
4 Kanunue . 
SON POSTA Hallaa =· Halk ........ SON POSTA Hallaa chn Halk ....... 
SON POSTA Hallan dllldln Hallı-. .... 

ANISADA TÜRK OCAGINDA: ATEŞ SÖNÜYOR, YENi 
BiR ALEV --VERMEK LAZIM, DEDiLER ... 

Neler 

Ankara. 3 (H.M.) - S. 
w-anlwrda Raayada ihtiW çak• 
~ laa"-i etrafında AftUpa 
......... tarafmclan ,..,.... 
11ı•i1at &o.,et Hfant•ı 
.-. ba,ek Wr ha,...t Be 
kaqdammfbr. 

Sefaretane Moakoft Ue 
her an mlnuebette oldujuım 
Ye Ruqada ihtilil değil, en 
yebilmek için onu bekliyorum. 

- Kendiaine neler llylemek 
iaterdinis ? 

- Memlekette ldm,.kerlere 

layık olduğu kadar ehemmiyet 
verilmesini isterdim. Çiinkn 
unmız kimya undır. 

inkılap Bize Emanet 
Edilmiıtir 

Mllçteba 8. ( Hukuk faklll
tem birinci lllllf 408 ) 

- Ona bunda beklemeyi 
mukaddes bir Yuife addedi
yorum. lnkııibt bize emanet 
ettiji için ben ODU, ipret et
tiği yolda llJDİ kuvvet Ye 

fiddetle SODUDa kadar mll
dafaa ve muhafaza edeceğimi 
llylemek için bekliyorum. 

~ bir mrı•• 1lk 
me'ftat olmaclıim .a,lı•ık 
tedir. 

. Müthiş Maç 
Kamera - Paolino Bob 
Maçı Çılgınca Tezahü

rata Vesile Oldu 

illMUI UllUUll atlileatlen 
Gazi Hz. nin dünkü 6oluörler: 

tetkiklerine ait ta/ silat Y""""'- P•IİltO. .,.,.. 
3 üncü sagfamızdadir. K.,,,.,. 

ı--_ .... ___ __.. .... _. .. , (Y ..... JILA aıl lfılg, 

KAN DALGASI -v--.11uvı "'*"" TuW IC....,. 

Bir Eımeal ldllllcbda 
... ~ .... b
~? Ydcbu auıl reti· 
rlldl? • Unabdmu bir -ık 
hhr~"• • Kanla temldenm 
b"r a .ı...,.Ja- Sultu Hamit •• 
E~·!~r [Ermeni komite
le(ı .. ...ı tefekkll etti ? 1 
- ünrearfz , .......... - ... 
..... •k•k•an kaa lçhade
Bab"8 Ye Osmanlı banka•ı 

"=•W.hn • Balrar •• Er
•eet kemiteellerl ittihadı -
s.ı,.•c1a •ir lSektql ldS1ilacle 
1~ ltomba tecrübeleri -
.......,. ........ lntibm-
DlnJUUI .- bll1Clk facia ..... 
...... ı.,.. im - Sultan Ha
mide sulkut • Ebedi " 
..... ltlr idile. 

Romanda cereyan eden 
.......... alAkadar birçok 
~ Ermem koliıiteclleri
• ukikl reaimleri... 

Sultaa Hamit dnrilli ,._ 
...,.. karilerimi&- ZİJll Şakir 

Be, tanfmclan Jbllan bu 
romanda birçok vak'alan ha
tİriıYBCÜ ft fİmtlİ bmiliwıltll 
~ ytlztlntl &jrenerek, ha11etl* 
kalacaldarc:br. 
. Sultan Hamit, ••W -
...Ue ilk defa bu me·.ı. 

1 

F akaf: Burada Yapılmak Ve Parar 
mız Burada Kalmak Şartile •• 
Baaclu enel Blylk Millet 

Uedilindea bir pulluk kanuna 
ıeçti. Bu kanunla hnkamete 
3 milyoa lirahk pulluk ubn 
almak ve kayltlye tem etmek 
aalAbiyeti •erilmİftİI'. 

lktıaat yeJdletinin bir ara'aJr 
l • Yn•padan pulluk ıetiraaek 
ı.:'tedlğiai laaber alaut. bu
DUD dojru olmıyacap.ı ve 
memleketimizde yerli pulluk
larla pek tll ç•hplabileceji.ıi 
yudık. 

