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SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla ifitir. 
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• 
~REISİCOMHUR HAZRETLERi 
emleketin 
erdikleri 

Derdine 
Hüküm 

Teşhis 
Henüz 

Koydular. Fakat 
Belli Değildir •• 

On Kög Halkı Çok Fena Vaziyettedir r EnBüyükHa
kemin Hükmü! 

Köylere Derhal Yardım Yapıp 
~iyecek Göndermek Lazımdır 
L ~ ·ıerinin Uzun Müddet Tecili De Bir Zan1rcttir 

Dar&lffnun heyeti din Re
mdlmlmr Hazretlerinin liya
ntleriae lntiur ediyordu. 

Bu m•k•tla koaferw Aıo-
nunda bazırhk yapılm11, Gaziye 
hediye edilmek llzere mlder
risler tarafmclan Pındiye 
kadar çıkanlan mecmua ve ~. 1 ( Humal ) - Bura 

talWI memurlarından ' kitaplardan birer kolebiyon 
tanzim edilmişti. efendi, tahailib yapmak 

dvar köylere hareket 

" lbemur, tahsillt yapmaya 
olamadan avdet et-

~eaini yapamamuanm 
İlai bit raporla mahalli 

lığa bildirmiftir. Uğ
on köy balkı fena vazi

'I bulunuyor. 
-.ıunuı raporuna g6re 

yapmadan evel bu 1 
uzun bir mühlet vermek 

LL · • Ayni zamanda iqele
,,,. acil yardıma muhtaç-

• ll•halb defterdarhk, bu 
nponmu Maliye we-
f&ıdermiftir. 

Atlnan 

,.,,,,, "" ltnwıll•tml• lıalTa tllnllgen ,,,.,, ... ,.,. 
lwgetü Vbı/, Celil, Münir Begler 

ftlösyö Musolini Son Beyanatile 
• 

Ne Demek istemişti? 
-----zlar, Nutku Tahlil Ederken, Komşu D.evletlerin 

Bir Vaziyetle Karşılaştığın~ işaret Ediyorlar 
... enel ltal,. 1 ........... ~ 

-....... bbaJ ettiii UMU 

~ati"m"izl,e ltaıya ar•unda 
doatıuktan bahsetti ye 

• • IODUDcla ela: 

~ htilcbalde ilci mem
~ ilctısadt w sigast 
~ "• 6irliktt1 gapacalı 
~ ~ır, sözlerimin ga
~ ~ liligata inlcilip ettilini . 
~ka· • n_.ı• i 
~ r11rz.,. Ut:UI. 1 

~l) ll1l Başvekilinin bu kadar 1 
'-''Ue bahsettiği filiyat 1 

~ '- olacakbr? 1 
\.._ ~ri okuyan Tllrk efhin : 

~ ile bilhassa iktıaadi 
~de alikadar olan iki 

L.. komıulan hiç ftip

"" laokta llzerinde d6-

Beganatı mevzrı6alıi• ola ı 
M. Musolini 

Damızlık Hayvanlar 
Alınıyor 

D,etler lberiade ı.lıı ~ 
cak, ltilh•n• R..,. ltal,a 
Ub .. JdaJd aalatmayada teliri 
olacaktir. 

lktuacb uha,a 19Ur11St· 
rene Franaaz malıafilinin U,. 

naatlerine göre ltalyanm 
maksadı Karadeniz havzuanda 
ltalyamn faaliyetini mnmlrikı 
olduğu kadar arttırmaktır. 

Fr&D11z gazeteleri, bu tU
minleri arasında: 

Tilrkiyenin lstikliline kıs
kanç bir alika ile merbut 
olduğunu zikrederek bu ikb· 
sadi teşriki mesaide iki mem
leketin mlisavi bir Taziyette 

1 bulunacatını ihsas etmektedir. 

lttilıatçılar Divanı Alitl11 

Dahiliye Nazın 
İ. Cambolat B. 

Bütün gizli dedikoduları ifşa 
ediyor: Y ann okuyacaksınız. 

Fakat Reiaicümbur Hz. 
dlln huıual dairelerinde meş
gul oldukları için Darülfiinunu 
ziyaret etmeyi bugüne bırak
mqlardır. 

Gazi Hz. Darillfiınundan 
başka vilayeti, belediyeyi, Tnrk 
ocağım ve Halk fırkasını da 
ziyaret edecekler ve halk ile 

l temasta bulunarak hasbıhaller 
yapacaklardır. Bu temaslan 
dört veya beş gün] drecektir. 

(Devamı 3 üneü ayfada) 

,Ses Kıraliçesi 
Hudadat Hanım Bugün 

Gidiyor 

Hrulatlat Şakir Hanım 

Bir Fransız sinema kumpan
Y'8ı tarafından " Milletler şar
kisı" ismi albnda vücuda getiri

lecek olan filimde şarkı söylemek 
'üzere memleketimizden intihap 
edilen Ses kıraliçesi Hudadat 
Şakir 4-lanım bugün ekspresle 
AYrUpaya gidecektir. 

Şehrimizde mevcut gramo
fon kumpanyalan dün birer 
şarla söylemesi için Hudadat 
Hanıma müracaat etmiflerse de 
vaktin darlığı dolayısile bu 
arzular is'af edilememiştir. 

Fransada yapılacak olan 
filim, mevsim sonunda şebri-

Gepn aene viliyet blltçe
sine damızlık hayvan alınmak 
için 23950 lira konmuştu. 
900 liraya bir Arap, bir yarım 
kan aygır alınmış 7500 lirası da 
"Anfilononnan" aygın abnmak 
için Basvekilet emrine veril
mişti. Bu ıene de depoya cins 
aygırlar alınacaktır. ..._ _________ .. 1 mizde de gösterilecektir. 

Samsunlular Bolşevik 
Değildir, Efen diler 

S......., 1 (Huaual) - Serbea fırkanın kendi kendini] 
feshi haberi, bir çok yerlerde olduğu gibi burada da tea
slrle karplanaufbr. Fethi Beyin malim telgrafı ıelir gel· 
mea faıb kapebl•ı, tufiye muamelesi aüratle bitirilmiftir. 
Maamafilı yeni Yaziyette Samsunun hususi vaziyeti fU idi 
ki IOD intibabatta mef.W. Serbea fırka ekseriyeti kazanmıfb. 

Bunu içindir ki mahallen tetkikat yapmak &zere buraye 
gelen dört meb'us, bilhassal bu nokta berinde duruyor, 
Serbea fırkaya temayülün sebeplerini araşbnyorlar. Halk
la yakından tamu ediyorlar. Bu arada Rize meb'usu ve Tay
yare cemiyeti reisi Fuat Beyin gençlikle temastan dikkate 
pyandır. Bu suretle Ticaret odasında, Türk ocağında, be
lediye azalarile hususi mahafilde temaslar olmuştur Ye 
olmaktadır. Yapılmak istenilen şey memlekette hasıl olan 
fikir ikiliğinin izale edilmesidir. 

Hastalığın teşhisi hususunda g5sterilen bu arzu, temin ede
bilirimki, samimi surette mukabele görmektedir. Bu zevat 
gelirlerken kendilerine telkin edilmiş olan bolşeviklik, anarşi 
gibi garip zihniyetlerden eaer g6rmemeide elbette ki memnun 
olmuşlardır. 

Esuen, uydurulduğu qikir olan bu fibi bozguncu fikir
lerin Samsun fibi temiz bir muhitte yer bulm.1ı111a imkia 
tuanm etmek te doğru cleiildi. 

Filnld gençlik burada iatilıabı k•unmfbr. Fakat .. 
kıH"lfl çahfm1mnın neticesidir. 

Yedi 1enedenberi rakipsiz kalmı Halk fırkamnan kayde-
debilditl 600 azaya mukabil mefsuh fırkanın kısa bir ~ 
manda 4000 i reçecek miktarda aza temin etmit olmua. 
Halk fırkuuun bura teşkillbna memur zenbn ataletten. 
itipumdan, ihmalinden bqka neyi ifade eder. 

Bilhı•a ıençliie karp p.terilen alik• .. zhk, bu neticeaia 
doimwnda bıil olm1m•ı mıdır? Rize meb'usu Fuat beyin 
bllttln pJfttİ, itlenmit olan eski hatalann tamirinematuftur • 

Gençlik kend.İIİDe mllaaTİ IUl'ette ve bir doat, kardet, arka
dat pi uzablmı eli aamimiyetle tutmakta tereddtlt ,a.termiyor. 
Oaait Meli• ki Japdaa ftitler aallece ealdli fibi llzde kaim--. 

H'1nll 

1 Maluller 

J~IIJLJI 

- Zavallı ada~ tek bacakla ne zahmetle yürüyor 1 
- Tek fırkalı memleketler fibi 1 

, 

' 
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SON POSTA 

~ ~~ ---
kanunuewel ~ 

Halkın Sesi DABILI Günün Tarih 

Gazi Hz. )erinin 
Karşısında 
Halkın Fikri 

.. ı .................... 111111111 ................................................................. a::ım=ıı==l!ı!!!!!!9!ml : 

Gazi Hazretl~ri, memleket da
hilinde bir tetkik aeyabati yapı

yorlar. Bu arada tchrimid de 
tqrif ettiler. Dün bazı ldmaelerle 
göriittük vo kendilerine ı " Gazi 
ile karşılataayd1nız ne gibi dert
lerden babıcderdiniı? ,, ,eklinde 
bir aual •urduk. Aldıjımız cevap
lan aırasile dercediyonn: 

(Sirkecide Hocapaşa camii 
ittisalindeki pansiyonda F ebmi 
Beliğ B.) 

-Anadolu seyahatinde halkla 
temas eden Gazinin gördüğü 
acı veya tatlı intibalarm neler
den ibaret olduğunu anlatma
larını rica ederdim. 

Jf.. 
( Sarıg'~zel 3 No. da Ali 

Osman Ef.) 
-Bundan evvel Serbes fırka 

Çocuğunu 
Düşürmek 
• 

için 
Bir Kadın haç içti, 
Fakat Biraz Sonra 

Zehirlenerek Ôldü 

Beyoğluuda Kaval sokağın .. 
da oturan Mustafa Ef. nio zev
cesi Nimet H .. hamile bulunduğu 
çocuğu düşürmek ıçm ebe 
Kiryakiçenin verdiği ilia kul-
lanmış, fakat biraz sonra 
zehirlenerek &lmüştnr. Ehe 
hakkmda tahkikat yapılmak
tadır. 

Dün Yapılan 
Hırsızlıklar 

•ardı. Bize birçok vaitl.~r yap· 1 Son 24 saatte 4 harsızlık 
tı. Fakat bu fırkanın olmesıle 5 k · 'l'k vak' l 
b 'ti . d -ı- _1 di.k ve yan esıcı ı 1151 o -u vaı enn e o up o me -
hrioi izah etmelerihi isterdim. muştur. 

' * j Sokakta Bir Ôlüm 
(Küçükpaz:arda kese kağıtçı 

EkremE f.) 

Y enicami Önü Panayır Halinde 

' Evkaf idaresi Yenicami meydanında 15 bin lira sarfederek 
güzel bir park yaptırmış. eski çirkin barakaları ve mahşeri 
izdihamı oradan kaldırmıştı. ESki Şehremaneti de, buranın 
temiz kalmasa için oldukça ihtimam ediyordu. · 

Belediye kanununun tatbikindcnberi burası gene eki halini 
almıya başlamıştır. 

Parkm parmaklıkları eski elbise satıcılarının meşheri oldu. 
Yaya kaldmmlanm balıkçdarla. şerbetçiler dolduruyor. 30 
kadar eski kunduracı burada sergi açmış. Camiin merdiven
lerile meyit kapw arası daktilocularla. açık kart satanlarla 
dolmuştur. 

Bir tarafta kehribarcı ve s:gara ağızlıkçılan yer almışlar; 
çorapçılar işportalannı koymuşlar. Dün camiı ziyaret eden 
ecnebikr bu manzaraları fotoğr4 flırla tesbit ederken gördük. 

Eminönü kaymakammm naıan dikkatini celbederiz. Yeni 
belediye teşkilata bize eski Şclıremanetini aratacağa benziyor. 

. 4 
İstanbul lntihabahnın 

Neticesi 
Meçhul Otomobilin 

Marifeti 
Yedikule'de Kaz!ıçeşmede 

oturan 16 yaşlarında Belkis 

Bir 
Hindi 
Meselesi 

Şehremininde oturan tel
graf memurlarından Ali pe}ı.. 
livan Raufun bostanına 
kaçan hindisini almıya gitmiş. 

Bostanda bulunan Rauf, 
kör Hasan ve Remzi tarafın

- dan bacağından bıçakla yara
lanmıştır. 

Kurşunlar 
Niçin Muhafaza Edile

miyor Dersiniz ? 

. 

ı • Hariciye Vekili 

Yarın lstanbula 

Ge'ecek 

•.ı • . _ ı_! t? T 1.! 1, ıtilr 
• ~ancıye vcaw eVJJA> d~ 

til Bey bu sabah erkeJI 
Sofyaya varmıştır. . J-{# 

Tevfik Rüştü B. Gazı ·cesi 
retlerine seyahati neti. iO 
hakkinda arn malaınat ~ııi 
Sofya' da ikamet müddBol' 
tenkıs ederek bu akşam de
ğar payıtahbndan hareket e Jır 
cek. yann ıehrimizde bU 
nacaktır. 

• 
Galatasaray LisesJ 

f ,, .. 
Galatasaray lisesinde r ~~ 

sızca derslerin azaltılacağı b• 
kında bir rivayet çıkmıştı• ~ 

Maarif vekili bu riva1~ 
. tı' 

esassız olduğunu söylemı~ 

Fethi Be~r 
.,/ 

rr G .. ·· ·· r •. e,· us orunı..yo 
-Gaziyi görsem kftçük esna

hn fena vaı:iyette olduğunu, 
vergilere arbk tahammülü ol
madığını, vergilerin azalması 
için bir çaJ"e buJmalannı rica 

Sanyerde oturan dava vekili 
Avni Bey Galatadan geçerken 
ansızın düşüp ölmüştil.r'. Yapı

lan muayene neticesinde beyin 
oeıfinden aldüğü anlqJlmlfbr. 

