
iDARE: IST ANBUL NURUOS"'IANIYE ŞEREF SOKAGJ 
SON POSTA tla.lkın röıüdür: Halk bununla wörur. 
S O N PO S TA Halkın kulağıdır: Halk bununla M tir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla •6yler. 

Gazi Hz. 
Fırkasının 

Kırklarelinde · Serbes Cümhuriyet 
infisahı Meselesinden B h tt·ı (3 .... a se 1 er sayfad:) 

' . Gazi Hz. Rıhtım Şirketi Nümayiş Yapıyor Terkos iBeşiktaş Yangınında Kast Mı Var 
Trakya ı~yaha~eri e-snasm

da eneli (AlpuUu) ya uğnya• 
"-le teker fabrikasını gezmişler, 
Meuesenio faaliyetini takdir 
'baai.şler, 10nra "Kırklareli., 
h letrif buyurmuşlardır. 

Gazi Hz. blitnn i.tasyonlar
.._ olduğu gibi Kırldarelinde 
de bliyük tezahllrat ile karfa
...... ,ıardır. Bugün Edirneyi 
~ edeceklerdir. 

Samsunda 

Z V .
1 

• o• . Mukavelesi Feshedile-
am eri MJyOr ıye cek Mi? 

l 
· Ankaradan gelen mahimata 

Antreposunu Yanın :::d;erk:o:':ZW' b~:.,.ı:.; 
m6d6ril. feaih karannın anane 

B 1 r ak t 1 geçebilmek için azami faali-
• • • ,etle çah9maktadır. 

lialk Fırkası Yenilendi i f 

Bu zat ilk gtinlerde bil
kametin imtiyazı feshe hak
ka olmadiğma ileri aürmiif, 
İfİ allr,üncemede bırak -
mak istemiş, ve bu hususta 
da bin bir türlil mugalitalara 
müracaat etmiştir. Bu dakika
-O& vaziyet şudur : 

Samsun, 21 ( H. M.) -
S.tnsun Halk fırkası ~eyeti 
Yeniden intihap edilmiştir. 
Şiındi kaza heyeti Şevki, Etem, İ 
Veysi Efendilerle . Mustafa, 1 
~tem Ağalardan te~kkW et- I 
~ckted~. ; 

Hasan, Hafız Mehmet, CC4 ' 
lllal, Durmuş ve Arif Ağalar 
t~dek aı;a intihap edilmişler
dir: Mümessilliğe Nasuhi ve 
Osınan Beyler seçilmişlerdir. 
bıı heyet civar köylerde ekse
lirit .nlıihidir. 

Jl4mit 

Tren Alhnda 
8ir Biçarenin Ayakları 

Kesildi 

Ankara, 21 (H. M.) - ls
t.bbu) treni Bilecikten bare
)(et edeceği sırada Yozgat a 
0turan 9'ı tevellütlü Bedros 
0ilu Boğos Efendi vagon Res-

torana girerek bir kahve içmek 
latemi,, fakat ayağı kaydığı 
için düşmüş, tekerleklerin al
b.._ gitmiş ve tam bu esnada 

"- katar hareket ettiği için 
~İçarenin iki ayağı birden ke
'1111tiştir. 

Bilecik Ağır ceza reisi işe 
~et etmiıtir. 

BAYRAM 

liAZIRLIGI 

Bayram için masraf· 
but kurtulmak istiyor 
aıuaunuz? O halde 
J•kmda aizin için ha
tırlamakta olduğumuz 

.nr.,rizleri bekleyini~ • 

PEK YAKINDA 

NEŞREDECEGIZ 

inşaatı durdurulan antrepo biraz ilerdedir 
Rıhbm fİrketi zam istiyor. müzakere vardır. 

Bu memlekette, sermayelerine Nafia, iki köprü arasındaki 
azami faiz temin etmek istiyen sahillerde nhbm yapılmaamı isti· 
ecnebi şlrket~n: ıam Wtcmc- !tor. Muka.,ele mucibine~ fll'ke~ 
]erinin ne demek olduğunu buna mecl>ur görüyor. Şirket 
biliriL. Yani fazla iş yapmadan ise buna yanaşmak istemi
bol para çekmek. yor, bu işi faydalı bulmuyor, 

.. Bu kötü huya. . en alış~ı~ Sirkeci sahillerile Topaneden 
mu~ssese!erden bn:ı ol1?ak ıti- ileriye doğru nhtım yapılmasını 
banle Rıhtı'!l şırkcti ~e istiyor ve bununla beraber bol 
t!"ltturdu: Varıdatım 500 bm zam da talep ediyor. 
lıradır. Ancak masr~fı~ı kap... Bunun için şirket müdürü 
yor. Üç senedenben ~hissedar- Mösyö ( Kato:1j ) üç gnn evvel 
larım~ b.eı para dagıtmadım, Ankaraya gitmiştir. Ayni za-
zam ısterım. d d · · ti · 

N f. k 1 . . man a, a emı memnunıye nı 

a ıa ve i e.t~':11':1 bu tale~ göstermek için de Eminönlinde 
ret cevabı verd.igını geçen gun • .. 
bir gazete yazdı. N r . yaptırdıgı buyük antreponun e ıcenın . til . . 
böyle olmUI şayanı temenni- ınşasını ta etmışbr. 
dir. Fakat şirketin talebine Bu hareketi bir. nevi tehdit 
karşı henüz cevap verilmemiş- demek olan bu şırket, acaba 
tir. Çünkü şirketle Nafia ve { ne zaman makul hadde irca 
dolayısile hükümet arasında edilecektir? 

. 
Kazalara Olmak 

• 

için Mani 

Hükumet mukaveleyi feshC4 
decektir. Fesih kararı vermek 
için ( Terkos ) suyunun kabili 

' .. ı d v fUrp o ma ıgı ve yangın mus-
luklannda kafi derev:de su 
bulunmadığı noktalarına isti
nat etmektedir. 

Biril)ci noktanın tesbiti ıçm 
sıhhiyeden rapor istenilmiş, 
ikinci nôktanın tesbiti için de 
tetkikat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Su halde lstanbulu T erkos ( 
i,r.nc 111 :r""ue>tarmak. aıbhiy-:nin 
dindedii, denmektir. 

Zavallı Muallim 
Şakadan Çıkan Kazaya 

Kurban Gitti 
Bu sabah Kasımpaşada çocuk

ça bir taka yüzünden bir kaza 
çıkmış ve neticede zavallı bir 
muallim ölmüştür. 

:Hadise fUdur: 
Kasımpaşada Bitpaurında 

berber Muizin dükkanında 
Muizle ahçı Haydar şaklaşıyor
larmış. Bir arahk Muiz eline 
bir tabanca alarak şakadan 
ahçı Haydarın üstüne çevirmiş, 
Haydar da tabancayı berberin 
elinden almak istemiş, bu sı-
raaa tabanca ateş almıı ve 
çikan kurşun o sırada dükkin-
da gazete okuyan 3 üncü mek
tep muaUimlerinden Osman 
Sezai beyin başına isabet et
mif ve zavallı muallim der
hal ölmJiştür. 

Muiz ve Haydar yaka .. 
lanmıtlardır. ----· Heyeti Ma~~usa 

-~ KararJanna itiraz 
Ank~ 20 (H. M.) - He

yeti mıiNıllA ve Ali karar be· 
yeti karvl?.nna bir kısım ali· 

n_ ·" / , kadarlar BafVckilete mllraca .. 
:.- ' ' atla itiraz etmiş "erdir. 

; 

o ı Samsun Vilayet Meclisi 
!ırin~i •ıradııkl rulmler fihd,. n, ark~dıuı, , e h r ik i tar•ftan .:o·ce, vttı ıo >i lcre Samsan, ~Hususi) - Um\\n:i 

dur 1 ftaretlnl rö•terlr. 6 - Yürll !Jaretl. 7 - Duruyorum, yahut •ola dö ıtlı oru:n viliiy.et meclisi azasının in:ihabı 
İfAretl. 8 • Sata dUnüyorum. Y • SatımdaD geçebilirsiniz.. 10, 11 - llC"ri gideceğim. 
12 • Sola dönecetım. 13 • Sah d&u:ccifm. yapıldı. Osman, Hacıpa,şa zade 

Otomobil kazası en çok Londrada polis dairesi oto- Ahmet, Hacı Hayrullah zade 
olan yerlerden biri de lstan- mobil kazalarmm önüne geçmek Ömer ve Ak Ali zarle Hacı 
buldur. Çünkti sokaklarımız ıiçin Sır nizamname yapmış ve Aziz Ef. ler ekseriyet i -: .. 'ln
dar ve dolambaçhdır. Otomo- otQmo_bi!s:iJerin yapmaları lazım mışlardır. ~u zevat H ' fır· 
bilciler için manevra yapmak ı>den işaretleri tesbit etmiştir. kası namzetleri idi. 

güÇ.tür. Belediyenin kabul ettiği Bu ifaretleri yukanya resimle- m. birçok kazahtrm · u · ne 
bellibqlı hareket kaideleri de rile birlikte dercediyoruz. Bizde geçmiye hizmet eder 
yoktur. de bu umumi kaidelerin kabu- tindeyiz 

Tütün Deposundan 
Ateş Nasıl Çıkmiş? 

Depo Sahibinin 
Dikkat Şeyler 

Vekili ·Şayanı 

Söylüyor ... 
r . 

Y.anması, bazı mühim IUdikodalara sebep olan 45 
Odalı kiitw.1111 enkazı 

Bundan on gün kadar evvel müddet evvel aigortası biten 
Beşiktaşta Serencebey yoku- konak için vekili tsmnil Hakkı 
şunda meşhur saltanat şeyh· Ef. ye bir mektup göndermiş, 

terinden Ebülhüdaya ait 45 ışının bozulmuş olmasından 

odalı konak ile Ali Rıza Pş. ya ' dolayı müddeti bir teşrinisani
ait köşk ve daha birkaç ev de biten s"goı1a muamelesini 

yandı. yenileştirmiycceğiı:i bilciirmiştir. 

Büyük konak, Ebülhüdanın Yangın, işte böyle bir vazi
ölilmünden sonra veresesine yette vukua gelmiştir. 

geçmişti ve Abdi Ef. isminde Bu konak, iki buçuk scne

bir Mısırlı bu konağı rehin den beri Foslrnlo Mango tütün 

almış. uzun ihtilaflardan sonra şirketi tarafından tutuluyordu 
kendisine intikal etmiştir. Bu ve ayda 200 lira kira verili· 
z:at, bu uğurda 200 bin lira yordu. Bir ~ene evvel ise fü .. 

kadar bir para sarfetmişti. tüncü Salim Nuri B. tarafından 

Bu yüzden de mali vaziyeti 150 liraya isticar edilmiştir. 

sarsılmıştı. Şimdi Pariste, bir Konak Abdi Efendiye ait 

müessesede memur olarak çalı- olmakla beraber evin idaresine 

şan bu zat, yangından bir (Devamı 2 inci sayfadadır) 

Bir Sairfilmenam 

.. 

( 

' t>cr c·ı~h ·Se 'ı' Be: \ uyırnoa gezerKeu / - tsu memlekette 

cüm~ priyet y~şıyamaz. biz mu· ·alefct liderini para ile tuttuk, 
.. ""lJGat da para etmedi. Ôyle iR fUDUD beaabmı bir 

_, • .ı"iliyelim 1 

J 
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Halkın Sesi 

İskin İşleri Ve 
Halkın Derdi 
lakin işleri bir 71lan hika,_I 

wibidir. Dev .. edip pliy•. Mem
leketin batlıca bir derdi addedi
lea bu mesele Ue d6n biraz mq
pl olclak. AJlka4arlada k•~ 
tak. b.tibalanmızı JUIJOI Gı 

Mehpare H. (Bqiktq, Köy-
içi, Yenilik sokak 23) 

-Sekiz senedir i.kin idaresi
ne gelip gidiyorum. Selinikli
yim. Burada bir yer almak 
istiyorum. 

Bir buçuk oda verdiler. 
Şimdi hacizli diye onu da 
te!fiz etmiyorlar. 

• Ayşe H-ınım (Pangaltı, Do-
lapdere, Kaya sokak 159) 

-- Efendim, 7 sene evvel 
bir eve talip olduk. Dosyala
nmız teffize girdi. Bu ev için 
polis tahkikatında mübadildir; 
emlaki metrukeden ise emlaki 
metrukedendir diyorlar. bunun 
ıçın işimiz bitm!yor, ıelip 
gidiyoruz. .. 

Raziye Zihni H. ( Sdl-
nik mübadillerinden Anaııyan 
apartımanında misafir 4) 

- Benim derdim biiyildlr. 
eYlidım: 

KurtulUfla 160 numaralı ne 
talip olduk. Birinci ft ikinci 
talipler olduğu için evrakımu 
tcffize pmedi. Sonra efendi
c .. • · birinci talibin hakm:ı. 

o~ anlapldı. ikincinin de 
başka bir yere yerleştiğini ve 
nstelik 160 numaralı eve de 
talip olduğunu iapat ettik. 

- Ne oldu, mesele ? 
- Evi bo' bulduk, işgal 

ettik. Karakol ve iskan mü-
dur:yctine haber verdik. 

J:.vin mübadillere ait olduğu 
tahakkuk elti. Elektrikçi kı

y af etinde gelen 6 - 7 kişi eş
yamızı dışarıya attı. Bizim 
hakkıuıız bu evdir, alamadık. 

~ 
Pakize H. (Kadıköy, Rasim· 

paşa mahallesi, Başakçı sokak 
No. 5) 

- İki buçuk senedenberi 
oturduğum evi kamilen üzeri
me uffız ettirdi~. Dört ay 
evvel bu evin nısfım baş1rn 
bir muhacıra iskanı adi ile 
verdiler. 

- Sen ne diyorsun ? 
- Benim dokuz parça cm-

Hikime ır.ukabil bir ev verildi. 
Şimdi, onun da nısfım başka
•ına verdiler. 