Esuen o zaman Avrupada 
ıahail ı&rmOf Tahir " allb 
ziniye mlteha•ı• mlhencliıa 
... iL s~w Belfı veki
l• •kcan et-ipw, TlrlP
Jede çok uet'l'l pdlluk JWpd
mak mllmldln c!dujuaa llyle
mitler ve feı:nt fikirlerini bil
c:lirmiflerclir. Her nede .... bu 
iki r.enç o yaJdt tetebba.le
rinden mlabet bir netice ala
mamıtlarcLr. 

~ ... lktal&l 
vekili il Şeref Bey. 
aaba ahnacak 200,000 pal-

Vcitlle t.lcli"- OllfltlP 
wrilmigen Sabri B. 

lujma memleketimizde yapdo 
ma11m teniç etmektedir. 

Mustafa Seref Beyi band .. 
dolayı tebr& Ye takdir ederiL 
Y abm fU nokta amdÜlmama
bdır: 

lllmkb ile pallaldan lalo 
k6met yapmalı Ye kl,ltl,. 
ucuzca dqıtmalıdar. 

=------------------------------------
Dededen Kalma Borçlar 1 

- Bil,ak pederiniziıı dedeainin biraderi, benim büyük 
"lNd>amm cledeainin amc:amdaa iki bin albn borç almlfb. 
Şun bana iade eder misiniz ? 

.. '" 
- Siz ele, kupon hlmilleri gibi. bizi mirasyedi mi um

yonunm 1 Azar uar veririz. Hele .. dirilerin borçlarma 
ldiJelim ele, cmclaa _.. lllllen - l 
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SON 
fi 

Hallan Sesi BABILI BBLBB 
Türk Ocakları 
Nasıl Islah 
Edilebilir? 

• 

iki 
Çocuk 
Arasınt4ı 

lktısat Vekili İstanbul Sanayicilerinin Dertleri Haııını I •!.-:..l 
Dün Ali lktuıat M~ 

Türk eeaklan pün maelal 
IWiai aWa. Ocaklarm ..ı8'a .... 
fm4a ,.aı liir cereyu '9'!1-'Yor. Dün Bir 1Carlia Çılr;tı, 

Çocuklardan Biri, Diğe
rini Çatalla Yaraladı 

iıdır. e ırmetçı Şelid..,.. ltir autku o.. ---
.D!-: O B• br. il ... •T .. llıtirıt ~ 
...-. p ır 9k1Jf>1a pretulJaa&mü ~ 

Bb ımhhl•-e 11a -·· ıı..; 
.... - tllfbclGlderiai aalamak 
latffik .... ltalettayia rut .elcll
..... enlrllla• ...... ,·T~ 
wkfen wıl aalah 8lilc:Wlir '" 
Alıiıtmm eenplar .,.ı.Mırı .. 

Ziya Bedihi 1. (Be,uıt, 
davavekili) 

- Tnrk ocaklarını Wah 
içia .-lan yapmahchr. 

1 - Hamdullah Supbi B. 
ocak reilliihd yapamı)'or; 

phM alt Clcumlan ocaklarm 
pluiyeti maneviyeaiae İIDİf ıi
bi gWeriyor. Bunun için onu 
ıeialikten çekmelidir. 

2 - Ocak ai,._t yeri de
iiJ, fikir Ye mefldlre kaynağı 
olmalıdır. 

5 - Azaya iııtih.., bülo 
Yerilmelidir. 

Kuıa91f18e4e .-.. lııılmlr 
amelainden Bedrosun otlu 
10 jaflannda Ardq ile ayni 
me- otlll"an M1lltala çaVUfUD 
oğlu Şaban kavga etmitfer, 
Ardq çatal De Şabanı bqm
du yaral allllfbr. 

Bir Fırın Çöktü 

' 

Çarşıkapıcla, Tavukpusm
da Malik B. iuninde bir zat 
bir fınn yapbl'llllf. Bu İfİ 
(25oo} hya Utif 11. isminde 
bir müteahhide ........ etmif. 
fll'ID bitmiş, tecriibesi yapıhr
ken biaanin iç kısau ~kml.
tlr. Fakat yılonb olmadan 
evvel çatırdılar başladıjmdan * herkes dışan kaçmıya muvaffak 

Talı.in Demiray Bey (mu- olmuştur. Etrafa datılan atq-
.ıI.im ve aahurir) ler de itfaiye tarafmclan .an-

- Benim bfamcla yqıyan .ıa....11.ı_ uunmulftiir. 

Gui HL ziyaret ettikleri 1erlerin ticari, ikbadl .e ilml 
hayatile yakından alAkaclar olmaktad.... Gui Ha. lturada Lu
hmduklm için uUJi ..,_.. kmdlubae p ~1 8rMlmiJe 
karar Rnaİflerdin-

1 - Kllçüll ADayiin kooperatifteftirila~ bu auretle ~ 
çlk ana,iin de tefYild mayi ka'aUnda .. d .. i• te• 
edllmeai. 