Mülkiye müfettişleri Kadı
köy ve Bakırköy kazalarından 
başlıyarak İstanbul intihabab 
hakkında yapılan şikayetleri 
tetkike iptidar etmişlerdir. 

. H. Y edikule caddesinden ge
çerken arkadan gelen bir oto-

mobilin sademesilc yaralanmış .. 
br. Yapılan tahkikatta otomo
bilin şoför Şeref isminde 
birine ait olduğu anl~'1mışbr. 
Şoför aranıyor. 

Evkaftan ldarei hosusiyeye 
devredilen harap medrese ve 
mekteplerin tamiı- ve muhafa· 
zası için Belediye biitçesinde 
tahsisat bulunmadığından yan
gın yerlerinde bulunanların · 
Üzerlerindeki kurşunlar ça1ın .. 
maktadır. Şimdiye kadar zabı
ta tarafından birçok çalınmış 
kurşunlar top1anm1fbl". Beledi- Ardahan meb'uau Tab•İıt ~ 
ye bu kurşwılarm aablmuma yha Halk nrkanna avdet etlt 

ederim. Yangın Başlangıcı Ankara Telef onu 
karar vermiJtir. , hakkında bir ıayia nrdır. . f;d" 

Bu binalardan Asan atika Bu •uiyet· karşımıda bit eli .. 
1smail Ef. (Polis müdüriye-- Kazlrçeşmede Dervişin kah

vesinden yangın çıkmış ise de 
sirayete meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

Ankara, 2 (H. M.)- Ankara 
otomatik telefonunun üçüncü 
bini bugün posta idaresi tara
fından tesellüm edilmiştir. 

rıap halinde çahpcaklan ıöY~.,, 
olanların tesbiti için Müzeler b-'- Se be fırk ıur . .. ıa r ı a men ııtı'' 

tinin arkasında 13) idaresine de miiracaat edil- üç kişiden ibaret kalmıt olac• bit 
miştir. Asan atikadan olanlar Gene Ankaradan aksedeO 1 

tamir ve muhafaza e<.lilecek rivayete göre Fethi bey rsıetr 
diğerlerinin enkazı ve yerleri ııörünmektedir. , 

-Vergiler ve işsizlik yüzün- -
den işçinin aç kaldığım söy
lerdim. Bu vergiler azaltılma-

l:dır. Bu kadarina da razıyız. 

* 
Salgın Hastalık Yok.. 

Ankara Musiki Cemiyeti 
..r.r. 

Ankara, 2 (H. M.) - An.ka-
rada musiki cemiyeti namil~ • 
bir birlik tesis edilmiştir. 

Bir Kız Kaçırma 
Hadisesi 

Y eniköyde ohıran Y asefin 
kızı Kalyoçiyi berber Cemal 
kaçırmış, Y asef yana yakıla, 

' polise müracaat ederek kızının 
berherd~n alınıp kendisine ia
desini istemiştir. 

sahlacakhr. Fethi Beyin Sual T ~ 
İhsan Ef.) Arnavutköy, Ku-

yo sokak, No. 14) 

Sıhhiye müdürü bu sene 
lstanbulda salgın hastalık oJ
madığmı ıöylemiştir. 

Memurlara .. 
-Gazi Ha.zretlerile görüşe

bilsem şunlan söylerdim : 
ı - icra ve İfJas kanunu- tempaşa medresesi karşısında 

Bu cemiyet Ankara gençle
rinin musiki terbiyelerinin in
kişahna vasıta olacakbr. 

Tekaüt Kanununda 
Mühim Bir Nokta 

nun değişmesini. No. _ 8 Etem B.) 
2 - Yol parasının fazla- _Kazandığımız paranın bir M A E . •• y 1 Ankara, 2 (H. M.) - Te--

laşmasına rağmen yol tami- kısmını yol, tedrisat ismi eyva ğacı ,. ııJstıtusü apı ıyor kaüt kanununun ( 48) mci 
ratının yapılmadığını, dd · d J -albnda vergile veriyoru'!. Ço- • ma esm e memur ar, mu-

bu 3 ;kli?eu ı:~nç m*k~!::~~: cuklanmız mektebe giremiyor. Italyadan Bı· r M;;tehas- tekaitler. ikinci derece bulunan 
tahammül edemediğini, Gece yollarda yürümenin im- U istihkak sahipleri yani dul 

1f. kanı yok. Bu parayı verdiği- c lb d• 
1 

k anne, muhtaç veya malul zevç 

p.2·ç~u~~;:~:·~~:.~_: :~: ~ı!':.~"":n~~ SiS e e 1 me tedir. 1 v~. ba~anın birinci derec~ 
Ç-'- . k - d 25 27 mesi temin edilse müteessir mustehıkler arasına yanı 

WLurmesçit 80 agın a - zevç evlat 81'asana komıl-
No. da ) olınıyacağız, derdim. Bu aeae latanbaldaf bir meyvalı ağaçlar enstitüsli tesis eClilmek konulmasını bir bir beyanname. 
- Lozan muahedesi mucibince * için lliltpye IO bin lirahlt bir tahsisat konulmu~tu. Memleke- ile talep edecekleri göateril-
memleketim olan Selinikten Ali B. (Karagüm.rllkte nu-- limDcle mlteha111S bulmımadığı için viliyet tarafından Fransa-
mübadil olarak getirildik, alb mua 18) da ve ..... b.l:lırıvaıılık Ye ~ran müsmire mektebi alisi müdür- mişBtir. --ı ...- _.... inaenaleyh bu yolda bir 
seaedenberülir bırakbğım em- b k lüğüne ,,....ca•t edilerek bir mütehassıs ile bir ustabaşı isten- b 
takimizi bir türlü alamıyoruz. -Gaziyi ir ere g&sem I beyanname Yenilemiş olan ir 

ADadoluda Türkln.nA.. 
1 
• .....a..."1-•aı! mit ve faku müzakere neticelendirilemediği için ktısat veka- ur ve -t k • ..I'!- -~ b Hergün iskan kapılarında sü- "'ZS...... •1.ıımw mem ya mu e aıwu vaa 

· l M itil ld B Jetinin tavuntu rica edilmiştir. h l' d - tekkı il rünüyoruz. Halbuki zaruri ola- içın ça ışbm. a o 11m. e- a m e mus maqzevcem e 
rak geldik, getirildik. Hakkı- rabm bir buçuk senedir An- lktıaat Vekileti İtalyada bir mütehassts bolmu ve ken- evladı buluduğu takdirde ba-
mız verilmelidir, derim. karadan gelmedi. Bu ihmallerin diaile bir de mukavele yapmıştır. Mütehassıs yakında gelecek ı ba ile anası mahrum kalacaktır. * bir nihayet buldunılmasmı ve Güllıane hastanesi civanndaki bostanlarda fidanlık ve l Bunun için . memurlann bu 

Sabık Serbes farka lid~ 
Fethi Bey elyevm Adan' s" 
belediye heyetinde buluO .1~ 
zevat hakkında evvelce ve~«' 
miş olan lüzumu mubakeılSe' 
karannın bugüne kadar Pd• 
den icra edilmediği hakkıJ1 ~ 

clis b• al akrirt• fC me e ır su t 
miştir. 

Bursadan Dut Fic!~111 

istenildi 

Villyet ziraat mild~ 
halka dağıtmak üzere . f9I" 
dan dut fidmıi ve yeri~ 
zırbyan hağolara • GJf 
iizere lkmat vekiletinin ~ 
tepedeki fidanlığmdan . 6ı1 
rika çubuklan iatemiştil'• 

1
j0 

fidanlardan geçen aene 
bin kadar halka dağıtıl~ 
icap eden beyannameniıı ııı~ 
olduklan vekAletlere it~• tre.': 
Maliye vekaleti biUiln vil #' 
lere izahen tamim edileC 

(Yeşil direk karakolu Rüs- isterdim. enstitünün tesisine başlanacaktır. noktayi nazan dikkate almalarile 

ı .= =S=on=R=os=t=a:-='n=ı=n=R=e=s=im=lı=. =Hı=ı=.k=a=y=e=sı=.:=============R=a=z=a=r=O=la=H.=a=sa=n=B==. =1'4=e==G=:ı 

11 
1 

·---
1: Haaao Be,_ Sefa pldinbı Reialcilnıhur 1b., 

1efa geldlnW 
Gui- :·iot bulduk, Huaa B., Hllla derdin aedir? 

2: Huan Bey - Efendim, benim bir •ıkamhk 1 S: Gu1 - Söyle bak.alam da dinliyelim. 
eamm yar. Kendi derdimden De olacak? Hallaa Hann Bey - Efendim, ballı üç teY lıtiyor. 

derdini ılJleaek s.terim. llil•aa~izle uya1ımJ 

,..,., 
1r tfl"' .. 

4: Haaan Bey - Vallahi Paşam, ıdıbı C: ıcoalf' 
halk ta ı8yliyeceğini unutur, bCJlı de- r1 
ne hacet? Siz herşeyi anlanınıd 



• 35 Kiaunueffel 
5 Ot 

Her gün 
Haile Fırkası 
Hiziplere 
Agrı/malıdır 

M. ZEKERiYA 

llinet MecliainiD toa açılı· 
...... ., •eb 'uslan, enc&men ine 
~ıııda l::endilerine kolaylık 
J.r le Ozre, Miilet Meclis iua-

Utuı İIİm ve mesleklerine 
~ tasnif ec:lilmit bir .)istesini 
,ıttdar. 

Bu listede Halk fırkasına 
~P aza arasında 14 med
"'e rnezunu, 18 idadi ve 
"taınektep mlu.unu, 58 hu
-..r tahsil gören (yani ne 
~duğu maluRJ olmıyan) ve 
~ lise mezunu vardı. 

• liaık fırkasma menaup Ye 
~ Adliye Vekili Mahmut 
~t Bey, latanbulda (Sol) is
~de bir gazete çakarmıya 
~bbüa etti. Burada. tesis 
~ii gazete mlinuebetile, 
......_ ettiii muharrirlere, ga· 
~eainin mealekini anlatırken, --ün olduğu kadar 90Ja 
"'&teınayil bir meslek takip 
'deceğiııi .öyledL Yani, Mah -
~ "Eaat B. sosyalizme kadar 
lideıa radikal demokrasi ta
~ ve bunu ıazeteainde 

duaa edecektir. .. 
ita& fırkası teşkilibm yap-

'
~ llzere İzmire giden Vlaıf 

bir nutkunda diyor ki: 
G&ı" _F ırkamız memleket genç· 
,_ ve munenerlerini ihmal 
~r. Bundan aonra isti
~ ki, gençlik fırkamızla 
~dar olsun ve fırka onlann 
~· Gördilğünllz hatalan 
~ıe~ Sizleri bunun için 
~ettik.,, ,,.. 
_, lfaık fırkam, içinde mubte
a...L ~t aalıibi kimselerle, 
~elif smd ve ztımrelerin 
~eaaillerini bir arada top
~ bir halitadır. lcinde med
L_~ ınerunu muhafazakar ho
;::"• Avrupada tahsil görmuş 

cereyanlara mütemayil 
~efekkir ve mUnevver genç· 
'-• Yalnız fırkanın tarihi rolü· 
h..c 8anhp kalan poletikacilar 
.. ,... Yana otururlar. 
L it.ık fırkası ualarandan bir 
~. fırkamn yalmz miinev
~ rençlere, bir kısmı halka 

halkın muhtelif tabakala
~ bir kısmı mücerret bazı 
""-1~ istinat etmeaine ta· 
hı_~, bir kısmı ela fırkanın 
~ yapbğı inlaJlplardan 
~ kuvvetle yapyabalece
.._kanidir. 
~ \' alaıp Kadri Bey Mil-
1,~tt rueteainde fırkanın bu 
~a karışık vaziyetinden 
~erken diyor ki:"Bunun 
~ ki Halk fırkuınm zafı-
::.... dııa de, bugllıı de, yegiııe 
'h.u kendi aineaincleki bu 

zluk" bu karıpldıkbr.,, 

.._.~ fırkası *bu hakiki zafına 
~-~ detiJ.dir. Şimdiki halde 
~bııa, ıslah etmek suretile 
~etini takviye edebile-

lf kanidir. 
'-t albuki her fırka memle-
~ ~-~ilinde muayyen bir 
t..; latinat etmek ve o llDI· 

~ 111eafaatlerini mtidafaa eyle
~ lllecburiyetindedir. Halk 
~... bugün istinat ettiji 
lw~ tayine mecburdur. Halk 

~ h8Jaii amıfın fırkasıdır? 
f4' illa? an? Kllçnk ema
~ BIJGk " orta lerlll&-

111? Yolma maa11• 

Son Post-.'nın 

t - Analar abalar çoeuldaruu .... ft 
terire etmek endlte•ile motemadi,ea cıilılar& 

1 

1 - O.• içiacllr kl IMa _... hareket .aen 
....... ......_ ~ ...... edeall ,_de, 

...... ,.... Jol• ~ efiıiilw. Werclen ._... ...... ihtarlarda belaaurlar. Şunu yapma, 
etme ...... 

-- - --

• HABERLERi 
Samsun Valisi 
Kizım Paşa Şehrimize 

Geldi 

Samaun, 30 ( Hmual ) -
Gecikmiştir - Vekllet emrine 
alınan Vali Klzım Pqa dnn 
Samsun vapurile latanbala 
hareket ebnifl:ir. Yerine Çar
f&IDba kaymakamı .ekllet 
etmektedir. Polis mlldlrll Mit
bat Beyin deiifmesi etrafında 
bazı şayialar varsa da henllz 
tahakkuk etmemiftir. Bununla 
beraber bazı bilytlk memurlar 
arasında değişiklikler olacajı 
rivayet olunuyor. 

SON POSTA - Kazım Pt. 
elyevm lstaobula gelmit bulun
maktadır. 

Sis Var 
Bu Münasebetle Belediye 

Yeni Bir Karar Aldı 

Sis, bir b:ıftadanberi her 
aabab denmla bir tekil aldı. 
Bu sabah ta liman, boğaz ve 
Marmara kesif bir sis tabaka· 
sile örtnlmüştü. Tabii, vapurlar 
ilk seferlerini yapamadılar. 

