ~ 
tayini ihtimali Yardır. 

Davamız Başlıyor 

Temyla mahkemesl"Hlunet,,t&D I~ 
etttttar. JUi dola11.U• .ıe,lıl:.J 
açılaa dav .... l.taabuWa rl'yee -"' 
m• war nn1üttlr• 

Murabahacılarla 
Mücadele 

Halla auaraballacalantan ~ 
••lr. içia bU ı.aftaa m~ 
1a U... tWtWU tedlmler _~ ..wl 
diter taraftan ela mOl't~ 
kredi temin et••• d ............ 
tedir. 

• 

1 
Sön Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve istikraz 

-

I 
1 • 

! 1: Eeneui -=-a,.._ - ..._ Bcı,.t S-. .... 1 la it.. Bey - ıs.. Olraclu puaJI H J&pa- l l: Ecaebi sermayedar - Bea ba parayı 
Jilz milyoa lira ldlat ... .,-. ,.... Pftl .,.J AJÜ alb lira n lıdıul. • ..... Ji1ecek ~~la lalk6metinize •ermeJs latiyorum, 
6derllioia. ..._.. ..... ,._ nr. -.-

aeııin 

•aaa 

'---------~------~--------_,,,,..;-
B. . Bat,,cltil f': 

4: Hasan B. - Ha.. Şu mesele! ıunı . cscJiiliY 
reminUdir, borç para almaz. Sen bana _bet Uta 

.-, Bat tarafını seriye rötürl 
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t' Hergün 
Mes'ul Devlet 
Ve 
Gayrimes'ul. Devlet 

M. ZEKERiYA 
Alaaan filoıofları devlet 

~!Jıumunu ilibileştirmişlerdi. 
....._.. göre devlet bizatihi 
~.•cut olan bir~eydi. Kuvve
~ hiçbir yerden almazdı. Li
"-eı amma yef' aldi. Hiçbir 
~eketinden dolayı mes'ul de
ıqdi. Onu hiç kimse kontrol 
tdemeztli. 
Dvlet mutlak bir hakimiyete 

lllıipti, ve halkt;n mutlak bir 
~t isterdi. itaat etmiyenleri 
... unıfe tehdit ederdi. 

Devletin bu şekilde telikki
ll onu gayri mes'ul bir 
t..zzuu olarak tanımak ibti
hcından doğuyordu. pev-
1.t herşeydi ve herşeyin 
ft.lande idi. Kayserin mutlak 
'-ltanabnı ancak bu suretle 
llllzur g6ıtermek mümkündü. 

'f. 
Gayrimes'ul devlet, yalnız 

hGkumdarın saltanat sürdiiğü 
~vlet dğildir. Bazan bir sınıf, 
lıan ufak bir akalliyet de, 

~Yni şartlan haiz bir devletin 
L!lfında bulunabilir. Bu, hazan 
:"' aristokrat snıftar. Bazan 
~sal vasıtalarını elinde 
"'ll!unduran kapitalist sınıf-
br. Bazan da ufak bir mü
"eYver akalliyetti. Hatla, bazan 
nkaeriyete istinat ettiğini söy-
Yen asri bir devlet bile, 

latea'ul olmadığını iddia etmiye 
lt ekseriyet namına gene o 
~Jcaeriyet üzerinde keyfi bir 
ld.re kurmıya çalııır. 

* Demokrasi, mes'ul devlet 
lateflıumunu ortaya atmıştır. 
l>eınokraside gayrimes'ul kuv
•tt yoktur. Devlet kuvvet 
lt nüfuzunu halktan alır. Halk 
llatıtlak surette hakimdir. Bu 
~~İmiyetini, serbeaçe reyini 
~lanarak, bir meclise veya 
lr ferde devreder. Fakat o

lltın namına devleti idare e-
denleri daimi bir murakabe 
te kontrol altında bulundurur. 
. Demokraside idare edenler, 
idare edilenlerin nza ve mu
~~akatlerile mevkilerini mu-

cl
qraza edebilirler. Onun için 
e hilldlmet ve devlet daima 
~ka karşı mes'ul vaziyetinde 
.. ~unur. Her hareketinden 
-.olayı ona hesap vermiyc 
"ecburdur. 

* Bizde devlet otoritesinin her 
hıi1a fevkinde olduğu kanaati 
lllevcuı olduğu görülüyor. Bu, 
~_Yri mu'ul devlet tellkkiıi
-.. bir tezahibildllr. Demok-:-de gayri mesul devlet ol
~dığı için, bu telikki de yan
"'ttlr. Demokraside devlet her ?.! değildir. Devlet otoritesi 
~yin fevkinde addedilmez. 

l\apel Müessesesi 
liiikumete Bazı Tek

liflerde Bulundu 
Ankara, 10 - Kapel mD

::ıtsesi tarafından hllkilmete 
d 1 lalıada bazı teklifler 
erıneyan edilmiftir. Bu mil-
~e memleketimizde "Hiz
~ zadeler ile şerikleri ta

dan temsil edilmektedir. 

Dahiliye Vekiletinin 
Yeni Binası 

L:ı~~a, 10 (H. M) - Da-
""'llJe Yek•• ..:-=- • b' )'l>alın .. e........ yem lDUI 

"' .._c_:y~ _kadar YekAiet _.. 

~~w.-

Son Posta'nın Resimli Makalesi • ocak lf-e Cemi et 

' 

~ . 

1 - Çocuk evvela annesinin malıdır. 2 - Fakat çocuk a-• zamanda ceml-tia 1 S - Onu• lçba çocutu hllkGmetle •••• el ele 
" " ~~ ı- ftlreftk beraber btlytltmelldlr. Yalmı annulnla 

Çunkü onu dünyaya o getirmiştir. malıdır. Çunku o cemıyet için yetifeceldlr. ellade kalan çocuk bedbaht olm17a ıHhkOmdur. 

BUGÜNUN TELGRAF HABERLERİ 
Mersin Çarşısında İş Kanunu Ve Mesai Müddeti Malatya da 

iki Azılı Haydut 
Derdest Edildi 

Üç Kişiyi Kama 
ile Vurdular 

Mersin, IO [Hususi) - Kıb
rıslı ahçı Reşit tuz inhisar dai
resi önünde üç kişiyi yaraladı. 
Sonra kamasile arabacı Ahme· 
di muhtelif yerlerinden yara
lamış, arabacı Hasibin de 
barsaklarını dökmüştür. 

Diğer bir zat elinden yara
lıdır. Katil, kanlı bıçağı elinde 
olduğu halde kaçmıya başla· 
mış, bir ekmekçi dükkinina 
iltica ederek yüzükoyun yatmıt 
ve polisler tarafından yakalan
mıştır. Arabacı Ahmet hasta
neye kaldırılırken ölmüştür. 
Hasip te ümitsizdir. Cinayetin 
sebebi anlaşılmamıştır. 

Malatyada Soğuklar 
Malııtya ( Hususi ) - Son 

günlerde soğuklar ve yağmur
lar artmaktadır. Bu yilzden 
kadın ve bilhassa çocuk hu
tahklan baı g&termiştir. 

Mudanya Hatb Satılıyor 
Ankara, 10 - Mudanya -

Bursa hattı kumpanyası hattıo 
hükumetimize devrini teklif 
etmiştir. Teklif esu itiba
rile muvafık görülmüştür. Mü-

zakereye yakında başlanacakbr. 

Hozat Malmüdürü 
Ankara, 10 (H.M) - Hozat 

malmüdürü Lütfii B. Bor mal
mlldürlüğüne tayin edilmiftir. 

Kaymakam Tayinleri 
Ankara, 10 (H. M.) - Of 

kaymakamlıjma Refahiye kay
makamı Zeki ve Refahiye 
kaymakambpa SilYan kay-

(9) Saat Mesai Müddeti 
Kabul Ediliyor 

Ankara, 1 O (Hususi) - İt kanunu bazı tadillt için Mec:Us
ten geri alınmışbr. Kanunda mesai saati 9 olarak teabit edil
miştir. Kanun liyihaaı kısa bir zamanda ikmal edilecelr, tekrar 
Meclise verilecektir. 

Kanunun bu sene Meclisten çıkması bekleniyor. Kanun çık
tıktan sonra sanayi mlidGriyetleri kadroları teYsi edilecek ve 
müdüriyetlerin ismi de eskiden olduğu gibi "Sanayi n mesai 
müdüriyeti,, olacakbr. 

Giresun Halkı V ~-Gençlik Ne istiyor 

Çekinmeksizim Samimi 
Ve Açık Hasbıhal ... 

Malatya, (Hususi) - Uzun 
zamandanberi Malatya bava
lisinde ıekavet yapan, ve Ba
zincan ovaıinda Ovacık kay
makamını ıoyaa haydutlardan 
Sadıkla Sinanlı köyünden Ab
do, bu soygundan sonra Pe
tilrkenin Söğüt köyünü basmıı, 
Uç kişiyi yaralamışlardır. 

Haydutların bu hareketi 
daha evvel takip edildiği için 
köyden çıkarken jandarma 
kuvvetlerile kartılaşmıı ve 
Abdo yakalanmııtır. 

Sadık daha evvel yakayı 
ele vermifti. Haydudun üzerin
de gaspettiği bir de elmas 
gerdanlık bulunmuştur. Bu ger
danlık Ovaak kaymakamı 

Giresun (Hususi) - Rize ı pldığı için timdi açılan yara• Fuat Beye aitti. Sahibine teı
meb'usu Fuat Bey, Halk fır- lara çare bulmıya çab.placağı· lim edilmiştir. Diğer çaldıklan 
kasmıo Kırklar heyeti namına m bildirdi. Sonra ertesi ak- qyalarm kaçak olan arkadq
buraya geldi. Birinci 1ıe.cıe pm fırka ocak heyetlerinin 
Halk fırkasında toplanılcb. Bu intihabı içia balkı clPet etti. lannm yamada olduğunu söy-
içtimaa iştirak edenler hep Bu hareketteki bftml ni· !emişlerdir. 
yaşlı kimseler ve eşrafb. l:ıdıi- yeti takdir etmemek mllmklbı 1 
ci akşam Giresun münev- değildir. Ancak, biz isterdik 
verlerinin.. toplandı~ ( Hilfl ki bize de istediğimiz kadar 
Spor) kul11bllne geldıler. Salon, IÖZ verilsin. Biz de dertleri
epey kalabalık bir genç kGtle mizi uzun, kısa söyliyelim. 
ile dolu idi. Fuat Bey umumi Bununla bize 1161 verilmedi 
bir hitabe ile sözüne başladı. demek istemiyorum. ~akat 
Giresunda ateşin bir gençlik verilen sözlerin kısa keıilme-
bulunduğwıu görmekle müsterih si için Fuat Bey o derec~ 
olduğunu söyliyen Fuat Bey nazik ve mahir hareket etti 
şimdiye kadar yapılan birçok ki fazla açılmıya imkln kalmadı. 
hataları mevzubahıetti. Dertlerin devuı, samimi, 

V aktile balkın dinlenmedi- açık ve mun g6rlişnlmekle 
ğini, uyutulduğunu, fakat tim· bulunur. Biz, itte b61le dert· 
di uyanıldıjım, hatalar anla- letmek istiyoruz. K. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

Ihsan 

Hubnbat Ko~gresi 
Ankara 10 (H.M.] - Ro-• 

mada iltifak edecek olan Bey
nelmilel Hububat kongresine 
Tllrkiyeden Murehas olarak 
zıraat fen müşaviri Aziz ve 
lstanbul tohum ıslih •stasyonu 
müdürü Remzi Beyler iflirak 
edeceklerdir . 

