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SON p O S TA tlalkın rözudün Halk bununla görür. iDARE: İSTANBUL NURUQSk/AN/YE ~EREF SQKAGJ SON POSTA Halkın kulağldın Halk bununla işıtir. 
Y· SON p O S TA Halkın d ili d i r. Halk bununla •Öyler. 

~========~===================================~==~~~~~~~~~~ 

Millet Meclisinde Verilen 
Takriri Mühim Bir Münakaşa 

~~================================~================ı 

• 
Son istizah 
Uyandırdı ••• 

Adana Faciasının Blançosu 

ehirde Boğulanlar 
imdilik· Yirmidir •• 

Otuz Ev Yıkıldı, Hafif Zelzele Oldu 
l\daaa, 15 ( Hususi) - Çok 
~ Yeren bir yilkselişten 
....... Seyhan nehri yavq ya
~ İlln:ıiye başlamışbr. Bu init 

herat>er, hergün bir parça 
~~ artan endişeler de hafif. 
~ lftb-. Maamafih etrafla mu
-ı... bere yapıİamıyor ve haber 
. lllnıyor. Adana ve hemen 
~atında boğulanların adedi 
~ yirmi olarak tesbit 
~llllştir. Yıkılan evler otuzu 
"- llıaktadır. Bugün hafif bir 

telzele olmuştur. 
Sallilıattin 

Adana 
Sa lıe Mahsur 

it Ad.na şimdi dört tarafı su 
"'"1ıat bir ada halindedir. 

1 ~ 8ii)'ilk köprüye yakın kUçük 
......._ !tlf bfoamn üzerinde, her Su baskınında bir kı$tm hal
~ le ihtilatları kesilen üç 1 kın iltica etlikleri Ulııcami 
~ Yardır ki gece gündüz relere yardım ebnek mümkün 
·~-t etmektedirler. Bu biça· olamamıştır. 

Gazi Hz. 
[)iin Şehirde Muhtelif 
t ahrikaları Gezdiler 

k..~t.bicümbur Hz. dün öğleden 
~ Kabataşta bir konserve 

ıı_ rilcasını gezmişler, sonra lstan

' 
1 l-.ıfına geçerek Kazlıçcşme· 

ı_ . TGrk anonim şirketi iplik 
ı.. btj~ına, Ali Halim mensucat 
'\ •14t..neainl, Bakırköy bez fab-

tl!t ôlttıı.. Zeytinburnu çimento fab
t ••Uıa •e Sultanahmet'te bir 
~ in:ıalatanesini z.iyaret et
'- ' ihtiyaçlar hakkında malCi-

t alaıışlardır. 
~ ~ Ilı. nlıı bugün Halk fır· 
l ili Qyaret ve cuma günfi de 
--~•11 teırif etmeleri muhte-
~. 

* \. C.,,. Hı. tarih tahsil etmek 
li t ~~paya ridecek olan Apti. 
td'Yrl •e Halil beyleri kabul 

tre1t ._ d'I • . b' t •en ı ennı ır •aa c ya-

Batum Yolu 
Ruslar Tarafından 
Tüccarımıza Açılclı 

Ankara, 16 (Hususi) -
Ruslarla aramı:da hali bir ti
caret mukavelesi aktedilmeme
sinden Rusların emtiaları bizde 

umumi tarifeye göre gümrfiğe J 
tabi tutuluyorlardı. Ruslar j 
bize karşı bir mukabele bilmi-

sil olmak üzere ihraç emti..ı- / 
lanmıza karşı Bntum transitini : 
kapamışlardı. Hükumet Rusya ! 
nezdinde devamlı ve müessir 
teşebbüslerde bulunduğundan 
Rus hükumeti hükiimetimize 
Batum transitini açtığını bildir
miş, mesele bu surerle halle
dilmiştir. 

lan bir müddet irşat etmişler ve 
bilhusa Türk tarihini tetebbu 
etmelerini emir buyurmuşlardır. 

Sabık Adliye Vekili 

Yazılarında 
Kimleri Kastediyor? 
Ankara, 17 ( H. M. ) -

Muhtelif gazetelerde çıkan ve 
haklı, yahut ta haksız olarak 
sabık Adliye vekili Mahmut 
Eaat Beye atfedilen yazılar 
burada alaka uyandırmışbr. 

Bu yazılann bilhassa"Hırsızlar 
teslim olunuz .. " Serlivhası al
bnda çıkanlarında kendile
rini nlifuz sahibi gibi gös
tererek her ticaret ~inde 

önüne abldıklan söylenen 
zevatın kimler olabilecekleri 
düşünülmekte ve mazide Mah
mut Esat Beyin karfılaştığı 
muhtelif hadiseler tahattur 
edilerek muhtelif tahminler 
yapılmaktadır. • 

Binaenaleyh bu neşriyatın 
yakında Halk fırkası grupun
da mevzubahis olduğunu işi-
tecek olursak] hayret etme
meliyiz. 

Yerli Mallar 
Jüri Heyeti Bugün 

Toplanıyor 

Yerli Mallar pazarının 
vitrini 

Tasarruf ve yerli mallar 
haftası devam -ediyor, halk 
vitrin müsabakasına hili ha
raretle iıtirak etmekte, yerli 
malı almaktadırlar. Bugün yerli 
mallar jüri heyeti toplanacak
tır. 

Fethi B. "Akşam,, Gazetesi Sahibine Cevap Veriyor. 

Muharrir Bf., Bana Verilen Paralan 
İstiksar Ediyorsanız Bunu Söylemek 
için Neden Bugünü Beklediniz ? .. 

Ali Fethi Beg 
S bık Serbes fırka reısı 

Fethi Beyin Millet meclisine 
verdQ-t 'takrirlere hiddetlenen 
"A'4am" gazetesi evvelki gün 
bir tazı neşretti. 

[ ~alkın fakirliğinden bah
sedip " demagoji .. yapan ] 
tqbirlerini kullanarak sabık 
Pariş sefirini l 30 bin liraya 
bir apartıman almakla aleme 
teşhir etmek ister göründü ve 
dedi ki: 

" - Bu zat, hazinenin he
saplahnı bu kadar ince eleyip 
sık dokuyacak vaziyette de
ğildir.•• 

Bu neşriyat hakkında fikir 
ve mütalaasını sorduğumuz 

Fethi Bey bize An karadan te
lefon vasıtasile şu cevabı ver
miştir: 

Ankara, ( Hususi ) " - Hü-
kümc~ iki sual takriri 
verdiğimden naşi Akşam 
gazetesinin aleyhimde yazı 
yazmasını tabii buluyorum. 

1FethiB.N.Sad•k1 
Beye Soruyor: 

Siz meb 'us değil mi
siniz? Size dağıderun 
olan bu meseleyi orta
ya atmak için benim 
sual takriri vermemi 
neden beklediniz? De
mek ki vicdanen tasvip 
etmediğiniz iz al le,., i 
meydana koymak için 
fırsat gözetligordunuz? 
Bu, sızın vicdanınız 
nasıl bir vicdandır ? 

Necmettin Sadık Beg 

lıktan tecerrüt elmiş bir mu-
Onu da ben size 
nıak isterinı ! 

sor- barrİrİn bu fecaatfere SCI 

çıkarmak cesaretini gösteren
lere karşı saldırması birinci 

Esasen hükumetin, kendisini defa görülmüş değildir. 
tenkide cür'et edenlerin şahıs- Bunlar faziletle \'~ memleke
lanna hücum edilmesi siste- tin geçirdiği siyasi ve iktısadi 
mini de evclce tecrübe 1 sıkınblardan şikayet etmek is
etmiştim. Bir sual veya istizah tiyenlere karşı mücadele et
takriri vermiye cür'et eden mek i~n tutulmuş adamlardır. 
~utlaka bu gibi hücumlara Bunlnr için en büyük fenahğı 
intizar etmelidir. yapanlar, görülen fenahklara 

Takrirlerin mevzuu bir ta- karşı ses çıkarmıya cüret 
rafa bırakılır, takrir sahibinin edenlerdir. 
şahsiyeti küçük düşürülmek Bu cüretkiirları cezalandır
ıçm yapılan ve iftiralarla mak, onları halk naı:armda kü
kanşık isnatlarda bulunulur. çük düşürmek için yalana dahi 

Bu defa, hükumet matbuntı müraca t etmek vazifedir. 
namına anlaşılıyor ki Necmet- Bugünkü heyeti içtimaiye
tin Sadık Bey bu vazifeyi ilze- mizde bu meş'um rolü ifa 
rine almışbr. Kalem hurriyeti- ile m eşgul olan, insanlık me
ni satmış, vicdanından çıkan ziyetinden mahrum muharrir
sesleri susturmuş, etrafın ' ' ferin yazılarile halkı iğfal ede
geçen fecaatlere kulaklarını 1 edecekleri zannında bulunma· 
tıkamış velhBAıl medeni insan- 1 Devnmı 7 nci sayfada J 

Ticaret Odası Tarafından Hazırlanıp Gazi Hz. ne 

Verilen Raporun Suretini Neşrediyoruz. Bugün 
( 4) üncü Sayfamızda "Tütün Faslı., Yazılıdır .• 

"SON POSTA,, nın Yılbaşında Takdim Edeceği Hediyeler: 

aanciatı. 3 - Kolb&k. (Y araaı kira· 

• 
4 - Fmld::k. 

.... Be • 
(Zeynel 1 5 - Bir Mecidiye nlfanı ı 6 - Çöp arabuı. (Şehir 1 7 - Apvbmaa. (Necmet-

Hamclullalt Suphi Beytı) mecllıriadeld arkadqlara , tfa Sachk a.,., 



Halkın Sesi 

Menşei Meçhul 
Servetler Ve Halk 

Feth: Beyin Beyotluocla almıt 
oldutu aparbman, bir •auteyl 
.aleyana wetirdi. 

Bu münasebetle hatıra baı.ı 
dedikodular gelebilir. Bunwı için 
az zamaD<la ortaya çıkan ve men• 
teleri pek malum olmıyaa 1er

vctlcr hakkında halkın fikrini 
aorduk. Şu cevaplan aldık: 

Hidayet B. (Aksaray, Taş
kasap civan, Dedepaşa arsası, 
birinci yol 5 ) 

- Azizim; tabii şerait içinde 
kazanılması imkanı olmıyan 
servetlerin ne suretle kaza
mldığuıı arqbrmak laı.imdır. 
Avrupada da araştırılır. 

• 
Sebati 8. (Üsküdar, Seli

miye, 17) 
- Bence buna iki sebepten 

lüzum vardır. Biri: Dediko
dulann sıhhatini tahkik, diğeri 
de hakikaten meşru sebepsiz 
olarak kazanılan paralan istir
dat ve mütecasirleri tecziye 
etmek için. .• .. 

Mahmut B. (Bqiktq, Kıhç-
ali, 1 ) 

- Aranrnamabdır. 

POSTA 

DABILI 
• 

41 
Kuruş 
Rüşvet 

ITalımil -Tabliye Şirketinin Vaziyeti\ Ka%a 

Şirket Başka Sahada ~~=:e 
iki Kumarbaz Galata' da 
Yakalandılar Ve Polise 
Rüşvet Vermek istediler 

Galatada oturan Salih iı

minde birisile İbrahim ismini 
taşıyan bir arabacı dün o ci
vardaki Katarik sokağında bir 
köşeye büzülmüşler, kumar 
oynamıya başlamışlardır. 

Fakat oyunun hararetli bir 
sırasında da polisin eline düı
müşlerdir. Bunlan- yakahyan 
polisin ismi Is mail Efendidir 
ve kumarbazlar bu polia El.ye 
kendilerini karakola g~türme- . 
mesi için 4 l kuruş rüşvet tek
lif etmisler, haklarında zabıt 
tutulmUJlur. ---

Aile Geçimsizliği 
Y erebatanda 42 numaralı 

evde oturan icra memuru Emin 
B. ıeçimsizlikten zevcesi Ha
lime H. ile kavga etmiştir . 

Halime H. Emin Beyi tah
kir etm~, Emin Bey de Halline 
Hammı dövmUştllr. 

Çalışacakmış· .•• 
Son tenelerde limanda ticari faaliyet durduia için T alunil 

Ye tahliye şirketi beş ıenedenberi hissedarlarına ancak aerma
yclerinin yüzde (45-50) si kadar bir temettn datrt•ilmiftir. 
Geçen ıene azuma clajıttıjJ kazanç; acrmayenin ancak 
yüzde (12) si niıbetindedir. 

· Şoför, Sarhoşu Çiğne
memek için Otomo

bilini Parçaladı 

Liman şirketi tahmil ve tahliye inhisarını aldıiı için hariçte 
kalan üç teşekkül ancak limanda fula faaliyet olduğu Ye li
man şirketinin vesaiti nakliyata kafi gelmediği zaman iş bula
bilmektedir. Diğer zamanlarda bu üç teşekkül ancak kıyı is
kelelerinin nakliyatım temin etmektedir. Bu üç teşekkül ıunlardır: 

1 - Tahmil ve tahliye şirketi 
2 - Romorkör ve mavnacılar cemiyeti. 
3 - Sandalcılar ve mavnacılar cemiyeti. 
Bunlar arasında da öldüriicü bir rekabet bulunduğu için 

Tahmil ve Tahliye şirketi ıene başından itibaren başka saha
larda çalışmıya karar vermiştir. 

·~~~-----------.._---------~~---
Sokakta Ölen Çocuğun Macerası 

Başı Yarılıp Ta Mı 
Öldü, Yoksa ••. 

Şoför Kadri Ef. nİD idare
Iİndeki 1842 numaralı otomo
biJ F mdıldıdan Topaneye ie
lirken önüne bir sarhoş çık
mış, şoför bir kazaya meydan 
vermemek için manevra yaph
ğı sırada otomobil bir ağaca 
çarpmış, makine hasara uira:
mış, otumobilin içinde bulunan 
müşteri Cemile Hanım da hafifçe 
yüzünden yaralanmıı'ır . 

Teknik Sergi 
5 kanunusanide Anlcarada 

açılacak beynelmilel teknik 
sergiye iftirak etmek için bazı 
devletler İkbsat vekiletine 
müracaat . etmektedirler. Bu 
meyanda Rus ticareti hariciye 
milmeasill de sef'l'İye iştirak 
için tqebbüsatta bulnnmuftur. 