Kııdaen de gayri muntazam 
bir şekilde yaptılar. 

lstanbul belediyesi Iİs mü
nasebetile köprünün, hergiin 
olduğu gibi, sabahlan açılma· 
sına mahzurlu bulmuştur. Bu 
münasebetle kaprü yann sabah 
açılmıyacak, bu gece 23 te. 
açalacaktır. ---ı, Kanunu Hazır 

lktısat vekaletinin hazırla· 
dıia İf kanunu liyihua Mec
lise veri1mek llzeredir. Kanuna 
göre mesai 8 aaattir. 

Etabli Vesikalan 
Mübadele komisyonu şimdi

ye kadar latanbul Rumların
dan 34 bin tanesine etabli 
vesikası dai!tmlfbr. 

Verem Hastanesi 
Belediye verem bbtanesinin 

bu sene için yapılmuma karar 
ftl'IDİştlr. Yeri henk belli 
değildir. 

Spor Ve Mektep Talebesi 
Mektep talebesinin spor 

kulüplerine girmelerini mene
den emir kaldınlDllfbr. 

bir fikri akıdenia mi mtımes
ıilidir? 

Halk fırkas1 buna tayine 
ve azalan arasında ona göre 
tasfiye yapmıya mecburdur. Bu 
tasfiyeyi yapmaclakça. Halk 
fırkumıa yeni bir ewnlahk lra
un••llM imkln yoktar. 

Terkosun Vaz·yeti 
T esisab Satın Alınarak Değil, imti
yazı Feshedilerek Tasfiye Edilecek 

Ankara. 2 (H. M) - T erlroa firketiain vaziyeti baklanda 
ba d•kikada Yerilmif bir karu yoktar. Nafia m&ateşanm 
rlrerek aordma: 

- latanbal belediyeaindea yapdu iltillma Yerilecek cevabı 
bekliyoruz. Bu cevap plip te teddk edilmedem enet hiçbir 
fCY a6yliyemem, dedi. 

Şu liaJde işi çabuk bitirmek için firketia malranleslnin 
feshinden ile teşkilltıaın eatsn abnmapnı daha aiyacle muhte
mel g6riilc1Dp hakkında lstanbulda çıkan rivayetlerin asılmz 
olduğuna inanmak lizımdar. 

Benim phsan edindiğim kanaate glSre, firketia 
teıebbnslerine raimen bu defa eceli gelmiştir. 

muhtelif 

Bunun öoflne geçebilmesi ih~imali mevcut değildir. 
lular pek yakanda bu beladan kuflanlacaklard r. 

latan bal-

İstanbul Limanı Tevsi Edilecek 
Ankara, 2 (H.M.) - lStanbul limanının tevsii için Nafia 

vekaleti ile şirket araaanda müzakere cereyan etmektedir. Şirket 
bu maksatla masraf Etmeyi göze almak suretile vekaletjn 
noktai ·nazarını kabul etmediği takdirde feshedilmesi 
ihtimali vardır. 

Seneye Vergiyi Daha Az Vereceğiz 
Ankara, 2 (H.M.) - Maliye vekAleti vergi tadilitma ait 

projeleri bir an evvel ihzar için bummah bir faaliyet içindedir. 
Projeler kiuunusaninin ilk gününe kadar bitirilerek vekile 

verilecektir. 

Ayni zamanda bu tarihte toplanacak olan müfettişler kon
gresi de bu tadilit hakkındaki aoktai aazarlanm bir capor 
halinde bildireceklerdir. 

Projelerin tubat ayı içinde arzedilmesi kunet muhtemeldir. 
Projeler kanun halini aldığı takdirde 931 senesi bidayetin
den itibaren tatbik edilecektir. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Ziraat bankası bir köy
ın mnessesesidir. Vazifesi 
kayltıye yardım ebQ.ektir. 
Fakat bakım1 banka b• 
vazifesini nasal ya,ıyor. 

1 - Geçen sene Bul
garistandan kilosu dokuı 
buçuk kuruşa alınan to
humluk buğdaylar köylüye 
(22) kuruştan verilmiştir. 

2 - Kıbnatan getiri
len tohumluk buğdaylar 
32 kuruşa mal edilmif. 

Köylü bu buğdayı almamıf. 
Fakat lktısat vekile ti 
bankaya mühim miktarda 

tazminat vcrmiyo mecbur 
olmuıtur. 

J - Bu nne de ban
ka kaylOye tohumluk 
buğday dağıbyor. Fakat 
bu sene buğday fiatları 
malfım. Antalya ve Ada-

nada iae buğdayua kilo
au on bet kuruştan tevzi 
edildi. Antalya köylüıO 
buğdayları bu fiattan al· 
mak istemedi. Banka 
köylüyi ayniyat itibarile 
borçlaıımıya mecbur etti. 

Ziraat Bankasının vazife
sini kavr81111f oldu jwıa: 

ister inan. ister inanma/ 

Samsunda Spor 
Finale Kalan Takımlar 
Anlaşıldı 

Samaun,30 (Huauai)- KAzım 
Pqa tarafından vazedilen 
kupa maçına devam edilmiştir. 
idman yurdu ve Şimendifer 
takımları çarpıftdar, Şimendifer 
takamı aıfıra kUfı iki sayı ile 
1ıalip gelmiştir. 

Samsunda mevcut dört ku
lüp arasanda yapılan bu maçın 
on beş gön evvel finaline 
kalan Tllrk ocağı takımı, gele
cek hafta Şimendifer takuoile 
karfılqacak ve galibi kupayı 
alacaktır. Bu suretle spor 
bir parça canlanmak Uzere 
bulunuyor. Maamafib gençleri
miz himaye ve teşvike muh
taçtır. latanbul mıntakaaınm 
nazarı dikkatini celbederim. 

Hdmit 

En B~yük Ha
kemin Hükmü 

( Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Bunu müteakip ağlebi ih
tiınal cuma günii tren ile 
KukJarelin .!, oradan otomobil 
11e Edirneye gidecekler, son
ra T ekirdağından vapura bi
nerek lzmir, Mersin yolundan 
cenubi Anadoluyu gezecekler 
ve oradan Ankaraya döne· 
ceklerdir. 

* ReisicBmhur Hz. dftn ağ

leden .onra Afyon meb'usu 
AH ve Tekirdağı meb 'usu 
Cemil beyleri kabul buyura
rak kendilerinden izahat al-
mışlar ve ıeç vakte kadar 
megul olmUflardır. Reiaicüm-
bur Hz. oin timdiye kadar 
yJphJdan tetkikat esnasında 
edindikleri kanaatin ne oldu
ğu henüz maiim değildir. 

" Bu hususta hiçbir tereşşu
hat ta yoktur. YaJmz Milliyet 
gazetesinde uzun bir fıkra 
çımıttır ki dikkate .. yandır. 
Bu itibarla fıkrayı Afaiıdaki 
sabrlarla kan1erimhe aynen 
arzediyoruz : 

Gazi Anadolu yayliaından 
ve Karadeniz kıydarmdan ge
çerek dftn latanbula geldi. 
Trakya ve Akdeniz ftstthıdeıı 
Ankaraya doğru yoluna devam 
edece kür. 

Gazi hallan nabana tutu
yor. Şimdiye kadar hafif ve 
ağır, nasd bir bastahğa teşhis 
koymUf olduğunu bilmiyoruz. 
Hlikmlinll lstanbulda mı, iz. 
mirde mi, Ankarada mı vere
ceği henüz tahmin edilemez. 

Fakat bu bakim mlallp 

Sözün 
&ledige 
intihabının 
Tecdidi .. 
- Buı ~rde ialilaüata 

tecdit ediyorlar. 
- Ederler. 
- Demek yola.nluldat" oı. 

•Uf, müdahaleler olmUf. 
- Olmuş. 
- Demek SerbesçiJu :n id-

diası aabit oldu. 
- Oldu. 
- Demek bu memlekette 

serbeı intihap mümkün de
iilmiş. 

- Değilmi~ 

- Demek teıkilih eaa tiye 
kanununa muhalefet edilmif • 

- Edilmiş. 
- Demek .•• 

- Birader, bırak bunları, 
saate bakar m1Sın? 

- Albya be, var. 

- Ben sinamaya gideceğim, 
alb buçuk matinesini kaçır· 
nuyayım. 

Karga Bu Sene 
Az Mı? 

Ekim mevsimi olmak hase·· 
bile her sene bu zamlnlarda 
villyet (Hayvanab muzırra) ile 
mücadele mOdüriyeti karga mü .. 
cadelesi için mllkellefiyetler 
tarbederdi. Bu Rne bcplann 
zaran o kadar çok olmadığı 
için mücadeleye lüzum görme-
miştir. 

TOrkiyesi için yeni bir dönilm 
noktası olacaktar. 

Bu hüküm hiç kimsenin 
menfaati için değil, halk ve 
memleketin menfaati için 
•erilecektir. 

Ona inanmıf olduklarını 
söyliyenler biç şüphesiz ken· 
di düşünüşlerinin zaddı da 
olsa bu hükmü dinJiyecek
lerdir. içlerinden, halk gibi, 
vatan gibi, onu da inkir e
denler ise dilşecekleri çık
mazdan kurtulmak için bin 
fesat deliği anyacaklardır. 

Gazi balkı dinlemesini ve 
görmesini, en çetin buhran
lann tedbirlerini bulmasım 
bilir ve gariptir ki. her biri 
milleti ağır tehlikelerden kur
taran ba tedbirler, eskiden 
beri, yalnız bug(inkn muhalif
lerinin işine gelmemiştir. 

Muhalefeti şu fırka, bu fır. 
ka. herkes bırakabilir: ikinci 
grup ve Çerkes Etem arbk
ları bir türlü bırakamaz. Gazi 
bun1ann kafalanna söz anlat· 

mak için değil, halka ve gençliğe 
yine en doğru yolu ıöıtermek 
için dolaşıyor. 

Gazinin tedbirlerinde en 
canlı vaaaf, memleket ve hal· 
km ihtiyaç ve menfaatlerine 
uypn, tam ve yerinde olmak
tır. Bnyilk vatan adamı ve 
ıefi olduğu için, tedbir arar
ken, gündelik politikayı, hele 
sokak politikacılarım düşün
mez. 

Gençliğin ve halkın candan 
emniyeti Gazi ile beraber ge
ziyor ve ikisinin de can ku
lağı onun hükmnnn ititmek 
için sabırswanıyor: 

Aylardanberi aklı selime 
yolunu şaşırtan aiıin dağılma 
ve dağıblma zamana ıelmiftir. 
Azgın elitleri arasanda halim 
etini kemiren kurtlar a,dm
hp pkmah. •• 



. il~ Fırkası, Mu:. 
ar-ızlarına Göre 
Nasıl ·Oldu? , 

Halk fırkasına İzmir ve 
bavalisinde ~e~cut teşkilatım 
ıslah memur olan heyet lzmir
cle Türk ocağında doktor, 
eczacı ve dişçi gibi . fen adam
larına bir konferans verdi. Bu 
konferansta Halk fırkuının 
mazisinden ve atiye ·matuf 
tasavvurlarından, yapacağı· ısla
hahn şekillerinden bahsetti. 

hmirde Hıdk fırkasının fikir· 
}erini neşrednn ( Anadolu ) 
gazetesi bu hadiseyi t~sbit 
için yazdığı yazıya şu serliv
haları koyuyor : 

Meb'uslurımız Doktor
larımızla Türkocağında 

içtima Ettiler 
Muhterem Doktorlanmız Tarihi 
Fırkamıza Karşı MerbutJyet Ve 

Muhabbetlerini Teyit Ettiler 

İçtimada kaç kişi hazır 
btilundu, Anadolu gazetesi bu 
noktayı tasrih etmıyor, sadece: 

"İçtimaea siyasi meslek 
farkı olmaksızın şehrimizdeki 
hemen bütün doktorla iştirak 
etmişlerdi. ,, diyor ve yazısının 
sonunda da serlavhaya koydu
ğu cümleleri tekrar ederek 
"Muhterem doktor1arımız tarihi 
fırkamıza k•rşı mebutiyet ve 
muhabetlerini teyit etmişler
dir, neticesini ilave ediyor. .. 

Halk fırkasına merbut oJ
mıyan Sebes cümhuriyet ga
zetesi ise ayni hadiseyi tes
bit için yazdığı yazıye ıu 
serlevhayı koymuştur: 

TÜRK OCAGINDA 
YAPILAN İÇTİMA 

Kırk elll kadar doktor, ezzaa 
ve dişcl toplanmış ve verilen 
uzun konferaruılan dinleıuilerdir 

Abti Muhtar Beyin _iki saat 
süren sözleri doktorlar ar
sında aui tesir hasıl etmiştir 

Serbes cümburiyet gazete· 
sinin yazdığı yazıyı da ver
diği neticede şudur: 

"Bir muharrimiz bu içti
mada çıkan bir doktora ne 
olduğunu sorduğu zaman:J 
~ Hava cıva, cevabile 

karşılaşb. .. 
Şimdi bu satırları okuyan 

karilerimiz bize sorabilirler: 
- Acaba hanğisinin yazdığı 

doğrudur? . ' ı . •. , muhabiri
miz bu konferansta hazır bu
lunmuş ve işittiklerini ıeçen 
gün telgrafla bildirmişti. 

Binaenaleyh hanği gazeb
nin hakikab yazdığım anlamak 
için birkaç ghn evvel ı~mir 
muhabirimizin günderdihi tel
grafa ircaı fikir etmek icap 
eder. 

Maamafi zehin tarafından 
kortulmak için ayrıca diyebi
lirizki Hali: fırkası mensuplan 
Anadolu ga1eteshıin, muarız
ları ise Serbes fırka gazetesi
nin yazd.!darım doğra farzede
biliriz. 

Yeni" Hıfzıssıhha ,, kanunu 
ile altı ve daha ziyade çocuğu 
olan ailelere hükumet para 
yardımı yapmayı kabul ediyor. 
Para almak istemiyenlere de 
hususi surette ihdas edilecek 
bir madalya verilecektir. 

Çok çocuklu aileler hiildi· 
mete müracaat edip bu hak
larım istiyebilirler. 

Vaziyetleri ve işleri müsait 
olmıyanlar ise bize resim ve 
sarih adres gönderirlerse biz 
bu işle meşgul olur, alacağımız 
neticeyi kendilerine bildiririz. 
Şimdiden hüviyet cüzdanı ve 
saire gibi vesika göndermiye 
lfizum yoktur. 