Büyük Bir Hastane 
Sıhhiye mGıtetan lıtanbulda 

bGyük bir hastane yapbrtmak 
tmkinam tetkik etmektedir. 

Şarap Mayası 
makamı Nesip Beyler tayin 11----------------. --------1 Ma.ldrat inhisar idaresi bu 

HM Awapadan prap mayası 
ıetirterek flll'&p amillerine 

ec!ilmiflerdir. ---Muhasebei Hususiye 
Memurları 

Ankara, 10 (H.M.] - Mu
hasebei huıuaiye memurlannm 
Bareme sureti tatbikleri içiD 
Yillyetlerden Dahiliye •eklleti
ne gıinderilen cetveller Yekl
letçe tetkik edilmit •• heyeti 
vekileye sevkedilmiftir. 

Tapu Nizamnamesi 
Ankara, 10 (H.M) - Tapa 

sicili nizamnamesi Heyeti Ve
kilece tasdik ve ncpedilmift:ir. 

Ticaret Odasının 
Raporu 

Ticaret odaaı raporunu Wtir
mlftir. Yana Gazi Huretlerhle 
takclha edilecektir. Raporda tile• 
can allkadar edea YW,Uerd.a 
Y• oktru1'aciaD bqb U.u, 
nlatua n uldl1at ........... 
Mll••U•ektectllr. 

(Nuaeybin)d• yudıyor: kltıt paramızla ( 80 ) 
.. Tllrki,_m Batdat yo- kurup içerler. 

lunda en ._ battı olu Atk prabım hanclaa 
Nuaeybinia latanbal bil- daha ucuza temia ederler. 
leri içia •eçhul olu Ha Şeker, kalıTe, •b•, 
taraflarım ••latmıya ça- ipekli 8fY& latanbulla la
hpcatım. yu kabw etmiyecek de-

Ç&fnn ortasında itina recede ucuzdur. Kazada 
edilen bu banın lçiacle, ayda otu aecicllya w
(50) ye yakın M~Yi ta- feclea adam, parmakla 
ciri balaamua ikbsacb ghterilir ve pbane yqar, 
vaziyetinin huduttaki diğer çilnkll hudut rakın da 
kualardan daha mnhlm ondan. 
oldutmaa delildir. Gnmrllk teşkilltuwı çl-

Nuaeybinde oturular rllk Ye buit olmasa aht
lstanbulda (16) liraya hatta verifle a1tm paracıklan· 
bazı yerlerde çok daha mızı, FrllDllZ toprafmda 
fazlaya satılu pmpaD- ticaret yapan Ermenllerİll 
yayı, en ili olmak prtile ceplerine sokar. Bu saye
bir atımllf mecidiyeye, de biz de ucm yaprq. • 

claiıbmftu' • ---
Müzeler Müdürlüfü 
i.tanbul iaan atika müze

leri mlldnrtl Halil B. teb&de 
..Reclilmekteclir. y erille ıe-ı 
9an'atlar akademisi muelUm. 

l.U.dea V aJait Beyin tayin 
edileceil .ayleamekteclir. 

iRTiHAL 
Mütqebbis fabrikat6rlerdea 

Tevfik Cenanl Beyefendinia 
pederleri Burpz qrafmdaa 
Hüseyin Bey kısa bir rahatsız
lığı müteakip bu ıabah irtihal 
eylemiıtir. Bugün Çengelkö
ytbıdeki metfeai m.ı..usmıa 
defnedilecektir. Merhuma rah
met ve kederdide Tevfik Ce
DUıİ Be1efendiyle muhterem 
ailelerine .... ee..u teaaemd 

·ı.-----------------------------..... ----'ı .,..... 

Sözün Kısası 
lkramig-;-
Alan 
Büyük Memurlar 

** ---
Gazetelere bakarsanız hftkü

met büyük memurlara tomar 
tomar ikramiye dağıbyormuş, 
Bu rivayet, Defterdar Beylıı 
yirmi iki bin lira mueleainden 
ıonra çıktı. Muvafık, muhalif 
btitün gazeteler bu ikramiye 
adamlannı dillerine doladılar. 
Arbk felikettir. İkramiye alan
ların yedikleri lokmalar, göz
lerine, dizlerine duracak . 

Zavallı Defterdar ve arka
daşları yirmi iki bini iade 
etseler, hatta nıtelik bir de 
yüzde ondan faiz verseler, 
gene gazetelerin dilinden kur-
tulamazlar. Arbk Defterdarın 

ismi " Şefik Bey " olmaktaa 
çıkmqbr. Kendiainden bahae
dileceği zaman: 

- Hani fU ikramiye alan 
Defterdar! 

Demek Adet olacaktır. 
Kanun dahilinde para çek· 

menin en büyük mahzuru bu
dur İf te: Birkaç bin lira alırsa
nız, adınız çıkar; halbuki 6tedo 
" T ahıisab mesture ,. den ne 
ağır yek6nlar sınklanır da 
kimsenin haberi olmaz. 

Ben büyük memur olsam da ' 
hllkumet bana büyük bir 
ikramiye verse kat'iyen kabul 
etmem. Hani şu ikramiye alan 
defterdar gibi gfinUn birinde 
parayı geri vermek ihtimali 
karşısında bulundukça o ser· 
vetin ne zevki kahr? 

Bugünün Meselelerind 

Bize istikraz Teklif 
Edenler Kimlerdir Ve 
Ne Teklif Ehnişlerdir? 

ı 

( Bat tarafı 1 inci ıayfada ) 
; 

Şimdi öğreniyoruz ki ~ 
yeni istikraz teklifi yapJDatJ 
üzere bir iki gün evel şehri• ' 
mize dönmüştür. Birkaç gilı.e 
kadar da yeni teşebbüste m 6-
him rol sahibi olanlardan 
Pohl isminde diier bir Almaa 
gelecektir. Bu zat, ( jnljftl 
Berger) işlerinde hük6.metle 
mukaveleyi ve mücadelei mil-. 
liye eanuanda Tiirkiye hesa
bına almanyada bazı iti• 
yapan mlitqebbistir. . 

Bu ırupun teklifi arumda 
Adapazarı - Bolu - Kutamuna, 
Amuya demiryolunua yapd
maıı ve malzemesinin temidi 
meteleai de vardır. 

20 milyon lirahk malzeme 
mukanleainin bize nasıl pa
halıya mal oltfuğu hahrlarda
dır. jlllyilı Berge gruph 
yaptlan itler de meydandadır. 
Zaten diier İDf& edilu 
•e İllf& edilmekte olan hatlar 
randıman verecek hale gel
meden yeni bir yOk alhna 
JPnııek do,iru olmasa ,.erektir. 
Bu itibarla hnkumetin bu 
teklife ehemmiyet vermiyeceği 
zannedilmektedir. 

* 
Limanlarımızdan bazısını ve 

fOSClerimizden bir kısmım 
yapmak üzere hnkumete tek
lifte bulunmak istiyen yeni 
bir grupun teıekkül ettiği 
haber verilmektedir. Bu gru
pun başında ( Polenıhey ZöU.. 
ner ) ismindeki Alman firma• 
aile, tilccardu Erzurumlu Na
m e., " .. baakua vardır. 
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IEmEn·nitERinizi 
f ' ' ' ' 

ICIHCA BILDIRIDIZ 
Umumiyet Çer
çivesinden Çık
nıamak Şartile .. 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Jınek ıçm sütunlarımn.ı açtık. 
Düşüncelerinizi, milht ve mem
leket için faydalı bulduğunuz 

fikirleri açık ve serbesçe söyle
ı..,iniz: 

Eczacıları Koruyun 
. Her vatan evlidı gibi kendi

lerine gösterilen vazifeyi yapan, 
'sırasında vatan içiİı hayatlarını 
la ortaya koymaktan çekinmiyen 
bir sınıf meslek mensupları 
vardır. Eczacılar. Fakat 
kabul edilmele lazımdır ki bu 
11ınıf magdurdur. Hemen hepsi 
yüksek mekteplerden çıkmış
lardır." 

Son barem kanunu ile tah
aillerinin semeresini görmek te 
haklarıdır. Fakat bu, sözde 
kalan bir istifadedir. 

Ortada haklı birşey yoktur. 
Meslekdaşlarım namına temen
nim tudur ki kafi derecede 
mağdur olmuş olan bu faaliyet 
ıubesinin müstakil bir teşki
lit ile idaresi zamanı geçmiştir 
bile. Gazi Hazretlerinden be-
ııim dileğim de budur. 
· Bir Eczacı 

Mühendis Namzedinin 
Dilekleri 

Gazi Hz. ile görüşebilse 
Jdim, bütün samimiyetimle, 
ıunları ister ve arzederdim: 

1 - Layik ve cümhuriyetçi 
fırkalara bili kaydü şart inki
taf imkanı verilmesini, kendi
lerinin bütün fırkalar fevkinde 
nazım ve milletin lideri olarak 
kalmalarını. 

2 - Bütün memleket hal-
kınca çekilen çok kahhar ve 
6ldürücü bir elem ve ııtırabın 
millet vekillerine ve büyükle
nmıze de maddeten teşmi
lini: Tahsisat ve harcırahları
nın hiç olmazsa yarıya indiril
mesini. 

3 - Muvafıkbr diyen yük-
ıek makam sahibi mahdut bir 
kısım yü!csek memurlardan 
başka kimseyi memnun et
miyen ve etmesine de imkan 
tasavvur olunmıyan Baremin 
mühendislere ait kısmının il-
iasını. 

4 - . Dolmabahçe sarayına 
en yakın olan mektebimizi en 
evvel değilse bile üçüncü ve 
dördüncü olarak teşrif buyu
racaklarını pek kuvvetle ümit 
etmiş ol 1uğumuzu. 

Yüksek mühendis mektebi bttinci 
· sınıf talebı:slndtn No. 734 

Nüzhet Doğan 
Lavrens Buraya Nasıl 

Gelebilir? · 
Gaziyi görsem, neler söyler

dtm; hariçte Türk "ük aleyhin
de çalışanların Türkiyede yüzle-
tine geçirdikleri maskeyi çekip 
atardım, casus Livrens mem
leketimize nereden ve nasıl 

Z AH 
Yeni 

Tırnak 
Modası 

Avrupada -kadınlar tırnak
larını elbiselerinin rengine 
göre boyamıya başladılar: Mavi 
bir ropla mavi brnaklar ... Tu
runcu bir tuvaletle turuncu 
tırnaklar... Yeşil bir elbise ile 
yeşil tırnaklar ... 