Kirda Olan Kim? 

Günün Tarili 

Elçilerimiz 
Arasında 

BAZI TEBEDDÜLAT 
YAPILACAKTIR 

Londra sefiri Ferit B. haf<' 
bir . vazifeye tayin ~dildiği tak: 
dirde yerine Moskova .Jiti 
Hüseyin Ragıp veya Roma tt' 
firi Suat Beylerden birinİO 
gönderilmesine ihtimal veril
mektedir. Maamafih Başwekil 
ile birlikte Ankaraya gitilİt 
olan Ferit Bey Devlet bankall 
müdürlüğüne tayin ediledİ 
haberinin asalsı.ı olduğunu ., 
birkaç güne kadar Londr•11 

döneujini söylemiftir. 

Başvekil 
Dün Ankaraya Vardı 

ismet Pt- dun AnkaraY1 

varmıı, Vekiller ye Meb'uılat 
tarahndan k&l'fılanmıştır. 

Başvekil 6j'leden aoara fırk' 
grupunun içtim•ma riy .... 
etmiş ve seyahati ~ 
azaya malümat Yermiftir. Bar 
vekil demittir ki: 

- Neden? Rakının Tesirine Bakınız 
- Bade bunların tabiti 

Kuonpapda Raife isminde 
ve Oç yaşında hir çocuk kan 
içinde eczaneye götürülürken 
fazla kan zayi ettiği için ölmüş. 
Muayene eden doktora fU ha
dise anlablmış: Bu kız Da
rül'lcezcde imiş, Kasımpaşada, 
Tabtakoprü civannda <ili.ıran 

Ali Rıza Ef. ve zevcesi sfev
ziye H. tarafından e\ i:tlık 

Az ıonra Raifenin acı, aca 
feryadı yükselmiı. Hemen koş
mu1. i'dmif ki kız bir sandal
yenin üzerine çıkmış ve ora
dan yere düşerek başı yanl
mış. Eczaneye götürülürken de 
kan ziyaından ölmü~. 

Alpullo teker fabrikam te
ker ithalib ile iftiıal eden 
tacirlerle anlaşmıştır. Ruslar 
da ucuz teker getirterek 
rekah..:t yapmaktan var. ıcç

mi'1erdir. 

•- Gazi Jh., tetkik ...,.,_ 
hallerinde memleketin ua.dl' 
dertlerile yakinen mqpl oltr 
yorlar, ikbaadl, idarf, içtdll,r 
birçok nokaanJar görübnDr 
tür, ancak vaziyet nevmit 01" 
cak derecede değildir. 

kabil olmadığından! .. 
Adnan B. ( Balurk~y, Yeni 

mahalle, 63) 
- Aranmalıdır. 
- Neden? 
- Ortalıkta bu hususta bir 

çok dedikodular var; herkes 
tüphe altında kalmamak için.. .. 

lhsan B. ( Hukuk fakültesi 
3 fincü sınıf ) 

- Araştırmalıdır. 

- Sebep? 
- Sebep mi? Memlekette 

aui istimaller yapıldığı hak
kındaki şayialar önilnde buna 
lftzum ve zaruret vardır. 

Tehlikeli Binalar 

Fatihte Zincirlikuyuda Ha
mam ıokağında oturan Yusuf 
Kenan Efendi dün akşam 
fula sarhoş olmuş, Rif at-
efendi sokağından geçer-
ken bu sarhoşluğun tesiri 
ile kendini bacağından bıçak
la yaralamıştır. 

Dünkü Kazalar 
l - Kartalda arabacı Yer

ginin idar sindeki ylik ara
bası bekçi Kadri ağanın 5 
yqmdaki oğlu F uide çarpa
rak yaralamış~r. 

2 - Şof6r Maımır Ef .nin 
idaresindeki l 867 numaralı 
otomobil Beşiktaştan geçerken 
Hasan Tahsin Efendi isminde 
birine çarparak yaraJamıştır. 
Şoför yakalanmııtır. 

olarak alınmış. 
Bir gece evvel Fevziye Ha

nım bir r üya görmUş, e_~esi 

sabah komşusu Saffet Hanıma 
tabir cttirmiye gitmiş. Çoc..ığu 

da evde, bir odada bıra:.mı ş . 

Bu hikayeyi dinliyen dok
tor, çocuğun omuzlarında 

morarhlar görmüş, dayak ye
diğinden şllphe etmiş, cesedin 
im.rga nakline lüzum göster
miş, bu morartılar hakkında 
Raife H. , kızın birkaç gün 
evvel merdivenden düştüğün& 

söylemekle mukabele etmiştir. 

~~-------t ---···------------~-
Balıkpazar~ ~~ 

. 
Sel Albnda Kaldı 

Polis Mutemedi 
Para Aşı!".an Muhtar 

Ef. Yakalandı 

Dahiliye Vekili 
Şehrimizde 

Şük.rn Kaya bey : bu sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Yağlı Boya 
·Bunun için B1r F ab

rika Yapılıyor 

Bu meyanda gördnk ki f•· 
lilerin aalihiyeti muhtelif fıl" 
beler tarafından alınmıtbr. sıı 
yüzden hemen hemen balJı 
merci.siz kalm19, mllracaat ecW 
cek bir 'er bulamamıştır. 

Binaenaleyh lıalka mn-' 
bir merci göstermek Ye bO 
şekilde yeni bir teıkillt 
yapmak lhımdır, ancak blJ 

İzmir ve Mersin limanların- ıekll henüz kararlapnlf dr 
dan giren boyalar hariç ğildir, görülen ııoksan .,, 
olduğu halde yalnız İstanbula ihtiyaçlara ıöre verilecek ki' 
her sene (200) bin kilo yağh rarlar için ~Gazi Hz.nin .er-' 
ve (150) bin kilo da vemikli batlerini ikmal etmelerini belt' 

Dün gece yarısından itiba- boya ithal edilmektedir. Bun- lemek lhımdır. 
Maliye Vekili iyileşti ren bu sabaha kadar ; ehri- Polislere ait 3'000 liraya lann kilosu asgari 60 Ye a- Bundan aonra vaziyet tetı' 

Belediye şehirde mevcut Saracoi!u Şükril B. nekahet mizde şiddetle yağan yağmur yakın parayı ihtilas ederek umi 200 kunt olduğuna göre kik edilip mukarrerat jttiJa" 
yıkıJma tehlikesi gösteren bi- devreaine dahil c lmUftur. lstanbulun münhat yerlerini kaçan mutemet Muhtar Ef. .enede İstanbul boya için bari- olunacaktır. Sise tim~ ~~ 
nalan tesbit ettirerek sahiple- k B Zonguldakta yakaJa11DHfbr. co vasati (300) bin lira kadar dan fula Yerilecek ~ 

bı M ıuya gar etmiştir. ilhassa bır" para .. ermektedir. ı . 
rine te igat yapmıfbr. uay- " ıstan- ktur 
ye~ mOddet zarfında tehlikem Bira Meselesi... Balıkpazarmm deniz kenarına Dalgalı Borçlar bulda yeni bir boya fabrikası yo P~ankare Hasta 
· al ed!'-· b" alan bel Bomonti fabrikam lokanta- yakın yerleri geçiJemivecek Hususi komisyon kcndis;._ açılmak irin bir ..:-1.et t-•eb- ..... ız e wuıyen m e- ~ ........ r- fUA _,. S.btk Fruınz INıpekill ,.... 
diye yıktıracaktır. Belftellye alara faz.la komisyon Teri)me- haldedir. Bu civarda dükkan· havc 1: edilen tetkik.abu yanauu bilsatta bulunmuş ve Alman- ırei&icümhuna Ma.yö Puanlı•,. 
düıa Sultanahmette bu çeşit sini kabul etmiş, bu 8UJ'etle lan olan Esnaf belediyenin 1 bitirmiştir. Tediye edilmesini 1 yadan bir boya fabrikasının rahataızlaamıftır. Abuli ınhh~~ 
iki binayı yıktırmıya bqla- biranın ucuzlatılması teşebbü~ iddetle nazan dikkutini cet- lazım gördüğü borçlar derhal \ bazı formüllerini aabn al- endife uyandu ıraktadır. Bir eir". 
mıştır. ıll de ·kendiliğinden s&nmüştür hediyor. tediye edilecektir. mışbr. bkalı bulunuyor. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikaı =es=,=.:========== = R=a=z=a=r=O=la= R=a=sa=n= B=. =v;=e==T.=a=sa=r=r=~ 

11 Ha1an Bey - Şu bizim cıu .,arda fula bir çivi 
TU, .layım. 

2 ı Huan 
ltab!rm. 

Huu Bq - iilr k\18bara aldıa. Fakat tçhl• ~ 
Bey - Şu atlaı FUÇUIDI da yer , 3ı Huan Bey - Kıyıda bucakta kalmıt afak ı 4: Anaeml - Oilum1 - yapacakaaa lııunlan? . ..d 

tefek M bulanan 1retir ! para yok, b• .. .a. W yte ı•ylv atacaJı111. 



Hergün 
~ Para-;j;,. Detil 
k~ Ve Zamandan 
r asarruf Etmeli giz 

M.ZEKERIYA 
..._ Anıerikada F ord fabrikuiaı: 
~tlretçilerin ıeımesi mem
'-clıır, Çnnldl ziyaretçiler f ab-

~~ rezerken amele itini 
'""llcıp bir dakika ziyaretçi 

~~--!! ...... K . 
~un ısası -Şalkınlık 
Alametlerinden 

. )Jiri Dqha •<!' --· 
Fena fqlrdılar. H~rr n 

bir gaf yapıyorlar: Bazan in
laliba hücum ediyorlar, bazao 
fırkanın esranm atırlarından 
kaçırıyorlar, bazan bindikleri 
dalı kesiyorlar. 

Serbea fırkanın öltimftndeıı 
mlltevellit botluk, Serbesç.iler-

~ ~ olabilir. F ord fab
~da ylz elli bin amele 
........ ( 150 ) bin amele her 

~ için bir dakika le.ay
~ ( 150 ) bin dakika yani 
~) saat isnf edilmit olur. 

1 - (100) kauatp ~ ..,,..._ ( u. > 1 ı - WnaM ._... ••kbk çok 1 J - Ayatuu JOl'l'amna ... uzatan den ziyade onları pşırttı. EY. 
kazanıp (1001) harayudaa ....... bSM•ak ..... hınpla hMwk ... eldir. •wkbk Wftktlrir. Yelki gün, bir tanesi, Fethi 

=;lmliil.;.~iiİİİİİİ.;İİİİİİİİİİİİİİİ;;İİİİİİİİİİİİİİİİİ;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~-\J Beyin Paria aefirliii zamanın· 
~ .. ziyaretçilerin çoğaldığını 
~tinüz o va!<it bu İ!iraf 
~unç bir yekün tutar. 

.411 da fazla talısisat alarak •ui 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ ~;;:::!: = 
Fakat F ord bununla da kal· 
~ fabrikada kullanılan 
._, ham maddeden bir dirhem İzmirde 

a. .......................................................................... 111!!~ .. ~~ .. ~~~ ... 1 mıdır? 
P • l • • Bu nud söz? Hllk6met ıayri 
eynır enmız kanuni paralar daiabyor idiH 

' israf edilmemesini temin 
~İftir. Meseli F ord f abr.:
""llatıda bir giinde yanan kö
~ knlünden, dumanından, 
~dan, hararetinden birer 

fil istifade edilir. Bacalar-

~ duman çıkmaz ve bir 

aGıı İçinde kullanılamıyan ar

t.it bir kii!'eği geçmez. ,,. 
ı..:_ :\nıerikan mecmualarından 
~de okumllfhını: Bir fab-
"-t.1r fabribs11un kazan~m 
~İftirmiye karar Termit. Ka-

~- daha eUi aene çalışa· 
~k kabiliyeti baizmif. 
~~ hergfhı elli ameleyi 
"ili ediyormuf , halbuki 

'-ı listem kazanlar kullanmak 
~etile amele miktanna (10) 
~e indirr. ·k mümldinmilş, 
L:._. tasarrufu yapabilmek için 
~ç yüz büa dolar 1arfet
'-ek icap etmİf. 
w.._ ~disine bu büynk ma .. 
-~ airmenia m•=-z ol
~u aöylemifler. Fabrika
b,_ 'q _ cenba Yermit : Ben 
~ phpn ameleye bet 
~ gündelik yeririm. Yeni 

'1 aayainde ( 40 ) amele 
,.__ {2oo) dolar tasarruf ede

"*'-. Bu tasarruf bir ıenede 
~ elli aenede fU yekünu 
i::"· Binaeaaleyb aetlcede 
~ç Jk bin doJar taurruf 
~ demektir. .. 

iki Futbol Kulübü 
Birleşti 

lzmir, ( H.;;;i ) - Futbol 
heyeti fikstürft tesbit etmiftir. 
Maçlar 19 kinunuevvelde bat
lıyacaktır. Mevsimin en pyam 
dikkat hadisesi we Sakarya· 
Albnay kulüplerinin ( lzmirapor) 
ismi aibnda birleşmeleridir. 
Sakarya bu senenin şampiyon, 
Albnay da ıeçen sene ikinci
sidir. 

Altay, Atina seyahatine 
hazırlanıyor. 

Tütünlerimiz Ve 
Almanya 

Dün Akşam Pariste .. 

Sabık Başvekilin Felce 
Uğradığı Rivayeti Çıkb 

Parla, 18 (A.A) - M. Barthou, Madam Poinc:areain ...,. 
dinden aynldıia aırada M. Poincarenin 11hld yaziyeti bakkmc:la 
mal6mat almak iati1ealere verdiği ce,apta, ubahleyin ortqa 
çıbnlaa eaclifeli haberleri tekzip etmif, M. Poincareain rin
yet edilditi gibi bir "&remi" buhranmclan muztarip bulunma
clığun Ye felce utramadıiını İllft etmiftir. 

Yeni Kabinenin Beyannamesi Hazır Jır 
Paris. 16 (A.A) - Nazarlar meclisi, hlktmet beyannamesinin 

ana hatlaruu teil ic el naif, ikb .. di nzjyet hakkında totldkatta 
bulunmuştur. 