* 
Berber Cemiyeti 
Kendi Hesabına Üç 

Salon Açacak 
Berberler cemiyeti Beyoğlu, 

İstanbul ve Kadıköy taraf
larında liç perükar aalonu 
açmak tasavvurundadır. Bu 
salonlar cemiyetin casile 
açılacak işsiz kalan falar 
çalışbnlacakbr. Salonların bı· 
rakbğı kazanç cemiyetin san· 
dığına irat kaydedilecektir. 
Hastalanan ve muvakkat bir 
zaman için dnklnlannı terket· 
m~k mecburiyetinde kalanların 
yerine buralardan cemiyetin 
kefaleb albnda namusklr kal
falar bulabiJ,.celderdir. 

·Gaip Tajebe 
Bütün Arainalara Rağ

men Bulunamadı 
Kadirga talebe yurdunda 

ott.ran ve Tıp fakillteai IOD 

sınıf talebesinden Necip bey 
on beı gün evvel ortadan 
kaybolmuştu. Y apıian bütün 
taharriyata rağmen Nectp B. 
bulunamamışbr. 

lzmirde bulunan babasımn 
yanına gitmediği de anl11Şıl
mışbr. 

Sarhoş Bir Tayfa 
Nilüfer vapuru tayf alarmdan 

DUVAR T AKVIMI Ömer sar~o' o~dukta~ soıı:a 

1 lzzet Efendı ısmınde hır şofo-
Rea:tmıı Ay ımatbauı T. L Şirlcet · rün otomobiline binmiş, sonra 

931 aeuat 'çh, (Yavuz) nrhbmızın kavgaya tutuşmuş, bu sırada 
~ reamUe mGlceNınel bir 11 Du:ıar gelen polis memurlarına da teca-
bflaıl,, DetnttL .Flab 1>,S kuruştur. VÜZ Ctmİf Ve mahkemeye 

Tertanc-alara teuUat 7apıbr. verilmiştir. 

-
' 

SON ~ POSTA 

e• 

- ]'"' dt" Moskuvada bolşevik ıgı kt" 
virmek istiyenlerin orub• clıt' 

. ı mesi bilyük alika uyan İl' 
makta aevam ediyor. Maıı>~t' 
lar saatlerce süren uzun .. _ 
yanatta bulunarak işin iç t 
zünü anlabyor. Fransa . v~ bll 
gilterenin büyük ricablll 811 
işin başında gösteriyorlar· 

11
, 

münasebetle Moskuvada ~
azzam 'Jir mitinğ tertip e 

111
, 

nıiş, nümayişçiler ınabke ~ 
önünde saatlerce durst;i· 
" maznunlara aman verJlle 
niz. ,, diye bağırmışlardır· 

t ıett' Fransa ve ngiltere ga JJJ• 
leri bu mahkemenin uydor 6ı, 
oldu~unu, maznunlara ~u $ ıı
lerın zorla söyletildiğini Y~aı1 
yorlar. lngiliz nazırların t' 

Ribi parlamentoda bu ınü035 
1
, 

- 3 - Ankara ı vapur 
Şehremaneti, te- Sabri Ef. ve refikası Ümmü
mizlik işlerimü- gülsüm H. Çocukları: Mustafa, 

betle İngiltere aleyhinde ya~" 
lan nümayişleri protesto e~'ıe
bile mahal olmadığını soY 

miştir. . til~ 

düriyeti süpür- Ayqe Muhterem Mehmet 
. efrad d 'I' ' , ' 

~=~ı ın dan Kazım, Hakkı ve Muazzez H. 
~ numara a, ve efendiler 

Maamafi Rusyada ıh t' 
başladığı hakkındaki rİ\'a!e 
ler birdenbire kesiliverllliştıt· , 
Hindistanın İdares• Kanuni haldanndan istifade 

etmek için resim gönderen 
ailelerden bir grupun resmini 
daha neşrediyoruz: 

H •• Hakkı Efendi ~e refik~sı 9 _ Beyl~rbeyi camü mü
Kiraz Hanım ve sekiz çocugu. ezzin başısı Ziya Ef. ve refi-

4 - Ayvalık, Sakarya ma· kası Hanımla, çocukları: Meh- Londra'da toplanan ~u~ 
hailesi, Edremit caddesinde, met Akil, Mehmet Seyfettin, lak masa konferansa J-lıo J' 
camiişerif karşısında 139 nu• Mehmet Saim, Mehmet Niza- tanda federal bir idare aı\ı.ı' 
marada Cemali Baba oğlu Se- mettin, Ahmet Cemal, lbrahim sine karar vermiştir. M ~il" 
lim Sım Ef. ve refikası Hat- Hikmet Ef. ler. durki Hindistan yüzle~.ce ~eJ" 
çe Abdullah Hanım. Ço- · 1 - Bandırma, Paşabayın çük hükiimetciklerden murelc bil' 
cuklan: Şerife, Hayriye, Me- ma~allesinde, (27) No. da Ha.Ik • tir; Her hökUmetciğin dıf· 
la.hat, Mustafa, Ali, Ahmet, okuma odası memuru Musa şmda bir mihrace vat. t 
İsmet H. ve efendiler. Kazım Ef. ve refikası Zebra Şimdi bu hükiimetcikler b~t' 

l - Büyilkada, Tepeköy, 
mezarlık yanında 6 numaraCla 
Zeynep Hanım ve çocuklar/: 
Behice, Şadiye, Fatma, Hasan, 
Şakir, Lntfn Hanmı ve Efeırr
diler. -

2 - Pendikte, Eski iatuyon 
caddesi, numara 17 de Yanya 
mübadillerinden Kamber Haı- ; 
rullah Efendi ve ailesi. 

1 

5 - Samatya, Hacıhüse- Hanım. Çocuklan: Fahri, Ni· birer murahhas intihap ~ .. ~ 
yinaja mahallesinde, Nurie- gir, Saadet, Ali Cevat, Feride, cekler. Bu murahhaslar b11(ret• 
fendi ıokoğında 16 numarada Mukadder H. ve Efendiler. bir meclis vücuda getirec~ bıJ 

Hindistanm bütün idatel
1 cJİ' 

Paris Çamur 'V ağmuru Altında 

Yarım Saat Devam 
Eden Hadisenin Mahi-

yeti Tetkik Ediliyor 
Paris - Evvelki sabah aaat alb buçuğa doğru Paris 

şiddetli bir çamur yağmuru albnda kalmıştır. Rüzginn sevkile 
gelen ve iri çamur danelerinden mürekkep olan bu yağmur 
damlaları kuruduğu zaman kırmızımsı bir çamur lekesi bırakı· 
yordu. Bu garip yağmur, sabahın aaat altı buçuğunda başlamış 
istikametine düşen binaların cepbelerile pencerelerini berbat bir 
hale getirmiştir. 

Bu çamurlar g6kte basıl olmadığına gBre hangi mmtakadan 
rilzgirla beraber ınrnklenilp geldikleri ancak bu damlalann 
tahlili neticesinde anlqılacaktlr. Bu çamur damlalan Parla 
beynelmilel hikmet llboratuvarma tevdi edilmiştir. 

Ateş Talimi 
Şehir içinde Tabanca 
Tecrübe Ediyorlarmış 

T ahtakaled;Utzmit,, oteliıi
de oturan Hasan ve Mustafa 
Efendiler yeni aldıkları taban· 
cayı tecrübe etmek için hava
ya 10-15 el silAh atmışlar. 
Şehir içinde ateş talimi yapar 
gibi kurşun atan bu garip 
adamlar tutulmuşlardır. 

Ağaçların 
Himayesi 

Yeni Orman Kanunu 
Tatbik Ediliyor 

Sokaklardaki bazı ağaçların 
kapuklarımn ziyankirlar tara
fından soyulduğu ve bu arada 
Sultanahmet'te yetişmiş ağaç· 
lardan birisinin bu hale geti· 

350 Lira Çaldılar rildiği Orman müdüriyetine 
Arnavut Halim ve iki arka- haber verilmiştir. Müdüriyet 

daşı Mercandan geçmete olan bunu yapanlar hakkında yeni or
Emine Hanımın çantasından man kanununa tevfikan taki-
350 lirasını çalarak kaçmiş- r batta bulunulmasını müddei 
lardır. [ umumiliğe yazmışhr. 

Bedava Orman 
lstanbulda Kimse 
İstemiyormu? 
Geçen sene yeni bir kanun 

çıkanlmışb. Bu kanunda yilzde 
ellisi aşılanmıya elverişli ve 
aşılandığı halde yemiş vere
bilecek bir halde devlet orman
ları ve boş arazisinden 3 dö
nümden aşaği ve 200 dönüm-
den yokan olmamak şartile 
istiyenlere bedava verileceği 
tasrih edilmişti. Şile ve hava• 
lisinde bu çeşit ormanlardan 
istifade edilmek mümkün iken 
şimdiye kadar hiçbir kimse 
müracaat etmemiştir. Halbuki 
Anadoluda birçok ormanlar 
aşılanmış ve aşılananlardan iyi 
neticeler alınmışbr. 

Cins Olmıyan 
Hayvanlar 

( Islahı hayvanat ) kanununa 
tevfikan bu sene İkbsat veka
leti tarafından teşkil edilecek 
heyetler halkın elinde bulunan 
(gayri müslih ) yani cins olım
yan ayğır ve bugaları ikdiş 
yapacaktır. Bu suretle cins 
olmıyan hayvanlanıı dölleri 
azaltılmış olacakbr. 

Defterdarlıkta Kurs 
Defterdarlıkta tetkik me

murları için bir kurs acılmıs
tır. Bu kursa devam eden 
memurlara Defterdar Şefik B. 
tarafından mesleği dersler 
verilecektir. 

af d ted . .:.. e meclis tar ın an va-

lecektir. olB' 
Şimdi bu meclise aza çil' 

rak gösterilecek azanın ge ~ 
mesi, federasyonun . ka:,e( 
esasisinin tanzimi işlerıle 
gul oluyorlar. 

1 Sl·~tef Alamanyada ş "',~-
Alamanyada bu sene .1"011ıı 

lerin miktarı üç buçuk JJJl ' 

varmıştır. pd 
Yalnız son zamanda . 0 " jŞSi~ 

gün içinde 172 bin kiŞ 
kalmışbr. 

Amerikada toastııf !# 
Amerikada ifas edeO Jrılıı( 

kilanıi miktarı 124 ü. b~to>~ 
tuı. iflasların tevali ,fili# 
Amerika . maliye ınııb 

ıl 

telaşini arttırmıştır. ___/_ 
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r 
Yorulmaksızın k 
P.ara Kaza~r:zq '1 
i.stemez mzsınıt· ,,,.,. 

• 10" ~ 
-'derkef1ı .,,ı.o 

Evinize veya işinize ~· ötiİş'°' ııl• 
ta ~eıerken veya birisile ~.ı 1':ı 1 ~ 
!ıer rumgl bir vaka karşısıı> "'i' 
lirııiniz... o ..,, ııll 

Ha.radis nedir bUlyorsanıı "'"~"'ıtır 
derhal görebilirsiniz. Bit ~ıııtlt•.. ı'' 
katil, bır kaza birer h:ıv•. ~f1'1 ıı<J'' 
g elciiğiıuz vakalardan eı:te•1 

biti 01 şl~1 

ı.etelerde görmek istedi~ b'" Pı'' 
ıı '!/C ytJ f 

cicrbal telefonu-nzu a~n ~ ;sil1> ııı~ 
gazetemize h · ber vcrınl.., di il"i:ıİ' 

11
,il 

aeGinizi de bırcli.ru:t. Vt:t ",..:;aııte 
•. e ,. 

c!isin ehemmiyeb .. e f~~ bi11'• " zO' ~ 
roükMatın.ı ~ermeyi v~htjlllbııl 

1 elefon numaram..z: 
Ur. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

1 

Qeykozun Derdi 

''-tuua ntlfuaça kalabalık n fGıı:el 
f'h 1&randan bir: olan Beykoıı:da bele-

"-• kelimealnin hemen •hlçblr manuı 
nııt11p, 

-ntihap İşlerine Hile Ve 
Karıştır ı l m a_m ası 

Fesat 
• 
için 

En Ameli, En Esaslı Ve En A danmaz Çareyi 
Bulup Kullanan ~illet Amerikan :~i~l~ti Olmuştur 

S.Yfa ~ 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Mahkemeye Düşmiyen İhtilaflar 

Aile Kaygalarının 
Zararlı Kısımları 

~8'andan bir, bir . b~k •J kadar . 

~.~ -., .rene ~a:zetenl2 •ütunlannda ~u 

a.~• hakkuada !•Jd olan tlklyet 

~ nazııı.n dikkati celbedecek 

~ bir ya:ıı yanlmıth• Bl>yle 
~ teylere ehemmtyet nrmiyen bn 

Geçen giln tan.Klık bir Ha
. ·nım bana dert yanıyordu: 

Ev Kadznznzn 
Alfabesi 

~diye ı Sanki " Siz mlainlz tlklyet 

~" derm[fçealne tenviratı.na v~ ile 

111
. derecesinden daha qağı indir• 
'tUr. a . 
~ 11 gü~I kasabanın yeglne caddul 

~ ve ıahlll takip ed.,n Fevzipa,a 

' 

taindcn hava karardıktan sonra 
~ . 