Fakat Japon lcadmları daha 
parlak bir tırnak modası icat 
etmişler : Her parmağın tırna
ğına, inceci!{ yazile, birer gü
zel söz yazıyorlar, hatta bu 
sözlerin tertibini inuharrirler
den rica ediyorlar.. Bu· güzel 
moda · memleketimize ~e gel)r-
se ne mutlu bizlere... Bazı 

muharrirlerimiz dükkan bile 
açarlar - ve hanımların tırnak- f 
larına güzel kısa sözler yaza-

rak herhalde koca romanlar 

vücude getirmekten daha faz-
la kazanırlar. Meseli : 

Başparmağın üstüne : " Ba
şımın fistünde yerin var.,, 

Şehadet parmağının üstüne: 
"Aşkıma bu parmağım şeha-

Orta parmağın üstüne:" Her-

NEREDEN 

Erkek - Birçok 
biliyorsuauz 1 . 

ANLIYOR? 

.# 1 

ıitti~ixi nereden 

. Kadm - Çünkü birç~k ka~bların ainir!ne dokunuyorum. 

Sarışın Kız 
Sarı kız, sarışın kıı, 
Gözleri birer yıldız, 
Kıp kızıl dudakları, 
Olsa ağzımda salilz. 

Ümit verir gözleri 
Gidemedim ileri 
Uyınıyor bakişına 
Ümit kesen gözleri 

Karşımda ne hoş durur! 
Gönlümü hep coşturu, 

Nafile y~re beni 
. ATkasın<lan koşturur. 

Dinle beni yalancı 
Ben değilim umacı 

Kaçamazsın! oldukca: 
Sen yolcu, ben de hancıf 

Avare 
det eder.,, 1 
şeyin ortası iyidir.,, ..._ _____ .....,. _________ ....._ ________ __, 

Dördüncü parmağın üstüne: FEMiNiST HANIMA CEVAP 
"Seni dört gözle bekliyorum.,, 

Serçe parmağın üstüne : 
"Hain J Beni kafese koydun 1" 

Jale Hanımın Vadi 
Jale Hanım, birinci kocası 

vefat ettikten sonra bir daha 
evlendi. Fakat yeni kocasına 

hep merhumu methedip duru
yordu. 

Adamcağız bir gün sinir
lendi: 

- Y abu, ıu rahmetlinini 
lakırdısını kes artık! Dedi. 

Jale Hanım şu cevabı 
verdi: 

- Korkma! Sen ölürsen 
üçüncü kocama da seni böyle 
meLlıedeceğim. 

Haklı Sual 

Hizmetçi - Bir kömürcü 
gibi simsiyahım. Kimse seni 
öpmiyecek J 

Çocuk - Fakat sabahleyin 
gelen kömüren ıen çırağını 
nasıl öptün ? 

Erkek - Sen istediğin kadar iddia et, dur. Erkek kadın
dan yüksektir. Çünkü Allah Ademi Havvadan evel yarattı. 

Kadın - Tabii !.. Güzel bir eser vücuda getirilmeden ev
vel taslağı yapılır 1 

Bir Defaya Mahsus 
Bir kasabalı, tehir kızlctrın

dan birile evlenmişti. Beş ay 
sonra bir çocuğu dünyaya 
geldi. Adamcak!z telaşa düştü 
ve doktora koştu: 

- Doktor, dedi, bir kadı
nın beş ayda çocuğu ojurmu? 

- Olur ya, elbette olm ... 
Fakat merak etme! Bu, ilk 
defaya ma~sustur. İkinci doğu
ruşunda böyle olmaz. 

Hastalıktan Endişe 
Doktor ~ Evet, biraz mide

niz bozuk, onun için karnınız 
aiırİyor. Ben okadar endişe 
etmiyorum. · 

Hasta - benim yerime aızin 
karnınız ağrısaydı, Ben biç 
endişe etmezdim. 

iş Anyan Adam 
Kilisede, üsttı başı temiz, 

işçi kıyafetinde bir adam dua 

ediyordu. Papaz bu adamı 

Kördü ve yanına yaklaşarak: 
- Aferin evladım, işte böy-

le dindar ol ! dedi. • 

lşçi kıyafetindeki adam: 

- Papaz Ef. dedi, bana 
bir it bulmak için Allaha 
dua ediyordum. 

Papazın merhametine do
liundu, dedi ki: 

- Ben sana bir it bülurum 
evlidım, fakat ıen ne Jt ya-
parsın? ' 

Y ankeıiciyim, Papaz Ef. I 

Saati 

• 

Soran 
Hükümdar 

Saat yeni icat olunduğu 
vakit, müstebit Şark büküm
larlarından biri dalkavuğunu 
çağırmış ve sormuş : 

- Saat kaç? 
Dalkavuk derhal cevap ver-

mit: 
- Kaç olması emir buyu-

rulursa J 
)#.. 

Geçen giin, nüf.,1zlu devlet 
adamları bulunan bir rr.ecliste 
bu fıkra anlatıldı ve gülü~üldü. 
Aradan zaman geçti. Büyük-
lerden biri, : dalkavuklarından 
birine döndü : 

- Sizin yavru ne : v~kit 
dünyaya ·gelecek ? -diye sor
du ve . 4erhal fU cevabı aldı: 

.....: Ne vakit emir buyuru-
• lW"Ba ! 

Çocuk Aklı 
Bir gün, küçük Tahsin, an

nesine ıişman bir adam gös
terdi: 

- Anne! bu zavallı adamın 
kamı niçin bu kadar büyük? 
diye sordu. 

Küçük Tahsin, bunu sorar
ken bmaklarını kemiriyordu. 
Annesi dedi ki: 

- Yavrum, bu adam kü
çükken tırnaklarmı kemirmişte 
onun için kamı büyümüş. Sen 
de elini ağzından çek, böyle 
karın şişirecek şeyler yapma! 

Küçük Tahsin itaat etti. 
Başka bir gün, küçük Tah

sin misafir odasına girdi ve 
orada bir gebe kadın gördü. 
Hemen yanma koştu: 

- T eyzel dedi, annenin sö
zünü niçin dinlemedin de böyle 

karın şişirecek şeyler yaptın? 

Hırsızın Müdahalesi 
Hakim - Evi soyarken o 

iki yüz kiloluk yükü nasıl 
kaldırdık? 

Hırsız - Nafile sorm Hakim 
Efendi! Sen ne kadar çalışsan 
gene beceremezsin.İdman isteri 

Her Kulun Harcı Değil 

• Çocuk - Bilyiikbaba , ben 
ısyle bir şey yapabilirim ki sen 
yapamazsın J 

· Büyükbaba - Nedir o ? 
· Çocuk - Büyümek 1 · ıelmiştir ve o vakit mes'ul 

ve alakadar olanlar ne işle 
meşguldü? Buna mümasil 
daha birçok şeyler ıöylemek • • • . ' 

~:;~; l.~~~ri:::~~~r .._G_A_Z_E_~_'E_'L_E_1l __ ~_E_'L __ E_'R_S_O_~_~ __ O_~_~_AR __ _?_. 1 
idare Makı.nesı· yeniden yapmakbr. Ce:ıri tedbir- . noı kaydettikten ıonra faşist yuan Zeki Mes'ut Be7dlr. Zeki Mes'ut 

ıeydim: Memurlar için Dahili- ler alınmalıdır. idaresinin bu huıustaki faaliyetini Bey bu makalesinde hUkGmetin halk 
ye ve Maliyede mevcut terfi "H .. A J Müfetti9lerin ı anlabyor, M. Müıolininin Romanın nezdinde itimat kazanması lüzumunu 

Ur .1-iUQffl S h t fi•b la mOdafaa etmekte ve bunu kolay bul· Te tayin talimatlarının ilgasını " yapılacak ıı- eya a n a n tarihi kıymetini canlandırmak için maktadır. Diyor ki : DoJrudan doğTiıya 
rica ederdim. Çünkü bu şekil lahab teıbit için yapmakta ol- " ı f k l Baımuharriri ftal• Romada bir a-ölün ıularını boşal- halka ılderek, aık 11k lhUyaçlannı, di-

rf duklan tetkikattan behıediyor. va l ,, ya ıeyahati inti- b . • d h ı<aı· }Jı.- leklerlnl tetkik eder ve latedlklerinl te İ ve tayin bizi çok mağ- P ıçıo en meş ur ıro auıo ya;>ınıya çalı.tıraak kalblol ve ltimadı111 
dur bırakıyor. "Hür Adamnın kanaatine l'Öre balanna bug-tln de devam ediyor kayıfını naııl çıkarttığını tafail kaz.anmakta zorluk çekmeyiz. 

Aaku11: Clhaa etelbule idare maldnHI kanunlann tadili Ye iktı1adi buhrana mukave et ediyor. Hükumet Makinesi-
(5) aaaarah odada yeya tezyidi ile dü:ıeltilemeı. U- etmek iıtiyen dnleUerin ıeyyah Halkın itimadı · . ( Cümburiyet) te (Nadi) Beyin 

Vadafa •• olan ıey yamamak değil, celbine çok ehemmiyet nnlilde- Bu,.. "lllWyat. la bAfmakalellal bupn ya:ıdıtı ba9makale "htlk6-

SiYASEl tUf 
PARA HU.UUETt 

1 

Frans'!, İl af gagı~ 
Para ile Mi Tat"' 
yik Edecekmiş~ 

., Nevyork Taymis ,, gaze
tesi Cenevreden aldı~ kaydile 
mühim bir haber veriyor. Bil 
habere inanmak lazım geliralse 
beynelmilel sermayenin İt -
yaya karşı mühim bir taarruza 
geçtiğini kabul etmek icaP 
ediyor. • 

Italya ile Fransa arasınd• 
bugü~, çok mühim, muallak 
bir mesele vardır: Donanıo' 
rekabeti. İtalya, Fransa il• 
müsavi derece gemi yapmakt• 
serbts bırakılmasını istiyor• 
Fransa da buna razı olmuyor• 

İtalyanın iddiası ıuduı: 
11 Fransa bilhassa iki deni.ıl• 
alakadardır: Bahrimuhit "' 
Akdeniz. Fransa, AkdenİI 
donanması ile İtalya donamol" 
sının ayni kuvvette olması°' 
istiyor. Fakat Bahrimuhitteki 
kuvvetini Akdeoize geçirirt' 
terazi kefesi onun lehin• 
temayül eder. Bu itibar il• 
müsavat bütün deniz kuvvet'" 
lerine şamil olmalıdır.,, d 

İhtiiaf bu nokta üzerin • 
devam ederken İtalyanın aabılı 
maliye nazın Kont ( Volpi _) 
Amerikaya, para aramıya gitbr 
fakat alamadı. Çünkü ltaly., 
Fransa ile anlaşmazsa bu P~: 
ramn ilelebet verilemiyecedğl 
cevabını almıt, ayni zaman • 
İtalyanın Rusya ve AlmanY' 
ile anlaşması da iyi bir göıl~ 
görülmemiş. Bunu da Kon 
( Volpi) ye açıkça söylemişlet• 

(Nevyork Taymis) böyle y•
zıyor. Eğer bu Amerikan ga
zetesinin verdiği haber doftll 
çıkarsa beynelmi!el !;enna~e" 
nin beynelmilel siyaset üzeı:tır' 
de ne derece müessir olduğıl" 
nu bir defa daha görıııaf 
oluyoruz demektir. ,,J 

Maamafih Fransamn, siy ~ 
emellerini tahakkuk etti"!11e e 
için şu veya b.ı devlet üzerınd 
para tazyiki yaptırması ayrı'' 
şayanı dikkattir. dr 

Bu misali biraz şümullen . 
recek olursak düyunu umuJlll" 
ye hamillerinin son yapbkl~ 
nümayişin manası da kel1 

liğinden anlaşılmış olur. 