Fransada Feyezan Devam Ediyor 
Vayonne, 16 (A.A} - Son t5 gün zarhnda yağan gayet 

fiddetli yağmurlardan son~ YUkubulan feyezanlar b07a.k 

ıth ı "t R · l · Ç k yollardan yedisini kapatmıft_ır. 
a a esım en o 1 Adur nehrinin de taşmasında ıdhlayı vaziyetin bir kat 
A r t t ı r ı l d ı daha vabimteşmesinden korkulmaktadır. 

~rlin _ - Almanya hnk~ Behçet Bey Aptülhamidin Veresesi 
meti 1 kanunuevvel l 930 tarı- Muhtelit mahkemede ikame 
hinde çıkardığı bir kanuala Vaziyeti iyi Bi;:-Haldedir edile. daftliın rü'yeti dla Wt-
baza mali w: iktısadi tedbirler miftir. Mahkeme ademi aall-
allDlftır. Bu arada tütünler Evvelki gtin Hayri B. tara· hiyet karan vermİftir. 

fından yaralanan Tütün inhi-
bakkında yapılan takyidat san umumi müdürü Behçet Borçlar lhtilifı 
Türkiyeyi bilhusa alibdar B . . h . . d' tC. hU' .'\ t' h ·cı bo . eyın va.ııyetı sı hıyesı iyi ır. uun i<ume m an rç• 
etm~~· Behçet Beyi operat6r Kemal lar işirlle Alman ve ltalyan 

Şimdıye kadar laam tüt6- Be t d • tm lct d' B ..rn. hlmilleri ile ayn ayn anlq
niln 100 kilo.undan 80 mark yatı et avı e e ~· ır~ u3

1
..... bğı hakkında bir rivayet deYe-

a!uurken bu w:rgi timdi 180 Yeky Beu b::nba~e ıyba y~pıda- ıran etmiftir. Fakat Aakaradaa 
marka flkanlmıftu'. Puroiana ra ~· eyın acagın a ıelen lıaberlerde bu rivayet 
bia taaeaiadea IO aark ah- kalml.f olan bqua çakanla- ı k~t'i surette tekzip edilmekte-

mrkea timdi t.u miktar 11,5 

marka çıkanl1D1f, cigua sabf
lanndan alınan yüzde 33, yllzde 
a8e çlkanlllllfbr. 

Adalar İskelesinde 
Bir Çocuk 

caktar. dır. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma/ 

Enelld gün Millet Besim Atalay B. o 11-

Biz, günlenleoberi tasarnif 
'-L.c1a propaganda yap
~ llleflUlüL Fakat ltlitün 
~l'l_d6ğümlb tasarruf, p;r·a 
~ektea ibarettir. Evvelsi iece Köprll Adalar 

p..._ INriktinnek tasarrufun iskelesinde terkedilmif Oç ~n-
medisinde Süreyya Pa- rada. bir mfiddet içia 
pnm istifası konuıulur- Serbes fırkaya intisap 
ken BeM Atalay B. di- etmif olu Haydar Beyi 
JOI' ki : habrlamakl• vaziyeti kur-'- '-a fddidir. ASll tasarruf, lük bir erkek çocuk buhm

'l) \le zamandan yapılan ta- muş ve Ali RlZa tesmiye edi
~- Bizim aibi fakir, lerek Darliliceıeye iÖnderil

~,,. basit bir millete para miftir. 
~eaini, daha muktesi- Ticaret Odasının Raporu 
~ binaenaleyh daha faki
ht.ı_ _Jafamaaaı telkin etmek 
----.ıır ve pnaiabr. 

'- lfaıbuıu 1Ma ciünrada siy 
laabanunın en çok israf 

"ita -:11 tİz D!-! • • -~ ' -uıe • D1&1m IÇlll -ym 

Bir saban ıazetesi Ticaret 
odası tarafından Gazi Hz. ne 
verilen raporun iade edil
diğini yaZDUfbr. Bu mesele 
llakkında Ticaret oduı umumi 
kitip vekili Temk Bey bir 
muharririmize: 

- Rapor iade edilmemiştir. 
Tekzip etmenizi rica ederim, 
demiftir. 

~~ kıymeti yoktur. 
~ 6z8 kahvehanelerde 
~ OJnıyarak, evlerde dedi
~ Yaparak, işimiz bquıda 
~ ve çay içerek öldn-
'lt Binaenaleyh biz ual Belediye Bütçesi 
~e lamama kıymetini 6i- Şehir meclisinde mftzakere 
~ Ye dy Ye zamandan ve kabul edilen ldarei buıuai· 

A-- w Japmaya aıecburuL ye ve belediyenin be, !aylık 

, 

" Senede dört defa tarllllf, fakat istediğini 
ı&mediiimiz arkadaşlar aöyliyememiştir. Ona 
Yar. Bunlar memleketin noksan bıraktığı iaimler
rejimini nasıl temsil edi- den bazılarını da biz sa
yorlar. Nasıl memleketin yalım : 
... _L_! tm _,_ -~-- B Yunus Nadi B., Nec-
UllUNU 

1 ..ıJvnu-. un- dd" Sad k B H kla 
1 k. 1 di ? R' nae lD ı . • a 
ar ım er r ıyuet ma- Şinasi Paıa, Abdülhak 
kamından bunu MrUyorum. Hi . B . Arbk 

R 
• 

0
__ __

1 
mıt • vesaıre .. . 

eıı - ou arkad~ar bu li t · · ta d v 
S eya 8lZ, nı lilllD 

mezuniyet almıtlardır. Al- meb'uslann isimlerini ilive 
mıyanlar varsa makamı ederek tamamhyabilir•iniz. 
riyuet buau takip etmek· Bu listeyi yapbktan 
tedir. sonra Besim Atalay Beyin 

Be.im Atu y B.. - şu sözlerini tekrar ede;. 
Meseli Haydar Beyin me- biliriz: "Bunlar memleketin 
zuniyeti buradan ıeçmİf rejimini nasıl temsil edi
midir ? Hiçbirimiz haber- yorlar? Nasıl memleketin 
dar detiliz • ., tahsisabnı alıyorlar ? " 

'- -~ ba 1aretle medeni btltçeai belediye matbauında 
'- "'Pil bir millet olabilir budmaktadır. Y ann tuclik . 

1 
'"'-le iM. ..-.tle iktdadt için Dahiliye veklletbae 1ö11-

~ ..... 1 dvilecektir. !·--------------------" 

1 • B T Necmettin Sadık Bey meb'ua 
Bunlar çın azı av- değil midi? Niçin itiraz etmedı'? 

siyeler Yapıldı Şecaat arzetmekte bu teabhu-
hc run hikmeti ne idi? 

Aabra, 18 (Haausi) - - insanı hllcum ederken elim 
bat V eklletiııe peynirler lu:ık- itiraflara dtlşt\ren gizli adalet 

laacla 111 tedbirleri alması bittin hakikatleri ortaya çıka
taniye eclUmipir: racağa benziyor. Hem de kendi 

1 - Ektimit veya herlaangi ağızlarile r Buna halis, muhlis 
bir lm'etle tahif edilmif alt- "intakı bak" derler. 

lerdea peJir imali n ticareti ŞARKTA YENi BiR HADiSi 
meneclilmelldir. ÇIKACAK OLURSA 

2 - Peynir imal edilen 
yerlerde hastalıklı hayvanlar H a i n I e r i 
bulwıduğu anlqılına hastah-
im tamamen önüne ıeçinciy• Kendi Yuvalanna Kadar 
kadar ba pi maataka· Kovalıyacağız. 
larda peynir imalinin mea'i. 

3 - Beyaz peynir imal o

lmıan yaifı peynir iuıalltha· 

nelednde kaymak makineleri

niıı istimali ve yai imali me
nedilmelidir. 

4 - Toptan peynir 1atan
lana depolardaki peynirleri 
tahlil edilmeli ve bunlara 

mente ıehadetnameleri nril
meli ve llzerlerine "yağlı· 

dar, kontrol edilmittir" ifareti 
konmalıdır. 

V ekilet hallan temiz pey· 
Dİr yemeai için mtleair ted
birler alacaktır. 

İhtilaf Bitti 

Lik Müsabakalan 
Baılıyor 

Ola alqam toplanan htan
bul mmtaka• merkezi, mem• 
leket sporuna bir darbe wr· 
mamak emelile iyice dlftlndtl; 
karannı verdi: 

Bu cuma birinci ldlmeye 

1 mensup kulliplerden Anadolu
S&leymaniye, Vefa - Fener, 

Galatsaray - Beşiktaş, T ak.~im 
stadyumunda ıörecejiz. 

Mınt:ıka merkezini bu aoa 

kararından, ve Stadyum ida
resini memleket sporuna arız 

olan şu ailküneti izaleye ça
llflDuandan dolayı takdir 
ederken geçen haftaki mtlea
sif hadiselerin ıpor tarihine 

bir daha yazılmaması için 
lizımgelen beraberliği göster-

mesini " bilmem hangi hisse

dar ra.ııdır, abnrküle! değildir ... 

gibi makbul olmıyan hareketleri 

yapmamasını ister ve bekleriz. 

Bundan bir middet evvel Volf 
ajanıı, f r:nbların hudut üzerinde 
yeni bir klirt •ak' a11 ibda11 gaye
.Ue ban haurbldara m6sait dav
ranmakta olduklannı haber ver• 
mifti. IU.tta: aillhlan ahnaa H 

huduttan geri çekilen qiretler 
siUhlan iade edilerek tekrar hu· 
duda yakın yer1ere iskln eclilmft
lenlir, demifti. Apl umancla 
bu harebtia Türk ukeri aaaı..
filinde iafial uyandırdıtuu cla 
.öylemifti. 

Son ~)erde l'elen miitemmlaa 
haberlere auaraa lraa blldl•eti 
harekat uauında itan topratma 
kaçmıt olan bazı 91klya reislerini 
o zaman tHkif ettltl halde abi
rea serbu b1rakmıfbr, hu serbes 
bvakıl .. n hainler aruaula luaa 
Nuri denilen eclepalz de Tanlar. 
Fakat salihlyettar mahaflld• 
alınan katı malümata pre h 
hainler budut Gzerlade ye•İ bir 
hadir ~ f.dıardıklan talıdWe kmcll 
JUY&ıanııa kadar koYalanacaklar-

dır, bu hususta ehemmiyetli tedblrlw 
ahnmı .. ır. 

ASKERi SUÇLARIN AF t'E 
TECiLi HAKKINDA 

Meclise 
Mühim Bir Kanun La

yihası Verildi. 
Hük6met, bikme raptoluaaa 

Yeya muhakemeleri henin cclrill• 
mekte olan askeri ıuçlann af Ye 
tecUi hakkınd4' bir kaaun liyilaua 
huırhyarak mecliıe nrmiftir. 
Fakat vatan ve devlet kuvvetleri 
aleybtnde İfleamit cürUmler Ue 
uran askerir•ri ifıa, hiyaneti 
harbiye n cuuluk cüriimleri, 
aıkert itaat ve lnkıyadı bozan 
cürümler, cebren ırza reçmek, 
.. lam aldürmek, hırsızlık, emni· 
yeti ıul i.timal, ahtekirlık, do-
landıncıhk, irtikip ve lrtİfa, zim
mete para l'eçirmek ihtiliı, silki 
ukeriyetien tart, ve alb ay hapse 
htıkmedUnııesi lhımgelen suçlar 
hu af kanunundan hariçtir. Maa
nıafi 8', 90, 96. 98 Ye 106 neı 
m <!delerde ıdkrolundutu veçbile 
c zalan hizmete tabi olan mar 
eüriimleri aftan müıteflt olacak
lardır. 

Bu gibiler kanunun nefrinden 
itibaren üç •J zarfında memleket 

famızdaki mütella fa haberle 1 ıhilinde ise ah& askerlere ha· 
soa dakik•da tahakkuk etmit I rıçte 18eler kouolo ... elen mi• 

[Şu halde bugün 4 ncll say· 

oluyor .. J r • :t't etMr '' dhi•"· 

' 
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&iZİYİ &ÖRE· 
• • • • 

BILSEYDIRIZ ... 
Hangi Dert Ve 
Müşkül/erden, 

Bahsederdiniz ? 
istiklal Mahkemeleri 
Mahkumlarının Affı 

BliyUk Gazi ile görllşürsem: 
Bundan altı ıene evvel, 
Takriri Sükfuı kanununa tev· 
fikan on beş ıene ve müeb
bet kalebent cezalarile mah
küm edilenlerin affım diler· 
dim. Çünkü Şark btiklll mah-
kemesi mahkfımlarından aff e
dilmemiş hiçbir fert bile kal· 

mamışhr. Buolann da affedil· 
mesi ulüvvücenap eseri ıayılır. 

Kat'iyen Kendisini 
· Düşünmigen bir .Şahıs 

* Memlekette herşey h3lita-
biide, tekAmülOne devam edi
yor. Kanunlarımız: da iyi. 
yalnız hayat çok pahalıdır. 

Tahammülü aşmıştır. Büyük 
Ye korkunç feliketlere galebe 

eden debanı.z için bunu bal· 
letmek te işten değildir. 

Lütfen bayatı ucuzlatmak 
için kat'i bir tedbir tavsiye 
ve ipret buyurunuz. 

Kadlköy, Moda 23' N. 

Cahit 

* Gazi Hz. ni görseydim ıun• 
ları söylerdim: 

1 - Her Türkün rubunda 
atıcılık ve nişancılık vardır. 
Fakat bunu tenmiye edecek 

yerler ve vasıtalar yoktur. 
Tayyare cemiyeti tubeleri bu
lunan yerlerde birer atıcılık 

ve nişancılık yeri açılarak 

çocuklarımız atıc:lığa alıştınl· 

malıdır. Hem de cemiyete bu 
ıuretle bir varidat menbaı 
temin edilir. 

2 - Milkellefiyeti askeriye 
kanununda silih albna alınan
lann muhtacı muavenet aile
lerine idarei hususiye ve bele
diyelerce yardım edileceji 
aıılıdır. Fakat bu yardım hiç 

hükmündedir. Bir yuvanın sön· 
meme.sine müessir değildir. 

Binaenaleyh bu gibi aile reis
leri askere alındığı zaman 
vakti hazarda bedeli nakti 
efradı gibi kısa hizmete tabi 
olmah ~e seferberlikte hiç 
olmazsa arka hizmetlerde kul
lanılmalıdır. 