.... i;ıen(n ne demek oldu~nu bu 
~ Uerdc l.tanbuldan avdet eden vapur 
•Oltııt 
1 

arı çok iyi bilirler. Piı camlı 

~trlcrln lçfnde bet numara mı, yokaa 

'hı& lnı küçük olan limbnlar rüzglr· 
'6ıı •Önrnemlyo muvaffak olurlaraa 

l<ı lilt ziyalı yıldız.lan andınrlar. Bu 
t ltattlarda gelişi güzel yatan ve dola· 

\!,~ •ürü aürü ve müba!Ağa değil tam 

kadar köpeklere basmadan veya 

~llıadan ve blnnetlce bir tarafı.mızı 
, Pıırttırmadan e"imtze vasıl olabilmclı 
~~dctı biıim için her gün kazanılacak 
~ tefer kadar kıymetlidir. Bu köpek· 

~ cür'et alıp Y nlıköy ıokaklıınnı 
~ n yerine çcvire:ı başı boş ve her 

~dakı merkeplerden iıc bahsetmek 
'o llıiyorum. Merakımı muclp olan 

~t, fudur ld bir gün k8prünün kııl· 
'lltından geçen bir merkep g8rilp 

' lt-ı fotoğ'raflle gazetenize r8ndcren 
> lılı.tblrlnl:ı: bunlan görıc acaba ne 
~lrdı? Bldm Uk •e ıon ıö:ı:Gmh 
~ tıı.ıaa beli olan deifl hakkımız 
lıt llt bize hizmet eden bir beltdlye 

~ınlıı:dlr. Alakadar makamın hiç 

' a bu <'efa 9lklyetlmld na:zan 
' tc almuıoı rica ederiz. Blılm her 

' lıa tekrarlanacak ı8zUmüz ıudur ki 
~cl~dlye latiyoruz. Biz, ıu vazlye'b e tenvirat noktuından imtiyaz 

•ııları mevklindeylz. 

~ ~oı, elektrilı tlrketlnln imtiyazı. 
' '1ıı11taka11 dahilinde olduğu lçln 
'rlcetin teıı.aboı yapacağı zamana 

'ıı elektrikte" mahrum kalmıya 

' ltaırıuz. Bir umanlar kazaya elek· 

'"ermek için tetebbGıte bulunan 

"7' fabrikHIDJD fayur idare 
, .... bu te9ebbU.lerinde muvaffak 

1( 'llıtlardı. 

Başka memleketlerde inti
habat esnasında reylere ve in
tihabata hile karışmamasına 
azami derecede itina olunur. 
Bu işte en ileri giden memle
ket Amerikadır. Amerikada 
demokrasi bütün dünyaya nis
betle çok ileri gittiği için ora
da intihabata hile karışmaması 
için akla, hayale gelmiyen ted
birler alınır. 

Geçen sene intihap san
dtğını, elektrikle işliyen, rey
leri otomatik bir surette sayıp 
tasnif eden mükemmel bir 
makine haline getirdiler. Bu 
sene de hem reylerin karışma
masına, hem de çabuk sayıl

masına hizmet edecek bir 
takım yenilikler icat ettiler. 
Yani intihabab makineleştir

diler. 
Bu ıene teşrinievvel ayı 

içinde Amerikan 
ayan azası intiha 
bab yapıldı. Bu 
intihabat esna
sında netice bir

'l JI <: tecu~"' 
M•M• 

SEYlRI 

tablo konur. Bu isimlerin al
tında birer· kÜçÜk el vardır. 
Bu ete dokunmak reyi kaydet
mek için · kafidir. Rey verenler 

kaç saat içinde sıra ile gelirler, kime rey ve-

anlaşıldı, Nevyork- 'rece
1
derse onun ismi altındaki 

ta intihabat ak- f ele dokunurlar ve geçerler. 
şanı saat ıaltıda Buradaki resme dikkat edi

bitti, netice ~~\. ntı.. u, -ırey sandŞ üzeı-ine 
onda ilan edildi. ı_ a~ h 1 d b" . . Konan ıav a ar an ırmın res-

Amerika'da değil yal:-ız midir. Resimde ufki hatlar 
meb'uslar valiler, beledıye 

reisleri, vali muavinleri, mali
ye müfettişleri ve hakimler de 

halle tarafından intihap olu
nur. Tabii bukadar insanın 

intihap işi uzun ve kanşık ' 
muameleleri istilzam eder. 

Mesela yalnız bir müntehip 
ayni günde on altı muhtelif 

makamın adamım seçer. Bu 
prültülü ve karışık işleri gör-

m~k için ·bir intihap makinesi 
icat edilmiştir. 

Bu intihap makinesi, 
namzet için ayn bir kücreyi 

havidir. Atılan reyleri kendi 1 
kendine sayar, sandıkların 

üzerine namzetlerle intihap 
edilecek isimleri ha\i bir 

üzerinde bulunan isimler, alb 

fırkanın isimleridir. Her fırka-

nın bir .işareti mahsusası var
dır. Demokratlar için yıldız, 

d1mhuriyetçiler ıçın kartal 
işareti fılan kullanılmıştır. 

ı..., Şakuli sütunda intihap edi

lecek makamların isimleri var-

' <f;ı·. Müntehipler bu tabloda 

kendi fırkasının namzetlerini 

ve ona göre kolu çevi
rcyini kaydeder. 
suretle intihaba hile 

arışmasına rey miktarının 

azaltılıp çokaltılmasına, ve def-, 
t~rlerde isim arayıp bulmıya 

~n imkan ve ihtiyaç bırakıl-

~••abayı aydınlatmak için imtiyaz 

~ tlrket hiç olmaZla bu fabrlka 

~ tetn.. ederek belediyenin de 

" •lttıe yalnız aokaklana olaun 
~ ~.. nıU1aado etseydi btıUhı bir 

~~Ot halkını memnun ederdi. Yok.aa 

~e ve ıokafında elektrikl olan 
tt b\llluların verdiği kadar teovlriye 

\~ilttı.tz halde bu kandllleri andıran 
' llara tahammlil etmek na1ıl milm· 

Karlman Mağazalarında 

Çorap Hırsızlığı 

Eczane Teberruu 
Şilede Niçin Bir Eczane 

Açılamıyordu? 
• 

Bu işi Meğer Mağazanın Şilede bir eczane açmak 
için . kaymakamlık tarafından 
tarafından geçen sene yapılan 
Sütün ilanlara rağmen hiçbir 
talip çıkmamıştır. Çünkü Şile 
bir eczaneyi tatmin edecek 
kadar kalabalık değildir. Bu
nun için bütçeye 3 bin lira 
konmuştu. Doğrudan doğruya 
hükümetin bir eczane açarak 
işletmesi de kanunsuz olacağı 
için bu üç bin liranın açılacak 
eczaneye bir defaya mahsus 
olmak üzere teberru edilme-

•lıır? 

T. Taceddin 
'--~-==--=-===r-====== 
~ TAKVİM ,3 

T ezgihtarı Yapıyordu. 
13-Kinunuevvel-~Kuım 24 

\~ ... ,.bt ··-,~~1349 

~ 
~ı-. 1617 .7 
''t,j '· 22 12.4 9• 47 14.21 

Ruml 

20-Tctrfıılaanl •131S 

V akı t·Eıı:ani· Va utt 
___ , __ 
Akşam 11.- ı 16.41 
Yala! 1.31 18. 11 
lm.aak 12.40 5.2ı 

Karlman mağaza!~ son zaınanlarda kıymetli ipekli · çorap

larının qınldığının farkına varmış. Polise müracaat edilmiş. 

poliı ve mağaza aahipleri müştereken bu işi takip etmişler, 

neticede mağazalanada sekiz on senedenberi teagahtarhk yapan 

Na tay ile bira<leri Saminin hırsızlıklannı · teabit ~tmişler ve 

cürmümeşhut ~alinde yakala~ıtlardır. Natay ve Saminin 
aşırdıkları (800) çift çorap ta meydana çikanlmışbr. sine karar verilmiştir. 

ı-,,,. . 
~a numarası: 42 ~EYAM/ SAFA 

. 
SON POST A'nın Edebi Romanı 

I' ATİB-BAIİBİYE . 
~llcit demişti ki: ı daha fazla uyandırmıştı; fa-
~~ Meseli.. karşımızdakini k~t 'U' deberi, Macit, Ne
\ Ytrek methetmiye mec- rimana ütün şahsiyetir- i tam 
~i~~ Olduğumuz zaman, sesi- bir ahenk halinde h·•·•nduran 
~b~ bakışımıza filin... bir bir samimiyet göste!"m!şti. Va
~~ttı . dolar. Yalnız sözlere kıa Neriman daima şüphe e· 
~lll~ıye~ veren bir insan diyor, fakat, Macide karşı, 
~\l anıayamaz. kuruntularmı:1 uyandığı dik-

\ ~•Öder, Nerimanı Maci- katle onu tetkik ettikce inan
lı o ~nden beri biraz mayı tercih ediyordu. 

Bugün, ilk defadır ki, Nerl· ı Sokağa bakb. Altıncı daire
manın şüpheleri, yatışmaz bir nin yokuşunu iniyorlardı. Neri-
tiddetle ayaklandı. Maddi °!an ~endinde bir. . boşluk 
hakiki hüviyeti içinde yakala· hı~setmıye ~aşlad~. N1çm yac;;ı
dığını zannediyor ve 0 güne dıgn:ıı kendı .ken.dıne sordu. ~e 
k d f 1 ald tıld v Macıt, ne Şınası, ne balo, hıç 

a ar, ası asız, a ıgım b' k · d 
anlıyordu. Haykırmak veya Nı~ şey o anda onNu. ç~ ?mıyN~r. u? . 

v • • • • .. ıçn yaşıyor, ıçın ıçın 
aglamak ihtimallennın meddu B k d' k d" . . . . . unu en ı en me soruyor 
cezrı ıçınde, Nerıman, hır ve bir müddet için uzaklaşan 
müddet çırpındı. Arbk Macidi nakarat tekrar hatırıne geliyor: 
düşünmiyor ve ruhunun nere- ıı Ben bir alçağım, beni kabul 
sine gizlendiğini anlamadığı et, sana geliyorum.,, Ve içinde 
bir çeşmeden içine zehir do- her şey için bir nefret. Bir 
luyordu. aralık etrafına ve insanların 

Kendinden geçmişti. Fakat yüzlerine baktı. Tramvayda 
birdenbire uyandı. Tramvayın hiç kimse gülümsemiyordu. 
lambaları yanmıth. Hepisinde yük taşıyan insan-

- "Bilseniz, ~iyordu, ailenin 
en büyük derdi mahkemeye Ev ilaçlan 

.düş!Iİiyen, ve ~ışanya sızmıyan . Kış başlayınca öksürilk, 
dahili kavgalardir. Bize' bakın llşiltme, baş ağrısı gibi ufak 
meseli:·· Biz karı koca birbiri-
mızı çok . severiz. · Hari-;ten hastalıklar da beraber başlar. 

Böyle hastalıklarda umumiyetle 
baktığınız zaman biz nümu-

tavsiye edilen şey hastayı ya-
nelik bir aile görünüriiz. Fa- brmak ve kendisine sıcak bir 
kat bizi~ de öyle dertlerimiz, şey içirmektir. 
öyle · gizli kavgalarımız var ki Size bu kabil sıcak iç.kiler 
şaşarsınız. Bunlar ufak tefek hakkında bir iki fikir vere
ıeylerdir. Talakı istilzam ede- lim: Soğuk almış bir basta 
cek kadar mühim gorunmez. için sıcak limonata veriniz. 
Fakat aile hayabnı bir cehen- T b' l' k b aze ır ımonu ayna ruz. 
nem haline getirir. Bu küçük, içine biraz şeker ve müm~ 
fakak çok mühim ihtilafları künse konyak atarak hastaya 
bertaraf .etmenin yolunu 

içiriniz. Bu ilaç mide sancıla-
bulamadık.,, d · · l' nna a ıyı ge ır. 

Kadıncağız, uzun hasbıha-
Yahut Kordiyal veriniz. Bu

limiz esnasında bu küçük kav-
nun için de bir kabın. içine 

g~ s~beplerinden bazılarını bir nıiktar şeker koyunuz. 
anlatb; mesela kadın modaya Ü:ı 

zerine sıcak su haşlayınız, 
uyarak dudağına kırmızı sürer. şeker eriyinciye kadar ka-
Erkek bunu hoş görmez. Ka-

rıştırınız. Soğuduktan sonra 
dm sokağa çıkarken şık giyi- içine nane ruhu atım:ı. İyice 
nemez. Giyinirse erkek ken-

karıştırınız. Bu suyı1 bir şişeye 
disinden şüphe eder. Çocuk- koyup iyice kar,>atıı.1z. Hasta
lara yapılan muameleyi beyen- ya verecegınız zaman bir 
mez. Zevkine itimat etmez 

kaba biraz K->rdiyal koyu-
vesaire vesaire... · nuz. iki üç parça şeker ilave 

Bu kabil aile kavgalarında ediniz. Sıcak su ile eritiniz. 
kadının da erkek kadar kaba- Ve öylece veriniz. 
hatli olabileceğini kabul etmek 

Limonlu bal da geceleri ısın-
laıımdır. Evlilik hayabnda mak için iyi bir içicidir. İçin-
müsamaba bittikten ve iki de sıcak su bulunan bir kaba 
taraf birbirinin kusurlarını gör- biraz bal koyunuz, liınon da 
miye başladıktan sonr bu ufak sıkınız. İyice karıştırınız, ve 
tenkitler birer zehirli ok gibi yatakta içiniz. Soğuk algınlığı 
acı gelir. Onun için iki taraf ta varsa süratle hafifletir. 
sinirlenir. iki taraf ta birbirini 
çekememiye başlar. Bu sinir
lendirici hadiseler şüphesiz ki 
talaka kadar gitmez, iki taraf t 
mahkemeye götürmez. Fakat 
aileyi bedbaht eder. 

Büyük kavgalar, büyük fır

tınalara benzer. Bir defada 
evi yıkıp götürür. Küçük 
kavgalar gelip geçen, fakat 
her defasında evin bir tarafını 
çökerten kasırgalar gibidir. 

Bu işte iki tarafın da ta
hammül ve zeki eseri gös~er
mesi, aileyi lüzumsuz bedbaht
lıklardan koruması lazımdır. 
Yaşamak mukadder ve mu· 
karrerse müsamaha şartbr. 
Zaten bu hayat, lüzumsuz 
dedikodularla manasız bir !ialc ' 
konacak kadar uzun değildir. 
Yaşamak için affetmek ve 
affetmesini bilmek IAzımdır. 

Hanımtegze 

Üsküdarda SeUihattin B. e: 
Siz yanlış bir yola düşm~-

lann yorğunluğu ve bezginliği 

var. Tramvay onlan bir tarafa 
götürmese , hepsi , olduktan 
yerde senelerce kalacaklarmış 
gibi ezik ve bitik. Hepsinde 
bir bedbinlik. En küçük se
beplerle kavgaya bahane arı
yorlar. 

işte biri bağırıyor : 
- Siz kumpany:ının memu

ru değil misinia? Elbette onu 
müdafaa edeceksiniz. 