Keşan Belediyesi 
b 

ıç 

Şurayı devlet Keşan e• 
diye intihabım feshctrniıtir-

Komünistlerin 
Muhakemeleri .. ., 

Ağır ceza mahkemesi ~iJ' 
komünistlerin muhakemeleri" 
hafi olarak devam etm~tir· 

fi 

Rus Sui Kastçileı1 ~ 
· Pusyada idama mahkllrP1~ dilen sui katstçilerin ceıl 
hapse tahvil edilmiştir. . 
" Hareket • Gazete5~1, 
Şantaj yaptıkları şüphe~~ 

muhakeme edilen " Hare1'e er 
guetesi sahipleri beraet 

mişJerdir. ~ 
- ut' 

met makinesinde teftiş ve oı dJI' 
kabe " ıerlivha11nı taşunakt~ ııs' 
Nadi B. bu makalesin-le hükil·r" 
tin muntazam işler ve doğru 1

1'.r' 
bir makine halinde olması ~eti"j# 
nuo için muhtelif ıub~1~..,J 

· muntuaman kontrol e~cl•f-' 
icap ettiti kaaaatial 111 

ediyor. 



~ 1 Kanunuevvel 
1 

Kı.ri Gözile 
Gördüklerimiz 

lialledilmesi İcap 
Eden Ş*!yler 

1 - Barem liylhasındaki en 90k 
llıaa,ın 300 liradan fazla olmaması ve 

:tkaüt kanunlannm 324 e kadar, 334 e 
•adar h· ve 329 a kadar ayrı olanlarını 
ırloun· b""t "' ••t k ·d· " P u un mu e aı ıne seyyanen 

~e kliçiik memurlar · nazarı dikkate 
~ . 

ırıarak tekaüt maaşı verllmeıini, • 
2 - Daha on bet aeneye kadar 

~~Pılrnasından bahiı bile edilemiyece

hıne cmiıı olduium Gazi köprüaUnün 
tlllerı • 

ıntasına başlanmaaını, 
3 - Şişliden Edirnekapı ve Topkapı 

;e Y edikule, Bebekten Edirne kapı ve 
0r>kapı ve Yedikule tramvaylarınm 

llıta 
rtnaaız acfer lcraıını, 

~ - Her gece Hallç, Adalar, Boğaı:lçl 
'' H Ç aydarpaıa, Pendik n Sirkeci, 
tltnıeceye aaat yanında Yapur v• ıl· 

."eıtdlfer seferi lcra1ım, • - - . 
5 - Kanalluıyonwa, hanpwun •• · •u 'leaalr ılrketleria bozduju yolla-

tıQ tanıırınıa Uç sbd• lcraauu, 

h 6- Gut caddulnla l~cl lnamıam 
~ h.ade camll lnlladea Z.pu camllıae 

d4lr olan JvlD parke tqlan dirt 

~ orada durdup halde kaldanlıp 
ıı.ı. eqpıya rltGrlU•llttl, teevlyeal 

~ . ' 9lu bu luama h•men puke 
llt•»ıı~~lnl, • . 

7 - Hiçbir fa7daaı 0Jm11aa aekadu 
tlrli 1- et Yaraa koıalaerHlderhda hemen 
hun, 
~ 1 - l.klıı lduealndekl Iradı aaflye 

hneU Gzerlnden .,.rllea aıUbadll 
: nv.ı1n hakaıdıfı pek qlklr olduğun· 
•tı teDlllk kanuaıınun aarlh mevaddı 

llıı.ıcııı1nce 528 aenul tapu kıymetleri 
''lııırı itibara alınarak e.Jlk teffvlz 
tdq neahıl 

' 9 - Tramvay kumpanyaaınm ıUndlh 
••ııt b Ondan d8rde ye ıece uat dokuz 

\ı lıçllktan aaat bire kadar bet alh adet 
lrhırı ark&1ına çıkardıia birinci mevki 

lt.l}ı ı 11 arın yerin• lkhıd mevki araba 
Ncarııınuını. 
ıl lO - Herteyha fiab yiizd• 20 Ye 50 

trecealnde teneuUJ ettiğinden bütlln 

'-Htye 1 ncretlerlııln nıa r a , tendlint, 

l$ ~l - Bir kıye ıekerin maliyet fiab 

CO IU'ut, tütiln ve laplrtonun SO, rakının 
•• '10 iken Uç d8rt misli aatbrılma

ltna l •ebeblyet nren b6tlln lnhlıar 

ıt.reluıııın hemen l&tvını, 
12 - İktıaadl buhran nuarı dikkate 

llıtı &raJ< İlltanbulda mektupçu ve evrak 
attıdurn kAğıt havaleall• meııul olarak 

1l0ıtılıyonlarda bulunmaaa ile vali ve 
1'ledı l Ye reialnla iç muavininin hemen 
llldırılnıaaını, 

ta - Hane, kazanç, tarlk. Maarif, , .,'k 
d

. llf belediye sibl 'lillyetlerde bir 

·~ d ~ er arlık muhaaebeal bulunarak bütnn 

.:'rtlertn bir ıubeye verllmeainf, 14 -
°'{tl<t 
lıue ep h kitaplarını deime nkti olanlar 
ltıt P• alılıktan alamadıpdan blltün 

'1 llpların hakkı telifini Maarif vckAJeti 

ı.:;•1' lcırtaalye faahndan bUtGn kitap

tll "' tneccanen verllmHlnl muvahk ıö-
.hır"1ıa. 
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Dünyanın Görmediği Zengin Sergi 
Bu Serginin Eşyası, Gayet Gizli Olarak İrandan 
Londray~ Götürüldü ... 

Londrada· e.ki iruıa ait 
bazı güzel eıerleri tqhir et-- · 
mek üzere bir ıerai tertip 
edildi. lngilterc hükt1meti bu 
işle bizzat meşgul oldu. lran 
hükumeti nezdinde teıebbn. 
satta bulundu. Eıki 1rana ait 
kıymetli mücevher ve eaer:er.n ı 
bu sergiye ıönderilmesini te
min etti. 

Bunun üzerine İran hükii
meti, şimdiye kadar kimsenin 
görmediği tarihi kıymeti haiz 
nadide eserleri bir araya 
getirdi. Bunlar demir aandık-

lara kondu ve Tahranda İn
giliz sefaretine teslim edildi. 
Bu sandıklar dünyanın en kıy
metli hazinesini havi olduğu 
için yolda çaldırmamak, kay· 
bettirmemek lazımdı. İngiltere 
Basra körfezine bir vapur 
gönderdi. Sandıklar gizlice 
bu vapura yükletildi. Vapurun 
yolda korsanlar tarafından ta
arruza uğramamasını temin 
için, hareketi ve takip ede
ceği yol gizli tutuldu. Gemi, 
lamba1anm ıöndürerek bir 
gece yola çıkb ve bir hafta 
ortadan kayboldu. Hangi yolu 
takip ettiği, nerede bulunduğu 
gizli tutuldu, nihayet bir gün 
beklenilmiyen bir zamanda 
bu esrarengiz gemi ( Dovr ) 
limanına yanaştı. Derhal etra
fını poli.9ler ve askerler sardı. 
Gene kimse görmeden kıy
rr:.etli eıy.ıyı havi olan bu 

... ndıklar Londraya ve müzeye 
!nakledildi. 
· Bir taraftan da müze, bizim 
T opkapı müzesine müracaat 

il g 

ederek eaki lrana ait u ·rle bazılandır ve lrandan 
sergiye gönderilmesini ist gönderilmiştir. Aşağıda sağ-
miştir. Müze müdüriyeti Lond- daki resim bizim gönderece
raya mevcut İran asan atika- ğimiz e~yayı gösteriyor. 
sına ait bir kataloğ gönder- İngiliz gazetelerinin verdiği 
miştir. Londra müzesi >kata.. malümata g~re bu sergide 
loğda gönderilmesini muvafıl< teşhir edilen İran mllcevher
gördüğü eserleri tesbit etmiş· leri, şimdiye kadar dünyanın 
tir. İşte burada resmini gör- mislini göl mediği nadide şey· 
düğünüz eserlerin yukardaki lerdir. Bunların kıymetleri mil
kısmı esk~ lran asarı atikasın- r yonlarla tahmin edilmektedir. 

Başı Taşla 

On Gün Arandıktan 

Sonra Ölüsü Bulundu 
Bundan on gUn kadar evci 

Anadoluhisarında, Göksu ça
yırında oturan korucu liz İsoıail 
ağa birdenbire ortadan kay
bolmuştur. Kulübe civaranda 
te!". 'lif edilen bazı l<an parça-

lar; bu kayboluşun tabii olmadığı 
zanmnı vermiş, fakat korucuyu 
bulmak mümkün olmamıştır. 

o günden beri aranmakta 
olan liz İsmail ağa, evvelki . 
gün 6lü olarak Çcbançeşme 
civannda bulunmuştur. Cese
din arka kısmında · kurıun ya-

rası vardır. Başı da taşla par
ça parça edilmiştir. Bundan 
çıkarılan netice şudur : biçare 
a~am ani surette arkasından 
tecavüze uğramış, kurşunla 

vurulmuş, sonra işi bitirilmek 
için başı taşla ezilmiştir. 

Batka bir korunun bekçi
liğini yapan ve onun adı da 
İsmail olan bir bekçi ile bu 
adamın dört arkadaşından 
şüplı,e edilmektedir. Çünkü bu 
adamların beşi de meydanda 
yoktur. · 

1 Kadın 
1 

Kocamı 

,,.. 
Sajfa ~ 

Ve Kalp İşleri 1 

Nasıl 
1 

Seçeyim? 