Ankara numara 6 

Ali Heıaip 

• K.tiçOktenberi Galata ithalit 
fftmrüğünde çalıştım. Burada 
bliyUdiim. Çoluk çocuk sahibi 
oldum. Şimdi bir karne mese
lesi ortaya çıkardılar. Beni de 
kapı dışarı ettiler. İhtisas ve 
liyakat ararlarsa bunları cami
im; beni niçin kapı dışarı etti
ler? ihtisasa ve liyakate hUr
met edilecek bir devirde ya
ıadığ-.mıza kanaat ettiğim 
için bu gümrük meselelerinin 
bir yoluna konmasını Büyük 
Gaziye .rica ederek yalvanr
clım.· 

HHldSy No. U 

S. R. 

lnAuar idaresinin luıdın .,,..ı •• ı gapr•lı tlltilnl•rl lf lerlerbn 
Ticaret oduınm Gazi Hz. ne aarfmuar etmesi, dejilıe ta- teına olmak kere bll6mum ıında arzettiğimiz istiınaiyet 

hazırlayıp verdiği mtıhim bflannı piyua fiatlan llze- rtı.umdan muaftır. Resmi bir ve imtiyaılara malik inhisar 
raporun ( Tlltün ) itlerine ait rinde menfi tuirat yapmıya- mlleueae olmak aıfatile de faiz idaresi ile de rekabet ıabasın-
faslıdın cak makul hacllerde aatmau- ve komisyon meselelerinde da karşılaşmaktadır. 

ihracat ticaretimizin memle- mn temini ıaY,anı temennidir. çok müsaadeli bir vaziyettedir. istihsalin Azalması 
kete getirdiği paranın dBrtte Yaprak" Tütün Dahili sarfiyattan kazanarak inhisar idaresinin, birçok 
birinden fazlaıını t~min eden Filhakika Tütlln inhisk ida- bu vaziyetini kurtarmakta, iJı.. bağlarla sarılı olan tüccarları-
ve hllkdmet bütçesıne de ıe- • • . • lb" . . racat ttlccarlarımız gibi görmez 1 d·ı . k • . . . resının nızamnamesı :H ınncı mız a arzc ı en şeraıtte re a-
nevı vandatın onda bırınden dd . d ( k' b d bil" tntUnlerini de zararına satmak- b t• b ' k l . d . . _ ma esın e sev ıya a ıye e ı, ırço tüccar arımızın 
~i:a t es~nı v~r~~tnt;~nn. m;m· için tütün bey'ütirası hazinei ta değildir. Halbuki ihracat piyasaaan çekilmelerini, diğer-
e e aya ı sa ıyeıı ze- 1· f t' ) k tahb tüccarlarımız lüzumu halinde leriııin de çekı"lmek mecburı·ye· . d k' t . 1 . b'lb ma ıye men aa ıne o ara 
rın e 1 esır erı 1 usa ma· • h" d d ) d il k istikraz ettigıv' paranın faiz ve tini kuvvetle hissetmelerı"ni za-lü d Tüt" al 1 m ısar a ır. en me d:e ve 

m ur. un Y nız mem e- b ı k t-t- 'h tı komisyonunu, bilvasıta veya ruri kılmıştır. Filhakika yalnız 
k t t . d'V • büt . ununa yapra u un ı raca 

e e ge ır ıgı veya çenın b b ak . b b"l" t b'l" ·ı · t b ı · d varidat faslına ilave ettiği para ıer es ırakılm ta ıse de u ı avası a ı umum vergı erın stan u pıyasasın a muame-
mikfarlarile değil, tütün zeri- ıer~esti birçok. istisgaif et. ve ve rüsumun yekununu görmez leden çekilen firmalann ade
yatı yüzünden geçinen erbabı imbyazata malık olan nhısar tütünlerden uğradığı zarar dini göz önünde bulundurmak 
ziraat ile tütün işlerinde mt\s- idare~inin tütün ~?c .. carl nm~z.• miktarını nihayet yalnız ihraca meselenin ehemmiyetini kabul 
tahdem amele miktarının faz- yaptıgı rekabet yuzundeo fılı· inhisar eden muame~esinin te- için kafidir. Böylece ihracatçı 
lalığından dolayı da büyük yat ve tatbikatta ağır. surette sisat ve saire için icap ettir- tütüncülerin azalması, müstah
dikkat ve ehemmiyete layıktır tahdi~ata uğram.akta?ır. diği maıraflan, maliyet fiatına ıilin tütün satışlarında rakip 
ve tütnn zer'iyatı veya işle- · Resım Muafıyeti Farkı ili veye mecburdur: Ve bu bulunmamak yüzünden inhisar 
mesi ıuretile hayatlarını temin İnhisar idaresi bir, ikisi müs· mecburiyetlerden ıonra karşı- idaresinin fiatlarma mutavaati 
eden vatandaş miktan da bir ve bu da istihsalat miktannın 
milyond•n fazladır. ~or Lik Maçları Şim~ azalması ve istihsalatı an, nefa-

"' ~ setten kaybeylemesi neticesini 
Tütün Ticaretinin verecektir. Ve vermektedir. 

G Ü ç 1 Ü ğ Ü d i 1 i k K ad 1 köy t Binaenaleyh inhisar idaresinin 
Gene maldmdur ki aon se- tüccarlarımıza yaptığı reka-

betin zararlarına idarei mez
nelerde tütün ticareti, ıerek \! G ti• 

• 

'- . il\ eç kure satışlarının miktarında 
müatahıil memleketlerin, re- v değil, bilhassa bu satışların 
rekıe imkln bulurlarsa müs- alelumum satış ve ihraç fiat 

teblik memleketlerin tiitlln Eveli ak,am İstanbul mınta- ıeyi iyi görerek, iyi bir sureti ve şeraitinde ika ettiği büyük 
imalltım arttırmalarındao, it- f hal bulması .,.yanı takdirdır· . tesirlerde aramalıdır. halltçı memleketlerin tezyit kası ve ntbol bunların heyeti r-

ettikleri, daha da tezyide ait- fevkalade o arak toplandı. Bir Sual Satışlar 
tikleri resimlerden dolayı ;uç- Geç vakitlere kadar devam Stadyom sabiplerile, lstanbul Tütlin inhisar idaresinin 
leşmiştir, güçleşmektedir. Gün- eden içtimalardan sonra Tak- mıntakasmm bugünler içinde yaprak tütün ticaretinde tüc
den güne agv ırlıııcan vaziyet, ıim sahası sabiplerilc kontrat anlaşması ve hatta bu akşam carlarımızla arzedilen şekil ve 

- l k d l'k ı mukavele aktife cuma gu .. nü · k b · 'h mukta:ıi tedabirin ittihaı:mı yapı mcıya a ar ı maç arı· şeraıtte re a etı, ı racatımızın 
K d k .. h d 1 yapılacak maçların taksim sa- "k d d icap ettirmektedir. Bu vazi- nın a 1 oy sa asın a yapı· d mı tarı üzerin e e müessir 

masına karar verildı'. basın a olması kuvvetle mel- 1 b'l k b' h . t' h yette harici birtakım ava- buzdur. o a ı ece ır usu&ıye ı mu -
Şuna nazaran Taksim saba- t 'd' F·ıh k.k b. 'h t milin ve bundan maada dahili 1 t b 1 fu b 1 b" . 'l'k evı ır. ı a ı a ır ı raca sına boykot yapılacaö-ı hakkın- · s an u t o ırıncı ı mil-

bazı hususatın tesiri vardır. 6 sabakalannın en hararetlisi ola- tüccarının, memleketin bu mü-
da şu veya bu gazetede intişar b. dd · · k l Harici olan tesirattan sarfı cak olan Beşiktaş-Galatasaray, ım ma esmı uza ve ya <ID 
eden yazıların sıhhati natamam G ı F b h l t l k k nazar edilerek dahili tesirler· a atasaray - ener a çe maç· yer ere anı ma şev ve 

d b b bir şekilde zühur etm~tir. )arına artık Kadıköy sahasın- imkanını kudret ve kuvveti-
en en mü imi crveçhi iti lstanbul sporunu bir araya h 1 arzolunur: da ta it o mıyacağız. ni bulabilmesi, tütünlerimizi 

toplıyan ve birçok heyecanlı Şuna nazaran birinci küme halen almıyan, fal<at uğraşıldı-
Bandrol Lazım! maçlara sahne olan, en niba- Taksimde, ikinci küme Kadı- iı takdirde almaları mümkün 

Bir defa esas halinde inhi- yet like dahil olan kulüplerin köyl saba1ında resmi müsa.: olan meıiıleketlerde tanışabil
ıar yerine bandrol sisteminin mali vaziyetlerini dilzelten bu bakalara devam edecektir. mesi ıçın kazanması yani 
kabul ve tatbikinin hem ha- sahanın futbol faaliyetinden Fakat şunu öğrenmek isti· gayri müsait şerait tahtında 
yatı iktısadiyemiz, hem de mil- mahrum bırakılması bUyük ha- yon•z ki futbol heyeti her sene İnhisar idaresi rekabetine 
li hazinemiz için daha çok tadır. birinci takımlara oyuncu yetit· maruz kalması icap eden tü
faydalı olacağı muhakkaktır. işte bunun içindir ki muh- tiren, birinci takımların faa- tün aatışına imkan ve müsaade 

Şeraiti hazırada ise inhisar telif şekillerde ıişirilerek 18· liyetlerini teshil eden ikinci veren piyasalarda inhisar ida
idaresinin yaprak tütün ıatıı banın boykotunu iatiyenlere takımlar maçlarını ne zaman resinin rekabetine maruz bu
ve ihracından mümkün lae karşı mıntaka heyetinin her· yapabilecektir? lunan tütün tüccarlanmızdan 

1~ anbul MalJiilUNJ.!rr.ı 

&IZETELER nns 
SÖYLÜYORLAl1 
Gazi Gençlik için~~ 

(Cumhuriyet) te Yunus :.~ı 
Bey bu serlavha altında ı) 
~= , 

Gazi son seyahatinde ~ 
arifimizin cereyanile b ot 
en ziyade alakadar olu~aı

nıı~ 
Bu alaka soa Dat 
nun ziyaretinde son ! 

d \ıııv 
yesini bulmuştur ene " 
Orada Gazi gençliği tı!' 
gençlik Gaziyi kucaklaıJl'ş bİ' 
istikbalimizin emniyeti b~ ~t 
tip tükenmiyecek se"gı 
anlaş madadır. 

Sermayesizlik.· ~ 
(Hür Adam) bu serls §!' 

altında memlekette aekiı ; 
nedenberi iktısat saha51"dır 
büyük birşey yapılmamış 01 

j'unu ıöylüyor. .. ~ 
( Vakıt ) ( Yarın ) ve ( WıJ' 

Doıtu) gazetelerinde bato>' 
yoktur. 

Tecrübe ·~ 
(Milliyet) in başmakal~ 

bugün Falih Rıfkı Bey yaı . 
br. Bu ıerlivba albnda ik~ 
dl vaziyeti tetkik ile ıı:ıef»" 
dilr. Diyor ki: . 1 

Bizim bugün çektiğiıJJıı irJ 
kıntınm daha fazla ve d 
ağırını her memleket çekif'~ 

Bütün hudutları aşınıŞ ~ 
her tarafa yayılmış olan ti 
salgından ne Türkiyeyi 1<0

; 

mak, ne de salgını durd~t• ~·~ 
bir tedbir bulmasına ılJl 
yoktur. 

··\~( 
Halka biraz hakikati •01 

meyi öğrenelim. 

Samsunda Spot 
Yeni Belediye Bit 

Saha Y aphrıyor 
-- . dil'' 

Samsun (Hususi)- ŞıJll of 
kadar ihmal edilmiş olan 5~.~ 
cularla yeni ve genç belt19

16' 
heyeti alakadar olmıya baŞ d~ 

Senelerdenberi saha ııeotf 
bilmiyen bu gençler için fe ıt 
mevkiinde bir yer ayr~IJ11 Jt 
şimdilik beş yüz liralık bıı' pif 
tahsisat verilmiştir. Burası c' 
stadyom haline kooını~ıı l 
lışılacaktır. Eğer merkeıı d r.' 
mi de biraz yardım e esef 
bittabi meydana çıkacak e 
daha güzel olacaktır. ~~ 

Diğer taraftan Halk fıı' ~'J 
da gençleri çalışmıya tt ,,_~ 
etmek için bir kupa k~Y11 ~ 
bir turnuva tertip etmişti~~(~ 
turnuvan!n ilk kur' ası ~ti 
ocağı - idman Yurdu) tıı 
larına isabet etmiştir. 

Ha111il . ,1 
tütün için ehemmiyetierı b~ 
memleketler piy.:salaruıt ~' 
yük fedakarlıklarla kaı:ııt '" 
larım istemek ne doğruclııı' 
ne de mümkündü.... f3'ı 

Y unanldar Ve ı ~~ 
Yunan tütün tüccatlıı:.,l 

ve ticaret teşkilatının _"{,
0
1' 

tütiinleri için birer ınıs} '" 
gibi çalışabilmelerinin sıt0J, 
hikmetini orada, bizde 0! ~ 
gibi tüccarların imtiyaı.ı• ~ 
idarenin rekabetine nıatll~ 
lunmamalarında aramalıdı '/ 

Binaenaleyh y:ukarda ·dl 
dildiği veçhile İnhisar~ 1 •-r 
sinin mümkün olduğU ,ı 
dirde yaprak tütün sa~[~~~ 
ihracabndan saıfınazat et~ 
veya bunu piyasanın icaP "~ 
diği makul Hatlarla Y'r 
temin olunmalıdır. 