2 - Neaiç aanayümiz ~en dolayı birbirlerine reka
bet etmekte ve bu ~en mutuamr olmaktadırlar. Bunua 
6nthie ~mek içm hlr .anayi bankası teaial_ l~. 

3 - P..-ı1Jkha .enaucat - ~. •. pam 
mensucabn ftlmrlk tarifesinin arbiılJDUJ. 

300 Amele 
Baltıktan Gelip 
Karadenize Gidiyor 

Balbk Abillmindeld Rua 
fabrikalan tesiaatmda çabtap 
.. bitirea ( 300 ) kifilik bir 
Raa amelte kafilai db tehri-
m!:al.elmiflerdir. Ba amele. 
m ile tehri kezmiflerdir. 
Karadenize Kideceklerclir. 

İki 
Viliyetin Otomobilini 
Çevirmek istemişler 
Betiktefta oman S.,rll• 

fain kamarotlarmclaa Sadullah 
ile arkaclatJannclm mm...
Kenu, Bqil1ı4 c:addalndm 
boş olarak ıeçmelde olan Yi
llyet otomobillDl ..,. ...... 
durdurmak iatedikleriaden yar Türk ocaiı b1Jilln JOktur. E- ---

j'er, memleketimizde kanla ft Kansmm 88f1Da Vurdu M fi J k•••nmııl•rdar. Keume ._. 
canı. bir ıençlik olsaydı; o- Fatihte oturan ubıbh..... İsa ·,erimiz ıiade blJlk bir kama w... 
cak mahdut birka.. L:.:-in Cad..1- H 1 1 •Ufba'· 

• .....-ı lum, .vem .,.....~e••m a Japon mperatorunun 
elinde kalmaz; ıençliiin mah kawoa etmia.. eline bay6k bir 1 s ndalcıla n 
olurdu. Ben b--1.a t--Lknl- ·o- .,., Kardem stanbula a rı ..,. ~ kbe pçirerelr Şlkriye Ham- ,,.. 
lerle mqgul olmuayclam, ken- mm batm" YUnDllf yarala- Geliyor Kav g as 1 
dimi ocağa vakfeder, YUifemi 
ppardım. mifbr. Japon mulahatf&zaruun ~ Çepnemeydam Wcelai un-

"6- Rakı Kaçakçılığı diii mal6mata g&re Japon dalcdarmdan Mehmet ile Ci-
1.mperat ..... •""·un biraderi prem L L u !-1-el--' ___ .,1_,_, __ ... _ 

Mahmut Cemal 8. ( Sultan Kumkapıda, Patrikane cad- ........ INlll ~ - ~ 
T akainatau ile refikau klnu- lbrabim kawoa _._:..1-, lleb-mektep mahallesi, Necip Ef. desinde oturan Ağyamn eYİ ··- '11~~ 

aokaj'J 14 ) aranmlf, 100 kilo kadar lidm nuaninin on birinci ptl teh- met baçalda lbnlümi mr-. 
_ Ocak 'Yazifesini yapmıyor. salamurası, bir miktar kaçak rimize gelecekler Ye doğruca dan ft fllsbdea ,........... 
- Ne yapmasını istersin? rakı, rakı yapmıya mahaua ka- Ankaraya giderek dört gillL. llr F.--ı yaka•••rak bak-
- Ne yapmamalı onlan .ay- zan ve baza aletler buhmmUfbır. kalacaklardır. lW:i<L["\aıdbata bql8111111fbr. 

--=-=--------------_,,..,..-- Prem, merkeu To~ 

Yatağının Albndaki 55 ltulunmak ben lı~aud ltlr ,,Jt* 
yon tetkll etmfttir. Bu,O. 

Lirayı Çalmışlar aakenleriae ~am edece._1a11..,.. 

Din ~ k&ytıncİe p 
rlp Lir hac1i8e tesbit edilmiftir. 
Ôire•ditimize &tre .,_,n.e f6y
le bir id.da •uiu1*11mllflpr: 

Araavutk&ytınde oturan Fat
.. Han•, hizmetçimi Gllizar 
iamindellt zla birlik olup 
.... bir ah 

-~·· bulunan ..... ,...n 
çalmıflardır. Polis bu iddi.amn 
~ olup olmadıp halrkın"9 
tiNnkat y .. n .. kttllır. 

imam lle Müezzin 
Y.avga Ebnişler 

Ni.pat111nda Teıvlkiye ca-
llÜ im•m• lamet Efendi ile 
ayal eamilD .Uezzini Mehmet 
lfmdi Lir a1acak ••ele._ 
den kavga etmişlerdir. Meh
met Efendi l.met EfmcliJİ 
tahkir ettitlnden laklrmda 
takibat bqlalDlfbr. 