_, 

~~~~-~~~ 

Kocanızı Seçmeden 
Evvel .Bize Sorunuz .. , 
Kocanızı Nasıl 

S e ç m e l i s. i n i z ? 

Ne tip kızlar, hangi tip er
kt-lc_lerlc mes'ut yaşıyabilir? 
Amerika ruhiyat ilimleri bu
nun üzerinde tetkikat yapmış
lar ve bu noktadan insanları 

· beş grupa ayırmişlardır. 
Bit buraya bu grup tasnifini 

naklediyoruz. Sizin bu be' gruptan 
hangisine mensup olduğunuzu 
anlamak için yapacağınız ıey 
fudur: 
B~t srruptaki sualleri de okuyunuz 
ve h!.r •ualin yanına (evet) veya 
(hayır) cevabıni yazınız. Sonra her 
~pta mevcut (evet) cevaplarina 
bakınız. Bunlardan birin~i gruptan 
itibaren hangisinde asgari 4 evet 
cevabı varsa - o ıırupun numarasını 

. kaydediniz. - · · · 

Sonra diier gruplardaki 
ceyapları da bu suretle göz· 
d~n geçiriniz. Hangisinde evet 
cevabı dörtten fazla ise o gru
pun numarasını evvelce kay
dettiğiniz numaranın yanına 
yazınız. • 

Size bunu misalle izah ede
yim: Birinci gruptaki sualleri 
okudunuz. Burada dört (evet) 
cevabı vardır. Kağıda i raka-
mım yazacaksınız. İki numa· 
ralı gruptaki suallerein verilen 
cevaplarda 2 evet var. O va
kit hu grupu atlıyacakzınız. 
Üçüncü gruptaki sualler beş 

tanesine( evet)cevabı vermişsiniz. 
1 numaranın (albna değil) ya
mna 3 yazacaksınız. 

Bu tarife göre 13 rakamını 

buldunuz. Farzedelim ki bir de 
beşinci guruptaki suallere alb 
tane (evet) cevabı vermişsiniz. 

Dördüncü gruptaki cevaplannız 
menfidir. O halde ıizin bulduğu
nuz numara (135) olacakbr. 

Bu numarayı Hanımteyze na
mına gönderiniz. Size nasıl bir 
erkekle evlenmeniz lazım gel
diğini bildirelim. 

Hanımtegze 

* Galata1aray: lnğe T. rUmuzlu H. a ı 
Siz, öyle bir koca latiyoraunuz ki 

alze ev, elblae, ef lence temin etain ve 

ılı.lnle çok allkadar olsun. Fakat böyle 

bir koca bulunca aWn de ona mialile 
mukabele etmeniz llnmdır. 

Halbuzl aiz buna hazır değilıJnlz ve 

aukutu hayallere tahammül edemeui

niz. Onun için sengind~n ziyade ıal 

1even ve aiıe kartı allka aUateren bir 
erkekle evleniniz. 

~ 
H. M. Ç Hanıma: 
Siz kocanızın romantik olmaktan 

ziyade amelt .,.olmaaıru istiyorsunuz. 
Alacafınız erkeiln miali bu .:ınmaz 
cinıten olmumı lıtemiyoraunuz. Onun 
için • genç yatınızda ve kolaylıkla 
evlenccekalnlz. Şair, reaaam, ilim 
ırfbi adamlann karın olamazımız. 

Zaten böylelerile eylenmek te ia
temezalniL Tablaten pratik bir ku:
aınaz. Bu aayede izdivaç hayatında 

blrçôk karanlık ıünlerle kartılatmaktan 
kurtulacakaınız. • 

• 1 

1 Hangi Gr:uptansznız? 1 
Birinci Grup 

l - ihmal edildiğiniz zaman mea'ut 
olabilir mlalnl:ı: ? 

2 - Umumiyet ftlbarlle hayatınız 
rahat mı ıreçmittlr? 

S - Aileniz al:ıe mutedil tabiatll 
bir inaan nauırlle mi bakar? 

4 - Gizil bir içtimadan hariçle ha· 
rakılırsanız mllteeaalr olur ma.llllllZ? 

S - Aleyhinizde delil rBslerilııi'e-
ıinden kaçınır mıaımz ? . 

6 - Kocanwn kazancı bir bqka 
yere gitmeyi iatllzam ederae bGtGn ·a. 
Ueııhl oraya ırötürmlye muvafakat e
der misini%? 

7 - Arkadıtını:ıın ahlAkım ralah• 
çalıımayı ı lnzumsuz bulur muaunus? 

· kinci Grup 
1 - Arkadaıınızın fikir ve muha• 

keme.sine, kendi fikir ve muhakemenl:ı:• 
den ziyade ehemmiyet verir miılnla ? 
• 2 - Fikrinizi çabuk def ittirir mi
afnlz? 

· ~ - Ba,kalan bay atınıza hanfir mı? 
4 - Herhangi blrfey almaya ,ıtttilnlz 

zaman beraberinizde bir arkadafıruiın 
bulunmaaını later miaini1:? 

S - BatkaJannm aİzin lfiniıa ılSr· 
meılnl later miainlz? 

6 - Arkadaşınızın verdiği bir fikri 
tatbik etmedijiniz zaman müteessir 
olur musunıız? 

7 - Zahmete katlanmaktan çekinir 
miıiniz? 

Üçüncü Grup 
1 - Bedbahtlık duymakaınn mahru

miyetıl bir hayata katlanabilir mlalniz? 
2 - Kolayca arkada' edinebilir mı~ 

ainiz? 
3 - Haklı olduğumu: halde ufak 

meıelelerde hakkınızdan veıgeçebllir 

mlainlz? 
4 - Arkadaılarınız muhtelif aınıf ve 

yatlara menıup mudur? 
S - Kır etlencelerlni aever mklniz? 

. .6 - Be~&r adamlarla iyi t9 veya 
ıçtıma! munaaebet teıia edebiliyor 
mu•unuz? 

7 - Son beı ıene zarfında alyaaet, 
din ve ahJAk hakb.mdaki telAkkllerini.a 
değişmiş midir? 

Dördüncü Grup 
1 - !aminize vali kanaı 1 meb'wı 

kanıı ıibl bir unvan lllvealni lııteı 
miılnlz? 

2 - Kahve veya ç;ıy fincanlannın 
birbirine benzememesi aW rahatsız 
eder mi? 

3 - DükkAnlarda alıt veriş yap
maktan hoşlanır mısınız? 

4 - ArkadaşJann11.ın elbise Ye eş• 
yaaı alı:den daha iyi olduiu zam
kıakanır mıaınııı: ? 

5 - Büyük adamlara tanıtılmak la· 
ter miaini:ı? 

6 - Bir davete giderken ırfydiğiniz 
elbiaenin yanlış olduiunu anlarııamz 
aıkılır mısınız? 

7 - Otomobil aahlbl olmak iater 
miıiniz? 

Beşinci Grup 
1 - Arkadatlıiınız uzun aürer mi? 
2 - Para biriktiriyor muaunıa? 
3 - Di.şiniı: aizi rahatıız etmeden 

dlfçiye fider miainiz? 
4 - Ayakkabı beyenmekte miitkill

peıent misiniz? 
S - Yarınki tavuk için bugün yu• 

murtayı feda eder ıniıiniz? 

6 - Erkek arkad..,tarım:ı var mıdır? 
7 - Çorabınızdakl yarlığı daha kü

çükken tamir eder misiniz? 
Her gruptaki auallerin yanına 

( evet ) veya ( hayır ) yazınız. 
Dörtten fazla evet cevabı ver
diğiniz grupların numaralarını 

yanyana kaydederek " Hanım
teyze,, namına gönderiniz. 

PEYAM} SAFA 

Edebi Romanı 

hıçlonyordu. Nezahet onu .. Neriman, yavrum, Neri- birkaç kere · tekrar etti : 
kucakladı. Bir elini tuttu. man ... · Benim iyi kalpli kızım! · 
Öteki eli kanepenin yanından dedi. 

. - Ben alçak değffm, baba, 

I' ATİB-BABBIYE 

Anladımz mı ? Ben zllppeyim, 
aahteyim, cahilim, ben sukut 
etmişim, anlıyorsunuz · değil 
mi? Ben ... 

Sustu, oda kapısına baktı, 
çıkmak için bir hareket yap
mak istedi. Fakat bütün kuv
vetleri bir anda kesilerek san- · 
da:lyeye çöktü, ağlamıya baş
ladı. 

aşaği sarkıyordu.' Şinasi bir Neriman birdenbire cloğrul
sandalya çekti, kanepenin du, kendini kucaklclrın ve el
yanına oturdu, bu sarkan eli lerin himayesinden kurtardı, 
avucuna aldı, bir dafa öptü Ayaklarını kanapeden yere 

ben alçak değilim, ben a1çak 
değilim ... 

-12-

'fu .. . 
hale ıu ~ır anda tarunmaz bir 
"e d g~I~ı. Bembeyaz kesilen 
' erısı cıgara k .. v dı ·b· 
•tıcet ' agı gı ı 
daı:n ~n ıakaklarında mavi 
ktr arlar kabardı. Sanki fış
t lllak .. 
Q\iy" k ıçın menfez arı yan 
ltttrı" duy2'Ular, gözlerin çu
'1ab~~~. yırtarak ve deliklerini 
''Yardu.&uıe açarak dıtan at-

Tir tir titreyerek bağırdı: 
- Siz bir alçaksınız: Sen 

ve babam ve ıizin gibi düşi1-

nen1erin hepsi. Hiç biriniz 
beni tanımıyorsunuz 1 Ben de 
artik sizi tanımıyorum, artık 
aram.zda bulunmıyacağım, hiç 
hiç... Ve gidiyorum, timdi gi-
diyorum, anladınız mı ? Şimdi, 
hemen, kupya, BeyoilunL •• 

Onu başka 
dılar. Evveli 

bir odaya · al
Nezahat sonra 

ötekiler birer birer yanına 
geldiler, yalnız Şeref Bey 
müsaade istiyerek gitmişti. 

Neriman, bir kanepenin ü~ 
tilne yüzll koyun kapanmıı, 

ve hafif hafif okşamıya indirdi, kısık bir sesle bağırdı: 

başladı. - Baba J ben Baloya git-
F akat bu şefkat, Nerimana, miyecektim, anladınız mı? git· 

muhitin merhametine ne kadar mıyecektim. Gültere de söyle· 
miıhtaç. olduğunu bissett!rek 

1 
dim. İşte Gillter. Sorunuz. 

fefaket duyğusunu a .. 1.::. ı Gıtmiyecektim, istemiyordum. 
Daha şiddetle ağlıyordu. Sonra, başını arkaya bırakh; 

Faiz Bey yaklaşb. krzmın yeniden boşalan hıçkınklar 
üstüne iğildi: arasında, bkanmı1 bir sesle, 

Gözleri yanıyordu. Cr k ağ
lamışb. Y almz kalm3k istedi. 
Çekildiler. 

Bütün vücudu bili titriyor· 

du. Etrafındakilerin tecessü .. 
sünden ve merhametinden kur· 
tulduğuna emin olmak ıçm 
dört tarafına bakındı. Hepsi 
gitmiı. 

(Arkaıı var) 
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INVIB Sinemalar 

Buharada Öldürüldükten Sonra Iranda 
Nasıl Tahrikat Yapıldı? 

__ , ____________ Anlatan: Agabekof: 27 __ __. 

Halledilen Bilmecemiz 

Bu nota, İngiliz hakimiyeti 
altındaki yerlerde komllnist 
propagandasına nihayet veril
mesini istiyor, aksi takdirde 
lngiliz- Rus mllnasebabmn in
kıtaa uğnyacağını bildiriyordu. 
Bu nota, Sovyet hükümetine 
ciddi bir endişe verdi, Trilisser 
şimdilik, Hint teıkilibnın dur
durulması fikrinde idi. Fakat 
vaziyeti yakından takip etmek 
için de emniyetli bir adama 
ihtiyaç vardı. Beni, tekrar lra
na yollamıya kl\rar verdiler. 
Bu suretle boşuna yapbğım 
bir dönüş seyahatinden sonra 
Tahrana doğru tekrar bir 
gid~ seyahatine çıkmak icap 
etti. 
Azerbaycan Teşkilab 

Muhtelif yerlerdeki faaliyetim 
memnuniyet uyandırmış olacak 
ki silik bir vaziyetten ııyrılıp 
daha fazla göz önünde bulu
aur bir vazifede çalıımakhğım 
münasip gCSrülmilf. Resmen 