~~&~~~m=~=e~~~ Ha~~~~ e~~·~K~a~d~z~n~V~e~K~a~l~p~h~l~e~rı~.L 
Gördükler;miz ispanya lhtililine, ·Akim Kalmış 

Açık, Saçık Resimlerden 
Şikayetçi Denilebilir Mi ? . 

l - AhlAkın neı:ahatinl boun bir 

tnkıın açık, saçık rl":ılmler timdi bazı 

gnztclclcrc ve dükkan t•:ımckfınlanııa 

intilı:ıl etli. Dunlar, genç kı.,lanmı:ı:ın 

nl"2ahdlni lhlll etmekle kalmıyor, fu

zu.1 yere p:ıramı:ıın Avrup:ıya çıkması

na da sebep oluyor. A~ lçtlmai

mlr.I dnrbe!iycn bu çe,a yazı ve rulm

lerln men'i, 

2 - Mahalle aralarına kadar ıokulan 

uygunsuz ve boyalı kadınlar bazı toy 

ve namuslu gençleri bile iğfal etmekle 

ve :ı:ehirlemektcdlrler. Men'i fuhuş kanu

nu bunu adamakıllı yapamıyor. Daha 

esaah bir mücadele ,ekli hu:ırlan

ınacını rica ederim. 
Beyoğlu Gümü,auyu 

Hululi ıade 

M. M. 

Anado!uda Dolaşan 
Bir Zatın Şikayeti 

Anadoluda do'aşıın bir :ı:at yanyor: 

Anadolu halh lataayonlannın l ıaıl~nn
da ıu, portakal, elma gibi eşya aatarak 

~~k parnaı kazanmak lıtlycn kliçük 

T""urk yAvrulanna fena munmelc ediliyor 

ve trenden u:.:ıklatlırılıyorlar. Dilenerek 

dcfn, ticari 'ekllle ha:ratlarını , ka~an
ınak iatlycnlere bu muame'. •İ reva 

"(Ürmlyellm. Eğer bu bir nium i~in.1e 

nlçlı, muayyen lıı;lnsyoolara munhuır 

kalıyor, dcğllae keyfi harekete nih_ayet 

verelim. 

Fransız kabinesi teşkiline ait . intibalar: Reisi

cümhuru görmiye gelen fırka reisleri ga:=eteci

lerle konuşuyorlar •. 

Cevaplarımız 
Bahçekapıda Basri Beye: 

Göndermiş olduğunuz mektup 
mevzuu dahilinde uzun zaman, 
uzun uzun neşriyat yaptık. 
İnşallah tesiri basıl olur. .. 

Trabzonda mütekait · Nadir 
ı3eye: Gazi Hz. ne bilvasıta 
istida takdim etmek mümki\n
dür. Maruzatınızı doğrudan 
doğruya bildiriniz, daha muva-
fıkt:r. 

Zonguldağın Elektriği 
Zonguldak belediyesine ait 

elektrik santralinin elektrikle 
( reklam ) yapmak istiyeıı dük
kanlara mahdut miktarda 
cereyan. verdiğ!nden . . şi~ayet 
edilmişb. Beledıye reun bızzat 
gönderdiği mektupta, bu tah
didin elektrik sanbralinin vazi-
yetinden doğma bir zaruret 
olduğunu, bundan sonra hiç 

" kimseye vermemekten ise 
cereyan derecesinin tahdidi 
muvafık görüldüğünil bildiri-
yor ve santıralin tevsiine ça
lışıldığını haber veriyor. 

SON POSTA: Dairuine 
taalliik eden bir .Qıesele ile 
ıüratle alakadar olarak derhal 
vaziyeti tenvir eden bu bele
diye reisine teşekkür ederiz. 

_ TAKVM_ 
Can 31 18-Ka.evvel-930 Kasam 39 

Arabi 

27 -Recp - 13'9 

Vaklt-Eurnl-Vas:ıtı 

Ginetı 2· 3Bj 7 .21 
Ôilc i. 28j 1'2.11 
b.ındl 9. 48 14.30 

Ruml 

5-KlnunuevveJ-1315 

Vakıt-Ennt-Vantt 

Ak,am U.- 16. 42 
Yataı 1.39 1. 59 
lmaak 12.51 S. 52 

Tefrika Na. 3 

Daha tahdidi tcslihat kon
feransı dağılmadan Avrupa'da 
harpten bahsetmiye başladjlar. 
Avn:,la memleketlerinden mü
him bir kısmı, bilhassa Fransa; 
ltalya, hatta İsviçre ve Belçika 
bu sene harp bütçelerini art
tırdılar. Merkezi Avrupa dev
letlerile Romanya hergün biraz 
daha ailahlanmıya çalışıyorlar. 
Avrupa devletleri bir taraftan 
da Rusya aleyhinde bu dev
letleri teslih ve tahrik ile meş
guldür. 

Rusyadaki muhakeme Avru
panın böyle bir hazırlıkta bu
lunduğunu gösteren mühim bir 
vesika olmuştur. Bt·na mukabil 
Rusya da hazırlıklarını tamam
lamakla meşguldür. 

Askeri hazırlıkların yanında 
siyasi toplanmalar c!a hissedili-
yor. Bu toplanmalar Rusyaya 
karşı ve Rusya etrafında 
olmak üzere iki merkezde 
vuku buluyor. Fransa bü
tün Avrupa devletlerini Rusya 
aleyhinde kendi etrafında top
lamakla meşguldür. 

Buna mukabil Rusya da 
Almanya ve ltalyayı kazanını· 
ya çalışıyor. Bazı Avrupa as
keri ve siyasi adamlarının tah
minine göre bu hazırlık böyle 
giderse 1932 senesine doğru 
yeni bir umumi harbe hazır
lanmak lazımdır. 

Roman yada 
Romanyada geçen hafta 

içinde hükumet dahili komü
nistler aleyhinde şiddetli ta
kibata başlamıştır. Her ta
rafta tevkifat yapılmaktadır. 

Romanya hükiımeti komü
nistlerin dahilde bir ibtilAI ha
zırlamakta olduklanm bildir
mektedir. 

Fransız Kabinesi 
Yeni Fransız kabinesi eski 

Cezayir valisi M. Stegin riya
setinde teşekknlj etti. Y ann, 
Millet meclisinde ve Ayanda 
programını okuyacak. Yeni 
kabine, daha ziyade ıola mü

temayildir. 

SERVER BEDi 

• • • - iKiMiZ - --
Beni ilk evvel fena niyetle ı nefesi tıkanır, ayrılırdı. Kötede 

kim öptü? Bunu merak eder- durur, bizi ıeyrederdi. Gayet 
•iniz değil mi? Ben yanağım- büyllk, ıiyah, uzun kirpikli 
da hila o ııcaklığı hisaedi- gözleri vardı. 
Yorum. En büyük çocuk o idi ve 

Mahallemizde Şeref ismin- benim yüzüme çok bakardı. 
de öksüz bir çocuk vardı. ismimi söylerken ıeıi titrerdi. 
On beı yaşında idi. Çok oy- Öksüz olduğu için cesaretıizdi. 
llatnıazdı. Solgundu, biraz bk Beni ıevdiiini lıiaaediyor• 
llefeati. Elbende oynarken dum. Onu hem çok ıevindlr-

İstinat ettiği kuvvet, daha 
ziyade az bir kısım mutedil-
lerle radikal rosyali&tlerdir. 
Sosy.llitsJerin bu · hü.kümete 
karşı nasıl bir vaziyet a!aca'k
lan belli olınilmakla berabea· 
hazı hususlit1 ~ lehte buı 
hususatta d:! deyhincie bulun
maları mümkündür. Herşey 
yarın belli olacaktt-r. 

ispanya İhtilali 
ispanyada cümhuriyet ilan 

etmek üzere bazı vilayetlerde 
çıkan isyan şimdilik büyük 
vüs:ıt kesbed..:ceğc benzemiyor. 
Hükumetin vaziyete hakim ol
duğu görülüyor. Fakat hiç 
bek1enmiyen bir anda bu ha-
reketin patlak vermesi, vaziye-:1 
ti epey sarsmıştır. Son gelen 
telgraflar şunlardır: 

Hendaye, 15 (A.A) - Saat 
(6) da birçok müfritler, (Saint 
Sebastien) hiıkümet binasını 
istila ederek tabanca ile iki 
polisi öldürmüşler ve sonra 
mobilyaları kırıp parçalamış

lardır. Bundan sonra ayni za
manda muhtelif şehirlerde bir
takım taarruzlar ve nümayiş
ler olmuştur. Tafsilat mefkut
tur. Asiler Saint Sebastien 
santralinin cihazlarını kırmış 

olduklarından İspanya ile tel
graf ve telefon muhaberab 
tamamen munkati olmuştur. 

Madrit, 15 (A. A) - Ni11.1 
resmi bir menbadan bildiril
diğine göre, (Saint Sebastien) 
(Santander) ve (Seville) iğti
şaşlarile Madritteki 11 Dört Rüz
gar,, tayyare karargahındaki 
fesat harekab süratle bastırıl
mıştır. 

(Dört Rüzgir)daki hareketi 
idare eden tayyareci Franko 
ile diğer üç tayyareci arkadat-
lannı bırakmışlar ve 4 tayya
reye binerek muhtelif ıemtlere 
müteveccihen kaçmtJlardır. 

Umumi intiba, ibtilll hare-
ketinin akamete uğradığı mer
kez;·1dedir. Çünkü memlekette 
kendisine zahir bulamamıştır. 

mek, hem de çok canını yak
mak istiyordum. Öksnz oldu
ğu için sevindirmek, erkek 
olduğu için camnı yakmak. 

Erkek olduğu için, evet, 
çünkü ben erkek olmadığıma 
çok kızardım. İçimde öyle 
tu!ıa; bir his vardı ki erkek 
olsaydım bütün dünya benim 
olacaktı. Bunun için erkekleri 
çok kıskanıyordum. 

Bir gün ıaklambaç oynuyor
duk. Şerefle ben viranede yan· 
yana ıaklaodık. Ben !Şerefe 
ıokuldum. Titriyordu. Bir ko
lu beni kucaklamak için aal
lanıyor, fakat ce1aret ede-

Barcelone, 15 (A.A)-Resmi, 
'tayyarecikrin isyan hareketi 
ıaat 12, 15 te bastırılmıştır. 

Madrit. 15 ( A.A) - Hükfı
liıet meın!ekctin her tarafında 
örfi idare ilan etmiştir. Tele
fon muhnberab kesilmiştir. · 

Madrit, 15 (A.A.) - Tay
yareler sabahleyin şehrin ü
zerinde uçarak halkı isyana 
teşvik eden birtakım beyanna
meler atmışlar ve ihtilal hareke
tine iştirakten imtina edecek olan 
efradın bulundukları kışlaları 
bombar'iııman edecekleri tehdi
dinde bulunmu~lardır. 

id "Dört Rüzgir,, Tayyare 
karargahına mensup bir çok 
kimselerle birtakım zabitanın 
jeneral (Dellano) nun kuman
dası altında isyana iştirak et
tikleri, baruthane muhafızla

rının silah1arını aldıkları, kam
yonlara bombalar doldura-
rak bu bombaları tayyarelere 
}'(ık1ettikleri tahakkuk etmiştir. 
6Hükfımete sadık olan kvvetler 
tayyare karargihını bombardı

man etmişler ve asiler yarım saat 
sonra teslim olmuşlardır. 

F ranco ile Dellano bir 
tayyareye binerek kaçmışlar
dır. Atılmış olan 100 ka
dar top neticesinde kaç kiıi
lllin telef olduğ-u meçhuldür. 
Hareketin akim kaldığı zanne-
diliyor. Atene kapablmış ve 
Madrit mıntakasında halibarp 
ila" edilmiştir. 

Saint Sebastien, Santander, 
Bilbao ve Kadikste umumi 
grev ilan edilmiş olduğu 
IÖyleniyor. 

Son haberler tayyare karar
gahı asilerinin 12,30 da tes
lim olmuş olduklarını bildir
mektedir. Hükümete sadık 
süvarı kıtaab firarileri takip 
ediyor. Sivil muhafız kıtaab 
karargahı işgal etmektedir. 

miyordu. İyice göğsüne yas
landım. Beni ceketinin içine 
aldı, kucakladı. 

- Fatoş! 
Dedi ve seai titriyordu. Bn

yilk gözlerile yüziimün üstüne 
eğildi. Ağlıyacak gibi idi. Du-
daklarını yaklaştırdı, fakat ya
nağıma koymıya cesaret ede
medi. Ben yanağımı uzattım, 

dudaklarını koydu ve kaldıra
madı. 

Baıı adeta düfüp kaldı. 
Öldü undım. 11Seni seviyorum" 
demetini bilmiyordu, yalnız r 
11Fatutl F~tUfl,, diyordu ve bu 
benim çok hotuma aicliyordu. 

1 
Kocanızı Seçmeden Bize Sorunuz 

Anamı Mı, Karımı Mı 
Tercih Edeyim? 
Cevaplarımız ~Çamaş:rt Ve Saba/ılı~: 

Üsküdarda oturan ve elli 
lira maaş aldığını söyliyen bir 
genç evlenmiş, fakat sonra 
karısile anası ve hemşiresi 

arasında iLilif çıkmış. Genç 
diyor ki: 

11Karım, kardeşimle annemi 
istemiyor. Bense annemden 
ve hemşircmden ayrılamam. 

Fakat karı mı da boşıyamıyo

rum. Ne yapayım ? .. ,, 
Oğlum evveli elli lira ma

qla evlenilmez. Daha annene 
ve kardeşine bakamazken sır
bna bir başkasının hayati mes' -
uliyetini de alamazsın. Fakat 
bir bata edip evlenmişsin. 

Elbette ki karın, zaten ikinize 
yetif miyecek olan maaşınızın, 
başkalarına · da taksim edilme
sine razı olamaz. Aile karı ile 
kocadan ibarettir. Anne ve 
kardeş evli bir erkeğin evinde 
tufeyli insanlardır, zevce bun
ları isterse evine kabul eder, 
isterse etmez. Binaenaleyh ka
nnız haklıdır. 

Bu işin bal yolu ıudur: 
Evinizde üç tane tufeyli 
kadın vardır. Bunları ite 
gönder, çalışsınlar ve evin 
kazancına iştirak etsinler. O 
vakit kavga etmek için vakit 
bulamazlar. Bilakis dert ortağı 
olur ve evin refahını arttır-

mıya hizmet ederler. Yoksa 
kanyı boşamıya kalkmak, ev-
lenmekle yaptığınız hatayı bir 
defa daha tekrar etmektir. 

* Fatihte. F. N. Hanıma: 

Siz istibdada tahammül ede
miyen bir kızsınız. Onun için 
ıert, kaba bir erkek, hayabn
da istibdat yapmaktan hoşla
nan bir koca sizi bedbaht ede-
bilir. Fakat umumiyetle ıiz 
erkekleri tanımakta isabet 
gösteriyorsunuz. Kararlanmzda 
hotkim değilsiniz. Evlilik ha
yatınazda mes'ut olacaksınız. 