- Acaba bakkindan fazla 

DABILİ BA 
Acaba 
Nerege 
Gitti? 
Abldığ1 Denizden Kw
tanlarak Evine Gön
derilen Ali Efendi -

3 gtm enel Seyn.efainin 
" Kalamıt ,. vapura Kadıköy 
iskelesine yanaşırken vapur 
yolcularından ve Şehzadebaıı 
Maliye şubesi memurlarından 
Ali Efendi intihar kastile 'ken· 
dini deaize atmq, fakat _. 
da.lcalar tarafından kurtanl
mışb. Verdiği ifadede Ali 
Efendi müpteli olduğu ainir 
hutalığmdan kurtulmak için 
intihar etmek istediğini ı~y
lemişti. Merkezde i."adesi alın· 
chktan aoara evine &itmek 
üzere karakolaan çıkan Ali 
Efendi •adan 3 sb geçtiği 
llalde evine gitmemiştir ve 
nereye fittiği de anlaşılma
mıfbr • 

Sergi Komisyonu 
Büyüyor 

Ticaret odaamdald lergi 
komisyonuna bundan böyle 
Harid ticaret dairainc:lea de 
bir zat iftirak edecektir. 

1 -Serbes Cümbnriyet,, e Göre.. 1 

Muhalefet Niçin Doğdu, 
Demokrasi Mücadele

sini Kim Yapıyor? 
1-ir, 20 (HUm.I) - Gazi H..-ettmnia H)'ahatleri mBna

aebetile Serbea cümhurjyet gazetesi bir makale nep-et
miftir. Diyor ki: 

- Gazi Hazretlerinln sözlerini, biz muhalefet mevkünde 
bulunanlar ifteharla okuyoruz. 

Çünkü biz Gazinin irşat etpği mefkikre namana muhalefet 
mevklindeyiz. Biz, yüksek sesle konuşuyoruz. Biz, demokrasi 
mücadele yaPl)'onız. Fakat bizim IUİIDİzİ susturmak İltiJCll"" 
lu cebir ve tehdit aiyuetiıae devam ediyorla.ı. Bizden olım
yanlara amaıa 'ftrmiyeceğiz diyorlar. 

Ciimhuriyet b6yle mi aevrlirilir? Bau mlllM•ıp fırkacılara 
kala memleketlerinde ae fikir hürriyetine, ne münakaşa hür
riyetine, ne hallt bikimiyetiae lüzum yoktur. Çükil betin 
hakikat onlann elleri aramdadır. Böyle bir vaziyette infthap 
birriyeti baba menua olabili mi? Ve buna halkçılık demek 
mllmldla müdllr? 

Fikir farla kabul etMiyen, Jellİ Wr fırkaya vermiyea 
rezimler demokrui olamazlar. Dllny .... aaelillde tek fırkab 
demokrasi g6rillmüştttr? Cümlmriyet .... r.-•·:.a....ad puar!ığa •i-
mu. Hlrriyet ya vardır, yahut yold-.. 

Türk cDmburiyetini, au prenaiplercle c11a,.- meycat ctm
huriyet idarelerine benzetmek ~ in' a.ı dı++hari
yetçi olamazlar. 

Beşiktaş Yangınında Kast Mı Var 

Jrızmefçi 
Kızın 
Derdi 

Bir Bardak Dolusu 
Zehirli ilaç içti, 
Fakat Kurtanldı 
Beylerbeyinde iskele cadde

.mele oturan Hacı Ahmet 
Beyin hizmetçisi Melahat dün 
akpm evin itini gördükten 
monra alt kattaki oc a >ına 
kapanmlf ve bardak dolusu 
zehirli ilaç içerek intihar etmek 
istemiş, ilican tesirile feryada 
b8f)alDlf, kwtanlmıfbr. 

Bu 6lilm tcşebbüsüniln ae
be~ bir delilywlıDIB (CDÇ 

lazdm yh çmrmesi imiş. 

Hukuk Mezunlannın 
Bir Kararı 

Hukuk mezunlara parasız 
olarak yapmak mecburiyetinde 
oldukları 8 ayhk hAlcimlik, 2 
•nelik avakathlr litajmm kal
danlmam içia Baylk Millet 
mediwine milracaat etmiye 
karar venniftir. 

Dd •ye " lkt.at Vekllet
leri parbyaa maddeler ile cid
di bir mrette iştigal etmek-

(Bq tarafı ı inci aayfada) ' vardır. Halhuki bir liekp tedir. Bunan için memleketi-
Yerli Kundura Sergisi bul•c:lurmuyorsmma. Eakiden 

lamail Hakkı Bey imindeki burama tutan tiWln firketi mize ithal edilen ıu, benzin, 
Kunduracılar cemiyeti 6nü

mnzdeki puartem pul cemi-

yet merkezinde bir yerli 
kundura merpi A91caktır. 

kolza motörilniln iştial lrud-
vekili bakıyordu. Bu - zat, senede biner lira ftrerek iki retlerile kesafetlerinin tayini 
merakh bir adamdır. ~onak bekçi kullanırdır. Fakat bu 

d·ı · s u t hususunu belediyeye bildirmiş-sigorta e ı emeyınce nusus sözlerime ehemmiyet verilmedi. 
zil tertibab yaparak herhangi N"h t 

7 
ki ld tir. Belediye iktıaat müdürlüğü 

Sergi 4-5 gün devam edecektir. b" k ö - · 1 aye nunuevve e bunlan laboratuvarında mua-
ır ashn nune ~e~mı.ye depoyt.J açtılar. lştiyeceğiz, de- yene ettirmektedir. Aldığı nc-

Devlet Dairelerinde Yerli 
Mürekkep /Kullanılacak 

Maliye vekaleti kırtasiye 
depo müdürlüğü devlet deva
irine dağıtılmak nzere lzmir 

sepf''çilik mektebinden 3 bin 
kağıt ıepetile lzmitte bir ec· 
zacı tarafından yapılan ve Av
rupa mürekkepleri ayarında 

olduğu iddia edilen yazı mü
rekkeplerinden de 5 bin kilo 
almıştır. Devlet daireleri yerli 
milrekkep kullanacaklardır. 

mı almıştın? 

- Hayırl. 

çabşmıştır. Fakat kendı ıddıa· d"l F k t k' . "b" kal 
sına nar.aran buud/6it. cntlme J er a a es ısı 21 ı a- ticeyi Ankaray'7 bildirecektir. 
geçememiştir ve lsmaif Hakkı balık amele yoktu, üç bCf kişi terceme ettirir, ' gönderirım. 
Bey bu işte kast görüyor. vardı. Ben de mahallede Ayşe Fakat herhalde gel.. dedi. 

lsmaiJ Hakkı - fley ve Arus Fatma iam~n~e iki f~kir Ben bunlan hazırladım, saat 
kadına çalışmak ıçın tavsıye 4,5 ta Abit hanındaki avukat 

N e D i y om~ ettim. Bir giln çalıştırmışlar' vasfa B. in yazıhane.ine gittim. 
Salim Nuri Bey 2d Eyliil yol vermişler. Bu da nazarı Kendisini ıordum. 

tarihinde depoda bulunan dikkatimi celbctti. - Ha, bize telefon etti. 
2400 küsur balya iyi tütünti Kontrat için Salim Nuri Kim gelirse beldesin, dedi. 
Almanyaya götürmüştü. Bunun Beyi görmek istedim. D~poda Saat 5,5 a kadar bekledim, 
yerine 2300 balya kadar Def- beni kabul etti, iltifat etti: geldi. Kağıtları aidı. Ben de 
tcrdardan toz tutün getirtti. NSana büyük bir iyilik yapmak eve döndüm. Kapıdan girerken 
Bu tütünleri konağın yukarı isterim dedi. Konağın boş yanıyoruz, dediler. Depodan 
katlanna taşıyorlardı. Nazan olan kısmını, bana Almanyada · aaat bqe doğru yangın çık· 
dikkatimi celbetti, kendisine bir mensucat ş;rketi kira için mlJb. Bu işte kast görüyorum. 
decim ki: müracaat etm~ idi, onlara tav- Konaktaki tütünlerin tizerini 

)#. - Aman Salim Bey. Bu, aiyc edeyim. Ayda kaç liraya enkaz kapattığı için bunlar 
Fatma H. (Süleymaniye, El- tütün değil, tozdur konak bu razısın, söyle bakalım?" Ben 130 tamamilc söndürülememişlerdir. 

maruf mahallesinde Medrese sıklete tahammill edemez, lira filin olsa kifi dedim. Ha- Üç gece evvelıino kadar et
sokağı 4) bunlan aşağıya koy. Bu rica- yır 200 • 250 liraya veririm. faiye bu yığına mlltemadiyen 

- 7 senedir uğraşıyorum, larım iaaf edilmedi. Daha Fakat sen odaların, sofalann su aıkiyordu. Dlin aabab gene 
bili bir ev alamadım. Kaç I başka şeyler de söyledim: bir krokisini hazırla ve akşama birden bire alevler yükselmif 
tane istida oldu. Burada yarım milyon kilo tütün bana yazıhaneye getir. Ben ise de bubrılmıştır. 

.--tt------------------~-Günün Tarihi 

Borçlanınız 

1 
Alacakhlann Cevabı 
Bizi Tabnin Etmedi 

Terenub eden malih_.. 
tire alacaklılar hlktmetimiıl 
verdikleri cevapta müzakere" 
ye Pariste devam edilmeaiıd 
teklif etmişler, esutan ziyad9 
teferruat 6zerinde chırmuflar 
dır. S. cnap lıiikümetimid 
bittabi tatmin etmemiştir. 

Rivayete nazaran Alman "8 

İtalyan himillcr muabedenİD 
tekrar tetkikine razıdırlar, bu
na muvafakat aöstermiyenlcr 
Fransızlardır. 

Üç Aylıklar 
D&nden itibaren verilmiye 

bqlanmqbr. Maaı sahiplerin
den hasta olanlar musaddak 
bir lenet ıöndermek IUl'etile 
maqlanm ikinci bir taJua va• 
ııtuile alabileceklerdir. 

Yunan Muahadesi 
Yunan meclisi Tllrk - Yr 

nan muahadeaini tasdik et
mittir. Mualıede tudik edil
mek llzere bizim Meclise d• 
tevdi edilmek lizerodir. 

Zeynel Besim B. 
hmirde cereyan eden muhr 

kemeai münuebetile Hizmet 
gazetesi bqmuhaniri Zeyııel 

Be.im Beyin Ankara bbbı acnı.I 
tarafından muayenesine lüzwa 
ıöril.lmllftDr. 

Maliye Vekili .. 
Saracoğlu Şükrll Bcyiıl 

nekahat devri er 1asında Ma• 
liye işlerinin bizzat ismet Pa
p tarafından görülmeis ihti
mali kuvvetlidir. 

Eliziz Hatb 
Malatya-Diyanbekir hattmlD 

Elazizden geçmesi tekarrür 
etmiştir. 

Halk Fırkası 
Kaza ve nahiye ocaklannıD 

kongreleri bugünden itibareJI 
toplanmıya başlıyacaklardır • 
Afyon meb'usu Ali ve Takir 
dağı meb'usu Cemil beyler 
dört güne kadar Ankaraya 
döneceklerdir. 

Uşak Şeker Fabrikası 
Bu aene 500 vagon ıeker 

istihsal etmiştir. Gelecek sene 
faaliyetinin daha çok olacr 
ğı tah"Dİll edilmektedir. 

Belediye Meclisi 
Dün de toplanmıştır. Dnnkll 

celsede bilhassa Hayat mek• 
teplerinin nasıl ıslah edilebile
ceği noktua llzerinde kollU"' 
ıulmuş\ ar. 

1 Son Posta'nın Resimli HikaJJ ?si: Pazar Ola Hasan B. Ve Akşam Muharriri J 

1: Necmettin Sadık IS<-; - Zırta da mrta... I 2: Hasan Bey- Aman Fethi BeyefeadU ZaYallıya l -: Maz~ar Oaman Bey - Vah nh ... Zavallı 
~bjJi~ıt •• Zuta da arta ~ifkatapioa- H olmuı? do,.ua-... Sizi blyle f'lrmek latemezdim- Vah 

Fedai S., - Bina habıntla IMllll ..ı v.a.... o.r-m Wr .... ,... ...... 

4ı Aktaıa ldanı D'lildlbil Kıam Şlaaat Bey - H!e .,.... 

pacy• ıa.u. rokl Bea .&yleyl-... Cç ,u. evvei ,.... • ..., 

... .,... .............. , ~ •7D&bwnil 



~ 
S.1tea fnbnın 616mladen-

lınlrAmet taraftan muhar
• yaptıkları bu propa

dlktatlrllğe efkin U4 

ede zemin hazırlamak 

~ harpten aonra dik· 
.......... bir müddet moda ol

Çlnkl demokzai .... 
~ bir buhran geçiriyordu. 

Çan1cn P.-il -1h muahede
te.tit ettiii haksızlıklar 

tar.ita isyan ve anarşi 
:"'!'Pbv,ordu. Çünkü cemiyetler 

kaynqmataıta kuşılaşı-

,,, , n 

• 

' Münde,.;;;;;,ızın çok-
/utıınılan ~ 
Özür dileriz. 

Müsademe 
Bir Vapur Az Kalsan 

Babyordu 

7'1'W• ..efalma .... q • .... .. .... ,. •• 1c , ......... ,... •• 1 ti 1 
Ss ... ,. .... _.., 1 1 ,. • .. .. 

• - ... elmlek ..,...... .......... 1 2 - He'... ...... .... ..... " I s - 8-a ,...,.. Ntij'eıııl ....... it:, 

perlfaa ....... ot.ar, •••..t ... , .. _,,_ , .. _.. wtu -. madı.ı unıs t ' 1 • •:= . = ::.-'.'::"-: ::.::, ell :~:.. ~::.:.: h• • kn111ıtl ••* .. " 1 ...... , •ıaflll._I t -.:-''·o·:,:-

Dan saat 4 buçukta Hay
darpap apk1armcl_a traalİt .... 
••eleaiai ikmal ede.ek demiri
m .._ ....- t.ndaah ·Ro
yeardo. vapuru Jllllhf manevra 
~eıiade 1000 metre makts 
de&idi ile'-- Ameribn 
ltmcLnh "Hoatat,, 'apwuaa 
çatpüllf, .... vaptlnmda, 
.nwle.. neta.i illrele 
cilnet.!1ıde 1 •en t.•tıle hir 
nime açddıiuıtlan il.rem ve 
s.taak anamda battan kara 
lemiftir. 

--dı ... ........ .. 