Tahran atqemiliterliğine tayin 
edildim. Tahran (O. G. P. U) 
teşkilih mftmeuilliği vazifesini 
görecektim. Bu iti yapn (Ka
zas) isminde biri idi. Menfaat 
ve rahatını çok ıeven bir 
adamdı. 

Bu vu.ifeden dolayı ayda 
(300) dolar alıyor, fakat bu 
para kafi gelmiyordu. Bunun 
içindir ki karısile kızkardqi
ni de sefaretanede birer iıe 
t ... yin ettirmitti. 

Bittabi benim Tahrana ta
yinim bu adamın hiç itin• 
gelmemişti. Nasal plebilirdi 
ki ona bir prena bayatı yqat
tıran mevkiine veda etmek 
lizımgeliyordu. Kazas, işte 
bu şerait içinde Moskovaya 
dondü. Beraberinde de 400 -
500 kiloluk bagaj göttlrdli. Bu 
eşya, çok kıymetli ticaret q
yası idi ve sonradan haber 
aldım ki elindeki siyasi pasa· 
port sayesinde bunlan Ruı 

budu Jundan içeri ıeçirmiye 
muvaffak olmut Ye Ruayada 
satmışbr. 

Eğer, bu İfİ yaparken ba· 
ıına bir kaza gelmemif ise, 
kendini ( 1 O- 15 ) sene refala 
içinde yqatacak bir MrVet 
elde etmia demektir. 

* Tahrandaki ... YUIJet 
ettiiim zaman Yuiyeti f8 ..
kilde buldum: 

1 - Bir numara altında 
çallf&n Dr. Abdullab iaainde 
bir memur ( bu adam, clalaa 
~lak zamamadaa beri Raya 
hesabına Tahranda~.) 
Bu adamın Tahranda pek renit 
ltir muarefe çemberi nrdı. 

Gece maWillerillİll ..dds 
bir mldaYimi idi. Ne ljreair, 
ae alına dotruca bisa bilcli
rirdi. 

2 - Oç numora altında 
pl14aıı (Tu) ajansının Tahran 
muhabiri (Orbelyan). Bu, bir 
Ermeni idi. lran komlinfat ve 
Ermeni itçi fırkau aıaımdaa 
. d. 
ı ı. 

Emri altında bir çok cuua 
çalqtınyordu. Glhl reçtikçe 
.o.ati artan ba tebekenia fena 
if glrdltlnt llylemek la. 
laalde dopu olmaı. 

Dart....,._ .at.da 
iM way llUlrl .. Tı•w-. a 

akrabuından Ye mesai aeza· 
reti memurlanndan biri çah
ııyordu. Bu adamın Maliye 
nezaretinde iki karaefi vardı; 
bu iki kardeı te 8 ve 9 nu· 
mara namile hesabımıza ça• 
lışıyorlardı. Bu Uç kardeı Ma
liye ve mesai nezaretlerinde 
olup bitenleri hergün munta• 
zam surette Orbefyana bildi· 
riyorlardı. Orbelyan, O. G. 
P. U. yu alakadar eden evrak
lann fotografiaini ve kopya
sını alıyor ve yine ayn[ yol-

daa Gç kard.. vuatulle 
yerlerine iade ediyordu. 

Ba ribl evraklann muhafa
zuana lran devairiıade hiç cliJm. 
kat edilmedijinl (meaell ı.. 
giliz-lran neft kmnpany .. •e 
yol İDf&&b l(ibi ewaldari ıtm
lerce yanımızda tutmamızda 
ve bundan dolayı bir sea çık
mamumclan anlıyorduk. T q
killbmızın 1 numaruma (May) 
isminde biri tetldl ediyordu. 

(Arkua nrl 

Fotoğrafınızı 
Kim Olduğunuzu 

Gönderin 
Sögligelim 

Bu Resim Dünyanm ... 
En Büyük Tenorüne ' 
Aittir. Bu Adamın Res
minc!en Kabiliyetini 

Okuyabilir Misiniz? 
Kendiaizi tanımak lltl

yor mU8Ullm? Bize fo. 
toğra&nm fladeriaiz. 

Size kim olclutunam 
söyliyelim. 

Çehrenizin biran """ 
vel tahlilini g6rmek istfyor
aanız bize ıilratle fototra
fmızı ıöaderiuiz. 
Zarfın üatüıae "Fototraf., bil· 
muial 1aımaya uautm&JID&a. 

Mae .. uulode eablmalrtadır. 

1 1 a 4 5 1 7 8 9 1011 --- Bu hafta -----------~ --- EL H A M R A sinemumda 

1 
.-1--+--t-

s.ı... Stll11, Yıılwrcla Aflllu 
1 - .... a. aiha,et a. ...... 
ı - • a. w.a 
1 - t...ı .. ilatlyar • 
4-UmTlara,buita 
•-Bir .. ~ ... ol-

.,..1m14 
8 - ffayaba ..... 8 
f - Fail 4, kllhan bey 4 
8 - E.ta bir parçua 1, 

kumq a 

COŞKUN BELDE 
( N A P O L 1 ) filminde 

BRIGITIE HELM 
• ._..._ talrdla ettlil feftuıllde 

-- ibik 
JAN KIEPURA •. • " •·~a te••ı.ım .. 

........... k takdiri• 
~-·lrtadır. 

11aa1t ı Y.a maldaeler aayMlncle 
........... 'l'lrk\19 " Frauasca 
.ı.rak ftla 8-lacle yuıhdar. 

YISTERN ELEKTRiK 
...U -lrlnelerlle mücehhez: 

ARTiSTİK 
SiNEMASI 

Pek yakında : 

AÇILIYOR 

Atk, deıiae, aaadet işte ı 

HAi-IAn 
Eski çarlık 

sına ait müessir .jl 

muhteşem bir safh• 

---~~~~~~~-....../ 

JEANNE'FTE MA' 
DONALD'ııı temail ettill 
Tabiata Aşık 

filmi bir S U R P R t j 
olacaktır. 

Ferah 
Sinemada Bu AJqaJI' 

Acele Ediniz. 9 - va1aa s. ıtmJerdea .._ ______________________________________ ,birl4 
f ~ AZIZBe1 

Gümrükten Çalınan Tıraş Bıçaklan ~03,- Ylberı a, b1r fatbol- Büyük Türk 
fakiri üçüncii ıı - Birlik 3, ileri ku•an-

Tahkikat Yapılırken _c1ua_a._demıry_· 0-1u 
3
-- • 

P M S 
Tiyatro Ve Sinemalar venyor. 

•• • • 
musameresınl 

iyasaya 1 ablmış? AROl.BEDAYI TEMSiLLER ........... Pek,....... -0-S-KOD-AR-DA_HAL_R_~ __ _./ 

•· •kt•• . • ....... ı...ORY A sinemasınd AL L A H s ı z K ı z a.ı-, 
Bundan bir ay evvel Galata ihracat gümrtığtl ambarından 

11700 adet brq bıçağa çalınmıt. Rnıumat idareli tahkikata 
bql&llllfb. ROaumat idaresinin yaptijl tahkikat devam ede 
dmınını mal ulıibi bu bıçaklardan bir kısmının piyasada 1abl
makta oldufana llaber abnıt. GGmrilk idaresinin nazarı dikkati
ni belbetmiftir. Bir taraftan çalu an bu b11aklar haklgpcle 
g6mr6k tahikat Japarken clijv tarafta baalaraa ateye, beri,. 
aahlma11 haylice ıuip bir bacliledir. Mal sahibinin ldmua dotru 
çakana Rhneat lclar..._ pek mllfkll bir ftliyela P.MI 
icapecl•. 

Bir Berber Ortada Yoktur 

On Yedi Gündenberi 
Gören Olmadı-

t 21.91 .. IST• uıvcıı .. _________ .. PJ'011'•m Bonomo Vahtl meml•"'/ 

;:... tbalfor- tW ·----------

;~f - ~~ wı~ 
IC .... I,_. 1 1 
Naldedenlerı 1111 ............ 
=••.; VMft 11111111 
ALKAIAR - Ama 
ALl9 All - •temt kw•ı 
.Asal -a.. 
lfk. HiLAi.- N-... ~ 
&TUVAL -v ... 
IUIAmA-C..-.w.te 
& 1C L 1. R - Y-- tlplre lnlf'I 
paANSll - o.., ...... .. 
QLORYA _...,... ..... 
HALK - (O.ww.) AH• •ide 
IClllAL .. - Kala ....... " ............ 
llAJIK -•..,._ 
MILIK - Karak bip 
OPERA _y.._ ... 

Mütemmim Teshin 
Sabah ve akşam 

Elektrik radyatörünü kullanınıl 

IOIEYYA - f's+..,, !mı ._ 
Kalywalmllaj ı'ılı, .... ı-. ............... Yana.... llK SiNi. - ......... 

ili ld•il•I ,.Mjmda ...._ k•cllerl .. ,...._... ..,_ -
App N..,_ El. 17 ı1a 1emıp.. · 
enel ort.lı ıc.ti Apoltol Aıop alltalııW ka,..wra. 
Efendiye: derleriae .-. IMma cll,. 

- Nipnlm h•etaı oaa 1000 liraya yalmaborç....., 
doktor altllrecejim. diyerek mit- Nunrbn brdetlerla 
dDkklndaa çaknnı ft bir daha - Sea bekArkea ba lraW 
cllkk•na d&uneqtir. borca ,ırmipia, ,. meuea 

Aıop 5-8 ay enel Y edl- balia ne olauk;.- aile b..ıı,e. 
kulede oturan NuYUt iamincle miyeceklin, demifler • 
bir Jm De nifanluun•tı bir Fakat alfU bom•••••ı, 
mBddet IOIU'a da nildhla•••tw ıonra 200 lira daha bo11 et
fabt papu nikahı beniz la,.. mit ft ortadu pk o1m11f. 
madıtı için App Ef. cllkklada App aabl ltlr adam ol
pbp bllrmakta lmlf. Soa •lda beraher hapm bir b
•weelerda Naartm brdet- sa pim..._ ftJ& lnffhw • 
........ Ls• \ ..... .. . , •• Mı al wd'ns ..... 

Fmdıklanmız 

Bu Sene Harice 
Epey GönderilcH 

e. MD• fmclak mah-11 
bea çok. laem de iyidir. Ba 
MD• 1 khunueyyel 1930 ta
rihine bdar Giruua iakele
aindea 8,m&,605 kilo iç fm.. 
cL1q 2, 762,958 kilo da lraln.klu SAT 1 B de 
fmdık ihraç edilmiftir. Bey- Veresiye Alabf llrı iniz. 
........ piyuada fuaclak ... .. -1JI! 

S.,olha ı Metro Hu· taabal ı Elektrik EYi • Kacbkl1 ı ... ti. 
im Jlbel-ekl. ft fıacldt- Ua• caddeal No. 8S • 0.kMarı Şirketi HaJri1• lablell ,... 

...111 - ,... jll•eldeda ı•------------------~ 
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llkanunuevnl 

KAN DALOASI c BORSA -:ı 
l.tanbul 9 Klnunuenel 1930 

- Kapanma Ratlar -

NUKUT 

Şimdi Sarayın En Güzel Kadını 
Hünkinn Karşısında Duruyordu! 

o.lar Amerika 
it Frnlı: fran ... 
21 ı.u.e lıaı, .. 
20 Fruk Belçlb 
10 Dralanl Yaaaa 
20 Frak lmçre 
20 Lew• Bulgu 

ım,-

212,A 
lA,-
ns.-
111;-
55,50 

125,-
11,
IS,-

Hakkı Mahfıudv 

d~ünkir. (Mabeyni bDmayun) ) 
L • dairesinde geç vakte 
qdar resmi işlerle meşgul 
0~duktan sonra, hususi daire
llne avdet ettiği zaman kapı· 
uaıı önilnde ( Hazinedar usta ) { N karşılaştı. Ustanın yanında, 
N eş'edil) kalfa da vardı. 
~·edil, hünkin görür görmez, 
tı .. Dl ile yarlere kapandı. 
11dUtıkAr, tebessümle mukabele 
' erek sordu: 

- Ne haber kalfa? •. 
- Allah efendimize tüken-

(~7. ömürler versin aslanım .•• 
llayal ) için ferman buyur

llluşsunuz. Fakat bu kız, pek 
'ceınidir. Henüz huzuru şaba
'1enize çıkacak kadar hazırla
~anııştır. Bir kusurda bu
•uıırnasıodan korkanın. 

litınkAr, bu telkin ve tavsi
tedeı. sıkıldı. Açıktan açığa 
•dın işleri hakkında görüş· 

Ş~ekten çok mahcup olurdu. 
lllıdi de, duyduğu hicabı ört

lllek için, masamn tıatnııdeki 
~' bir vazonun yerini 
'iiıtirmekle meşgul olarak 

te'tap verdi. 
- Hayır bugün onun bah

~edeki hali tuhafıma gitti de 
Myiec:e bir görmek istedim •• 

Neı' edil çıktı. Hazinedar 
~a,. hünkAnn son emirlerini 
tkliyordu. Hünkar, yavaş 