Kocanızın az çok tahsil gör
müş terbiyeli bir genç" olınası
na dikkat eçliniz. 

* Amerikan Kız kollejlndell Y. B. 
Hanım: 

Siz güzel feyleri ıeversiniz. 
Fakat sevmediğiniz birşey 
karşısında da tahammül gÖS'
termiye çalışırsınız. İntihapla
rınızd" ihtiyatsız ve kararsız· 
sınız. llersini göremezsiniz. 
Binaenaleyh erkek Ye kadın
ların iyi olduğunda ittifak et-
tikleri bir erkeği kendi be
yendiğioize tercih ediniz. Ken
di intihabınıza güvenmeyınız. 
Siz fakir bir adama da iyi 

Fakat birdenbire Şeref. ba
na budalanın biri gibi görün
dü. Silkindim. Koyun gibi 
yüzüme bakıyordu. Okadar 
tuhaftı ki güldüm. İşte o za
man aklıma Şerefin canını yak
mak geldi, boynuna aanldım: 

- Gel ben de seni öpeyim! 
dedim ve tam l>aşını yak1at· 
Urınca, bütün hızımla yüzllne 
iki defa tükürdüm: 

- Aptal! dedim ve kaçhm. 
Akşam karanlığına kadar 

biz öteki çocuklarla kaydırak 
oynadık, Şeref görünmedi. 

Hava kararırken 'Yİraneye 
aittim, ayni aoktada laareket-

Gördüğünüz model, şık bir 
... ı hanımını, henüz yataktan 
kalkmış sabah kıyafeti ile 
ıösteriyor. Sabahlığın yaka ve 

kollarile bilhassa ön kısım 
itlemesi şayanı dikkattir. 

arkadaş 
kocanızın 

rcccahtır 

olabilirsiniz. Fakat 
yerinde 
tabii. 

* 
olması mü-

Amerikan kız kollC"jlnden L. V H. 

Siz, istediğinizi vermek şar
tile geçimli bir kızsınız. Onun 
için kocanızın size istediğinizi 
alabilecek bir erkek olması 
lizımdır. Siz iyi bir ev kadını 
olacaksınız. Evinizle meşgul 
olmayı, evinizi derleyip düzelt
meyi pek seversiniz. Size karış
mamaları şartile baıkalarile 
meşgul olmazsınız. Onun için 
ıakin, çalışkan iddiasız bir 
adam ıiı:in için bir koca 
olabilir. 

Hanımtegze 

r Karilerimize 
latenilen cevaplann çabuk 

verilebilmeai için SON POSTA 
ya mektup randeren karilerin 
müracaatlannın taalhlk ettiği 

meaeleyl zarfın herine yu:
malan IAzımdır. 

Meaell Hanımteyze, fotoğ
raf, bilmece, kari fİldyeti, 

çek çocuklu, veHire kayıtlan 
iıteditimiz kolaylığ"ı temin 
edecek itaretlerdir. Bu nokta
aın ihmal cdilmcmeai yine 
karilerimizin mcnf aati lktiza
aıdır. Tavaiyemizin nazan dik
kate alınmaıım haaaatan rica 
ederiz. 

siz oturuyordu. Yanma yaklaş
hm, yüzüne bakbm ve anla
dım ki ağlamıı, çok ağlamış. 

-tc 
Biz, oturduğumuz evin üç 

odasını daima kiraya verirdik. 
Birgün, (o zaman bende yq 

on dört!) evin Ustündeki Jav
hayı görerek bize bir kiracı 
geldi. Kırk beş elli yaşlarında 
bir adam. Anneme dedi ki: 

- Ben bekirım. Bir oflum
dan başka hiç kimsem _Jok. 
Bakılmıya muhtacım. Eğer 
evinizin içinde benim hizmetu. 
de ıörillline biru fazlaaa 
pua veririm. 



Buharada Öldürüldükten Sonra Stalinin Hususi 
Katibi İrana Nasıl Firar Etmişti? 

...._-·-----------~ Anlatan: Agabeko/: 33 _ ............. 
Bunlarla derhal mlaasebete 

güiferek hariciye komiserliği 
vasıtuile Irak veya Hindiatan
cla bir vazifeye tayin ettiril
meleri için bizzat tqebbüste 
buluıunalannı MSyledim. 

Bu konsoloslar, ~avsiyelerimi 

rerine ıetinniye muvaffak ol
clU:..ır. Sabık Erivan konsoloau 
Musula, NahciYaa konsolosu 
da Hankine tayin edildiler. 
V axiyeti o tekle koyduk ki 
ita adamlana faaliyeti mey
dana çıksa bile lngilizlerin 
birdenbire ıüphe etmeleriae 
mahal kalmayacaktı. 

Belki lran hesabına çalq
bldan zanna hasal olacakta. 

Kendilerine 150 şer dolar 
maq. 50 ter dolar da muraf 
olarak Oç ayhldan petinea Ye

rildi. 
Az aoora bu tertibimizin de 

aeaneresini görmiye bqladık. 
Hakikati aiylemek icap eder
• Hankindeki memununm, 
Muulclakinden çok iyi çalqa
yorclu. Bilbasıa petrollere dair 
ftl'diii malimat kıymetli idi. 

Biz bu itlerle menul iku 
Ye cenubi lrana blr seyahat 
J•pmayı dlflnGrken Moako
Taclan bir telp geldi. 8a 
telpfta, bir YUife ile T&r
ldstana g&ıderilmit olan Sta
Hnin kltibi husuaiıi ( Bacanof) 
un ve Maksimof iamiDde bir 
komlhıistin lrana kaçbldan " 
banlann allratle bulunmaları 
bildiriliyordu. 

V uiyeti derhal bitin lna 
tetkilitma anlatbk. 

Birkaç ila __.. Metiaet 
....... ( l.aplld ), .... iki 
firarİDill lletbecle ıehfilderini 
bilclirİJO"lll. 

Hadile liiratle lhskOY&J• 
•aber nrildi. Gelen ceYap, 
laer ikisiDin ele imha edilmeleri 
11zuaıunu emrediyordu Ba 
eelda1e it mühimlefiyordu. 

Sta:inio husuai kltıDİ olmak 
lauebile (Bacanof) • pek çok 
..,ıer bilmeli mulıtemelcli. Biz
...,.. .... badim lzeriae 
.W.. " derlllll tayyare le 
Methede hareket ettim. 

O alqam komolos Dobson'la 
beraber banlama banıi yollar
dan kaçıp pldild.u.i tembit 
etmiftik. Baalar, bir kAnanu-
1anide Aşbbattan an çıılmak 
INlh•nnile aZaJdatmaşlar, ba
dacla gizlice reçerek Lltfa· 
itada relmiflerdi. 

Ba rol tesbit olaaduktaa 
IOmll ...... emrin yerine p
tirilmemi tlç Wqey olmadı. 

Stalinin husaat kltibi ile 
Maksimof hakkındaki emrin 
aasal yerine ptirildijini bu
rada tafail etmek faydadan 
w cleilldir. 

Demiftim ki Bacarofla ar
lwlqa, Tllrkistama Afkabat 
tehrinden firar ederek lraa 
uazisinde Lütfabat şehriae 
relmiflerdir. Bunlann sepik
leri noktalan birer, birer ı_. 
ltit etmire memur olanlar 
Litfabacla vanlıklan zaman 

finrl katlana .... -k'at-
11111 balandaldanm teelllrle 
slrmlflerdi. Vakit geçiyordu. 
Merkezin emrini bir an enel 
JerİIM getirmek lizımdı. Bu 
_..., icrua kendilerine ait 
ebak isen o muatabda fa-

bşan ( Papyef ) e tebfft edileli. berce bal ..., bHk ..... 
Pqayef, şayanı takdir bir naa Y.........._ 

sflrat psterdi ve bunlan yol- Ayni glnlbl akpma, •..
da yakalamıya muvaffak olda. bur So'J9l lmllb6n0a ..a41r1 
Bir kolayını bularak firarileria (Koltakçef) te kendi ..... 
bindikleri otomobilde yer .ı- batka bir karar YenBİflİ. ~ a
ma va da temin etti. P••ayefia nana bir ( Napnt) tabarlcua 

ı· ..., alu ba sat, firarileriD ot.-
fikri, alldaia emri yolda yerine 
getirmekti. daklan otele sftmil, balkona 

Fakat bu arzum t-Lak•-L çıkmıt ve buradan her iki 
1111 llW& uini ele temizlemek eevd .... 

etmedi. ÇOnkl firarilerin ya• dilflnliftil. Fakat bu tetebbaa 
nmda lran polia memurlara te bir 1emete •ermedi .q (Kol
nrch: ft bir UDiye yanlann- tak~ Ee.a mak1atlı bir adam 
dan aynlmıyorlardı. Bu suret- gibi &an polisi tarafından otel 
ledir ld Bacarofla Mabimof balkonunda yakalandı. 

Bittabi &zerinde tabanCUI burunlan bile kanamadan ıeh
re gelip bir otele yerleftiler. 

Bu ilk ademi munffakiyet 
üzerine (Pqayef) dojru kon
aolol (Lagonki) ,. gitmif, 
vaziyeti aalatmıt, hu İfİ bera· 

da buhmmup. İtin fena ıua
fa fU leli ki lran polW taiafm
... latiCftP eclildlii ..... 
mabadma da açıkça .eylemek· 
ten çekinmemifti. 

(Arkaaı var) 

Bize Resminizi Gönderiniz 
Size Tabiatinizi Sögligelim 

---
Gazetemizin mütehaHıaıaa re

.-ıerial ~ tablatlerlal 
okutmak latf~ riea .... 
rlzı T abil çekilmlt fototraf da· 
denlnler. Sma'I n hand ~ 
da çeldlmft rem.ler -.,....... 
hata doprabllir. 

M.ıun.t Felulli a.ı Z.W 
... p ......... 

EtJll" ..... 
..... tetldk .. 
et., 111 ...... 
NimtlerW ... 
...... ,. tabi 
tatar. Çok ..,_ .___ ... .......... " 
tabliliji ..... 
.,.,.,. itidal h 

K•tln Har.far Beg: Muti. 
.notayaza Ye la• 

mimiclir. Her
kule iJi pçİD• 
mele taraftan. 
dar. Mafeule
riae itiraz et
mek latemez, 
ceureti mede
aİJelİ kwetll 
cleiildir ..... 
.annna badi 

.lW'in4eld tahakkllDIH mla.....,...CefaJa. •e,ıkbte 
llMeb•••"-6. itikada lmY
Yetlidir. Batk•anna lalV ..
recel llareketlerclea teftldd ..... urfecler. iueu nefi9 .. laapl

pt ~eleriade titizlik .. 
lurçmbk .,a.t.1r. llzahtaa 
bofl•nw, ulreda ... rile pkalq
.. ldn, mulpllk yapmakta 
znk ...... 

... 
$. Zelcl Beg: 

... ,......Şek 

.... .. İlltİıam 
malı- ..._., lllltmliHk-• Hllc,,,.t Beg: salda, 

Ciddi ve 

cap ve UJSAl
cllr. Batkalan
ma fikirn laa
re"etlerine ~ 
bak kaprhr. Rl
fekua tarafın· 
du çabalı lm
c:! ınbr, para bi-
riktirmelİllİ bi
lir. o,_, si-
... ,. RYe 

v.nea if laark Je ••'aliJeti 
izeriae alarak atılpMk Kle
term-. keacliaden DirteJ illft 
edem es. 

Çeşme' de Sel 

Halk Birgün Sokata 
Çıkamadı 

Çepıe, ( Haaual ) - Bu
rada bir baftadanberi fualawı 
yağmurlar yapaktadır. Bot. 
fakat btıytlk bir binaya yd
dınm dllfmlftllr. Sokaldan 
sel butığuıdan halk bİfllD 

IOkai• çıka••••fbr. Sahilde 
bulunan elektrik fabrikamaa 
su pclijinclen ıeee elektrikler 
•Önmif, fakat çabplarak fab
rika faaliJete i•tirilmittir • 

Urla klpilıll ........ 
rlle çlk•ltt•. 

tea "otle•as, 
tloıdlanm iati-
upta mG11dll
,...ıtir. ç.. 
bak u•i•I ol
mu. F en••·k· 
lan 1111ut.u, 
• eafea tlerini 
ilmaal edemez, ablpa deiiJ
clr. T~en llotlanmaz. 
Atk " ••elaya mütemayil
dir. Parayı im.. ~le sar
feder. Fiil Ye hareketlerinde 
-bakeme '" basiret ftl'dar. 

I

Sucular Cemiyeti 
ilk idare Heyetini Seçti 

Saka, HCU, meaba 1UG1 

esnafı yeni tetkil ettikleri ce
miyetin ilk idare heyetini 
Babriaefit &telindeki dairlerin
cle HÇJDİflerdir. intihaba 138 
ua iftirak etmiftir. T UDif 
edilea lra neticesinde Ata, 
Mehmet SOleymu, Halim, AU 
Htiseyia Beyler idare heyetine 
.,. Haydar, Sıtld, Nizamettia, 
trahat, Şamil. HaW Beyler de 
yedek uahta leÇİlmiflerdir. Ce
miyetin yedi binden fazla 
azaı Yardır. Taabbtttleri aJda 
~ lmruttur-

C..ı,.tia t11ılddlltbadeki 
mü.at laallra ı,ı " temk su 

Sinemalar 

ffAZıRLANINIZ! KUVVEn.E 
•• llabramcla tatuaas .. 
hlmllsdeld pazarteli akp• 

L
HAftOLD 

LOYD 

ELHAMRA sinem 
Kahkaha Kıralı 

Harold LLOY 

Yarın ~kşam ASRI Sinemada 
tık defa olarak irae edilecek 

GECE Batakhan 
• • •• .... ..-..., allteuııllp 91cutll Mhhar ve cltlber ka 

h.. lftlrak ettlll ltba .. "Hfahat 11.....,1 flwllleeelttlr. 
ua..etea ı Şimdi,. kaclar em..B glrillmemif a..--~ 

VARYETE prosrama. 

Tahlllt yanald p&etelerde 

ELVEDA 
RAMON 

MADRIDll 
NOVA R O'nun 

tallllUMa ... •• tarlalı Uk lllal 
lnllmGsdeld CUllUlrtMI GLORJA • da 1r...-
alqamtlldaa ıtıb.,.. sınemasm 1 ..... 