Biletçi kendini müdafaa e
diyor; ve kaba şeyler söylü
yor, çirkin şeyler, öf... Ve 
berles yüzünü buruşturuyor. 

- Ayıptır 1 diyen!er var. 

sunuz. Yaşınızla mütenasip 
olmıyan bir kadım seymenin 
akibeti elbette ki bundan baş
ka birşey değildir. Bu neti
ceden müteessir değil, mem
nun olmalısınız. Çünkü nası: 
olsa böyle bir kadınla evle
nemezdiniz. Evlenseydiniz ha
yahnız baştanbaşa bir cehen· 
nem olabilirdi. Bu~ün kurtul
duğunuz için şükrediniz ve 
kendinize mes'ut bir yuva 
kurmıya çalışınız. 

Burhan Bege: Tanışhğınız 
kadın, her çiçekten bal top-
lamayı seven, hercai kadınlar
dan biridir. Bunlar sevmeyi 
ve eğlenmeyi san'at ittihaz 
etmişlerdir. Kin:~eye yar ol.ı.
mazlar. En büyiik hasletleri 
gençleri aldatmal: ve onlardan 
istifade etmektir. Nekadar 
erken kurtulursamz o kadar 
çctbuk mes'ut olat"aiJlll%a ina
nınız ve ona f ôre hareket 
ediniz . H. T. 

M~nakqa kesildi. Bqlar 
daha fazla düşük. Tramvay 
motörünün vınlayıfı. Sanki 
bu makineden başka yqıyu 
hiçbir şey yoktur. 

Neriman sokağa baktı. Her
ıey ona müsavi görtınüyor ve 
eşya arasındaki, insanlar ara
sındaki farklara dikkat ede-
mez oldu. Herşey yeknesak, 
ve berşey boş, bomboş. 

Macit şimdi ona u?.tk bir 
hikaye gibi geliyor. G'indüz, 
ne şiddetli Lir ihtir.tSla Bevoij'
luna çıkbğım, yon.hnadan · 09 
mağClZa clolaşbğmı lıabrlr~ı 
ve hayret etti. isaloya gitmeyi 
time~ iıtemıyordu. 

Arkua "" 



INVBB & 
Buharada Öldürüldükten Sonra Efganda 

Nasd Tahrikat Y apddı ? -
1--~...,_ __ ___......,~--.--....... ıım-il Anlatan: ~gahekof: 20 __ _. 

Tam bu sıralarda yani zaptetti. Kaçmaya . muvaffak f •1rWriai ~rcla. M~l11Ji 
Gulim Nebi ~ id4reaincle olamıran Baba Saki - nazar- kouoloaumu.APl'#fl aayaqm 
Raa lrınl Jntnta zaferden *• laıie beraber liml'fllll& dizildL lagmz teşvildle 9Jdlia MWl
fere keıpadk Efganistuda Hadisatın bundan sonraki riyoıdu. T •kenttelrj t .. 
ilerlerken Moalıovaya, Sov;et l aeyri herkeM malümdur. Ef- hmt& ile ia,ama lailr6mtıt• 
hükumetinin başı lzerinde pat· gani8tan bir müddet için So~ ~ •••km !Km ••IJe ... 
lar gı"bi bir haber geldi. Ama· yeder nuarmda eaki ehemmı- iin?en ~ojdu~.. ha ~ 

il b H v --dabardan Hin- yetini kaybetti ve işler tıpla ketin bır blnı1et llareblt 
DU a U ~ • • old .. ka clediyercl..:: 
distana kaçmış Te bu auretle bugtinldl teklile tabii bir MJ1e ~:A ... !. 
Baba Saki ile harp etmekten Fımit f6rünmiye batladıl•r. \M~~ ~ 

· Am ullah H · · Efg•niat:andan döndiikten hakkındaki fikirleri 
•azıeÇIDJt. an an ıçm ..J__ f--1-'- -•--..L&. 

k ele aoıva Aşkabada akrabalarımın propammaaa 1V1U1 uı1111h.•• 
ve onun namına ha t e 8 • d k "ki hk b · için lran kıyamcalanaa her 
Gullm N~nbi Han hareketi !~da il . ere • ı ek ay iste • ır auretle yardm edilmeli .._. 
d b ti aklın kalmıt wn evresı g~ IDlf'" • __ ..ı 

e u sure e tim. T aaavvurumu yerine ıe- myunıu • 
oluyordu. tirdim. Bol, bol geziyor, d~ layaııuı hakild •bebinl ile 

Tabii, Sovyet htıldimeti ~· iliz, dDfllncesfz dolaşıyordum. komoıo. Apre.el, ae de T~ 
bu vaziyet kaqamnda EfgUUS: Bu malarda lrandau Moe- kentteki tubemiz ...ı. IUl'ette 
tanda hulunan kı~tmı ıen ko•a'ya mnhim handisler bilcliremiyorlarda. 
çajırmıya mecbur olmuştu. Kı- ~elmiye başlamqtı. f!oruaa Bu vuiyet kaqamncla alda
al kıtutın ıeri çağınlmuı· ciYUmda illyan çain.1'ft ba p hir daftt ....- M-. 
na buadaa maada batka ... iaymu SaJAr Can Umincle konya ndet etmek me~ 
bepler de .ardı. Kibilde ba- bir lnm zabiti idare ecliyonnllf. yetiade kaldım. 
lmwı ecnebiler imal lataaba Ma•m.rih plen mal6mat ~ nıt 
Efgan anzWne pdiiini ha
ber ...... llathaat ftllluil• 
hadi• izam edildikçe eclilmiye 
bqlamıştı. (O. G. P. U.) DUD 

eHu ıeoen eaıebl teftrl61fne 
ait p&elerle. Amıpa dmetle
riaden bualuuua Efgaa hacll
telerine verdikleri azim ehem
miyeti 6jremnİf oluyorduk. 

Sovyet hnldiıpetİDİD ba 
tarzı hareketi, delil baza prp 
devletlerinin, hatta TGrkiye De 
lran hlikümetlerinin ele laota-· 
na ıitmemifti. Ve bu mreUe 
Sovyet hllktmetinin, Efpa 
taLbnda Amamıll•b bam ipka 
hususundaki pyreti ıuya dllf
mOt oluyordu. 

Diter taraftu ele ıecinait 
olduğumuz Tnrk ve lraa .er
lerine ait telgraflardan da bu 
hükümetlerin Baha Sakiyi Ef
gan kıralı olarak tanı••k 
temaytilibıde bulunclaldanm 
ıösteriyordu. 

Sovyet bilkümeti İle bir 
karar vermeden ene! daha 
bir mllddet beklemeyi tercih 
ediyordu. Bu esnada O. G. 
P. U. Berlia mtımeailimiuleıa 
ıelen rapora aazaraa F via'te 
bulunan EfganWawn abak 
Paria lefiri Nadir Han Efp
m.ta• gitmek içia bamla-

Küçüle Sanagiin Kooperati/:
leş m t sine Doğru ... 

Ticaret Odasındaki 
Toplanbda Mühim 
Esaslar Görüşüldü. 

myordu. Nadir Hu Efiaa Koopertlli /l.,ılriZ..eleri ""6aala ~i e.-fta 61r,.,,,,, 
kabileleri ananda be,lk nll
fma malik •• herkese ken- ( _,) ••ili l.t.W T_. 
dini avdirmit bir -"• ola- ret " ~ edall bap• 
Nk tammyordu. llnde 1811&)'1 enelmz ' ' n-

Bandu dolayı Nadir banın pora mlnabp olunarkea ~ 
Baha Saki,. mlthit bir nkip Tiki 1a11ayi lnmunancla ,mı. 
olaealt ela fllphe sltthme• bir btttnıı maafiyetlerclea knçlk 
hakikatti. Nadir han, Pariatea aanayiin de bllytlk 1&11ayi 
hareket etaeden evvel Sovy~t derecesinde ve mGaantea İlti
aefaretine mlracaat ederek fade etmeai konQfUlmUf; ba 
ftu.ya tarildle Efpaistana sit- muafiyetlerin b&çlk 1a11&yie 
r.ek için mtUaacle Ye kolaylık tekft Ye aaretl tatbM bak· 
istemişti. landn tetkikatta buhmmak 

Sovyet Hflrl Mmkovaya &zere bir komiayon tqkiline 
'°"""da mlaaade edemiyee karar verilmişti. 
cejinl bilc:linnlye mecbur ol· Kcmsiyon, ktlçllk wıayi 
muştu.. Bıanun llzerine Naöır erbabım teşkil eden kunduracı. 
Han bır daha Sovyet sef are· terlikçi. dokumacı yazmacı ve 
tine müracaat etmedi. Maa- 1 ' •• 
mafih cgma naal olsa So et j(üç&k m~den ~yu. ~babile 

• . • • vy saraçlann mllmeuillenm odaya 
arc. ·iainclen geçmek IÇID aefa· davet etmif ve ıu esaslar 
rete bir dır.ha Mt vuracağa tesbit edilmiftir: 
tahmin ediliyordu. Sovyet Rfa. " A-At.. • 

ti b mlracaati beldiye dur- 1 - K~ auayı erbabı :a ~ Hanm Hint. Efgan toplu bir halde çabfmahdır. 
h ~~- ..ı_ L--'-- • .. L-b • 2 - Kıe& bnlmahchrlar. 

·IQ~UllUil uwaa"611gu aa erı 
bunclaiı IOlll'a geldi. Nadir 3 - Mr,vaddı iptidaiyeyi 
Hanla Baha Saki arasında kGlaylılda ve ,emrtlk resmi 
m&tt' bir harp baş gö.ten:li tediye etmeden elde etmeli
ft üıa-ci cttijtaill pi Naclr dirler. 

tL11 plfp ....... KAllll .. - .............. ...,_ 

" • lltifadeli Wr ıd Me 
iltibul •• ..,_,. .... •••• 
bilmek içia ...... .. htiıhllk 
lmoperatifleri ,.... ...... 

5-Tepld -,ı ......... 
fabriblan meftdch iptldalJe 

glmrllk resmi muafiyetüid• 
iltffade ettiren maddelİlae (ICl
çllk anayl kooperattflerl) ca.-
leaide illve eclilmelidir •· 

Kliçük 1&11ayi erbaba ._.. ,......_. . ....,_, 
.. kolayca kredi temia ede
ceklerdir. 

Sahı içinde clojradan doifa
ya mlistehliklerle bıwa karpya 
geleceklerinden mutav ... t-
lann kazandıklan kan 
prek kendileri ve reıelDe] 
mütteriler lehine ortaclin 
bldaracaldarchr. 

Bundan bir ay enel lkbat 
Vekiletinin kaçtık anayil koo
peratiflqtirecefini ve koopera· 
liflere toptan muafiyet ure
ceiini JUIDlftık. Knçllk ~ IRD&

yiima balrikatea korunmahdar. 
Ç8Dldl bq Dnİ IDaJI 
memleketla W b-... ı 

Halledilen Bilmecemis 

Solda Nla: 
ı - Cakar 5 lezzetli 5 
2 - Erkek ..... J•pmak 3 
3 - Ve 2 eekl bir versl 4 

yol 3 
4 - Bali a 1wae 2 
5 - latirham 4 yardıma 

fil .. 
8 - Defa 4 bir baJftD .. 
7 - Knçtıcllk 4 rilzglr 4 
8 - Nota 2 çocuk alan 3 
ı - Bir wlyet 3 .. keım .c 

Jetİfİr 2 
10 - Reak a yun 4 
il - isim 5 aıu evi 5 
Yoluırdan 111all: 
1 - Slr85, rehber 5 
2 - Meyya 4 btlylk 3 
3 - Nota 2 bir millet 4 

Sariyede bir tehir 3 
4 - v...- a Wlen ' 
5 - Sevinç 4 fazlalık bil· 

diren 2 
6 - Gak rengi 4 f6ncler

mek 4 
7 - Nota 2 yok etmek 4 
8 - Fena bir hayvan 4 

ben 3 
9 - Aşağı a afak torba 4 

ezmekte11 emir 2 
10 - yapmak 3 d6vllmlif 

yOn 
11 - G8riinen 5 Irmak 5 

iane Memuru 
Me~r Aparbmandaki
leri Dolanchraa1lmnı 

Dlıa ~ Afitap .olraimda aplll'b-
...... bir rei-ek 
fukaraya para toplamaya me
mur oldiunu a&ylemif ve yu
clm ._lf. Bu_...mm ftll. 
1etiaden t1pa.e&en• lipm'b .... 
kiracılan polile haber ver
mifler. Gelen memur, lahte 
bir -. .,.,.adan .... 
biqey o1ma,.. Karaka,_ Ali 
iaaiilideid .... . ...... yakala-.... ---
Barut Meselesi 

'Y'lll&tla Fransaya 
Gittiler 

Barut inhiaar iflerincle m&
him rol O)'IMUDlf olan (Yuat) 
lar Frauaya gitmitlerdir. 

Sinemalar 

Y ann akşam OPERA sinemasında 
~ .~ l!lkft.lhUru ........................ ... 

Unubnayan 
F ..... ea ..,.lnh, 9hln ft leili filminin lraeaine 

myor. Heyeti temsiliyesi başında: 

lvAN RETROVITCH •· LIL DAGOVER ve 
TOULOlIT tibi sinema lleminiıı cidden iftihar aHtııııan 
blyllk ve dehakAr artiat van:llr. 
Tlrı... Ye Fr_. mlllrllemeler fl1a lılerbMle ıMJ-ektMlrr 

Yeniden dtinyaya gel~ • • • CARUSO gibi 
z...-.-un • Mlalaar ve • t ·yam haJret lirik tenoru 

JAN KIEPURA 
B R J G 1 T T E H E L il ile beraber çevirdiJddf 

COŞKUN BELDE 
~ıu .... pek ,.ıu.c1a EL HAMRA ............. .u.ıe·,,... .. 

Dünyanın en büyiil( Baritonu 
LAWRENCE THIBBETT 

ŞehH•het•..la .,... mema tlyatr~ ..... ' ........... ~ .... 
...... • clela olarak Mal• R., .. 