~~~aş pencerenin önüne gitti. 
ıı;.uJe başını tuttu. Hazinedar 
\qta, endişe ile sordu: 
-Başınız mı ağnyor aslanım. 
- Evet.. hafif bir ağn var. 

'i - Acaba, yoruldunuz mu ? 
~ksa birşeye canınızı mı 

dar ... 
- Bu mihnetli dünyada can 

~'!'ıntısından hali kalmak müm
tC1.1n m.'"? u •• 
ili - Ne yapsak acaba? •.. IlAç 
bin.azsınız .•. Bir kahve ferman 
"Yllrur musunuz? •• 
~ - Kahveyi de şimdi gelir
~:~. içtim, istirahat edersem 

ı geçer .•. 
- Geçmiş olsun aslanım .. 
8-tka bir iradeniz var m1?. 
- Hayır ••• 

~ - Aflü altanuu rahatlık 

c~· aoma Huiaedar 
~ çekilmifti. Fakat çeliilir-

'=11 ele hafifçe rsülmiiffll o, 
~ iyi biliyordu, ne zaman 
7•Yhlardan birine ( ikbali 
~ ~e) vaki olursa, Sultan 
11~it, fikrini açak söylemiye 
k-ı ~· Ve bir an evvel yalnız 
\'~ ~b~Inıek için başı ağrıdığını 
~ah ıatirabate muhtaç olduğtmu 
"' &ne ederdi. Netekim, Hazi
~ d., usta gider gitmez, Hün-

8 derhal yatak odasına geçti. 
t'rı u oda, gayet basit bu 
tak da idi. Pencerelerden o
q~ geniş, her türlü tezyi· 
)al il illi beyaz bir ilke ka:r
tt a... Karyolanın başucunda 
d~' beyaz lakeden bir komo
\1~ •• Ayakucunda ·bir şezlong 
bir onun Yanında da yuvarlak 
s~asa bulunuyordu. 

Utetj~tan. H~t, şezlongun 
\1~ı;h .1 dekı şase~ açb. Mutadı 
b<tşl~d ~alnızca değişmiye 
ltıış b 1• Hmt keteninden yapıl-

' --~az geceliğini, kavuniçi 

-s- Yazanı Ziya Şakir 
1 Floria F el.emeulı: 

• Konm ÇekoUovak 
ı Şilin AYUlltwy& 
l Raybşmark Almanya 
1 Zelotl Leblstaa 

20 Ley Rom-ya 
20 Dinar Yugoalavya 
l ç-eç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 !sterlin kuruş 
Ntıy. l Tl1rk lirua dolar 
Parla 1 Türk lirHı Frank 
Millno 1 ,, ., Liret 
Brilbel 1 ,, ., Belga 
Clııevre 1 ,, ., F raak 
Sofya 1 " " Leva 
Amesterdam 1 T.,, Florin 
Madrit 1 Tür liran Pezta 
Berlin 1 ,, ., Mark 
V arıova 1 ,, n Zeloti 
Bilkret 20 Ley lnmq 
Rwıya 1 Çervoneç kunışi 
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0,47 19 
12--
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8 37,SS 
2 43,25 

55 10 
ı 17 
4,2 ı ,25 

1,9 J,62 
4,20 
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( VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acenteai: Galata köprü 
batında Beyotlu 2362. Şube 
aeenteai: Sirkeci'de Mühürdar 
zade ham albnda TeL i.St. 7240 

ipekliden dikilmlt ince pamuk
lu bırkasım giydi. Yumupk ve 
siyah gliseden ııp ııp terlik· 
lerini ayağına geçirdi. Tam 
bu anda da hafif hafif kapı 
vuruldu. Kapıyı, bizzat açb. 
Ve (Hayal) ile karşılaşb. Ha-

,alin elinde, bDya!t bir gtimliı . -----------
Trabzon ikinci 

postası 

tepsi vardı. Vaziyeti, mütereddit 
ve aıkılganm. Açılan kapıdan 
girdi. iki elile kulplanndan 
tuttuğu tepsiyi, yuvarlak ma
sanın Dstüne yerleştirdi. 

Arkası vra 

HACI BEKİR 
ZADE 

ALI MUHİDDİN 
Merkezi: 

Ankara 
Galata 

Bahçekapı İstanbul 
Şubeleri: 

lCacLlrly 
Beyotlu 

Panıalh 
Kahire 

lskenderiye 

Hacı Bekir Zade Ali Muhiddin ticarethaneleri Pangalb 
· fUbesiade taze puta, çay için nefis bisküi emsalsiz 

çikolata gayet leziz baklava 

ARTIK 
Pil ıabn almıya 

ve 

Akümülatör doldurmıya 
lüzum kalmamışbr. Bir PHI~ 
LIPS "Anod T ansyonu,, ~e 

(Karadeniz) vapuru 1 t ka
nunuevvel perşembe akşamı 
Galata rıhtmundan kalkarak 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hapa'ya gi-
decek ve dönüşte Pazar İI'· 
kelesile Rize, Of, Trab-
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu
ya uğnyacaktır. 

Mersin postası 
(Anafarta) vapuru 12 ka

nunuevvel cuma 10 da Ga
lata Rıhtımından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Radoı, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye 'ye uğnyarak 
Mersin' e gidecek ve döniişte 
T aşucu, Anamor'a da ut
nyacaktır. 

Dalyan Marmaris Fethiye 
de aktarmadır. 

Şehrimizin 

Mühim Bir Müessesesi 
Muhasebeye atina ve fatura

lar tanzim edebilir tecrübeli bir 
genç uayor. Fr.uısızca ve İn
gilizce bilmesi şartbr. Kabiliyeti 
görüldükte dolgun maaş veri-

1 
lecektir. 

Tekliflerin .. Faktüris~ rfimu

zile f~bul yeni postahane 176 

No.h kutu adreaine aıılması. 

''Akümülatör Bekçisi,, isti- MARI.,\ · 

malite radyonuz doğrudan HUT C H 1N8 Q N 
doğruya elektrik cereyanile ' 
İşler. ftıemeal katı aurette teminathdar. 

Türk "PHILIPS,, Limited şirketii 

:. En aa:?~aın 
LA atik 1 eridir ---

~po "~ ac~o ası 
&toreno Atgrana 
lıt•ıabul SU'lıl'CI Ytcııt HH ~7 

m..-ı. erlıettnda( 

sa,ı. 1 

BIBATB 
·Bu Sütunda Her gün 

,..,_ ___________ Muharriri: Necati Yusuf--"' 

ERİK 
Bana: " ne anlıyorsun bu 

manemz kızdan? " derlerdi. 
Filhakika btnim de birşey 

anladığım yoktu. Fakat, onun 
yanında kendimi d :--111 genç, 
daha neş' eli buluyorc. um. 

Biz onunla hemen hiç birşey 
konuşmaz Jık. Zaten bu çocukla 
ne konuşulabilirdi? Ancak on 
sekiz, an dok uz yaşır.da idi. 

Birgün, nasıl oldu bilmem: 
- Seni çok seviyorum, de· 

dim. 
Hayretle yüzüme bakarak: 
- Sahi mi? dedi ve cevaw 

bımı beklemeden kaçtı. 

Yüzü kıpkırmızı olmuştu. 
Bol güneşli bir öğle vakti 

idi. O gittikten sonra evde 
yapayalnız kalmıitım. Güneş 
pencere ile halı arasında toz
dan bir sütun yapmıştı. Biraz 
evvel bu sütunun öbür tara-

l fmda oturuyordu. 
Şimdi, onun boş kalan ye-

rinde ince bir bez parçası 
kıvrılmış, kalmışh. İçimde tu
haf bir kar-ncalanma vardı. 