- le ",... ..... ,... 
daa c• tir, ı .ı·n ı · cilt ..................... 
gibi bnl-a .... •' -
.... tilllJet ............. ... .................... 
._, 'I .. ... _ .~. 

Gayri Mübadillerin 
Parası 

Aoksa, 21 (H.M.)- GaJri 
miihedillere tevzi edilecek olan 

ikinci taksit bu laafta ~· 
tevzi edilecektir. 

Borçlar Meselesi 
Ankara, 21 (H. M.) - Fran

sa sefiri dW. \lqvekili ziyaret 
etmiştir.'Dnywluumam~eme
selesinin konuşulduğu tahmin 
edilmektedir. 

Ceyhanda Bir 
Gemi Batb 

Ceyhan - Adanab Abu 
wle lsm11U Efendiye ait P' ık 
tohuma yti1dl bir ..ı .......... 
br. iki layfa boplmuftuı. 

lkbsat işlerimiz 
Ankara, 21 (H. M.) - Ali 

iktısat mediainia mıtladıta 
rapor B.tvekil tarafıadea tel• 
kik edilınektedir. 

lkt.sat vekili ismet Pqayı 
ziyaret .- · ek bu rapor hak· 
landa na :ı .. t ftl'llliftlr. 

Güzellik Müsa
bakası 

Kadın Ticareti için 
KUFulmuş Bir Puardır 

Evelki sene giizellik müaa· 
bakasında birincilij! kazan
mış olan Feriha Temk Hanım 
Avrupa ve Amerikada Japhjı 
amn seyahatten avdet etmiş-
tir. Ferilul Tevfik H .... 
flaile ~e: "Amerikadald 
gtızellik mtisabakalannın, 'kadm 
tic:aretl için lc:m almaş Mr ,.. 
urdan farla roktm .. 

eden, ve istibdat •eya dikta
tDrltiğe bemiyen her idare, idare 
edilenin cebrt muvafakatine 
istinat edea keyfi bir idaredir. 
la idareler w:leee 1 ·ıte mlll-

TEL 

LW..ıl. •CA.A.)- 1 &'ı tın ._.. ._,. 1 • 
11 e L U., ... c. e.• _._., ,1._ .. • , • • ~ ,4 r._ ••••w •••• 
•ıet •• -.... lndm _. ~ •sa•• • ' r rilr ·rı 

a ._ --' •s' • _.. ._ • 'n tlnuj· · .. '- lr.alll 
._. hı••s'• •uJ 15 nine• inan ua.111.W.n 

qlsnm. ICaa ... ...,.... -- halan n:fabtiDdeld 
plen halk mtlmeaillerid~ ham llllfettiflere bilclirme1eri 16zu
bulunt')'Ordu. Gazi HL, çiftçi. munu 16ylemişlerdir. 
t11c:car ve kaylllye tevcih bu- Reisiclimhur Hz. halle ile 
~uldan •alerle ....... ve 'konuşmalannda mevzu bahis 
~ aoırmutl•. çok olu ~ maddeler Dzeıinde 
samİllf eevaplarla hallan clay- fikirlerim. etraflıca tavzih et-
gu fe ~erini kendi -: .. 1 -n ah d 
-.x...--ı. dini :eldir amrer ve tez llr e en göriif 
... uu n emS9ter • yanhflanm ve bilgi nokunla-

Ortada eaula bir şikiyet nm büy&k bir umimiyetle sa· 
mevzuu yoktur. Zira mahsulün bipleri.D.e kabul ve teslim et· 
fazlalıfından dolayı flatlann tirmtşlerdir. 
dtlfmesi ve alıcılana ualmw Cumhuriyet Halk fırkUJnıa 
bazı ticaret erbabının sıkınb· faaliyetine ve takip ettiği ana 
sını mucip olmuştur. Fakat hatlara tfttikal eden bahis 
bizzat sakınbya uğnyanlar bu- Gazi Hz. nia halkçılık, devlet· 
nun memleketimize haı bir çilik, llyiklik mevzuu üzerinde 
bal olmadağmı ft kOlllfU mem- g&zel bir konferansı halini 
lebderdeld 1Mdekta1laruadan aldı. C6mhuriyet Halk fırkw
dalıa iyi bir vaziyette bulun- mn bu mı11etin hayat ve mu-
duld.,.. 11&,Jelllitlenlir. kadderatmı yapbfl, kur-

Gazi .J:k. .... tefkilitUHD tana " inkıllpçs rolü 
ıibıel Ye mlkemmel iflemetilt- deruhte ettiği, tan1ü ••· 
de laalka tevecc:Gb ecl• vasi- zife Ye mes'uliyetleri ft ize-

• • • ister inan, ister 
• 
inanma/ 

Geçen gün "Sözün Kı- ramaz, bir muhakeme yB
IMlw rtuoumı kabiliyet.. rütcmezse: 
m Peyami Safamn yeriue - Bu adam niçin bii
cidden Jlbek bir ilim .e yllktiir, diye kafasını işle
an'llt plaaiyeti oWı Fa- temez. 
Wı Rtfkı beyin yazacajım Put gibi b:r adam, s6y-
baber vumiftik. ler, lifı size buit gelir, 

F a1ih Rıfkı bey dün bi- fakat içinde bir evar ol
ze • yammı glnc!ermit- clbiuna anaedenillit: .. 
... A,... ıitHedıifGI uz: - .. : 

•Gençler, eski flbret· - Bu pfimizdir, den-
i• tavır ve hayaletlerinin diii zaman g'3z&nh kapa· 
,anada nek .. • yllbek la, pefine dlfer gideasiuia. 
oMujmum un*-JDI& Geneler, bittin 1MıDm 

Doğduğumuz zaman bir saçma teylerdir. Kafasım 
ana, babamız olmak nasıl ve işini ylbek bulmadı
nımdderse, mim mem- tınız adamm r .... e, ...
tekette birtakım hu- eseri, flhretille pat tihi 
ma kahp "1tlylk .._.:n tapmıyKwbmz AlrlıseJi
lar tanımak ta &yle ma- me ta,.cakmuz. Etrafı. 
kadderdir • mzdald adamlar baklrmda 

lnsu nasıl: ilal -.Mbnlat edintecebi-
- ~ anuı ba b- ..a. Kocabn m ala de

dındır ? pbi bir mal H- ğil. " 

fder inan, is~ inenud 

Haa Emin 
Ka«hnalr uhtar Sabık Musul Meb'asu
Olabilecekler Mi nua Katili Yakalandı Mı? 

SMık u.... ........ Nmi 
Aabn. 20 - KM-'-m Be,i ~k firar eden 

aınlıt• ... e1 ,. .. lan ve Ana.at lt.a E hin E6ne 
.. • &.:.. • • • _s einrmda ,....... şayi olllJdi Wif&IJL ili up --- E'..L-. p, .. ~i 

• , _ ..iri.: 1 • L-.... '":"-...--· .-~ 111111'1119~e· 
• ....qe=~mKre e•-.rr ti adımi mlllmat tt.,n et-

.. ...... ile ~. -*tedir. 
ICadmlar= 1 ft•r .lap 

1
1 ··ahn .. ...... bmıni 

• nmt pk:lwr. Y.a.z köy ka· 
••• w1a laeyeti illtijaıiyeaina te-

wekklliindea balllledilirkea plnız 
erkek anan dikkate ......... 
br. Diğer taraftan memleke
timizin bazı yerlerinde kadın 
muhtarlar buhmduju ela ta• 
hakkuk etmektedir. 

Bu nziyet karpmda orta
da bir emri vaki bulunmakta· 
dır. Ayni zamanda kadınlana 
heyeti ihtiyariye intihabatma 
i ~tirak edip edemiyecelderi 
meaelesi de ortaya ç.1 ,..m. 

Bu hususta hiçbir tvaftaa 
Dahiliye vekAletine IMr -ara
caat vaki elmamıfbr. 

,...,_.,..,.,.oo==_.,,~-

rinde yürüdüğü değişmez esas-
lan izah buyur<ll'ak "muayyea 
olan yolumuzda kat'iyetle }'Ü-
rüyeceğiz" dediler. Bu-
güne kadar gelmif ve 
J!eÇmİ.f muhalif t~ 

Om;k JStemq 
Dnatp.pda Medım .,.. 

kağanda oturan llebmet Ef • 
ile .zevcui Ane Hu. kup 
etmifler. B.aodM •llıı ırsir 
._ Ane H. .Ohlb -.. 
yetitileNlc kmtas dmatbr. 

Hırsızlıklar Ve 
Yankesicilikler 

Son 24 uattıe 4 lumzlak 
ve 7 yanke.icilik vak'a11 ol
muştur. 

Çanta,. Aldığı Gibi 
Savuşmuş 

~·Çat-mm:~ 
malıaDeainde oturan madam 
Esterya kızı Viktorya ile bir· 
tikte eYlerine gitmekte iken 
Mehmet F ebmi isminde biri 
öalerine çıkarak mac:lamm 
eliadeki çaatas• lrapp bç
llllfbr. terin tuttuklnn akim Wika· 

metlere ve ba faaliyetluia 
memlekete getirdiği ve ıetire- Kar Y ağmıyacak 
bileceği zararlara ipret ve Buw&a telllİlllİzde hna 41-
Serbca fırkanın infisahı bahain- ne nazaran 2, 3 derece ..... 
de tevakkuf ederek bu fırkanıa soğumuştur. Fakat Fatin Be, 
d.ıb:ı teşellkülünde teati edilen kar yağmı,.eai• sa,laııiftir. 
ıı:ektup!arla malüm olmasa 
l4zmı gelen noktai nuann Ankara Cinayeti 
bılihm-e yeni bir fe;'1Bİf ti'-i Aabra cinayetinde yarala· 
teükkisindeld yaalışlag1 tanib -n Cevdet Bey ile Hayriye 
buyurdular. Hammm aahhl vaziyetleri dün 

Bu meyanda, tarihi ralftta- de detiflaemiftir. V ehaaet 
Jarla bajla buluaduldan C. H. de etmektedir 
fırkasının batındaki mevkileri- ı---vam-=-------=--·"' ..... · _. ~ ........ --=-
ai tekrar ve teyit ettiler. ıimclea pek ziyade meamu-

Reieiclmhur ha~tleri, fır- nam. 
ka premiplerinin herkeee layı- F arkadan ayrılırken bir gen~ 
kile anlablm- wıe izala edil- kısa bir nutukla Gazi Hz. ni 
•e9i llzuaaındı>~ ltalndmitfer sellmlamt, Trakyahlarm kur-
" bu ı:emiwle etraflı ~ tancısına tercliman olarak bü
ile Karklareliııin çiftti, k6ylll, tlln gençlijin daima kendisini 
tfıccar ft lıanmalanna luywtli umiml bir heyecaal• takip 
vesayada bulunmuşlardır. edeceğini, azminden .. .azlno 

Gazi Hz. Fırkanın babra den ayrıhmyaeainu temia et• 
miftir. dıett.iae ı• sahlian yum..- Re.iaicf....,.. Hz. cenbenı 

1-dın -Kırldaıeli Jaalkı n billMsu 
- Kırklareli villyet fub aençlik na!Nna llylenen siz

merkezimizde her siıut lerden çok mltebassiı oldum. 
h ..... • ola milıınwillerle Bundan dolaya tepkidir e
U.karpya ~irdijim um• derim. !ziw' ~ h~n 
.bmiln ~ çok kıymetli olmat- bir aym de benım vicdanım· 
tur. Samimi Ye açık konut- da- '-' olm~. 
mamaz bende ı••a••yacajım ~ .~Jllr.ile ifade edebilme• 
intibalar bıraktı. 1 ....... IÇID ~- Allalıa 

Cllmyuriyet halk farU. _........ arkadaşlar; deaaiş-
menauplannm halkçılık, de.. ler •e coşkun eihtl• ara• 
JetçDik mefhumunu çok gazel smda otomobile binerek 
anlamıı ot•klannı en iyi izall trene met em,; .. 1erc1r. 
~en .azler k&y11 ft ~ Geceyi trende geçirecelr• 
~ ifitmyor. ter, y;ınn Edimeye hareket l 

Glı,dakleriıadea n qlttlk;e- baıaracaklarcbr. 



Başvekil Fethi 
B. e Ceoap Verdi 

a .... .,ldl la.et .... dla aUlet 
aecu.lllde Fet» ...,... ...-cu .-1 
t.ımn.. enap Yertll. Fethi a., 
.... d...... 'bua kl1lde -çlı)I .. ......................... ~ 
...__ ecl• r1Ya1etlerle dotN ol .. 
.ım.dıpıl ......... k 1.temlf·i. ... eldi 
dedi klı 

• 5aal talafrlacle urahat ...... ,. ... 

GAZİYE 

Pakat Fethi a.,ta ...ı talltlrbHleld 
· u.c1-.. ... 1ıaa1n1e ı..a santeler • 
. Defb ..... ~,-.. AbıitetbeJll 

ka,IDcle adalettea .............. . 
Daha 11 .. adla saetelenle wı

ıar eder elma Ylll,.t tabldb 
·~ ... .., :lııeJ-t J>etlrauMI ..... ..., ........ ~___,~ . ka,... ~ 
••da he~ lhtlJ..ı,. ile beraber hal 
n Yaktllerl • fakir · acldOluaa ..;... 
an.ler aftdliacle ' tahkikat ,.,_..w. 
Tahkikata ~ bia klJcle faldr

0 

allea.ta 
m•h n a ahlat • .,. otla badllellal 
hHledilil.;....e dair ma16ıiıı.t hahuama· 
......... llD " ...... a7tla 
Jafa ilW aall pla ..naclila tieWt 
olmaaauf.p IMJet .. ... ~- bam 
~ IUcret ettlld..... tbıİr o1-
........ de tahkik ...., ..,. ..... 
budan ~ aalalplerlle maka~ele 

,.~ o..... " baYalialacle daha 
pis k•m=ak ~ phfaıfa tftaltler. 