...,...... lftlraklle 
Hllaa.t ..... llaltamn, Semiha, Sen• 

Hammlar we m heyeti 

Büyük konser Mahuipzade 

A,..,.oa Sahir opentt •• Fahri " lbfla CeW Beyin 
ae,.ıer1a kumpımyalan t....ıu.cla T arihl 

Kaclm ifffeti cihan deger komedili 

ne-•M•ld plyea we a,ıardaabeıt 

Abıraadılda beldenllea 

Bir milletin ... 
...... 6kf filim sl-tfflleeektlr. Yuyete 

caaba numaralan 

Şehzadebata Millet tiy 
Ba •kppt 

F ALClKARI Blrincl defa ' 
Slaemaı ASRI KORSAN 

ŞEN MUSiKİ YETi 

eyoğla P anoraınaPalas~ 
Her akşam saat 6 elan itibared 

Pe11embe akşam 4-12-930 "Sahibinin Sesi,. kı 
artistlerinden NEzlHE HANIM tarafından KON 

V erilecekttr 

Bir Kamyon 
Devrildi 

Dört Kiti Y 8ralldır, 
Kamyon Oağ1ldı 

Ola ........ bir 

~~--ıo
bfta &reni ........ clevrii-
~ i .. de bulunan iç kiti 
hafif llD'ette, otomobilia eo
f6rll Oman da muhtelif yer
lerinden ap -ette praLm
mıfbr. Soft5r Oiman clerlaal 
Gtdbane h..tuiDe pbnbmftır . 
OtomcJ,im ahpp lnmmlan 

klmilen daltl•"'1•· 
• 

Kadın Cesedi . 
Kadıköy Sahillerinde 

..,..~raa· .. Bulunan 6u Ôlü Kimdir? 
DEPOSU 

ursah Mustafa Fahri 
Bu kere Beyotlunda, l.tlkw 
eadd.mde Veaedlk Hafi 
........ 415 .......... aaatua11 

Suf Buna ipeklileft 
fberiae ldlpt e)'lelDİftir. Sabt 
llatlaiıma Buna fabrika aatq 
ftatlanma .,...... 

Bir teCrlbe ._.... 

,Kacbk6yde M~a ve. ZU... 
rof iskeleleri aruıccla ima 
boylu 17-18 yqlar.nda eamer 

• 

simalı bir kadın cesedi bulun
mUfbır. Yapılan muayene ne
ticuinde denizde bojuldup 
anlaplm.. bl.;y•tl meçlml I 
k~...... .. ........ ~ 



~ ~ ~Kanunuevvel 
' 
ittihatçılar Divanı Alide Hesap 

Sabık İaşe . Nazırına Göre, İhtikh 
Nasıl Bir Nesnedir? •• 

Artık Bu Badirede Kemal Bey De Sırasını Savınışb •• 

BORSA :J 

WeTllw • 
Dolar Amerilıı:aa 
20 Frank Fr .... 
20 Liret ltaı,_ 

20 Frak Belçika 
20 Dralual Ya.ııq 
20 Frımlıı· lnitn 
20 Le•• hlrar 
1 Florin Feı..t..ır 

20 Koram Çekoıl"811 
1 Şilill A~ıturya 
1 .Raybpnark Almuya 
1 Zelotl Lehlataa 

JO Ley Romanya 
20 Dinar Yuro.ı .. ,.a 
1 Çenoneç Sovyet 

KAMBİYO 

.. 

1034,-
212,50 
167,50 .. 
ıu,-

~ --11.25 
15.-

127,
aı,
.50,75 
24,-
25,50 
77,
--..--

Sayfa 7 

BIKAYI 
Bu Sütunda Her gün 

Nakleden: Seroer Bedi 

Nehre Atılan 
. 

Adam 
Anadolu~ .. Akçakışla" da 

·bir teni İbrahim Ef. vardı. 
Bir gece, dükkamnm üs

tündeki odaya uyuyordu. 

lar... bu taze kadına yazıktır. 
Bu işin çok vebali vardır .•• 
Bir günah ettise, bırakın ce
:zasmı Allah venini 
Silihh adamlar, İbrahim Efen
diyi omurundan tutup sarstılar. 

b ~bık iaşe nazın Kemal l biraz fulasile bana vermelerini işte, koca tahkikat. devresi 
~Yin tatlı tatlı anlattıklanna ve bu auretle memlekete biz- esnasında Kemal B. in, ihtikir 
~ Milli mahıulit fİr- met edeceklerini •Öyledim ve 1 iddialanna kartı sayledikleri 
~eti, memleket mahsulibm muvafakatlerini temin ettim. eau sözler pmlar olmuştu. 
"_iınaye ve taşralarda bu gibi Gene o sırada mıntaka heg. Sabık iaşe nazın fU çml çıp
firketlerin vücut bulması için Londra 1 lıterlln kurut 
~liınune hizmetini görmek bına tnccarla uyuşarak birinç lik cevabını anlatırken ben N&y. ı T6rk Uram dolar 

1030-
0,47 17 

Gece yansı birdenbire u
yandı: Karşısında, eşkiya lo
hkh, tepeden bmağa kadar 
silahlı ilç adam J 

- Haydi J.. Yoksa derhal 
senin canını cehenneme yolla
n.z. "Uzun direk" oğullannın 
namusunu kurtarmak için s~ 
ni bile öldürürüz f 

' k k fasul h'ki 1 • • Parla ı Tllrk lirası Frank tibi ıniibim ve yiiksek mak- fiabnı otuz uruşta tevkif et- ıe er ve ye ı ye ennın Milbo 1 • ,, Uret 
12-
901 50 
8 SS,20 
2 43,SO 

İbrahim Efendiye tüfekleri
nin dipçiklerile vurarak: ..... 

- Kalk 1 dediler. llltlarla teşkil olunmuştu. mek için otuz beş kuruşa tlic- hakiki aafhalannı habrlıyor, Brllkael t " • Belga 
Clıanr• 1 ,. ., Frank 

l.11.~eınaJ B. bu cl5mert feşeb- cardan birinç aldım. bmılann feci neticelerini fimdi SofJ• 1 ,, ., Len 

"""l\intbı verdiği aemereleri de BakAnıza fU itlere... Kemal beynimin içinde llbrap ile Ameetvdam ı T. " Fıorla 
55 10 
ı 17 
4.,24,SO 
1,97,75 

~ 

İbrahim Efendinin dermanı 
kesildi ve yatağın içinde, vü
cudu, yeni doğmuş bir çocuk 
gibi budlerek tor top oldu; 
titreyerek dedi ki: 

İbrahim Ef., kuımndaki· 
lerin korkunç inadım g&mek
le beraber, hem kadmı kur
tarmak, hem de katil olma
mak için yerlere kapandı, a· 
yaklarmı &pti. Fakat nafile, 
adamlar dinlemediler Ye tü
feklerinin uamlularım lbrahim 
efendiye çevirdiler: 

u l lladrft 1 Tir lirau Puta 
"'Y e anlattı: bey ne mühim hizmetler gar- yapyordum. Berllıı ı • " Mark 

- Netekim, dedi, milli mut te biz biç farkında deği- Kemal bey biraz daha an- :;::: ~ ı.;, b'n.. Zeletı 
~haulit ıirketinİD ilk tefek- liz. Fakat aabık iaşe nazın latb, sonunda da bu şirket- Ruq• ı Çe"oneç kanıti 79,4S 

1088-

b!~e kadar bayte milli mn- bu araaa kendi aleyhinde da- ıerin milli birer tqebhns r .... -V-AP--URLAR----.-...--1, 
-...eseler olmadıjı halde bu oldugu"' nu, ihtikir yapmadık 
~ ha o zamanlar ağızlarda dola· 
t. ele.et Anadoluyu iktisadi larım aöyliyerek: 
Qlt intibaha aeYketmİf, ve fan rivayetleri de gizlemedi: 

- Ağalarl bena fenalık 
e~ ben fakir bir ada
mım, kaç param varsa alıp 

gidiniz! 
"-larda ıirketler t••kil ohm- - o nkit te herkes: Bunla- - Bu bapta, dedi, bqka Seyn· sefaı·n 
-"ttur. -. n Kemal B. ucuz ahyor, tir- IOracağum birpy ftl'A izah 

Oç aillhşonm takma sa
kallan, kaşlarına kadu iıımİf 
mum· ıriyab ldll&hlan nrdı. 
Bir tanemi dedi ki: 

-Haydi! dediler, yoku şim
di· aeni ıebertiriz 1 

İbrahim Ef ., çaresiz. ayağa 
kalkb, çu-.ah aldı ve yatakta 
yatan bdınm güzel n tue 
vücudüne giydirdi. Hem kadı
DID, hem de İbrahim Efendinin 
gözlerinden yaşlar akıyordu. 

L._ Biz. aabık nazırm llunmdaıı 
lllQ tantanalı neticeyi de a;-'i· oluyorduk. Şimdi ara 
' meaeleye ~ Eaa
"- bizim anlamak istedifimiz 
~. 1'oca bir harp deweainde 
~ tirketlerin ihtikir yapıp 
t'Pınadıjı idi. Kemal Bey de 
~ ciheti anlatmadan evvel 
bir ınukaddimeye lüzum gör
lllliı ve yukarda naklettijimiz 
k~leri .aylemişti. 
L. Sabık iaşe nazırı ihtiklr 
"'kkındaki iddialara cevap 
~~lirken a6ze ıöyle başladı: 

- Şimdiye kadar anlatbğım 
~dan sonra bu şirketlerin 
tikar yapıp yapmadıklanm 

' hükumet nüfuzundan i.tifa
~ edip etmediklerini .ayli
~~ llı. 

ı ~urada Kemel Beyin aöz
ttiııdan evel nllktedan ilet ar-

~' arasında geçen fU fısıl-
'rı nakletmeden geçmeyi 

~afık bulmadam. Sabık nazır 
~Yliycyim" dedikten 80DJ'8 

~· . bqundaki ~ b
~ clibiDde fmldadr. 

.._ Acaba ne 11.ylfyecek? .•• 
Oteıa arkadat· Wif .. fi
~ ile ce•ap verdi: 

~-:- N .. ettiu lıoeama mtrfliur 
~esini ••• ve hikiJeJİ. yiıle 
~ bir fıaalb ile anlabmya 
,.dı: 

~ ~oca merhum bir gtın ..... 
~ -uırusunu istersem ben 
'srattin hocanın fU fıkra-

' ziyade Kemal Beyin 
~tini merak ediyordum. 
~n içindir ki hocanın tatlı 

'Yeaini dinliyemedim ve 
diJci ~nu sabık naunn 16yle-

erıne verdim. 