Bir müddet pencereden dı
şarı baktım. Köşedeki dükka-
nın önünde iki çocuk kavga 
ediyor. Uzakta bir evden yor
gun bir piyano sesi geliyor. 

Perdeyi çektim. Toz sütunu 
birden kayboldu. Bana da bir 
sükunet gelmiş gibidi. Bugün 
aydınlığı istemiyordum. Bütün 
perdeleri ihtimamla kapattım. 

Odam sun'i ! i~ akşam loşlu
ğuna büründü. 

Hiç birşey düşünmemiye 
karar vererek kanapeme uzan
dım, cıgaramın dumanlarından 
helezonlar yaparak eğleniyor

dum. 

Böyle nekadar zaman geç
ti ? Bilmiyorum. 

Kalktım, uzun uzun aynaya 
baktım. Saçsız b :ışımm, kır 
bıyAklanmın ve yüzümdeki .kı
rışlkların ilk defa farkına var
mıı gibi kendi kendime: 

- lbtiyarladın ! dedim. 
Kırk bet senelik hayabmm 

mes'ut ve muztarip biitün ma
ceralarını bu derin izlerde b:r 
kere daha hatırlar gibi oldwıı. 

Bu karalD.tla . bir bahar 
funit etmek, ne ~n bir rüya 
"di 1 • 

Ona ilk tesadüfümde, ku-

laklannı çekerek: . 
- Sözümü niçin yanlış an-

ladın? demiye karar vermiş'
tim. 

Böylece, ııcak bir yaz öğ-
lesinin kalbimde filizlendirdiği 
hülya, bir latife içinde kaybo
lup gidecekti. 

* Kararımı tatbik ettim. 
Gene yalnızdık, ben bir 

ağaca sarılan hrtıllan ayıklar
ken, o, dallara uzanarak erik 
topluyor, hazan bana da veri
yordu. Şundan, bundan bahse
diyorduk. Karanmı tatbik için 
vesile ararken o birbirine bi-

tişik ild erikten birisini intihap 
ettirmek için yanıma sokuldu. 
Halinde bir ürkeklik sezer gibi 
oldum. Kalhi muhakkak ki 
rahat değildi. Erikleri uzattı. 

- İkisini de, debim. O, 
ısrar etti. 

- Ne olursunuz, üzmeyin J 
diyordu, eliniz hangisine gider-
se onu alıverin! 

- Ne niyet tuttuğunu s:·y-
lersen alırım, dedim. 

Birden durakladı. Yüzü kıp
kırmızı olmuştu. 

Gizli bir sırrını ifşa ettiği
me muğber bir tavırla, du
daklarım bükerek: 

- Ben niyet tutmamışbm 
ki 1 dedi. 

O, dargm, uzaklaşmak İs· 
terken, ellerini tuttum: 

- Şeker çocuğum, dedim, 
niçin bana karşı istediğim ka-
dar samimi değilsin. 

Aramızda akrabalıktan da
ha yakın bir rabıta var. Ba
banın, kalbinde boş bırakbğı 
yeri bana vermek istemez 
misin? 

Anlamadığı bir lisanla k~ 
nuşu'•ıyormuş gibi hayretle 
yüzüme baktı. 

Sonra gene birşey anlama-
dan: 

- Tabii efendim, dedi. 
Fakat, bütün tabiiliğini 

kaybetmişti. Harekatına ha-
kim olamıyordu. Yü~üme bak
mamak için yere düşürdüğü 
eriğe eğilirken: 

Çok geç kaldım ef c::ıdim, 
evde beklerler, müsaadenizle 
dedi, ve cebri bir gülümseme 
ile veda ederek uzaklaştı. 

Havuzun başında çene ya
rışbran kadınlar onun bu anl 
hareketine hayret etmişlerdi. 
Annem; 

- A kızım, sen de~. mi oJ-

dun? Yemekten sonra gider
sin! diye alakoymak için ıs· 
rar edip duruyordu. 

Onu müşkfü 
kurtarmak için: 

mevkiden 

- · Bırakın canım. Belki 
arkadaşlarına söz vermiştir. 

Gençlerin İfİ.ne karışmıya gel
mez, diye bağırdım. 

• O , gitti ve bir daha bize 
hiç gelmedi. Son günlerde 
bana da bir tırhl ayıklama 
hastalığı anz oldu. Ağaçların 
ve bilhassa bir tanesinin 
albnda saatlerce nğraşıyorum. 
Küçük yeğenime de tembih 
ettim. Birbirine bitişik erik-
leri koparmayacak, onlar ken
di kendilerine dökülünciye 
kadar · dallarında kalacaklar. 

• " Esat ,, imzalı kariimize: 
Hikayenizi dercedemiyeceğiz. 
Fakat cesaretiniz kırılmasın : 
yazınızda zaman ile inkişaf 
edecek feyizli istidatlar görü-
nüyor. 

Hava Gedikli küçük ~ab:t makinist mektebi 

müdürlüğünden: 
Evvelce gazetelerle ilin edilen mektebin kayt ve kabul şe

raitine nazaran gerek İstanbulda ve gerekse hariçte bulunan 
taliplerin mlisabakaJan kanunuevvelin yirminci cumartesi günü 
aaat 13 te Y eşilköydeki mektepte icra edilecektir. 

ı!!a Yüzü ile kuş tüyü yastık 
J.taabaJ'da Çalnaaçılar'da kııt tü}U fahri!..aunda )'Üzile tlltc J'l liraya yüzile 

JOl'l'U 15 liraya yağlı boya yutık 5 liraya kuş HiyitnOn klloıu 125 kuruştan 
baflar. KQf tlyüne mahaua kumqlar çok ucu:r Htılu. Tel. laı: 3027 
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MORi.NA BALIK Yağının başmahsulü 
Nefis, taze ve halisini yalnız Hasan Ecza Deposunda bulursunuz. Kilo maa şişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

Bü_yük Reklim Satışı 
YALNIZ KANUNUEVVELE MAHSUS FIATLARDA MÜHİM TENZİLAT 

9ALATA 

ERKEKLER İÇİN 
İngiliz 

Muşambalar 
Çevrilebilir 

Muşambalar 
Müflon ile Gabardin 

81/ Liradan 
2 itibaren 

131
/2 

'' 
P esüleri 24111 '' 

'' 
'' 

il 

KARAB.6Y 

HANIMLAR İÇiN 
Deri Taklidi Mütenevvi Renklerde 

M b 1 131/ Liradan 
uşam a ar . 2 itibaren 

Trençkotlar 17 1 
/2 

ipekli 

Muşambalar 17 
ÇOCUKLAR İÇİN 

'' 
'' 

İngiliz 

şambaları . 41 ı2 
a . ' 

ıhanşümul Marka ELBE 6 Empermea esüler 27 1 ı2 Lira 
Erkeklere Mahsus Pardesüler, Paltolar, Kostümler Ve Muşambalarla Hanımefendilere Mahsus İpekli Mantolar Ve Muşambaların Müntehap Çeşitleri 
' 

Tediyatta Büyük Teshilit 

Canf esçi Ali Riza 
Beyoğlu istiklal caddesi Mulltya kart11ında No. 282 Memleketimizde yapılan ipekli kumaş
ların en ŞIK en ZARİF ve en BAHALILARINI daimi ıurette ve külliyetli mik-

tarda bulundurmakta olduğunu muhterem müşterilerine arzeyler 

Almanyanın methur ROT BUHNER tırat bıçaklan fabrikası timdiye kadar imal ve cihan piyasasına 
sevkettiti RADIUM ve ROTBART bıçaklarile ayni ayar n hanata imal eylediği 

MOND - EXTRA bıçaklan da Türkiye 
piyasasına arzetmekle mübahidir. 
Fabrika muhterem müşterilerinin Ra-

Mond Extra 
GOLD dium ve Rotbart hakkında göster-

i adedi 12,5 diği teveccüh ve rağbeti Mond - Ex- Mond - Extra. 
Kuru~ ıo adetlik tra hakkında da aynen izhar edecek- İÜ ADEDi 
paketi l 15 kuruı lerini şüphesiz addeyler. Mezkfır Mond- 75 KURUŞ 

Exatr bıçağı her yerde bulabilirsiniz. 
Türkiye umum acentesi: Galata Kürkçübaşı han No. 4 PiYER PIRİMY AN 

SATILIK Dr. Horhoruni 
FRENGl BELSOGUKLUGU 
Tcdavihancsi Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında Mt"ktcp ıokak No. 35 
Tel. 3152 muayene her gün •a- 1 
bahtan akşama kadar. 

-
Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar tedaviha

Dcsi. Kara köy Topçular caddesi 34 

~~~~~!~.~~~i~!~~o~e~ i 
yanında (Özcan) apartımanı t 
satılıktır. Kapıcı9a müracaat. 

i
l 

IST ANBUL DEO-ERDARLIGl iLANA Ti _ 

KİRALIK DOKKAN - No. 409 - 419, Topa

ne Mektep alb, senelik kirası 108 lira, kiralamak 

açık artbrma 18 kanunuevvel 930 perşembe 15 1 

Defterdarlıkta ( M - 386 ) 1 

VERESİYE 
LİRA İLE 

Rakıya kıymet veren yaloıı 

rayiha ve lezzeti değil, kioı

yevi terkibinin safivetirHr. 

Rayiha ve lezzeti en nef~5 1 
ve kimyevi terkibi .en teJJJiı 
rakıdır. 

i.SON POSTA 

:>koç paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

S >esial Kostümlüklerden 

Haki v~ blö Parc:cc;übr 

lııgiliz Kauçuk Muşamb:ılar 

1 
odö peş mantolar spor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar _' ___ _ 
ısmarlama için hususi Salo·1 

Kadın için ısmarlama Manto ve T ıyorlcr meşhur 
makastar M. Karlo tarafında:. mal olunu.-. 

.....-...... ___ _......_ ___ te' 

Yevmi, :Siyasi, H.ıva li• ve H.ılk g '' -ld:ırc: lııtanbul, Nun.ıosmnn!f" 
~erci sek jı 35 • il 

TcJ • •;ı. !Jtanbul - 2ıl3 
PoH kui.ısu : lnnn .ıl ~ 74 l 

1
,.. 

ldg-ı.t . 1 t:ıubul SOıl PO.:> 

ABONE FIA'fl 661 
TÜRKfn. - E~ 

1400 .er. 1 St•nc 27iJJ ,.:. 
?Sil 

11 
G Ay J40-J ' 

4()() ,, g " t:J:> ,, 
150 ., ı il 3ıı:ı ,, 

Gelen ~vrak geri verilm :ı. 
lıinlardan ınc uliyet alın n"l't• 

İstanbul KöprübaşıEminönü No.15-16KAR/\KAŞ elbise mnğa- bma.a.iıiririm-.ı'Jif!'1'~· 
ili~ zasına Bu ilaru kesip müracaat ediniz. !iı Mes'ul Müdiir: Halit Balı'' 