Eı••• Ud iç nahiyecl• C..ma 
.-.., f>etirmeaclere, Se,clildSy, 
~.... ........,.t mahnll 
~ Ye çlfek ---uac1a ,. ..... 
,.....,ı.r dela,..O. aruaJ• utn
llllft oau ip. iJI .......... Fakat 
bu kavlenle tütiba n H,.tin de 
pkanldıfl için lmmea lhti,açla• 
nm bmalul:ı teWi etmifler. Cu
ma OYU., Dqirmenclere Ye Sey
dlkly nalü,eleri kooperatif tetki· 
litma maliktirler. Kooperatif ..... 
•ayulle Ziraat bukuınm koo
peratiflere eldecliti Mrmaye Ye 
bncli Mlyat ak~lerile bu aabi· 
yeh:n, C.maoYuı, Torbala, Seydi
W,, . f>etirmeaclen u.hiyeleriae 
eemaa 284 bin lira lkru muame
ı..t ppmlflardır. 
.. .._.. Ahmetbe,U klJlade 

,.. ... .... tatla .. blaq, 40 - 121 
....... Fabt 4111- klJlenle tGtla 

. ...... ~ ......... JlkMk clefll-
...... ........ ...... olarak daha ,..,,.. ,,..,,,.. ........... ..... ,, 1.. ..... ..... ""' Zlnuıt 
•• ,.,, 1 ._ ___ ..... t ~ ... 
~ "i ' ' .............. ,.. 
- ................. tefldW ,.. 
-. Ad ı ';• W iN ..,._. o haya-.......................... .._.. ........ , ..................... ..... .......... .... ...wı-•- llaarettlr. 
Afbk" ................... ,.. ... 
...,...... pçiralJ• ....... olduk-.......................... -......,.. 

Fetlal 8. (Gllatltau) 8ape idi .... .................................... 
_.,.... tellkk1 ettlll8' •• llhe ......... ....,. .......... ..,. 
~-
Mlt..ısu.- lllklml• 11--- 17 

iMi aadd••• Usaw dair U.. 
naa lkbacl mluk....a ,....._. b-
ltul oı-attw. K.rtıhtı hesi eee 
kaW olaMeak teldlde temba eclll
mek fUllle Ankara felıırl ..... •• 
dllrt,etinee ..un lıukalard• borç 
o arak alınacak t5t ... llraJ'a 
llali1e Yekillnlll kefalde bahaua .. na 
maualJet ..... ..._. .... kmdaW •
alsa.kere ,.. kabul eclllalftlr. 

laar mldllrlJetlala yulfeei Uhl
.. olup lllmua " ururete ..... 
icra nklllerl t..,etı.e. Allluıra ...... 
..,..ı.. hanle eclUecek lflerla bedeli 
aaklr mldlrl1et ...,........ ...... 
tertUaden w,. weıraı ılH ...._ 
cektlr. 

..,... Millet ....... ,.., ...... 
.. temam ltJO .,1an ..... Utıı ll•klrae. 
dU1 wlla h•apları tetkik wl _. 
•abat•• kaW edllerek ,....... 
... toplallaak isen celH7e ......,.. 
YCl'llmlftir. 

Ziraat Bankası 
H61dimet Ziraat bankamnm 

rençbere daha fazla yardam 
edebilmesi ıçm aermayaini 
ytız milyon liraya iblli etmeyi 
düşftnmektedir. 

Yunan Kabinesi 
Tadil edilmek için iatifa et

mek kararmclachr. Yeni kabi
neyi tekrar M. V eaizeloa hf
kil edecektir. · 

Garaj Talimatnamesi 
Belediye garajlann iclarai 

IPıt, reni bir talimatn ... 
•s:ı •.,...... 

Limt111ın tlİlb'tlpO mfllelui • Aal ledilmelc lizım· gelen bir iftir 

latanbul hakkında ve ayni 1 temasa e~f tamamen emniyetbabş olma· ı trepo meseesi ile Jimanm bu 
zamanda umumiyetle memle- cevapta, İ8ta lanmn temini zaruridir. Bunun pk& vaziyeti, yannki ebem-
ketin iktısadi vaziyetine dair meşgul Rllsuma için de muktazi tedabirin alan- miyeti ve inkişafı çaresi vesaire 
ticaret odası tarafından Gazi 1 Odada saati harici muı tahb vücuptadır. hakkında malümat ve m6tale-
Hz. ne verilen raporun bir laa- lcret verilmek p lmbsalitı ziraiyemiz hakkm- ab ihtiva eden iki raporun 
mım neşrettik. Buiün de ista- ihaal malftmabn edilebi- da vaktü zamanile ihsai malU- ebemmıy· etine binaen birer m-
tiatik ihtiyacile liman YUiyeti lecefi bildirilmiftı mat taharri, cem ve telfik 

ç. retini takdim etmekteyiz. BU 
hakkındaki lmamlan derce- TDrkiye ikbiald aba en olunması mübrem bir ihtiyaçbr • 

raporlardaki iulaatua Odamıza 
eliyoruz : kuvvetli bir merl:tzi oWı <J-- Rekoltelcrimizin mun\azaman 

istatistik bıtiyacı tanbul) un hayal ve faaliyeti ıİeşredilmemesinden birçok isal ettiği en mühim kanaat• 
!l...e._sad· ti-.s:.• . :.ı. .. n. m'4h-r·•rlar tevellüt eylemek· lerden biri de liman işlerinin 

ı_ ... _ - buJ, ı"tha'•t •e ihracat uuı ıye ve ~ıyesın.., gunu _. __ _ 

ve transit ticaretine ve alel- gftntlne ra a 'il; üadesi e ır. deki formalitelerin miim-
mtan ıııa .. k ~ • t d. bir elden idaresi ve iwan:-

6m faal. ti ti . . . yalnız ( lst :nhul a;~, bü- Bir Enstitü Lazımdır 
um ıye canyesınm tii ' ' t" .ı&kad · A- kiln oldugu" kadar ualtılmuı 

bilinm. • · · ild" t 0 me.,. ff{e 1 ~ ar e,.n B::tün bunlara", dolaVI 
esmı ıcap ve ız=t e - . "--- r llh:umudur . 

tirdiği hususlara ait ihs .... ma- 1 ~ır. mes~ei müllımme ıohnidc istali.stik umum müdT' rlüğün-
16mabn, yani milbim bir kıam - ıktı7-ı. e .. er, v~ bundan ~olayı- den maada memleketimize 1 - Limanımızda antrepo 
m vaktinde bulamamak ve ala- dır ki en gemş manada · lstan- ait mesaili iktısadiye bakl ~da meselesi hakkındaki rapord• 
mamak vaziyetindedir. bulun ihsai malümat ihtiyacı istati!'ltiki malumat toplamak ve tetkik edilen meseleler: 

Buı&n ' rllaumat idaresinin en büyük bir ~hemmiyet ve neşretmek iizere bir (iktısadt A - Antrepo bubnmmm 
verebildiği ve neşrettiği mallı- süratle temi~ . ve Wmin edil- istatistik taharri ve teabiti mahiyeti ve aebebi. 
mat, clijer memleketlere gire mek muktazıdır. enalitüaüne) ihtiyaç vardır. B - Gimrilk ambarlarmm 
pek ıeç olmakla beraber Tnr- Liman fstatistikleri .. ıin Liman işleri tarza idaresi 
kiye itballt ve ihracabdır. Rü- N O k S a n 1 Uman meselesi odamızın 
1Umat bqmOdtlriyetinden ls-
tanbul'un kendine hu ithallt, Gerçi J ,iman firketi 1929 tizerinde en fazla durduğu ve 
ihracat ve transit ticaretini ithalit ve ihracat ticaretini tetlc ikatta bulunduiıJ mese
ifade eder rakamlaruu vaktin- bir, iki ay bir teehhnr;e ..- lelerden biridir. Limamn ıe· 
de alabilmek hemen aayn· bat 1930 da netreylemif ise raiti hazıruı, ihtiyacab ve 
mllmktmdDr. ·- de bunda kara yollarile vaki inkişafı için ahnmua iktiza 

ithallt ve ihracabn kıymetleri eden tedbirler sahibi ihtisu ve 
Rüsumabn Bir Cevabı yoktur. aallhiyet zeqttan m&tqekkil 

1929 nihayetlerine doğru Bundan dolayıdır ki (eSulı komisyonlarda tetkik ve tlmik 
odamız, bu yoldaki ihaal ra- oluna) ihul malumata ihtiyaç edilerek bu bapta muhtelif 
kamlan her ay sonunda ala- bakidir. raporlar tanzim edDmiftir • 
bilmek için bilihare işi resmi-
yete dikmek 1zere Rüsumat Rakamlann biyeli Antrepo Raporu 
iclan.ile aareti h118U8İyede Bir de verilen rakaiDlana Hanlardan limanımwla an-

C - Rıhbm ve Yİllçler. 
D - Hammaliye ve tahmil 

ve tahliye tqkillb. 

E - Bu meselelerin tanzimi 
için alınmuı muktazi teclabir. 

2 - ( latanbuJ ) UD liman ft 

k6pri1 meaelai hakkında ki na
porda mevcut mesail: 

A - latanbul limanı•• 
ehemmiyeti 

B - Modena bir lim.ia ipa 
ahalar 

8- Umanın m&atakbel teldi 

r ' •• • ' 
1 GAZETELER NELER SOLIYORLAR? 1 

Ahlat Münakqası 
•CUMHURiYET. te Yam 

Nadi B. bu aerllvha altmcla 
Mecliain c:ltbık6 m&nakatua 
ile menuJdttr, diyor ki : 

F etbi B. bilh ... aoa takrir
lerinde ciddiyet ve nezaheti 
tamamen bir tarafa bll'&karak 
ayle hareket etmif ve dlhıkl 
mukabeleainde ıarilldllğii üzere 
bir kere drlldeadiği bu fena 
,.._,. ........ ~p 

ı t 
gitmİftir, hlll da gidiyor. Ha
dise karşısındaki teealr ft 

teea&flerimizia ficldeti bİIİla 
için baylece ....,etin bir ke
re daha ortaya koomamna 
çok kuvvetli, adeta antme 
geçilmez bir illik olmuotar. 
Cidden teesdf olunur. 

Tütün Meselesi 
(V AKIT) ta Mehmet Amm 

Bey Cenevredeki bir mllfa
ı.e.&elini aaW..,._ Mti"'1 

tltiba 1abfında inhiur idare
aİDİD hiç faaliyet ,a.termedi
iiai yuayor ve h&IAutan fU 
fikri ileri llrllyor: 

fnhiur idaresini iki mtıa
takil kısma ayırmalı. Biri da
hilde inhiun idare etmeli ve 
diieri harid aabfla bir tüccar 
pbi uğraşmalı. 

A 

Aşan Kaldırmak 
.. HOR ADAM" bu başlık 

albnda ıunJan s6ylüyor: 

~~- >tabf. 

IUZlalda yapddıjı için ae kay
llye fayda, ne de Halk fırbm 
hlkimeti için bir muvaffaki.. 
yet temin edememiştir. 

Zorlayış 
(MiLLiYET) te Falih Rafla 

Bey bu eerlivha altmda di
yor ki: 

Halk fırkası hükiimeti ha-
ricinde tecrübe edilmemiş şah
aiyctler olmadığı gibi istinat 
edilir de jiJ, iki gün ayakta 
durabilir bir kuvvet • ~kta 

Anlatıyor .. 
Hırsızlar Killl 1 

•HAJ.K DOSTU,. iki .. 
nYel 1abık A .. iJe yeldll_,..wa· 
Elat bey tarafındaa y....- :: 
nyel edilen bir makal 
•itti. Bu makaleye de • 
tesllm oluauz,, serli~ 
m ... tu, · "\' nı dedilc0d"19 
oldu. "BaUedUeo Hı~ 
lercllr?,. deaildl ft aihayet 
Do.tu,. dCin bırsızluln ki_.., 
dutunu yann yazacatmı ~i' 
Bu~n yazdıtı yazıyı 
111Bpbem bulduk. Halk 

· diyor ld: Hımdar yedi 
· nlırlar. Bu kollar tunlardır' 

· 1 - ·eazı ecnebi mali " 
. Mler. . 

2 - Bu müeuuelerin .. Ji 

lan. Bunlann çöp Gz Tuır 
lildir. 2 

3 - DeYletin nO(uzaııtt 
. ıizli kullananlar. 

. 4 - DalaYereciler, .. 
rqiler. 

5 .- Şantajcılar. 
6 - Haysiyet, pref 

wAnlan. 
7 - Adi ıokak hınızl.,. 

Halk Do,tunun bu yedi 
a)'U'dıfl (Hırsızlardan) birL..,c:I 
ikinci maddelerde hangi • 
Mleri kaıtettltl hin 
dlr. OçGncG kısmı tetkll 
sellnce, bunlar hakkında 

OçilncG kol kendisine 
.erir. Sefaret kapılan 
dilenir. ihracat vesikalarl 
lamıya tepbbüs eder. ~ 
muminin vagon bıl'Slzlaıı 
Bunlann hGJdlmet b 
ko.ulduklan halde kertell 
fibi yap11bklan, sureti 
sarünerek bear bar ba 
sarülmilttür • 

HGkOmet bunlan menııaoll 
debilmek için dilediklerhd 
etmelidir. Yoku kıyameti 
nriar. Hemea ale1htarb .. 
çerler. 

"HALK DOSTIJ• kaatettlli 
na lat tanda 1çln de ......... 

"Dil .... bhm ..,. 
,..._ alfu9 tenerelert ,.. 
dar. Orta mikJuta paraka~" 
ruam dltlrlp ladlrmelde 
doldmwlar. llaaleketla ...,.,... 
aak ı.t•I•, de.tet __..... 
........, rGfYet teklif od ...... 

llUYaffak ..... ,... ......, 
blablr ı..atıarda bal......,. 

-~ •tan• lnııbrmf 
dar. Bir 11111DU'ab 1 .... ""J .. 
,..._ ederler. Bu ) arm.ı.r-a 
bil bir auaanb kol ....... .... 
KncllJI ...., .. o. ....... ... 
,..._ luıpetw. 

........ cllrcllbd,e ... 
...._ .............. d ......... "' 
................ lldlwll .. 
.... ıa..ı-cak, Wr ıq ~ 
tefldlM J•pel•eak -. ...._ 
sepa•k, Is.dil.... ...,. ,.,. 
_,a t•bltle etmektir. Ta .. ... 
ı..m.tlakwalaclwllr ..... ~ ....................... ,.,..... ....... 