~~inı.di gelelim Kemal beyin 
~ıklerine: 

~~~ Biliyorsunuz ki bu tir
~~r . iıntiyub şirketlerd~n 
-ttl dı. Herkesin yapacağı şir
~ ~ ıibi idi. ihtikara gelin-
"'~ ihtikar yapmak için bir 
' 

1 
en ucuz fiatla almak ve 

'1tahaıı olarak satmak IA-

~~alh~ böyle obnamışbr. 
b~ ~nız bir ikincl defa olarak 
tlt~e~ llıantaka reisi olunca 
~ elinde mevcut olan 
~ fasulya ve tekeri ken-

llaal olan &atlan:laa 

ketlere 'ftl'el'ek pahalı satbn- edeyim. 
yor demiılercli. Halbuki İf Soracak fe1 belki tGmea 
tamamen bu iddianın aksidir. tnmendi. Fakat: Yarala mihr6 

Kemal Bey, kendi baldon
dald p iddiayı anlattıktan 

IOnra bazı bllyilk nkamlar 

aöyledi " .aznne fifle devam 
etti: 

- Gene o sıralarda Milli 
mabsullt firketinin elinde yüz 

.. yirmi dokuz bin okka fasulye 
't'ardı, Ben bunun doksan alb 
bin okkuım dokuz kuruştan 

alarak ahaliye yüzer dirhem 
fasulye dağıttım. 

Halbuki o vakit piyasada 
fasulyenin okkası on beş, yirmi 

kuruftu. Sonra, piyuada bir 

okka şeker yüz elli kuruşa 

sablırken tirketiu elindeki te
kerleri dokuz kuruşa alarak 
ahaliye dağıttım. 

• 

yefa,.... 
Bu mada Mut meb'usu 

byu Sami Efendi a6z alarak: 
- Kemal Beyefendiden alı

nacak izahabn kifayetini tek-
lif ediyorum; dedi. 

Ve etraftan: 
- Muvafıktır. 

- Kafidir ..• 
Sedaları uçuştu, bu suretle 

Kemal B. de şu tahkikat ba
direıinde sırasım UVIDlf oldu. 

Fakat, koca harp devresinde 
kızgın bir ihtikar kaaırgasımn 
uçbğı açlık Azrailinin elinde 

can veren anaların, dulların 

Ye genç nişanhlann aon inilti-
. leri benim içimde bili akisler 
.. yapmaktadır. 

Havaların lgi 6.itme_sine 
·Faz.la. Alda n·m ay ı· n ı:z 

lçeri)fe Birkaç Okka 
Odun, Kömür Alınız 

Merkez acenteai: Galata köprü 
bqında Beyotfu 2362. Şube 
a.ceate.u Sirkecrcle MilhGr dar 
ude ham altında Tel. l.at. 7240 

Trabzon ikinci 
postası 

(Reşitpaşa) vapuru 4 klnu
nuevveJ perşembe akşamı 
Galata rıhbmından kalkarak 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya gi
decek ve dönüşte Pazar is
kelesile Rize, Of, Trab-
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu
ya uğnyacakbr. 

- Biz aenin paranı ahmya 
gelme\lik. Sana . başka bir it 
yapbracaju. Gel bizimle be
rabul. Çabuk yataktan kalk! 

lbrahim Efendi, titreye tit
reye yataktan kalk~ giyindi 
ve 1e11deliyerek yürildü. So. 
kakla, kapımn anünde, dört 
at Yardı. Üç ailAhh adam at
lanna bindiler. lbrahim Efendi, 
korkudan titrediği için. dör· 
düne& ata binemiyor, ayağın
dan ftzengi fırlıyordu. 

Nihayet, giiç bclA, ata bindi. 
Karanlıklan yararak ilet le

diler ve " Kızılırmak ,, nehri 
Mersin postası kenarında, ~ eski bir kulübeye 

girdiler. 
( Konya ) vapuru 5 kanu- Yatakta, elleri kollan bağlı, 

nuevvel cuma 1 O da Ga- gibel bir kadın )•abyordu. 
ata Rıhtımından kalkarak Ça- Silahlı adamlar, takma sa-
nakkale İzmir, Küllük, Bod- kallannı ve külahlarını çıkar-
rum, Rados, Fethiye' Finike dılar. İçlerinden biri, İbrahim 
Antalya. Aliiye'ye uğnyarak Efendiye doğru ilerliyerela 
Mersin'e gidecek ve dönüşte _ Bizi tanıdın mı? dedi, 
Taşucu, Anamor K.uşaclua' biz, " Uzuadirek " oğullann-
na da uğnyacakbr. dan Kırma Haaanın evlidı1 ıı. 

ADdifli kalkaa Fethiye' de Bu yatakta bağlı yatan kadın 
aktamıads. da bizim im kardeşimirdir. 

Fabrika mahalli Bu k.anyı biz narnussuzbık 
Fenerde fabrika mallalli ederken elimiıle yaac.ı.aw, 

buraya getirip bağladık. .. U-
.Qç acne müddetle açık art- zundirek" ojullannııı uam\I'" 
brma ite kiraya verilmiye ıunu kurtarmak iç.in kız kar-
çıl<arılmıı- ve aeneliği 1800 d-irniYi bu .aece Kmlırmak 
lirada mekliai &zerinde bu- -.- • 

nehrine atarak öldiirmek isti
hmmuştur. Daha fulasıoa 
tutmıya isteyenlerin 8 birinci yonız. 
kinun 930 tarihinde levazım 

1 
Yat~kta. bağlı kad.ın: bu. s?n 

müdürlüğüne gelmeleri. cümleyı dinlerken mım mun 

•----------ıııii inlemişti. İbrahim Efendinin 

Yelkenci Vapurlan 

Karadeniz Postası 

S vapuru 3 
amSUD KAnunuevvel 

Çarşamba 

tiiyleri ürperdi. Bu kadım kur-
tarmak için erkeklerin ayak
larına kapanacağı geliyordu. 

Silahlı adam devam etti: 
- Fakat kı:: kardeşimizi 

elimizle öldürmek, elimize kar
deş kanı bulaştırmak istemi .. 
yoruz. Yoksa mavzeri çeker 

İbrahim efendi, iğne ipliği 
aldı, çuvalı aımsıkı dildi ve 
nihayet omuzuna vurdu. Za
vallı kadıncağız, ufak tefek 
olduğu için, ağır değildi. 

Sokağa çıktılar. Nehire ka
dar yürüdüler. Ortalık sim 
siyahb ve kuru bir rüzgar 
eayordu. Nehirin suyu görün
müyor, yalnız kenara vuran 
c!algalann korkunç sesi duyu
luyordu. Bu sesi duyan kadın, 
çuvalın içinden keskin bir çı
lık kopardı. 

Kardeşleri İbrahim efendinin 
sırtına wrdular: 

- Haydi! 
İbrahim Efendi, tr~ı da bağ

ladı ve çuvalı nehire attı. 
Fakat bir saniye geçmemiş

ti ki kuvvetli iki kol İbrahim 
EE. yi belinden yakaladı ve 
havaya kaldırarak sulara attı. 

lbrahim Ef. yüzme biliyor
du. Sulann içine bir dalıp 

. çıktı. Eline kah bir ıey değ
IDİfb. Hemen kollaıuu açtı ve 
çuvalı kucaldadı. Gayet hafif 
bağladığı laf; çuvaldan aynl
mış~ 

İbrahim Ef. yükile beraber 
yüze yüze karşı sahile çıktı. 

* "Uzun direk" oğullan, da· 
ha o geceden memleketi ter
kedip gitmişlerdi. 

İbrahim Ef. , nehirden kur
tardığı güzel Fatma ile evlen
di. Şimdi bir çocuklan bile 
var. Büyük bir felaketten 
kurtulan insanlar gibi, çok 
mes'ut yaşıyorlar. 

Günü akşamı 18 de Sirke
ci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu,Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

vururduk. Sen şimdi bu kadını VEU ZADE VAPURLARI 
Şu çuvalın içı"ne koyacaksın, Karadeniz postası 

Tafsilat için Sirkecide 
Y elkcnci hanında kiin acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

S • vapuru 4 
her tarafım sıkı sıkı dikecek- amt KAnu .ıuevvd 

sin, çuvalı sırtına wracaksın, p E R Ş [ M B E ~nü 
bizimle beraber Kızılırmak akşamı 

Sirkeci nhbmından hare-
kenanna geleceksin, çuvala İ 

ketle Zonguldak, nebolu, bir tE.ş bağlıyaksın ve onu 
nehire atacaksın! Gerze, Samsun, Ordu, Gire

son, Trabzon, Of ve Rizeye 
Bu sefer, hem kadın, hem- azimet ve avdetle ayni iske-

de İbrahim efeı;di ağızlarında lelerle Sürmene, Vakfıkebir 

Kış iç.indeyiz, fakat havalar okadar iyi gidiyor ki bir ilk
bahar başlangıcı veya sonbahar iptidasmda olduğumuzu zanne
decek kadar müsamaha g3rüyonız. Fakat tabiat aldatıcıdır. Bir 
giin gelir, yağmur, kar ve rllzgir basbnverir. Sokaklardan lllll _____ IN _____ ıii 
geçen şu k6mil.r küfelerine bakıp geçmiyelim. Gücümüzün yet- FERAH S EMAD :

ayni zamandan birer çığlık ve Göreleye uğnyarak avdet 
bırakblar. edecektir. 

lbrahim Efendi yalvarmıya Yük ve yolcu için Sirkeci pm-

tiği kadar birkaç okkasını da içeriye atalım. Sonra bugün 
bakanz, yarın da Afıustosböceği aibi hayıflanınz. • 

RAM 0 NA 
Cemal S•hl~ Bey tuahDciaa 

1 Kinuauevvel Pazartesi 

clı rilk aaloau karıwnda Alllye hanının 
başla : birinci kabndakl acentalıi'a müraca-

- Yapmayuı, etmeyin. .;.. t•••t •. T•eJ•e•fOllJ-l•st.-98•0-----• 
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Yum alqam 

Millet Tiyatrosunda 
•OVOK KOldK.LER llOSABAKASI 
•1r1aeı '500 lira 2 inciye bir koç Yerile
eeldlr. San'atklr komik NAŞIT komik 
ŞEVKi komik DUllBULLU fSMAfL ve 
CEVDET Beyler bir aahnede karfı 
luqaya lfbu baldk1 ve dddt mllaabaka 
ltlr heJ'et husurunda icra edilecektir. 
Fütlar 20,30,~0 locelar S00,200kW'Qftur. 

T afaillt el ilinlannda bir ece
tle iç piyem (HAREM A~ASI 
EVLENiYOR ) ( TEHUKELI 
RANDEVÜ)(Kadın mı kısrak mı) -·"·~-

kan ve serJ 
ilclavlsl için 

Sp.irosal 
tGtmeti 'llZ1mchr. Zahmetti itleri llklp eilen 
adale sertlik ve gerglnlik&erf ile, ayaklarda 
vakitsiz zuhOr eden yorgunluklarda dahi 
Splrosal · aynı gOzel neticeyi temin eder. 
Spirosal tedavisi hem kolay, hem 16tiftirJ 
Camaşırlan kirletmez. , 
Muslrren Splrosal talep ediniz. .. 
tler. ambaldj, meşhuru Alem olan it'Y" 

aalibinl ihtiva eder:. 

03' 
10,000 reklam varakası 

ta bedi lece tir 
Tütün İ&ıhısan umumi müdür-

lüğünden: ~ 
Her aayfua 15 X 22 1a11tim eb'lcLacla ve alb a,.fabk 

ohuk &zere nllmunesi idaremizde meYCUt, rekllm Ym11k•mndan 
• bin adet renkli Gup kltıchna butmlacakbr. Talip olan
.._ Dlmaneyi flrmek Ye icap ecl• ta&illb alıp 10D fiatJa
nm bildirmek lb:ere 11 kAirmıaenel UO peqembe gtiııil 
•kpmma lw:lar, Jlzde 7 /5 temiaat akç.larile beraber a ... tada ....,..t ~ mhc:aatlan. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boiaziçi vapmlanna mOsus kJt tarifesi : 

SON POSTA 

uzun bir b•ıi•clea clolayı 
den muztaripseniz UYKUNUZ 
değilH yapmazdan evvel her akpm bir 
kahYe kqıiı mıktannda MAZON MEYV A 

TOZUnu yanm bardak auda ipıiz. 
Rahat ve mflaekkin bir uykunun 
müemmini ve bulm vuife.UUn litif 
ve tabH bir yardımcwcbr. Hafif, 
mlleyyln, tekeniz, madenıb feve
r~ Wr tozdur. Mqbur ecuaelerle 
Bahçekapıda Zaman ecza depoaund 
u.n..mı depoA ı Muou ft 8otton 

ecza deopıu 
İt bankasının arkuında 12 N 

Emvali Metruke Müdürlüğünden: 

SATILIK HANE VE 
NISIF HANE 

Kadık&ytlnde Olmanağa malıı•lleaiacle Nailbey aobğmcla 
eski 104 mllkerrer yeni 25 No. lumeain tam•mı. Bodrum kab 
odunluk Ye k&mllrlllk. Birinci kata bir 90fa Gzerinde ktlçak bir 
oda, mutfak ve hali. ikinci katı, bir aofa iki odL Oçnncn 
kab iki oda bir lıallyı baYi ohap bedeli mubammeni 2250 lirL 
Balmkaytınde Kartaltepe Hatboiyu aokaj'ında klin olup mmf 
biuesi hazineye ait 1 No. hane. Alt kab bet oda bir koridor, 
mutfak Ye ball. Oat bb bir da llzerinde alb oda Wr llall 
ve çab arua bir odayı baYi olap hazine hiıselinin bedeli mu
bammeni 2250 lira 

Ba.IAu evafı mubanw emttl bedelleri lekiz senede mO..Yi 
tekuit ile 6c:lenmek lb:ere ~ 12-9a0 tarihine mGaadif pazar 
ıGnl ... t 14 de aleni mllzay* ile aablacakbr. 

Taliplerin % 7,2 temiut ~e l.tanhal milli emllk 
mildllriyeti Sabf komisyonuna p&racaat eylemeleri. 

HİÇ BEKLE NlLM E~JCl BiR ZAMANDA'. 

BiRDENBiRE ZENCiN OLMAK ANCAK 

TAY.YARE PlYANKf? BILETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

Tayyare 
Biletini 

yangosu 
Alınız . 

Beşinci Keşide 

11 Kinunuevırel 1930 dadır 

BOYOK IKRAMiYE30,000 LİRADIR 

Şirketi Hayriyeden: 
Kabatq lakeleüde Şirketi Hayriyeye ait qça d&kk•nı 25 

.. ayblda tah"IH ahteıdDcledir. ~unueftella altlaa Cumartai 

.at 12 de .ibalei kat'ipli icr4- edlıretinclea talip ehela,. 
ldanıi mezlc6rede heyeti teftitiJte riyMetine mlracaatlan. 

Kbunevvelin 4 ncü perşembe sabahından iti- ---------• ·...--------....-. .... 
Çok mliaait prtla ve ucuz Doium Ye lwluı hut•lıklan 

baren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde 11s tMI ...... ,._. lafaat.. mitehass1S1 
tamirat " pntelw Japahr. Sirkeci ı D kt 

YenlD011t_,, Ve1«• han No. 19 0 07 

I• •rt . •rt 1 . k•I . h Hüseyin Naşit 
aablmaktadır. 

Spl 0 ve JSpJ 0 Ü JÇ ) er JD JSan Tnrbe, eski Hililialımer binua 

A •• d.. ı·· v •• d No. 10 Telefon ... 8222 

umumı mu ur ugun en: 
1-Tekirdağında en son tekemmülih haiz şarap SON POSTA' 

imalatanesile kavı ve teferruah inşası kapalı zarf Yevmi, ~yMl,Kavadb ve""'' ııuotoı. 
usulile mi!nakasa~ konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 senesi kanunusaninin beşinci 
Pauırtesi günü saat tam on ikiye kadar kabul edi-

-&.lan c lataablll, Nıaruoa.manlı• 
Şeref eoka}ı ll· Si -Tel,.,.,.: latuabıal • 2)) 

Po&l 1 kutıaau : lat.uıbııl • 7U 

Telr-~ ı latanbıal SON POSTA 

lecektir. ABONE FiA TI 

3 -Münakasaya ait evrak takım halinde idarei ~:·:~. 1-;::: :~::~ 
merkeziye muhasebesinden 25 liraya mukabil 1 le : ! 7 'iE : 
taliplere verilecektir. 

4 - ~zahat almak istiyenler müdüriyeti Umumi
ye fen heyeti reisliğine müracaat edebilirler. 

GeleD ...-ak l'erl Yerllınea. 
lılnlardan m«".aıaliyet alı11 'D:ıı. 

llea'ul Müdir: Halil aBlıri 

,....._~}YERLİ. -----

* 

ÇİMENTOSU 

En Yüksek 
inşaat için 
Kalchran 

-KURT tur~ 
" KURT ç:,,.....,,,........ gllnlllğtl -ı.iz .. ~ 

H rine fabrikam11 yeniden ıetirilen ~d 
takviye edilerek istihsalitım121 tezyit ~ 
tir. Fabrik.ıınız mevsim dolayısile cWd~ 
libm tatıl veya tahdit ihtiyacını W-

8 ÜT ÜN HiZiLE ~ 
çalıfmııktadır. "KURT" un ytikaek evsafa 'aŞ_f 
rapc,rlarla drhi müeyyettir. Torbalanmızdl ~ 
mühllr Ye markuına ltitfen dikkat 

BlllllOV CİIEftIO " 
Bahtiyar Han - Galata - TeL Beyoğlll 1 

Telgr. Aksu Galata 

FABRİKA: Bakırköy - Kartaltef" 
Telefon: Bakırköy 70 