Metro Goldm MA YER filmidir 
Soldan Sala, Yıılmrtl1111 A,alu __,,.,~~----------------""""' 

1 - Çok 3, toprak 3, yk- Baıtmda itibaren: Şebıade batanda 

deı: ~!.renk3,dede3 HiLAL SINEMASIND 
3 - Aldatma oyuna 5, FRIÇ LANG'ın tabeHri olan 

Geçit 5 
4 - Doğurtan 3. peygam• AMERDE KADI 

ber 3 
5 - Bıçak, maku 5, bir 

maden 5 
6 - Memleket 2, dahi 2 
7 - Fakat 5, bir hayYan 5 
8 - isyan eden 3, oturula-

cak yer 3 
9 - Küe 5, bir meyva 5 

10 - Vermek 3, Tanı 3, 
ben 3 

11 - Kırmm 3, Romanya 
parua a, lellA 3 

Şarap Ve Bağcilık 
ln: .. isara Çare Bulunmaz
sa Bu iş ihya Edilemez 

Miirefte (Huaual) - MOrefte 
de fU'llpçalığm aeaeclen seneye 
.&amekte olduiu fOD yapdaa 
istimare muameleliaden anla
tıhmftır. Geçen 1enekine na-
.uru ha 8eDe f&J'•P imallb 
500 bin kilo noktanclır. Bai-
calar ilzlmlerinin mllhim bir 
kıamım yemeklik olarak latan-
bala ı&adumitlerdir. Bağcılık 
•e ..,aPÇllaiı ilerletmek idi
yoraak Hrbea •tlfa temin et
meliyiz •• fiplerle detiJ, açık 
satdmamna mtUu :le olunmalı
dır. 

ÇtinkO fiatin ylikselmesinin 
en mllbim sebebi praplann 
ıifelerle aablmak mecburiye
tidir. inhisar cleftlll ettiti 
m&ddetçe prapçahk ve bağ-
Clhjın mJMı menabahls 
almaz. 

Tallt Be~ ---
Pehlivan Güreşleri 
Mlrefte, (Hmml) - Bara· 

da tertip edilen pebliftll ı&· 
reflerincle PaYlola Mahmut 
pebli•anla Teldrclath fflae
yia pehliYaa berabere kalm11-
lardır. 

Mandarah Kayakça otlu Ah
met pehlivu da Edirneli Hün
met pehlinna bet dakilm 
içinde yenmiftir. 

içirmek, kanşak 1U utulan 
cezalandmnaktm Cemiyet ay
nca bir de teaYlln amam,. 
yapmqbr. Bu anchk mulataç 
olan az•- faili leDMI ytlzcle 
albyı ........ tatile para 
• dafltaaktir. 

VILL Y FRITSCH tarafuulu temsil 6c1i1ea 
harikalar filmini• iraeaiae bafa.nacakbr. 

ALEMDAR sinemasında 
Oç gihıdenberi cidd .. ••ıalliı " ,........._ ltlr 

muftffalayetle ,a.terilmekte olan 

aurice Chevalier ve Jeannette mac dana1d' 

Aşk Resmi Geçidi 
Sesli, sözlll, prkılı •• claulı barikallde filmhü ... 

tizere her ••uta kOfUIUl ,aderce laalk 1er ...... ,., 
seri clanmek mecburiyetiacle bbuktaclar. 

latical ediniz Ye bu lıaribJa •utı.b ........ 
G&ndllz 2,1-1, 1 " ıece 9,1-2 ela 

...... Ba hafta ...... , ..---------------~ 
Hot iki saat aeçirmek içia 

MELEK sinemasına 
plip 16sterilmekte olan 

JEANNETTE MAC 
DONALD'in 

Tabiata Aşık 
uhtqem •e uri operetial 

gOrmelicHr. 

MAURICE CHEV ALIER'nin 
~: .... .....,...... ..... 
,ıı .. rmı.1c1ar. SAINT GRENIP.lt, 
MAltGUERITrE MOREN(), BOUCOT, 
CHAltLU ROGl!RS, CHARLES DE 
ROCHEFORT, NANCY <:AROU, 
JılADELINE our 1 y ve s blJlk 
,.wm. lfllnldle teman edilen 

PARAMOUNT ŞEREF 
GEÇiDi 

Framızea, ıadl fArlnb ve et· 
leneell muazzam ftllmdir 

.t:c.. MELEKIİnemuın 
Buglbı kBçük, bilytlk herkes 
Fransız Tiyatrosuna 
1!.t!f P lnaldaWdaa ••ekkep 

trıccoli Tiyatrosunun 
te...U etmekte olu 

Le Barbier de Seville 
openam ........... 
Busln Hat 17,SO da m•tlae ve 21,SO 
daaann • 
Yanlild Pe,...U. 7en1 ~ ı 

La Belle au nois 
Dormant 

SORFYY A SINEMASI 
Ebedi muamma Ye •ethar 

.. Cinpneler,. OJUBm te..n 
ed. çiftllk ftl'yetMi. 

llellmet Ef. ...... 
• c:o.:.·~ L 11111111 

ALICAZAll - Dlil)'atlam -
A'-'•U - Afil r...a pt1tn 
ASRI -Kmlna 
BelLlllLAL-N--= E11JYAL - P-be un11 
P.LllAMRA - c..a- ...... 
EKLER - v--~ ...... 
PltANSIZ - Kakla ı::: 
Ol.ORYA - ~alt HALE - ak"ldu) AN .......... 
KDIAL 8. - !ı .._..._ " -- ......... 
MAJIK -T .. at.fl ..._.. 
MELEK -Tablete itik 
OP&RA -Yllbcl 1mt 
sOR!YY A - (Kachkly) !'*8 

n Ala Çl .. ıul• 
ŞDC SINL - ........ 

BU GECE FERAH 
SiNEMADA 

iki Blytlk filim 
Sibirya MahkOmlara 

Perili Çiftlik 

0.kldar Hile nem· .... ~ 
Volhon canbazlwaelİ 

H.,on pndliz 3 te 
• da Cama ,anleri 2 de 

1 ela Gelecek 
Zoraki Konan 



.'!;; ' 

SON P.OSTA 
. ~ . . . 

·' 'll K's saiiunl s.,ı. 7 

~lll~f =K=A= .• ~D=A=L=l~A=S~l~,,~,m~!~j~.~l~B~A-T-B~ 
-Ka~ •tt- Her gün 

Şimdi Hünkarın Gözlerinde, Haya
lin Kalbini Sarsan Bir Kudret Vardı 

NUKUT 
lst .... 
o.a. Ameriıc.t 
2t Prank Franaa 
• Liret llaıy-
20 .,,.. Belçllla 
21 DraJı..ı v
• Fl'lıllk lmp. ........... 

~ 
m,se 
ı-.---11',-
H,50 

125,
a.-
85,-Haklcı Mtılıfuzd.u 

. - Gelclipm yerin nereti 1 
eıldujunu söylediler llUf 

- Sonradan öğrendim. Bu
,... (Samsun) muş. 

Sultan Hamit, hayretle sordu: 
- ( Samsun ) · mu?.. Tuhaf 

tey... Pekili .. Ya, • konak 
ld . ? lllınmif •. 

- Bir Paıanm konaiı imiş. •• 
Sultası Hamit, daha ziyade 

l.ayr('fle tekrar .ordu: 
- Bir Papnın kouaj'ı mı 

eledin? 
- EYet .. Bir Papnın ko

'-İl··· F &kat, bu konak, te
hirde dejildi. Şehre yakın Lir 
~ikte idi. Borası bana Kaf
~ayı habrlatb. Hepıi Çer
kcsçe kon ... yorlar Ye Kafku 
elbisesi giyiyorlardı. 

Aradan birkaç gGn ıeçtik
ten aonra büyün Papmn b
tıaının ayaldanna kapandım. 
llemleketime pndermeleri için 
-iladım, yalvardm. F abt, o 
t-. yireldi kadın, kahkaha ile 
tlldtılrten aonra, "memleketine 
lidip te ne yapacakam? Biz 
leni Padiphın urayma g6n
clcreceğiz." demez mi? .• Artık 
benim hallini dDthiln efendim.. 
L _ Hayal, hem dili ve hem de 
~l~i yorulmut gibi durdu. 
&ltt1D bir nefctı aldı. HllnkAr 
hir kelime bile kaçınnadan 
diıııediği bu maceranın IODuna 
••rınak için aabınıı.lamyordu. 

- Devam et Hayal.. aonra?. 
- Sonra efendim, beııi bir 

llocamn &o"ne g~t6rd0ler. Bu 
laocanın nekadar sert ve se
linısiz bir çehre : vardı. Hoca, 
bana aptea aJdırdL Önüne 
0turttu. Birçok dUalar okuyup 
'-tume nfledi. (Senin dinin, 
P-,,.. dinidir. Artık, ondaD 
laaa hayır kalmadı. Şimdi 
liaıc dinini kabul edecek
llİn ) dedi. ale yapayım, 
~ de kabul ettim. Adımı, 
~) koydular. İfte bu, o 
ıqdu sicime gitti ki... Bir 
lllllddet ahp .. d••, 

- E.ki adın .. idi? 
- SabbaL 
- Sonra? .. 
- Bir sene kadar da o

"'da kaldıktan 10nra beni bu
... Ya getirdiler. 

.. - Peki Hayal, demiD niçin 
'ilıyordun ? .. 

- Bütün bunlar •khma 
ltllnİfti • 

- Fak at bunlann içinde 
~acak şey yok... Anan, 
b. olmadıktan soma, yalmz 
~ dayından ayrılmak için bu 
et. dar ağlanmaz. Sana burada 
~dan daha iyi bakıyorlar 
~~mi? 

- Evet elendim. 
tt_ -. O halde ağladığımn baş
~ hır ıebebi var •. Söyle ba

Ylnı nedir? •• - ..... 
)o - Haydi Hayal, söyle di-

l'llın aana ••. 

---- - -·--
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Mübadiller 

Yıldızın ilıtişamlı .alonlarından birl6i dalıa 

Gazi Hz. ne Verdikler· 

Arizede Neler Ricr: 

Dayanamıyoru•.. arbk 
ona dayaumryoruın.. 

HtlnkAr, aa bir yeia ile 
80rdu: 

- O kim? 
- Kirlıor .• 
- Kirkor kim? .... 
- Kirkor.. benim qlom 

nikAhlım •• bntUn varlığlm .. 
Hayalin bap, omzunun tıs .. 

tnne düştü. İki damla erimİf 
billür, şimdi onun yanaldan~ 
DJD daha koyulaşan rengi üze-

rinden parhya parlıya slldl&r-
lıen, Sultan Hamit ay .. ğa kaUr
~- Sanki, aırtmdaki göm
lekten, bastığı yerlere kadar 
herşey ve her yer ateş kesil
mişti. Şimdi ne yapacaktı ? 

Hem geziniyor, hem düşü
nüyordu. Birdenbire durdu, 
baktı. Hayal, dirseklerini diz-

lerine dayamış ve başını avuç.
lannın içine almış, bitap ve 
ezgin bir ıuretle duruyordu. 

( Arkası vnr ] 

Ediyorlar? 

Mnbadiller Goi Hz. ne yedi 

maddelik bir istirh.amname 

takdim ctmiflerdir. Bu istir
hamnamelerinde mübadiller it
lerinin biran evvel ikmal edil

mesi, tapulanıun süratle veril

.meai ve izalei fi\yu suretile 
,..almakta olaıt mallannm a
~aneti gibi temennilerde bu

lunmuşlardır. 

Fethi Bey, 
Cevap 

Akşam Sahibine 
..,. 

Veriyor .• 
IBat tarafı 1 inci ıayfada) 

lan kendilerinin ne derin -gaf
let içinde olduklarım göster
mektedir. Ben ıefır maafı, 
tazminat ve ikramiyeden para 
biriktirmişim. Binaenaleyh tur
falı imifim. Başka biri sesini 
çıkaracak olsa onun hakkında 
da bin dereden aa getirilir 
ve .. ııtmalıdır ", denilir. 

Velhasıl herkes Necmettiı 
Sadık B. gibi susmalı, ahenge 
halel getirmemelidir. 

Köylü ahlat yiyormuş dedj... 
niı mi? Efendim ı"z Pariste 
yaşadınız, bilmiyorsunuz, ahlat 
nefiı bir çerezdir, derler. An-
laşılan lzmir gazeteleriuin de 
bu çerezin letafetinden şimdi
ye kadar haberleri yokmu,. 
Acaba bu nefiı çerezden Nec
mettin Sadık B. de sofrasında 
fimdiye kadar sık ıık lenetyap 
olmuşlar mıdır? Hulila bu 
Beylerin ya:ıılarında mantık ve 
akliselim aramak beyhudedir. 

Hükiimet aleyhinde her ne 
söylerseniz daima haksu:sınız. 

ka~u?u mucib= tayin edilen 1 s;~~z? Size dağıderun 
sefırlık maaşını aldım. Tliz.mi- . 
nat olarak 10 İngiiiı lirası 11ıan o/tın bıı meseleyz ortaya 
belki vardır. Fakat bana bu- almak için benim sual 
nunun sülüsünü verdiler. · 

Eğer ele geçen paraları ku
mar ve sefahat yolunda israf 
etmiş olsaydım anlaşılan mak
bul olacaktım. Çünkü apart
man satın alamıyacaktım. 

Fakat a muharrir Beyefendi, 
bana "yerilen paraları istiksar 
ediyorsanız bunu sö1lemelr 
için neden bugünü beklediniz? 

Siz ıneb'us değilmisi-

takriri vennemi neden 
beklediniz? Demek ki 
vicdanen tasvip etme
diğiniz halleri meydana 
koymak için fırsat göze
liyordunuz? Bu, -sizin 
vicdanınız nasıl bir vic
dandır. Onu da ben size 
sornzak isterim? ..• 

~----~--------.-------~--Dört 
. 
idam 

Kastamonu, (Hususi) 
Kastamonuya gelirken boğa
zına kayış takılarak işkence 
ile öldürülen Hakkı Beyin 
katilleri Deli İsmail Tevfik 
Ahmet oğlu Mahir' ve AJi 
oğlu lsmail hnkkmdaki idam 
hükmü yerine getirilmiştir. 

Şefik Avni Bey 
Samsun (Hususi) - Mefsuh 

Serbeı fırka reisi Şefik Avni B. 
ban bususat hakkında malii
mab alınmak Uzere müstantik
liie davet · edilrniftir. 