Behçet Beyin S 
Geçen ,na lmqanla 

lanan tlt6a inhian 
m6dlrtl Behçet BeyiD 
llhhiyai, ( septUemi ) 
leri belirmesinden dol•J' 
himlepıif, fakat iki pd 
aalih kespetmiştir. • 
heitlrl6 tehlikenin lal 
IDlfbr. 

Fmnlarda Yatan 
Belediye ubhiye mO 

fmnlarcla yatan ameldetİI' 
bklan yerlerin lllh1ü ohaP 
dıjmı tetkike bqlamqbt• 
fınnlarda amelelerin k 
rütubetli, havasız yerlercl' 
bldan g6riilmüşttlr. 

SON POSTA: Allah 
..... i1 ,... mi ala 



~·~--~~~i-~-h~~K~a~dı~n-V-e~K~a~~-i~şl~e-r-i~ 
_,._c_örd_ük_ıerı---·miz--t- rik~da lkhsadi Buhran Genişliyor 
Emanetten Rica Fransız Kabinesinde Sarsınb •. 
S.amaqra Meydanına 

Sandal isteniyor -

Hanım Kızlar, Kocanızı Nasıl 
Seçe bilirsiniz? 

• 
Tarifimizi iyi Okudu-

Şenelerdenberi .,ık n lr.alchnm JG· 
dl 1rörmlyen n yllğmurlarda~ btr ı&l 
b.alhıi alan caddemlzden telı.llkeab:ce 

ıeçeblltDek için e.vdld aan• belecllye

den iki çift kürekle, bir aaDdal, oı ... 

dıfı takdirde de birkaç tahUılye ılmlcll 

a3nderllmulnl rica • elmltttk. Rkam!ı 

kabul edihnedL Sözlerimlz mliballjab 

ıannediliyoraa kendilerinin lGtfen iad· 

41e:ııW teşriflerini rica .ediyoruz. 

nuz. Mu -İdi? 
Eğer Okuduiıuzsa Hemen 

Numaranızı Gönderin 
Samatya Narhkapı caddeıl. 28 

Emin ·Ali 

Tütün inhisarını ikaz 
Saıqıun, Bafra, A-laçam tütGnlerl bu 

•ene tayanı hayret bir derecede ,USd 
•e nefti yetif ti. Zllrra borçlu old~ 

dan kayıkçılu ve balıkçılar bu tatlln· 

lert yok pahuına .. tın almakt•dD"lar. 

Ttıttın lnhlıarından yeglne ricam ıudur: 

Dojnıdan doJnıya bizden tlitün alnn 

•e blıtl mubteklrlerden kurtarıın. 
Bafra tUUlncUlerlnden 

A. Haydar 

Reşadiyeye Su Geldi 
Kauımı%111 en mühim dertlerinden 

biri ıu muelctl ıldl. Bu dert (24-25) 

aenedenberl halledilememlttl• Şimdi 

kazamu.a ıu getlrllml~ bu dert gideril· 

mlştlr. Bu ftln, ban zevatın hlmmetlle 

;rapıldıiuu kaydetmeyi borç blllrlm. 
Retadlye ıençlorlnda 

Celep oilu 

Celdl 

Cevaplanmız 
Sirkecide, Alemdar berberi Mahmut 

-1 .. diye ı Derdlnl11 bir latlda ile bll

llrintz. 

Fatih, Haydar karakolu kartııında 

olnb&fı Faik Beyin refikaaı Naciye 

Hanıma ı IJınlz tahat bir taunlnat itidir. 

Binaenaleyh mahkemeye müracaat ede· 

rek fatlydılllrainfs, bu tekil daha fay• 

dalı olıır. 

* Abaı:bey oifa lilÖmer LUtftı Beye: 

.lıtütalealannızı Gu.iye huauat bir larbe 

Ue blldirmenlz daha mllnaaiptir efea-

dim. 

Bir kariimlze ı 

Mektubunuz Uzerlne tahkikat yapbk. 

Sabık Adliye vekilini Sirkecide Yeni 

Aydaa otelinde bulablllraial:ı. 

* Nuruosmanlye aparbmanaada No. 6 

(K. A.) Efendiye ı Mektubunuzu iyi yaz. 

a:ıaantaınıs, okuyamadık, bir puça oku· 

•aklı yazınız efendim. 

* latlklll harbi lhUyat sabitlerinden 

laıııall Hakkı Beye ı Bir latlda ile mG· 

racaat ediniz. Gazi Hazretleri ailebi 

ihtimal .. 1ı ronn döneceklerdir. 

ispanya ihtilfıline ait iki manzara: 
Askeri hazzrlzk ve kzral bazı kıtaata 

geçit resmi 'yaptırırken 
ispanyada başhyan ihtilAl, 

şimdi umumi bir grev halini 
almıştır. ispanyanın, hemen de 
her tarafında amele müttefikan 
grev ilAn etmiştir. Hüktimet te 
idarei örfiye ilanına mecbur 

. olmuştur. 
Hükümet ve sansör ihtilil 

ve grev hakkında harice · 
havadis sızmasına mani olmıya 
çalışmaktadır. .. Buna rağmen 
ispanyadaki vaziyetin vahim 
olduğu gizlenememektedir. 

ispanya hükumeti ihtilali 
basbrmak için F astan asker 
getirmek istemiı, fakat asker
lerin bir kısmı emre itaatten 
içtinap etmişlerdir, deniyor. 

küçük bankalar 
iflas ediyordu. 
Halbuki iflu 
hastalığı bugün 
Nevyorka da ıi
rayet etmistir. 

( Müttehidei 
Amerika ) ban
kasından sonra 
borsada has~l 
olan panik n
zerine ( Bing
hampton) bankası da 120 mil
yon dolar açıkla iflas "etmiştir. 
Banka müdürü polis tarafından 
tevkif edilmek üzere aranmak
tadır. 

İfliş eden banka müdilr
lerinden biri de intihar etmiştir • 

Gerek bankalar heyeti, ge
rek Nevyork valisi halkı teskin 
için beyannameler neşrine 
mecbur olmuşlardır. Gazeteler 
{ .skin edici makaleler yazmak
tadır. Fakat buhran devam 
etmektedir. 

l[ransada Vaziyet '" 
&.Fransız . kabinesinde iki 

müst~farl.a bir nazırın istifa 
etP!esı, kim ne söylerse söylc-
ıi~1 }JH hükumetin vaziyetini 
sarımı'\~tır. Çünkü bu istifalar, 
kabi~~ teşkilinden hemen bir
kaç gün sonra hükumetin isti
nat ettiği Sosyalist müzahere
tinden uzak kalmak ıçm vu-
kua gelmiştir. Bu vaziyette, 
F ranıanın tim dilik ciddi ve 
manevi bir buhran geçirmekte 
olduğuna hükmedebiliriz. 

İhtilalcilerin başında jeneral 
(Del Lano) ve geçen sene Bah
rimuhiti geçen meşhur lıpanyol 
tayyarecisi (Franko) vardır. Bü
tün tayyare karargihı ihtilal
cilerle birleşmiştir. Hükumetin 
tayyare kıtaab havaya uçarak 
ihtilil beyannameleri dağıtmıt· 
)ardır. Kıral ve kıraliçenin bu
lunduğu saraya top yerleştiril
miştir ve iki zahit kurtuna di
zilmiştir. 

Y ozgatta Belediye İle Efnaf Dargın 
• 
iki Tarafta Mahkeme-

ye Müracaat Etti ..• 

bir Rqadiyede V. N. Hamm ı 

Siz aenç 'yqınazda: evlenc
cekainiz, · erkek meselesinde 
mütkOl~nt değilsiniz. Size 
~ olacak herhangi bir er
kekle derhal ; evlenebilirsiniz. 
Binaenaleyh hayatta mazbut. 
kazancı yerinde bir· erkek sizi 
mes'ut edebilir. Aşka, ıevdaya 
pek dlitkün değilsiniz. Aşkı 
bile, ıizi evlenmiye götürürse 
yaparsınız. Onun için sadık 
bir ev kadını olacak ve koca
nızı mes'ut edeceksiniz. 

lf. 
Aakarada Yenitehlrde SGheyll H. 

Si~i etrafın ve herkesin 
' 

sizinle alikadar olmasını is-
tersiniz. Binaenaleyh kocanızın 
.Wnle meıgul olmasım ister; 
akıamlan evini bırakıp dıtan 
gitmesine tahammül edemez
ıiniz. Onun için evlenece~ 
erkeiin ıize karşı hissi bir 
zafı olmak lizımdır. Evvelden 
seviştiğiniz, aşkını tecrübe 
ettiğiniz, size kartı zafına 
emin olduğunuz bir erkek 
aizin için iyi bir koca olabilir. 

... 
Amerik- kıs kollejlad- G. N. H. 

Siz nazlı bllyilmflt, anumın, 
babuının kıymetli kızı gibi 
muamele görmfit ve her latc
diğinizin yapıldığını g6rmiye 
alışmış bir kızsınız. Size &yle 
bir koca llıım ki bir dedij'i
nizi iki yapmasın. İti gticll 
ıızı memnun etmek, istedi
tinizi yerine getirmek olsun. 
Binaenaleyh sakın bir artistle, 
yaratma kabiliyeti kuvvetli ve 
phaiyet sahibi bir gençle ev
leneyim demeyiniz. Kolayca 
emrınız altına girebilecek. 
Kuancı yerinde, çalııkan bir 
adam ancak sizi mes'ut edebi
lir. Fakat ıiz de yeni ıeraite 

RiCAMIZ 

Şimdilik ispanyadan gelen 
resmi ajana haberlerine inan
mak doğru değildir. Son da
kikada ihtilil reislerinin Madrit 
üzerine beyannamel.er atıp tay- Yozgat ( Hususi ) Yozgat ) yece haciz albna alınmıştır. Bir
yare ile Portekize ıeçtikleri tacirleri epey zamanpanberi kaç giin sonra da müzayedeye 
bildiriliyor. okturuvadan tikiyetçi idiler. Bu başlanmışbr. Bu hadise alika-

uym"k hususundaki mllstcsna 
kabiliyetinizi azami ıurette 
kullanmıya çalııınız. 

Hanımtegze 

-----------=--~-----------
= TAKViM= Bir dert ve tJklyetl olan, umum 

için faydah fikir n -ini ltlttlrmek 
iatlyen ntaod&f için .,SON POSTA,, 
ıMltunlan açıktır ve daima açık ka· 
lacakbr. Fakat bu yazılana muayyen 
bir hacmi ge911eınesl liıamdır. Bayi• 
elnıaua, hem yUJaıa derci J'CClklr, 
lı.em ba"ka bir dertllnla derdine yer 
•ermek mGmkGn olmc. Bu •oktaya 
dikkat edil•eai•l karllerlmlsd- rlc:a 
ederiz. 

Amerikada Bankalar hal bu ıene daha ağır bir yllk darlar bir tarafta, belediye 
olmuştur. çünki tiftik ve zahire tellab da öbür tarafta olmak 

Kapanıyor bu sene sablamamııtır. Bunlar üzere hararetli bir mllnakaşaya 
Gln sı 2~-KA.evvel-930 Kuaıa 43 

Arabi Rumt 

Ne-.yorktan gelen haberler atılamayınca da mal ıetiren veıile olmuş, nihayet . mahcuz 
bank~ iflhlannın devam et- tacir bunlar için okturuva pa· mal~ar iade edilmiıtir. Maama
mekte olduğunu bildiriyor • ruını defaten verebilecek bir fih her iki tarafta hem hükü
Şimdiye kadar diğer küçük ı halden çıkmışlardır. Bu yüzdea mele, hem de mahkemeye 
hükumetler dahilinde bulunan birçok tacirlerin mali Beledi- müracaat etmişlerdir. 

ı -Şaban - 13'9 9-Klnunuevvel-lltS 

Valdt·Ezant- Vasılı Vakıt-Enııi-Vautt 

Gllaet 2. 39 7 .22 Alqaıa ıı.- 16. -43 
Ôil• 7. 29 l'l.12 Yata 1.3~ 11. 22 
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7 SER'r'ER BEDi 

İKİMİZ --
Ayağıma cam kmğı hatb. Se
bebini anlamıııınızdır. Geçen 
gün yine annemi çıplak ayak
la takip edeyim derken, aşağı 
taşlıkta, bir limba fİşesinin 
kınk parçalan tiıtüne basmı

T ekrar yatağıma girdim ve 1 k~ynıyor, k<ipükleniyor. Herifin I yayım mı? BaiJrmamak için ne 
düşündüm. Bu Hayri bey hoı gonln coık~n. çektiğimi ben bilirim. Tekrar 
•dam. Kırkım geçirin amma· insan boyle adamlann y~- k kbm bir de baktım 

d _, d v • 1 nında gam, kasavet nedır, yu an çı ' . 
"nu eyme gen'rlere egıımem. bil H ki koca bir cam parçası etıme G" ı d d d w•l Kı mcz. er zaman neşe 
b u~e ~ am a k egı : rJ~ içinde yaşar. Ben de blSylesine girmiş, oturmuş! Çıkarahilir
b oyu, şışmanca, 1~~ızı yU ü, bayılınm. Hele Hayri Beyin ıen çıkar. 

urnunun orta kemıgı kızank, fikirlerini çok beyendim. Ade- B" t'" lü d ·· ı · ır ur anneme e soy e-
Y~ak~an gergm ve parl~k, ta bunları kitaplarda yazmalı 
Kozlerı ufarak ... Fakat bu goz- Ye mekteplerde okutmalı. 
lerin çukuru, mavi bir kaynar « 
'111 ite dolu imq fibi fıkır fıkır F eliketi ıardünüz mü timdi? 

mek istemiyorum. 
- Senin çıplak ayakla aşağı 

tqlıkta itin ne? Diye •orana 

yalan uyduracak halde değilim, Ama. .. n gelirse gelsin!" Aya-
canım çok acıyor. fıma cam battı. Sancıdan ölil-

Böyle düşünftp dururken yordum, sen aşağıda çene ya
akbma birşey geldi. Fakat nıtınyordun, seslendim, duy
bunu tatt>ik etmek için cesaret madın, bereket Fazıl bey im
lizım: Aşağı inmek, usulcacık dadıma yetişti . ,, der çıkanın. 
bizim kiracıların bölüğüne açı- * 
lan kapıyı vurmak, annem aşa- _ Tık tık tık 1 
ğıda Hayri Beyle çene çalarken _ Buyrun 1 
fazılı çağırmak, ayağımdan ca- - Fazıl Bey 1 
mı çıkartmak 1 Ancak bu iti - Effendim 1 
Fazı) yaparsa acıya katlanabili- Azıcık. bakar mısınız ? 

rim. Başka hiç kimseye el sürdü- - Emredm 1 
remem. Fakat ya Fazı), benim - Eıtağfurullah 1 v 

bacağımı dizinin üstüne koy- F azıt kapının aralıgmda gö-
muf, ayağımdan camı çıkanr-1 rilndO. Ben, mekt:tpte 'Cezaya 
ken annem gelirse ? kaldınlan çocuklar aibi tek 

[ Manto J 

8u menim IÇUI fU tekil 
ı.ıanto da pyanı tavsiyedir. 
Fakat uzun boylular için ••• 

r Karilerimize 
istenilen cevaplann çabuk 

nriiebilmesi için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlannın taallük ettiği 

meseleyi zarfın üzerine yaı:
malan lhımdır. 

Meseli Hammteyze, fotoğ· 

raf, bilmece, kari tikayeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtları 
isteditimiz kolaylığı temin 
edecek işaretlerdir. Bu nokta· 
nın ihmal edilmemesi yine 
karilerimiz.in menfaati iktiza· 
aıdır. Tavsiyemizin nazan dik
kate alınmaaıuı hauatan rica 
ederiz. 

· ayak duruyordum. 
- Affedersiniz, dedim, aya

ğıma cam battı, fena acıyor. 

Annem kan görürse bayılır, 
ben de camı çıkaramıyorum. 

Fazıl şaşırdı, utandı, sevin
di, düşündü, kcrktu, cesaret
lendi, tereddüt etti, etrafına 
bakındı, eğildi, ayağıma şöy· 
le bir göz attı, kalktı ve tit
remiye başldı. 

Ama da cesaretsiz, toy şey 
ha!. Şeyi.an, kolundan tut, çek, 
ona her istediğini ynphr, 
diyor. 

(Arkası var) 



O. 8. P. V.· · 
İstanbulda Nasıl 

Kimlerdi Ve 
T eais Edil i, ilk Mümessilleri 

Ne İş Görmiye B~aıqıp?. 
"---------------- Anlatan: Agabekof: 35 ----

Kari/erin Gelen Moskova, ba m1ltaleayı1 m .. 
imi bukla ve Amerika,_ bii 
seyahat yapmuına müsaade 
etti. 

.. Buradaki Amerikan keJe. 
nisi ile içli dıth oldum ; heni 
ayafetten ziyafete çağınyorlar. 
Simdi bir maele kupsmda 
'aldım: Her Amerikalı hiç 
olmazsa bet aenecle bir defa 
oWın Amerikaya d6ıımek mec-
buriyetindedir ; kerimdeki pa-

l Aport ta İ9e dirt sene evvel 
Amerikadan çıktığım yazıh. 
Bu yaziyete bir çare bulmak 
ıizımdır .• 

Rit bu mretle Amerika,._ 
gitti ye orada bua firmalarm 
~kiDiğini a'nuya muvaffak oldu. 
(Rit) in Tilrkiyede ki iş va• 
ziyeti ba auretle sağl•mlattlllf 
oluyorda. 

Ayni umanda ~ ya 
1apbjı hizmetin i de 
fazlalaşmq oluyordu . 

1928 aenesi ortalarmda iae 
1staabula, Y akof 816mkm (bu 
adam lloakoftda Alma sefiri 
Graf 11irba1u 6ldlrea adamdır) 
ismindeki memur dsi sallhiyet 
ye eline 25AO) dolar Yerilerek 
g6nderilmifti. (Bllmkea) Tür
kiyeye ubte L... paaportu 
ve mltaa ude namı altında 
gitmifti. Blamk• 19'l9 menesi 
ortalama kadar prkta dolaş
bktan 90lll'& ti.kovaya avdet 
etti. Fakat prkta yaptıia bu 
seyahati ema11ncla ne gibi işlerle 
mqgul olduimm bir kendisi 
bir de Triliınrclen başka 
kimse bilmiyordu. Moekovada 
bnyük hOml kabul pren 
Blômken t~la~km şar
ka d&ımek • • almıştı. 
Bu teferld YUİfeli, her seçti• 
ği yerde ...& tefldlAt v8cuda 
getirmekti. Ba c:lmleden ola· 
rak biri l.t.anbulda, diğeri Mı-
11rda olmak lzere ild merkez 
vtıcada getirilecek, bu iki mer· 
kez ve diier prk memleket ... 
(erindeki t~t, Bhimkenin 

.. • ..l!--1~ d b"I" d verecegı wn:IUU• • m e 
hareket edec:eldercli. 

B!umkcn okadar kendinden 
emındi ki Hindistan, lran ve 
lrakında kendi idaresi altina 
verilmesini istedL 

Blumkendea baytlk lmitler 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okagalun 

Rumlnbclea tabiatiaizi atren
•ek WIJOIUlllSe llbe Wr fvtot
rafmm paderinis. Fakat mlite
laaauauaızın batay• dGpaeaaal 
için hu re.mm tabii bir pozda 
~ olman lbımchr. Saa1 
taftl'll, ...._ler, mltaleamnd• 
bata tnelit edeWlir. 

Tabiatleerbd fStreamek ~ 
bhe resimlerini .,CSnderM karUer 
haldandald mltehaummazna ml-
taleuıaa ...,. yaayorum 

Neoati /Hg: Aubı, 1aaJU 1 
bahbr. Bepa,. 
larma minnet -. 
etmekten hK:..p 
ft llbrap da
yar, tahakkl
me, tmkti"9 
taMmmil ede
mez, laüııiyeti 
8"er, oaa tala
dit ft takyit 
eden ..allenlen. 
&.-1 K •. n.l-!-J _ _!_ _,.•mu. c HIUnm'ID 

kabul edilm91in• ister, hadi1a• 
tı. kendi fiil ve hareketlerini 
muhakeme ve tahlile tlbi tutar. 
Kumen ihmalci olm•lda he
raber inlzardır. 

* Edd,.l,i,.,./ 6ir brliııtlzt 

tilll tahdit .... 51'ınt.. .. 
u..aerdea -... om. Elraı
e.p, ye me;•ı ' fe1leri Itı
r ek lan. ada mlteceMi ... 
tir. ,...,. biclei ikbucla 
ria,et .. •' ejwjg wfeder. 
MiıSwı&.etl..._.. 

~ 
TMlrB.: ~ 

~· 
hfljg. Jakip 
.. iataç.~ .. 
GilrilltülA teh
likeli ft mee'u
liyetU itlerden 
anklapt, mtl· 
cadele ,.e mil

, nakapdan ho.
laamaz, rllfekaaile ..ufa( ve 
dnamh ~ .azna. ttimat 
eclllebilir, meafeatini ihmal 
etmez, ParaJI aarfedetkea faz
la dl9llılr. 1kbwll ..er. 
Daha aiyade badi llemlndedir. 

* CflfHll Nfn- B.ı ..._.s 
Ye çalqkaDdar. • 

Cevap[ arını 
Dercedigoruz 
Gal lk.ala tetkik .,......._ 

blliatiflMle ..... terclft ...... 
..._ ......... • dertl..ı 
............ .... brllerimida 

Gal Hz. ni g6rmek aa
•ıti• ....... r olsaydım : 

1 - Memlekette Tilrkten 
•Yl'i memur lrullendmamun ... ~-... 

2 - Tekailde aevkedilen 
~ doğduktan yerler
de - daha mDfit olacaklan 
~ • • ~lannm oralarda 

ti e11111, 

3 - lpticı.ı mekteplerde 
111111 terbiyeye daha ziyade · 
ililaa edilmesini icap edenlere 
emir buyurmalarını rica eder
dim. 

Halktan: At1ni 

* Gazi Hz. llİ P..MYdim ba-
pmdan geçen bir vak'ayı an
labrdım: 

Hukuk usuln ·muhakemeleri 
kanununun 61 inci maddesi 
Baro teşekkül ebniycn Ye üç 
da•a vekili bulunan yerlerde 
herke.m istediğini tevla1 ede-
bileceğini amirdir. Fakat buna 
rağmen bu kanunun tarifine 
dahil bir yer ola Manyuta 
dan takip etmeklitime mlsa· 
ade edilmemiftir. ~an her 
yerde tatbik edilmesi llzımc:bt. 

BUdmna, Maa1u aahly..mu 
Vei6l ,,,_,, 

beklencliji için Triliaer de IHlı~ 
Mm:efelddr,m 
delddk ft ... 

•endittir. Çok 
rk .a,lemellnl 

....... fil .. 
hare ket le rinde 

buna razı olda. Ve farkta 
beraber çahpcaia aclamlan 
(G.P.U.) teşldlltı içinde& HÇ· 

miye başladı. (G.P.U.) memur
ları arasında bu adam iyi l»ir 
tesir bırakmııtı. 

Maam.filt merkez Blimkeaia 
lekAmm takdir etmekle hera· 
ber biraz yalancı " k ..... I 
beyenmİf olduiumı ela ~ 
daa biliyorlardı. Bir ara Jwid 
Şark~ de .......... 
Sis ara11nda Benat. Şua, 
Yafa, t.kendaiye Ye Kallıireye 
ıittiğini anlatb. yafa yahu
clilerile beraber, .._ela Fel
lihlar ..... nc1a Ye ......... 
&ıünde çektircl1ji resin'-i 
ıa.terdi. 

Fakat bu faaliyeti hakk'Dcla 
hiç bqey s6ylemi1orda. 
Anlatbj'ı pylere benim pek 
lraai olmadıjımı ılribace biru 
tereddlde cllttO-

Fabt laer ne püamna olana 
olsan beai de kazanmak ... 
flriln&yorda. Trm.erden aidatı 
..ıalıiyettea Wu.etti ft beni 
de, yapmıya memur oldufu 

~---g " enlan ..... 

seki •• muba.._. ........ 

S.na lurçmJn 
.Werir, ..... 
Dl ........ 
t .. akkam .. t. 
kide ......... 

fn•• memar edı•a. methe-
d.._ aair ol- dilaWr iatc leriDe ...,_.. 2 

.:ık İlter, w. .i ıle8a ..... ,. ...... i...~llMll&, fil .. .. ..3 
siyet met11mnde olanca kudret t1al.tlminla iJi ...... •iddia- 4 
" ta••katW latimal eder, d 
~~ " h•rMl,.t ~erir. wWr. Alden-"'- ....,_ 
fDal t.ldp ...... 8° ' • llllllr. 
..... t-'lt ...... ... ..... * 
de ar"'p1111ıttr. .IL.L--.6-11. N. il. 111.1 .....- -=wccrw • • • nanun: 

• ,......... ..... • Is il,, •• , 
N•cmett: ., B.ı z.Jd. ....U Ha,.t .- WMchali haldrmda . -

ye leWD· -~. • ... ..kWa dejildir. Kwla-
llahit .. .... 1 tlJuum fiil ...... 
hatabma k..di- :;-, t~• "ta1a-mlll 
-t-ı _ __..ı1..-__ 

.... 11CYU11111r echmzı, ~ behinde ciddi,.. 
.-!-Z L!I:- -..... u...- .... r 'midir, ,ba ajmda feda-

BUG N 
FllANSIZ TiYATROSUNDA 

Fe•kaltde 
PlccoıJ TIY A"fROSUNUN •kmeı. IJi ma- lr.lldw, ............ clalma clert-

amele ile IJi- ı..- llatlpcm ...,.... ... 
liklere karı ı bd:.ada riaJet eder, lel'bee 
ayulhta ....-. ft ablpa clejlldlr, daha ziya-

ANLI KUKLALARINhı 
~ mtlsameral mlnue
betile 2 MA TiNE Blriadli 

Sdanbb ft lal- ele macap .. bacl haliacle-
cl ft hGrriye- •• 

'~----

tam saat il te, ............ 
ıut 18 de SanN .... 

21'30 da 

Sinemalar 

Talep ve arzuyu ... - . 
umumı uzenne 

n menimin en muazzam ve en •v'rteı•• .-.... Mrikua n 
MAURICE CHEV ALIER ve JEANNE'M'E MAC DONALD ın temsili 

1 Aşk Resmi Geçidi 1 
Falaini beaGz r<nıcmİf allan b~k mGfterilerinüzin aönnelerlal 

temlaea l r .aç ıGa ıdaha inenne devam edilecektir. 
:iq1ye • Siaema••scla 1'6•terüclllı::ten aonra f"aHm Parise iade 
~ bqka hitbir memada 

abil olmıyacakbr. 
*1n Akpm 

ELHAMRA sinemasında 
-imaalaiz bir nq' e ve kahkahalar 

anı başlıyor: 

KOMiKLER KIRALI 
ınAROLD LLOYD'un 

Y eglae ae.U ve prkalı komik fi1ml 

BELALAR 
-MÜBAREKİ 

YARIN AKŞAM 

MEi.EK SiNEMASINDA 
MAURICE CHEVAUER 

PARAMOUNT ŞEREF GEÇiDi 
. Fil•iade 

Hamft: Biletler ........ ltibarela ...... teııier1k edlleWUr. 

Bu ~am saat 2,5 ta 
MAjlK sinemasında 

COLLEEN MOORE 
CONKO SENi SEViYORUM 
lik .adil tukıh ve rakalı filminde lflrlllecektir 

COLLEEN MOORE 
Fewkal&da ıGsel prlalar tasUDI edecektir. hl-.. 