Bir Kule Yakıldı 
Çeşme ( Hususi ) - Boyalık 

mevkiinde zengin Ahmet ft 
biraderi lsmail Efendilere ait 
bağ :kuleleleri gaz dökülerek 
yalalmışbr. 

Failleri tutulamamıştır. Ha-
disede bir kin ve garez 
olduğu şayidir. 

lnebolu Tütün 
Memurluğu 

lncbolu Tütün inhisar mft
dürlüğü memurluğa indirilmiştir. · 

Ziraat Kongresi 
Bugün saat (14) te mahalli Bergama Fıst. - arında 

ziraat kongresi vilayette topla- Hastalık 
nacak ve kaza azalarımn ven· 
cekleri raporlan birleştirerek Ankara, 16 ( Hususi) -

Bu Sütuiıda 
----------- Malıa'1iri: Safiye Pegm•n 

Hayvan 
Bu renç kadıa bayvanlan 

çok aner; okadar sever ki, 
ıcbüniin önünde bir kedinin 
kuyruğunu çekseniz, bu ge 'Ç 

kadın, o küçük hayvandan da-

ha muztarip olur ve daha çok 
bağınr. Bir kuzuyu kucağmızdan 
yere biraz hızlıca ve kabaca 

bırakıverseniz, bu genç kadın, 
o müdafaasız yavrudan daha 
fazla incinir ve daha çok me
ler. 

Bu ge~ kadın bayvanlan 
okadar çok sever ki hiçbir 

böceğe, minicik serçe parma
imın ucile bile fiske vurmaz, 
akrebe bile acır, yılana bile 
za.h varclır. 

Bu genç kadın, yo~ çıkan 
bir yük arabasına bağlı zayıf 

at1ann kırbaç yediklerini görse 
bayılır. 

Bu genç kadın, hayvan .e•en 
her genç kadından cLıJıa çok 
hayvan ıever! .. 

Bir gün odr.da kal'fl karşıya 
oturuyorduk, başımız.ıo ucunda 

bir at sineği peyda oldu. 
Bunun ne müziç bir bayvaa 
olduğunu bilirsiniz. Uçtuğu Ye 

dolaşbğı mesafelerin kıralıdır. 

Hatta lorallan bile ailkinmiye, 
ııçramıya, çekilmiye, aakm
mıya icbar eder. Kiiçlik hay
Yanlarm en inatçısıdır. 

Ben ainirlendim. Yelpazemin 
ucile yaklaşan aineğe TUrmak 

için ııçradım, arkadqım g~ 
kadın da sıçradı: 

- Aman vurma, dedi, yuık-

Sevgisi 
br! Ben şimdi çaresine bakanm. 

* Hizmetçiyi çağırdı. 

- Kmm, Eminet dedi, oda
da bir sinek var, şunu usulca 
tut, dışarı atıver!. Fakat sakın 
hayvanın bir tarafım incitme! 

Hizmetçi zaten hanımıma 

huyunu gayet iyi biliyordu ve 
gene biliyordu ki, bir çok hiz
metçilere, kendisinden evvel; 
hayvanlara eza ettiği için yol 
verilmişti. 

Sineği tutmak için pusu 
kurmıya başladı. ipek yasbk
ların üstünden vazolara, vazo
lardan lavhalara, livhal~rdan 
pencere camına konan sine
ği - incitmeden - tutmıya ça
lışan hizmetçiyi arkadaşım 

ciddi, ben de ml\stebzi bakıt
larla seyrediyorduk? 

Nihayet hizmetçi ıineji tut
tu ve dışarı çıktı. 

Aradan bir saat geçtiktea 
ıonra, arkadaşım, ıu getirt
mek için hizmetçiyi çatırdı. 

Hizmetçi içeriye girdiji 
vakit, aol avucu kapalı icH 
ve biraz havada duruyorda. 
Arkadqım aordu: 

- Nedir o avucuadaki, 
ainek mi? 

- Evet. 

- HAii niçin sokağa atma-
dın? 

Hizmetp korku ile cevap 
Yerdi: 

-Hanımefendi; daprda çok 
yağmur yağıyor, hayvan wan
masm. Y ajmlD'UD dinmesini 
bekliyorumf 

Bil Umum erbabı 
ilin ticarete 

lstanhul 

Odasından: 

Ticaret ve Sanayi 

Odalar nizamnamesinin mevaddı mahauaw -cibiace Oda 
ilcilrab kaydiyesinin peşin olarak tesviyai mqnd oldu(undan 

1931 senesi iptidasından it:ibarea odaya vaki olacak mllraca

atlarda allkadar zat veya mftcsseaenin 6creti kaydiyesini 

•ermit olması aranacak ve pek yeni ıene gerek eski sene 

licreti kaydiyeaini ve.rmemit olaalarm itlerine bakılnuyacaktır. 

Heyeti idare kararile ilin olunur. 

KIŞ GEL D 1 

LEON LASTNICKı lNGIJJZ puandır 
Erkeklere 

İngiliz mupmbalan 
9 liradan itibaren 
F antazi) lngilia .... 
pmbalan. 
J 6, 50 lirada. itiba
ren Gabardin parde
.oJeri 25 liradan iti-

baren bakild 
.. MANDELBERG" 

marka muflo• astarb 
gabardin pardesüler 
37 ,50 liradan itiba
ren lngliz treı.çkotlar 
16,50 liradan itibaren 

Hanımlara 
Empermeabl parde

ailler: 15 liradan 
itibaren 

Deri taklidi mu

fAJDbalar: 
12, 50 lira 

lnıili2 mu.şambalan: 
18 liradan itibaren 

Mekteplilere mah

sus müntahap ve 
mfttenevvi çeşitler-

de mu~ambalar 

l'I liayalin gözleri, titriye tit
Je kalktı. Sultan Hamidin 
~rile k&rfılaştı. .Şimdi hün
l>it le gözlerinde dayamlmaz 
it. ~dret vardı. Bu kudret 
~ kalbini bltthı batfjn 
S... . MIUevekkil, zebun bir 

eYitle nunldanda 

Ben aparbmaw ( 130 ) bin 
liraya almadım, (106) bin liraya 
aldım. Bunun ( 40) bin lirasuu 
aparlımam rehin suretile borç 
olarak tedarik ettim. Ankara
dan ayn1dığım zaman bugiin 
Hariciye Vekilinin oturduğu 
evi ve efyasmı satarak 20 
bin lira almıştım. 150 liralık 
sefir maaşını 250 liraya iblağ 

etirdığim ve aynca 10 lngiliz 
lirası aldığım hakındaki yau
lar da doiru değildir. Barem 

11111ami bir rapor hualıyacal<- Bergama fıstık ağaçlarına ara 
br. Kongre umumi heyet. olan haatalıkları tetkike giden 
pazar ,enn bu raporu miza- heyet pldi. Raporunu ft:l"İr 
kere ederek Ankaraya gönde vermez mücadele tedbirleri 
re~c.~tir. 1 .Wnacaktır. Toptan fiabna perakende ıatı 

------------~~~~~~~_!_ __________ ___:_ __________ ~~~~~~~ 
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Taksimde EIKRt T:EYEIK 
OTOMOBİL ve 
MAKİNiST MEKTEBi 

53 tlncü yeni devre kanunu
sani iptida.sanda başlıyacaktır. 
Her cins gaz motörü, otomo
bil ve teferruatı hakkında ve
rilen dersler saat 13,30 dan 
sonra başlar, tatbiki ve ame
lidir. Tahsil müddeti 3 ay 
fakat dersler haftada 4 gün
dür. Ayrıca gösterilen söküp 
takma ame'iyah buna dahil 
değildir. Mektebin motör ta-
mirhanesi talebesine her gün il~~~~~~~~~~ 
açıktır. L!:: 

Yeni devrenin kayıt muamelesine bqlanmışhr. 
3 taksitte alman tedris ücreti nazari ve tatbiki derslerle 
beraber 12 otomobil talim dersi 50, 24 talim dersi 60 liradır. 

Mektebin ayrıca bir amatör kursu vardır. Bu kursu 
takip eden kadın ve erkek amatörler, ~för ehliyetnamesi 
almak için Seyrüsefer Merkerinde verecelderi imtihana 
hazırlanır. 

Fazla tafsillt için matbu programımw isteyiniz. Mektebe 
Ayaspaşa'da, Beyoilu jandarma dairesi önllnden gidilir. 

İelefon: Bevo .. lu 2508 

'.°"o.~ 
:t.:v!·f':~v-

Şu teminat 
markasına 

dikkat 

Güneşin 
Hararetic .. 

1010 numaralı PRfMUS RADYATÖRÜ: 
Vesaiti tesbiniyesi bulunmıyan evler için 
en mükemmel cihazdır. Petrol gazı yakan 
PRlMUS RADIATÖRÜ latif ve her 
tarafta müsavi bir sıcaklık verir. Kat'iyen 

duman çıkmaz ve koku vermez 

ı :l.:1 r:1~1 
ACENTALARI ı 

YUDA LEVI BİRADERLER VE MAHTUMLARI 
Çiçekpazar Alaca Hamam lstanbul 

Büyük bir tasarruf ! 
Artık pil salın almaya 

ve 
akümüliitör doldurmağa 
lüzum kalmamıştır. 

PHİLİPS'in ~Anod Tans-
yonu» ve ''A-

kümülatör Bekçisi,, radyonuzu 
doğrudan doğruya elektrik ce
reyanile işletir. 

"TÜRK PHİLİPS,, Limited -1rketi 

Doğum ve kadın hastahklan 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 6'222 ____ ____./ 

acı Beki 
ZADE . . ' 

ALI IDUHIODln 

SON STA 

.ı•,.· _.c("ı·~ • . /. . , .. 

Hôbrek, karaciğer, mide 
rahatsızhğına ve 

. hazımsızlığa karşı 
tanınmış bir sudur' 

. . . . .. .. . . .. ' 

ON liralık mübayaata mukabil muhterem müşterilerine yerli mamu
labndan kıymettar hediyeler takdim edeceğini arzeyler. Müdüriyet . 

Merkezi: Sultanhamam No. 24. Şubeleri: Beyoğlu İstiklal caddesi N. 376 ve 
Çarşuyukebir' de Mahmutpaşa kapısı No. 9-11 

Yüksek mektepler mübayaat komisyonundan: r 
fstanbul Selçuk kız san'at mektebinin 1650 lira 49 kuruş be· 

deli keşifli baca inşasile b tamiratın aleni münakasa suretile 
VAPURLAR ı · 

'29/12/930 pazartesi günü saat 14 de ihalesi mukarrerdir. ..--:a----1!!!11~~11 
taliplerin yüzde yedi buçu pozito akçelerini himilen Fındık
lıda Yüksek mektepler muhasipliğinde mün'akit mübayaat ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Keşifname ve şartname komisyon katibindedir. 

En iyi senebaşı hediyesi : 

200,000 Liralık büyük ikrami
yeyi kazandırabilecek 

Bir tayyare 

KARYOLA ALACAKLARIN 
NAZARI DİKKAT.İNE 

Beşik siyah, beyaz ve sarı karyolaların bir r:;:;,~ 

cok çeşitleri vürut etmiş olduğundan fabrika 

fiatına satışa başlanmıştır. Bir ziyaret iddia

mızı ispata kafidir. Fincancılar yokuşu Asri 

Mobilya Mağazası No. 27 Telefon İstanbul 3407 

HiÇ B E K L E N i L M E D t G t BİR ZAM A N D A 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PiYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABILDiR . ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altlncz Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BÜYÜK İKRAMiYE200,000LiRADIR 
Ayrıya: 

0 50,000,, "40,000,, "25,000,, "10,000,, 
liralık ikramiye ve 

"100,000,, liralık bir mükafat vardır. 

Seyrisefain 
Merkez acenteai: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
ncentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı albada Tel. bt. 7240 

Mersh1 postası 
(İnebolu) vapuru 19 ka

nunuevvel cuma 10 da Gala
ta Rıhbmmdan kalkarak Ça
nakkale lmıir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike 
Antaly=ı, Alaiye'ye uğrıyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor' a da uğ
rayacaktır. 

Andifli kalkan Fetbiye'de 
aktarmadır. 

-~---, 

Trabzon ikinci 
postası 

(Reşitpaşa) vapuru 18 ka
nunuevvel perşembe akşamı 
Galata rıhhmmdan kalkarak 
lnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, T rab
zon, Rize, Hopa'ya gi-
decek ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polat-
hruıe Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, ineboluya uğnya

, cakhr. 

CIDDE vapuru 18 
Kanunuevvel 

P b Sirlteciden ha
erşem erekctle Ereğ-

li, Zonguldak, Bartm, Kuruca

şile ve Cideyc azimet ve av

det edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci Salo

nu karşısında Mizanoğlu han 

No. 2 Telefon: İst. 354 

KARTAL.~~~~~MARKA 

HUTCHIHSOH 
En aaglam 

l.1t\11tlk ıerldlr --

epo "~ ace11 ası 
Moreno Algrantl 
lnenbul Strbcl Ycnı H•o 6-7 

ümrillıı arkuında! 

TÜRK AKADEMi TİYATROSU 

T. A. T. 
Şehzadebaşı " Hilal ., tiyatro

sunda 16 kanunuevvel ( sah ) 
akşamı saat 9 da ilk temsil: 1 -
Ercüment Behzadın " Yolcu ,. 
ismindeki fanted mfizikali, 2 -
" Eşber .. in aaray faalı, 3 - .Er
tuğrul Sadettinin Darülbedayie 
ait " Hrave Rejisör ,. isimli gro
te.ld, 4 - Hayri Muhittinin " Atef 
içinde ., fac:taın. 

Yevmi, !>iyasl, llavadh vo Halk ır:nctes1 

· -idare : l..tanbul, Nuruoımanlya 
Şeref sok •:iı 35 • H -Te.lr''l11 lstaob.&I • 'Ul 

P•t~ ., kutusu . l .. tanb.ıl ·Hl 
Teır.ı.f lstanb ıl SON POSTA 

ABONE FiATJ 
TORKIYr: ECNEBi 

1400 r<.r. 1 Sene 2700 kr. 
7SO " 6 Ay 1400 ,. 
400 " 5 " 8U!l " 
150 ,, ,ı " 500 ,, 