Hallhuır llhlB dh1a hawadl81erl 

ASRİ SİNEMA 
Emaalalz bir maftffaki,etle 2&terllmekte olan EVEL YNE 

HOL "run tıe..a malatıqeml 

GECE BAT AKHANESI 
Namaadald açık Ye aerbeat aahneli riperfilm herkeaia 

aj'zmda meYDa böl.tir 
lıbetenı Ze..,m warlrete DUmaralamulald .._,. __ • RH1f1nır ela •rı.t 
( BARltY BOYSn?) we~mul ............ SEDAT LA. R m 

t..atakl--.... r ... teahlr edecektir 
BuıUa aaat 4 1•2 matı...Ue auvarealnde 

Bitin VARYETE numaralan 

MILTON' u 
TANIYOR MUSUNUZ 

Bltla Pul., Berlla n Loadra ahallai prkılannı dudaklana
da eblk etml,.tar. 
Mil.TON'•• ...,. oombllae .-Jmma. PaN, Lonclra Ye BerUnde 

ISjrenmiyen ki-. blmanufbr. 

eYk ve UDal barikaa ve ı6d 
ainemacalıtm ra1ef tekemmOIG 

elan STAR~ VtÇR'ln 
e.şhurCanh Kuklal 

. J&nll •kfa•cla• ltlbanıa 

MELELmemasında 

111~ .R~~J TGEÇIT 
~ ..... O,Uncaldaiin nTllstllKk• 

,a.terUecektlr 

l 7igatro Ve Sinema!~ 
DAROLBEDA YI TEMSiLLERi 

Riya içinde iSTiR EEllffJI 
Rllya 

Fam•.- ~ ~ ı~ 
Anuhalei 

Mehmet Ef. 

• •••• , l 
Galip 8. 

1 1111 IJ 
""'"' 1 

Al•UAR - D8ayadul -ıc 
AIFMD.All - ~ r...a _... 
A S R 1 - Gece Batabııeal 
ARTls'J'll.C - Hal - Taai' 
Bek. HiLAL- Nuhana ıemlal 
EtUV.U. - BrodTer Kuk'•• 
El.HAMRA. - Cofkmı belde 
EKLER - v-ua tiptre er.,. 
FR.A.NSIZ - Kakla tlyatro.a 
GLORY A. - ~raJd lıtoraaa 
H A L E - (UakSdar) llallrft Allalta 

aa-.lclak 
K8MAL 8. - Kam deahl• .. 

Jur-. dudald8 
il A J 1 JC - CllDH aeal "'-"'1-•w-
11 Et il K - 'tablate lfdc 
OPERA - Yırbca lcu.t 
SOREYYA - (Kadlk~) Ebedi il_.. 

we Ala Çlaıeaeler 
&IKSINL -llaaoleeku 
f'ERAH - ipek çoraplar, perili crftlls 

OsKöDAR HALE -
slNEMASINDA 

Zoraki Korsan 
Mtlme.uili Albertinl her; gla 

s&m1az a te, rece t ela 

RAMON NOV ARO 
t..wr etmİf ....,,_ olmQftar. lıiveten: 

.t!:m GLORYA "!:iit .::.c-~· Elveda Madrid ::6.W:- W.eriade ~ ;-;; 
filmi Ua ....... MJllalWI 

Mltelwrlk n.ı.ı..ı. komük Ye Ford fabrlblanm d,.,.t •ar.aralan. Metro Goldwyn Ma,. filmidir. 
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Başkası Mı idi? Bu Sütunda Hergün 
liayalin Mühim Ve Gizli Maksat
ları Şimdi Meydana Çıkıyordu 
Hakkı Malıfuzdur -14- Yazae: Ziya Şakir 

Samsun (Hususi}- Bir hafta • 
enci Bafra yolunda Kibar Ali 
kardeşler mahtumlanndan Os-
man Bey ve arkadaşlan oto
mobille gelirken önlerine çıkan 

Mııluıniri: Necati Y usa/ 

Yapayalnız ••• 
alb kişinin tecavüzilne uğra- Çocukluğumm beraber geç-

O, bu saray hayabna .bUyük 
bir cüretle atılmış ve bu cür
ttin bütün kudretini de kalbini 
~akıp kavuran muazzez aşkın- . 
dan almıştı. Babası, Rus ihtilal 
komitecileri arasında temayüz ' 
tlıniş bir şahsiyetti. ( Tatul) 
~tfıtniye olunan bu adamın asıl 
1'ıni, ( Hristofor Mikailyan) dı. 

lSğrenmek, ancak taraya Te 
bilhassa Sultan Hamid.in hari
mine buliil etmekle mllmkün 
~ı~cak+ı. 

mış, kurşunla yaralanmıştı. çli · d 
Yapılan tahkikat neticesinde mişti. Hatta ilk gen · ğimız e 

....Xremiyerek, kızını yukardan bil o) • • ti · 6
v bu hadisenin . içyüztl bir miktar e onu • aaınımıye mıze 

•c:ı.agıw ya kadar dikkatle ıüzdü. • 1 -·-' dı !:."--- o .,.. tenevvür etmiştir. manı o ama~ar . ı:.:JiU!en , 
Ve neşeli bir kahkaha atarak: Osman Bey ve arkadaştan doğduğu günden beri benim 

- Ben bunu hiç diişüne· Katipz.ade Mehmet B. in Bafra nişanlımda. Sonra, bu lAtife 

Bir mnddet pfkın bir hal
de olduğum yerde kaldım. Bu 
saatte annem beni evde bek
lerdi. Fakat, ıreriye dönemi~ 
yordum. Biraz evvel onlar da 
bu istikamete gitmişlerdi. A· 
dımlartmı ııklaşbnrsam tekrar 
tesadüf etmek bile mümkündü. 

l' •tul, daha genç yaşında ko
IXıiteye dahil olmuş ve büyük 
fedakarhklar gastererek bu 
\ıiurda ayağından bile sakat 
klıınışb. Bu cilretkilr adam, i 
bir müddet Kafkas ihtilal ko- , 
llıilesinde ((az' 1

{) la mücadele 
~tlikten sonra, Rus tiyasetinin 
~~rdiği mahirane manevra 
6ıerine ( Ermenistan istiklali ) 
ı•ycsini takibe başlamıştı. 

Bütün komite içtimalan, 
~toforun evin.de olurdu. 
lçttn:ıa eden komitecilerin ara· 
911lda, ateşli bir delikanlı bu-
1lllıuyordu: Kirkor V arşamyan.. ı 
&~ genç ve yakışıklı komite-
~~ T atulun çok nazan dikka
litıi celbediyor ve ona büyük 
bit ehemmiyet veriyordu. Kir
kor1 evin teklifsiz bir adamı 
Ribi daima girip çıkıyorlar. Bu 
daimi temaslar, yavaş ya
•aş iki gencin kalbinde evvela 
bir ılıklık, sonra bir sıcaklık 
"e daha sonra bir galeyan 
husule getirmişti. Tatulun kızı 
(Sabin) o zaman henilz on 
dött yaşında idi. Fakat buna 
t'ağınen aşkı bütün kudretile 
11ll.laın1ştı. 

l<irkor, bir gün, tam bir 
korniteciye yakışır bir cüret ve 
Pervasızlıkla Tatula dedi ki: 

- Usta.. Ben (Sabin)i se
~İYorum ve onu almak istiyo
"1:n. Tatu) da buna cevaben 
dedi ki: 

- Verdiğin bu havadise 
Çok memnun oldum. Fakat 
dtışününüz ki, vatanına. milleti
tıc karşı borcunu ödiyemi
~enlerin izdivacı aleyhindeyim. 
1tısan; ev, bark sahibi olduk
tan sonra korkaklaşır. Komi
t~ilik yapamaz. Evvela komite
r~ borcunuzu verin, sonra 
trbirinizi alın .• 

Kirkorla Sabin, baş başa 
'erdiler. Ne yapabileceklerini 
düşiindüler • 
Lı O esnada komite Sultan 
11llnidin sarayına hulw ede
tek bir vasıta aramakla meş
llıldtı. Çünkü Sultan Hamit, 
-ttık) Ermeni meselesi) ni cid
di bir tehlike olarak görmiye 
be ona göre tedbirler almıya 
ıtşlanıışb. Saraydan aldığı şü

l'elcr ve emirler llzerine ( dör
~Oncü orduyü hümayun) müşürü 
eki paşa, Şark vilayetlerin

de)Q Erınenil~re göz açtınnı
l'or.. Her vasıtaya tevessül 1 
ederek o havalideki Ermenile-
~ll (efkarı mel'anetkcirane) 
erine mani oluyor.. Aayni 
~allıanda da Kürt aşiretlerin
t en (Hamidiye süvari alay) lan! 
t:Ş~}- olunuyordu. Bu alayların 
d şkilı, ayni zamanda Çarlağın 
a nazan dikkatini cclbedi

r0rdu. Tıpkı1 Rus kazak alay
;ruıl andıran bu kuvvet, ol
e>~kça mühim bir yekuna baliğ 
di~or ve Rnsyaya karşı teb-

b'; bir tekil alıyordu. 
UGtiQa bu İflerİD İÇ yüzünü 

memiştim Sabin... Hakikaten, civarında bulunan çifliğine sık sık tekrar edilerek yan cid-
Osmanb padişahına kıymetli gezmiye gitmişler. Mehmet B. dl bir mahiyet almışb. 
bir gözde olursun. de dahil olduğu halde dönen Fakat ilk tahsil senelerinde 

Dedi. Tahkikat icra edildi. kafilenin önüne alb kişi çıkmış, aile yuvamızdan birkaç felaket 
Padişahın sarayına esir takdim Osman Bey vurulmuş. kasırgası geçti TO bizi çok 

Alınan haberlere göre bu fakir düşürdü. 
eden kimselerin iaimlerile bun- kurşun, arada bir arazi ihtilafı Bu arada büyiiklerin lltife-
lann Kafkasyadaki vasıtalan olmasından dolayı Mehmet leri, &ilik bir iz bile bırakma
öğrcnildi. Nihayet Sabinin bir Beye tevciye edilmiş, fakat dan unutuldu, gitti. Ben tek 
esir ııfatile Sultan Hamidin Osman Bey kurban gitmiştir. b8§1ma hayata abldığım zaman 
sarayına ıönderilmesine karar lık zamanlar vaziyeti iyi giden ( o, günden güne ufuklannı 
verildi. Osman Bey ıon günlerde ı g~leten yabancı bir ileme 

Sabin, bu fı için Samsuna fenalaşmıf, ( peritonit ) olmuş, ! kanşıyorda. Onlar çok zen
g5nderilirken, Kirkor da daha ve vefat etmiştir. Osman Bey gindiler. 

nhi b. · irin Amerika"' a arkadaşlan arasında temayüz Bu eski aile dostlannı ıe-m m ır lf r- ,J r • b' t• Zi . 1 

b k t eli d İki sevgili· · ı etmış ır genç 1• yaı umumı · nede bir iki defa ancak res-
are e e yor u. J bir teesstır doğurmuştur. j . ' · · 

birbirinden çok bmn bir Hamit mi günlerde zıyaret edebili-
aurette aynlırken, birbirlerine 1 yordum. V alaa, nezaketen 
.__ k efa ve sadakat ' Spor Davas'] kabul edildiğim bu evde aa-IMU9ı; aş t V & • • tin ka 1...&-- ...n.., 

· · t · d unutmamuıı mımıye pw çoıu&0 ~..-yemım e meyı e ....... ka Fak 
.4btlüllıamidin sa~ık61ı ~lag- lardı. • . Vehbi Beyin Ölümü :=~mi ::Uamak at,~: 
larına malısııs hır orızen 1 Verilen karar tıı:enne Sabm, Hadisesi Kapandı e · gilnlerin hatırasını is--

Ermeni komitesi, bu işi de- 1 saraya girmiye muvaffak olduk- !s~~ çekinmiyordum. Ha-
nıh~e. ettiği takdirde iki tarafın 1 tan ıonra, ne ya~ıp ~·~arak lz:mir, ( Hususi ) - Bundan yattaki muvaffakiyetsizliğim 
da ışıne yanyacakb. 1 bünkinn nazan dikkatini cel- on ay kadar evvel lmıirin Al- beni günden gilne daha çe

. Bu n;ıeseleye vikıf olan Sa- bedecek, kendisini hnnkira sancak tabasında Altay ile kingen bir adam yapmışb. 
bınle Ki_rkor, aralannda. wüza- ıcvdirecek ve bu vaziyette ka- Altınay kulüpleri maç yapar- Kendi kıymetlerime itima-
kere et.tiler. Karar verdiler. !arak komiteden alacagı.. emre ken oypnculardan Vehbi bey dım azaldıkça muhitimin de 

Sah b b bir kai:~ya uğnyarak vefat et-
Bllt ~ . aba: deruhte intizar edecekti. Sabinle arada- mişti. Bıi hadiseye ait dava itimadını kaybediyordum. 

-k ~t• 1'1 en '-! • 'b t • • • ttiv • Bedbahtlımma inandıktan etme ıs ıyorum. ıu irti abo esısı ıcap e gı neticelenmiş ve vak'amn maz- k 0 • 

1 Dedi. Gözleri, komiteciliğin z~man düşiinülerek temin edi- nunu Amerikan kolleji son aı- sonra, artı. onu unubnıya ça ~ş-
b haril d nl T tul lecekti. nıf talebesinden Ihsan bey bm. Ve bır daha onlara gıt-

u e um .ı anan a ' d' Ü 'ti . 1 h b l 
b . . hlik ti • ( Arkuı var ] beraet elmiştir. me ım. mı erım e a ra a-

u ışın te e ve a:ıame m nm hafızamda birbirine karış-

Çok Çocuklular Yardım Görmek 
• l 

için Nereye Müraccat Etmelidirler? 

tmış, pek iyi habrlanamıyan bir 
rüyanın izlerine benzemişti. 

Y alnı.z, arasıra. içimde va
nh, fakat, boynu bükük bir 
emel kırıntısı ürperip geçi
yordu. 

* O, evlendi. Bana da bir da-
vetiye yollaımşlardı. Hatta bu 
yaldızlı kiğdm bir kenarında 
onun da imzası vardı. Düğüne 
gitmedim. NaS1I gidehilirc!im? 
Muntazam bir elbisem biie 
yoktu. Hoş, olsa da. ... 

Birgün onu kocasile birlik
te yolda gördüm. Oturduğum 

kahveden sokağı seyrediyor· 
dum. Birden önümdeki gazete 

Fakat, ben onlan takip et
mek istememiştim; ve buraya 
kadar hiçbir fey düşiiıımeden 
gelmiştim. 

Başımda müthiş bir ağn 
vardı. Saatlerce yol yürümüş 
gibi dizlerimde bir dermansız· 
lık hissediyordum. Eve gitmiye 
cesaretim yoktu. Birden aklı

ma geldi: İçersem biraz ken
dime gelirim diye düşündüm 
ve hiç tanımadıjım bir mey
haneye girdim. 

Rakı başımın ağnsıru arttır
maktan başka birşeye yara
madı. Fakat, ben bunt:an şi· 
kl e çi değildim. Bu ağn ~ e ıi 
kendi kendimle kalmaktan 
kurtanyordu. 

* Yolda kalabalık yoktu. Yağ-
mur tekrar bqlamışb. Fatih 
tramvayına bindim. Buğulanan 
camların arasından tektük ge
çen yolculan teşhise çalışıyor

dum. Bu sırada ayni şemsiye 
albna sığınmış bir çift te geçti. 

Okadar birbirine sokulmuş
lar ki .. 

Daha fazla duramadım. E"e 
kadar uzunca bir yolum vardı. 
yağmur ıittikçe ~iddetini 
arttırıyordu. 

Tramvaydan atladım. 
Büsbütün kararan yollarda 

benden başka kimse yoktu. 
Gecenin serinliğini ta içimde 
duyarak yürüyordum. Baş mı 
açtım. Yağmur beni kamç.ıhya
rak ıslabyordu, ayaklarımın 

albncla küçük dereciklar •.. .. 
O günden~ri her gördüğüm 

çift bana yalnızlığımı hatırlatı
yor. En kalabalık meclislerde 
bile kendimi yapayalnız bu
luyorum, kimsenin sesini duy
m uyorum, etrafımdaki hare
ketlere dikkat etmiyorum ve 
kendi kendime gömülerek hep 

ile yüzümü kapattım ve bir susuyorum. 
müddet ,kaldıramadım. ---

Beni gördüklerini istemiyor- Ermeni T alehe Yurdu 
dum. Gülüşerek geçtiler. 

içime tuhaf bir ürkeklik 
gelmişti. Artık sokağ:ı bak
mıyordum. 

Yanımdaki masada heye-

PARİS DARÜFÜNUNUNDA 
BOGOS NOBAR BiR 

YURT AÇTI 

canlı bir tavla partisi vardı. Paris _ Ermeni komite bar-
Oyun bitmiş olacak ki bir lanndan Boğo.s Nobar tarafın-

• ara kulağımın alışbğı sesler l dan Pariste, Darülfünun site-
kesildi ı sinde bir Ermeni talebe yurdu Hıhıasıbha kanunu mucibince karyesinden Hacı Mustafa oğ- Çocuklan: Mehmet, Ete~, Kahvede bu tavla şakırtısım t . edilmiştir. Bir müdcet 

çok çocuklulara yapılması kabul lu Hüseyin ağa ve ai]esi. Ayşe, Şükrü, Zekiye, Necmı, dinlemek için oturuyormc.ışum esısl B ... 
05 

Nobar bu yurt 
edilen yardımdan istifade etmek H b. k b' k Dakiz H Ef dil evve og ' 

3 - ar ıye me te ı ar a- ıı- e . ve e~ er. • •e arbk yapılacak işim kalma- için laz•mgelcn parayı vermişti. 
istiyen aileler, bu baklannı ala- aında bahçıvan Medü Ef. ve 6 B in ol Domanıç, ·b· " k lk b k 
bilmek için Sıhhiye müdürlüğü - .. u~ eg ' . IDlf gı 1 ayaga a bm.. Yurdun küşadı ir aç 
vasıtasile hıfzıssıhha encümenine ailesi Mahmudi H. la çocuk- Sarut koyiinden 7 No. Cla Halil Yollar ıslak, hava bulutlu .. evvel yapılmış, küşat 

1 R B h tb h. "1 H " fika gun müracaat etmelidirler. işlerinin an: uşen, u ure, ra ım, og u asan aga ve re sı idi. resminde Boğos Nobar oğul· 
çokluğu ha:sebile bu işi bize bıra· Feride, Cevahire, Fettah, Fehmi Ayşe Hamm. Çocuklan: Nes- Akşamın kül rengi içinde 1 1 ·ı sabık Ankara katolik 
kan ailelerden bugün de bir gru· H. ve Ef. ler. liha~, Ahmet, ~atma, Keziba~ mesafeleri noktalıyan lambalar :::nileri başpapası YahayaDt 
pun resmini dercediyoru:ı: 4 - Beşiktaş, Ortabahçe, Hatic~, Tayyıbe Hanım ve henüz yanmıştı. Bir müddet Paris ortodoks crınenileri baş-

1 - lnegöl: Yenice mahal- Mısırhoğlu çıkmaz sokak, nu- Efendiler. .. maksatsız yürüdüm. . . . papası Kibaryan ve bir za-
lesi 9 numarada Balkan muha- mara 4 te Tayfur çavuş ve 7 - Bursa, lnegol Saadet Yanımdan yıldırım gıbı hır l ı· h · · · eril 

1 d H H ı 1. Ü man ar c ıne ancıyemız v -cır arın an acı asan oğ u refikası Endüs Hanım, çocut{- I köyünden 22 No. da Ahmal otomobil geçti. stüm başım . 
1 

N d ki D • 
Tahir Efendi ve çocukları: Mus- lan: Mahmut, Süleyman, Mel:- oğlu İmam Süleyman Ef. refi- çamur içinde kalmışb. Buna ~ışlf_ 0 an •t 0:• ~0d .. ~anH, t a 
af Z. H · H E GMliz k H h ki k d k' h d ru unun sı esı mu uru o ora t a, ıynet, ayrıye, asan, met, Hanım, shat, u z.r ası avva anım ve çocu arı: okadar ız ım ı, ırsım an l p . d "'lfü' • . Ş l t 

B h · K al R · H · · N · Ah N · M h k • · k d' · ans aru nunu emını ar e a nye, em , asını anım Hanım ve Efendiler. esıme, met U"7 e met ağlamama ıçın en ımı zor . h • tl . 
ve Efendiler. 5 - Trabzon, Farns ma- Yekta, Mehmet Şevket, Zü- tuttum. Halbuki ben böyle ı ve ermem ayır cemıye en 

2 - Bursa vilayeti, lnegöl hallesinde, Karaoğlan oğlu beyde, Mustafa Hilmi Hanım ıeylere ehemmiyet Yermez bir 'l mümessilleri Malezyan ve Se-
kazasına tabi Domaniç. Hisar şoför Süleyman Ef. 1 ve c=. ler. adam olmuştum. bet.ayyan hazır bulunmutlardu. 
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Bu •kp• ı Şelaaclelt ... 
MiLLET Tyatrosunda 

aan'atklr N AŞİT Ber. Ye 
len şovklerde muvaffakiyetle kullanılan Suprahypon (Woelm) ampülleri Toptan ve perakende. Seyrı·sefaı·n 
fstan bul Alyanak ban 26 numara Telefon lst. 392 - · 

re1ia6r 
KARA KAŞ efendi temsilleri 

Sinop Deniz Muharebeleri 
Yahut AKİF BEY 

7 s Kr. İLE fiı 
,, 

ve ~koÇ paitolar Haki 

Muflonlu Krem · Tr,.nçkotlar 

F antazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan 

İngiliz Kauçuk Muşambalar 

PodCi pef mn"tolar spor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

S ·esial Kostümlüklerden asmarlama için husus1 Salt.n 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 
makastar M. · Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöprübaşıEminönü No.15-16KARAKA.5 elbise mağa 
zasına Bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

Müddeti hayahnızca 
kullanacağını~ 

Saat: 

Saatidir 
Acenta ve depoziter 
BOGOS K. Arapyan 
lstanbul, Çarşuyikcb: 

HiÇ BEKLE NlLMED ICl BlR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PlYANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇiN: _ 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Bileti-ııi Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BUYUK 'IKRAMiYE200,000LiRADIR 
Ayn ya: 

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

"100,000,, liralık bir mükafat 

"10 000 ' ,, 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk hastalıkları mütehassıSJ 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğar. burun hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 Telefon Beyoğlu 2496. 

Kolay tıra~ ol01alc ve cil<linizin 
güzelliğini muhafaza etliıek 

isterseniz 

TiMSAH MARK:A 

TIRAŞ BICAKLARINI , . 
(KRÇ>~ODIL) 

kullanınız 

Deposu: Çiçekpazar latrati· 
adi Han No. 1 .- 8 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti değil, kim
yevi terkibinin safiveticlir. 

Rayiha ve le:ı.zeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en temiz 
rakıdır. 

Patolog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALL·İMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 
Adres : Babıali caddesi 

vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon 1.taabuJ 23n 
lkometıAhı ı " " 223& 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç. Frengi v~ Bel
soğUkluğu Mütebaasw 

Muayenehanesi Ankara ca 
desi hükômet konajı civa· 
nnda eaki ikdam Yurdu kar
ıısında 71 numara cbiriDci kat. 

Her gün aaat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kada 

Doğum ve kadm - hastalıkları 
mOtebassw 

· DOKl'OR 

·J;lüseyin Naşit. 
Türbe, eski Hililiahmcr binası 
. No. IO Telefon fst. 6222 . . 

Merkez acentui: Galata köprü 
bqında Beyoğlu 2362. Şube 
aceiıte.si: Sirkeci'de Mühürdar 
ıade hanı alhnda TeL lat. 7240 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Cumhl;lriyet ) vapuru 23 
kanunuevvel salı akşamı 
Galata nlıbmından kalkarak 

Zqngulclak lıiebolu, Sinop, 

Samsun. Gireson, Trab

zon, Rize•ye gidecek ve dö
nfişte Sürmene, Trabzon, 

Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun. Sinop, lnebol~, 
Zongulda'ğa uğnyacaktır. 

"' Nqlt" Bey Karadeat. kaplanı Hayredclla 
H Slaor • yedlbell HW'flt rollerini ifa ede
cektir. Fıatlan Localar 300, 200, mnldler .SO, 
30,20 lı:uruthır. 

RESİMLİ AY 

ÇIKIYOR 
,:, 

Şirketteki ihtilaf yü
zilnden geçen ay çık
mıyan • Resimli Ay ., 
mecmuasımn 1 kinun
aaniden itibaren eski 
sahipleri tarafından da
ha mükemmel bir tekil
de neşrine devam ed.i-

lecektir ... Reıimli Ay .. 
şimden ıonra on beı 

gilnde bir defa çıka· 
caktır. bk nüshasım 
görenler, Resimli Ayın 
nekadar güzelleıtiğini 
ve m6kemmellettiiini 
tasdik edeceklerdir. 

On Beş Günde Bir Defa 

Bagilerin /ştanbulda Resimli Ag meemacuı 
adresiM müracaat/eri 

Ayvalık Sürat Postası K 
~~·::>~;p:: ~~:~~~~~~- aryo la A_laca~ların 
rnından kalkarak Gelibofo NAZARI DJKKA TJNE 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed-· Beşik siyah, beyaz ve sarı karyolaların bir r..;:;:..~ 
remit, Burhaniye, Ayvalığa cok çeşitleri vürut ;tmiş olduğundan fabrika 
gidecek ve dönüşte Altınolu- fiabna sahşa bEişlanmışhr. Bir ziyaret iddia- ~=::ıı 
ğa da uğnyarak gelecektir. ----------•lf mızı ;spata kafidir. Fincancılar yoktı§u Asri 

Mobilya Mağazası No. 27 Telefon İstanbul 3407 

Alemdar ıade vapurları 

·Millet vapuru 21 
kanunuevvel 

Pazar 
ıgünn akşam saat 18 de Sir
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfıke· 
bir, Görele, ve Ünyeye uğ
nyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Sirkeci, Meymenet hanı 
Alemdar zadeler, Telefon: 
istanbal t 154 

OYUNCAK VE 
HEDİYELERİN İZİ 

Neden her Yaklt 
Seyoğluada laUklll e lddeainde S03No.la 

OSMAN FERRUH . 
VE SENAI 

KAZMIRCI Mağazalarından 
Tedarik edt,odar? ÇünlııCi ı 

~n büyük 
En mütenevvi, 

En yeni · ve 
En zevk verici 

Mlatah•p ı.;etltlerlnl · 

En ucuz f iatla 

1 Yüksek mektepler mübayaat komisyonundan: 
İstanbul Selçuk kız san'at mektebinin 1650 lira 49 k~ be-o 

deli heşifli baca inşasile bazı tamiratın aleni münakasa auretile 
29112/930 pazartesi Q"Ünü saat 14 de ihalesi mukarrerdir. 
taliplerin yüzde yedi buçuk dipozito akçelerini himi~en Fındık• 
hda Yük.sek mektepler muhasipliğinde mün'akit mübayaat ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Keşifname ve şartname komisyon katibindediı-. 

k!~~şa Yüzü ile kuş tüyü yastık 
l.tanbul'da Çakmaçılar'da kut tüyli fabrlk .. ınd:ı yDıtile tllte 12 liraya ylhıe1f 

yorıan 15 liraya yath Loya y:ıahk S liraya kut tüyiloOo kilosu 125 kurUfLaa 
başlar. Kuı tüyüne m:ahsUii kumaşlar çok ucuz 1alılı r. TeL latı 51l7 

acı Beki 
ZADE 

Ali muuiooin 

~ iSTASYON LOKANTASI 
-Sirkeci cival'ında S.ON PQ S TA. 
En r~hat ve eo 
Temiz 1 ok ant adı r. 

•·Servis mi.ikemınel 
1 F i a t 1 ar m u t e d il dir. . 

ôCLE .VE A~·.\M 

YEMEKLERİNiZi 

-. icbr& ı lat-bul, Nıarnamanlye· 
Şerci M~ajı l>•JI -Tefr'')lll l.t-bul • 2)) 

Pot\,, kutuı'.a : l.t.uılul - 711 
Tclr-af ı lstaôbul SON POSTA 

Vahan M. Koçyan 
' Jsta$gan Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındadır. 

ABONE FfATI 
TO'RKIYE - ECNEBi 

1401) ıu. t Seae 2701> Ju. 
7SU ., 'A.1 ıoo ,, 

MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

T h . Kılıç Ali paşa . Çıracı sokağı 
op ane. No. 22-30 -Tel. Beyoğlu 1751 

r 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata Tüncl Mcrtebanl sokak 

Ehvcnc~ enıllk bakımı. Bono protutoau 
Te sa;re. Tel. Beyoğlu 1385 

400 .. 
ıso ,, 

. ' ' 

3 " 80() " 
l ,, SOD • 

Gelen 'C~rJ!k geri ver~lıhı. 
lllnl:ırd:ııı me~ully4t alın uh, 

Mes'ul Müdür: Halit balıil 