Bir Müsademe 
um m1111arah fGflr Ram 

Efmclinin iclarelİlldeld .... 
hil, hWldetle Galata caddaia
dea pçen DaDJal lmDinde bir 
çocuğa P'PIDllt çocuk .... 
elan yaral•n1DJfbr. 

BaşYekil Ve Kazım P~ 
Birer Nutuk Söyliy~ 

Kanunuenrelde baılıyaeak ~ 
tuanuf laaftılill münase 

~ L.aetP• ~-1ıı1ıııı1.-
......... ..... lisltflal 
Pllf& da radyo vaaıtaaile 111oJıilll 
birer nutuk aafllyecekl~ T......., ıı.tta. müa 
l.tanb6ıa faaliyeti 
alika Ue takip edilrnektedir0 

Muhtelit Mübadele 
Komisyonu . ı. 

Muhtelit mGlaaclele il~ 
yann toplanarak itilifna-.r. 
mulatelif maddelerinin ~ 
etrafuada .......... .,~ 

cakbr. 

Nafia V ekiletinin 
Programı . ...... 

Nafta Veldletl &.lln~ 
it buçuk ._. urfanda a,5 ~ 
, • ....ıı u. " ta.. kapıl ,_,
bracakbr. 

Mebuk ÇocuklarJP 
Vaziyeti 

SıhlH,. ftldletl -~ 
çoeuldara alb ,...... kadar ~ 
ledlyelerlD .. kmalaruu .. pır• j 

dat mhalt oldu. banlara ,.,,,._ 
8U Nln•aa•r açııl .. •a• .;,.-

Eve Taarruz Edenler ebaiftir. 
Dllıer Hakla ile Ruim Ses Kıraliçesi .. ~ 

lmain4e dd kiti ~ TOrld19 .. lmalltelitin• ~ 
Safiye Hanımı aramak baha- hap edilen HGdadat Şakir ~ 
neaile Eyipte M•'ut Efendinin dh ko-=-• ile beraber • ~~ 

. ~-- ...._:.ı u__ hareket etmlftlr. Onda ~ 
evme ~nU V1YM89 er, ....:1 bir r.ıı. ricude ptirecek ~ ~ 

liyeyim: yesini anlamak isteriz : Gayesi bulunan Tnrk - Japon dOlltluk ilk Tedrisat Müfettişliği 
\ 1 - Siyasetle uğratmamalı. nedir? Beş, on kifinin kanıma cemiyetinin fahri reillc:lir. _lzmir ilk tedrisat m&fettit-
1 2 - Gençliği vikaye etmeli. kt ıL---&..- L• ı ...: .-.i.~ d M 8 t rfi 

Cemile H•mnu dlYllllfl•, Wr de mO.. .. lca~ iftirak ~ 
takma tehdit lhleri ••wmar- olan Hüdadat Hanlmm •1_.. 
lardır. ikisi de tutulmUflur. on bet filn •Orec:•tir. 

doyurma an uanı..- uuy e c::. .... .:k v·ı" ti . Müf tti • ...-enu en anaur ey e an 
3 - Tnrklüifin mefkftresiııi bir tetekldll ukkmda aizi- ~ 1 aye en e il ~bul ilk tedriaat mlfettit-

bulmah. mm yormaya " kendimizi lbrahim Tali Be_y ~.-. Upe tayin edilpiştir 
4 - Gençlere Tllrklnk -ı.. rimize ıelmiftir. On bet ,na ;r t • 

Ye dlmhuriyetçilik hakkında avutmıya hiç IGzum 7 - aonra 'f'Uifesi b...... d&ae- Mülkiye v;e "=--:--& Yok, eğer bir mefktre ve -.--- IMlllNft 
koaferamlar vermeli. 6Jdr ocajı iae baılnden ya- cektir. Encümenleri 

5 - Azalar ~!lta ~ -·---L _ lerini aerbea lmD dll'. nna 0 ltale ıelmiJe ~--- Seyriıefainin T qebbüsü Şehir •edlai. ~Jll • ildi-* dır. Halen bol, bol IDUf alan- Seyriaefain •purlanaan İ8- .. t encümenlen tehir lauclutlan 
J Yunm 8. (Geclikpa,., Ha- ı.., maknt Tnrkllli& koru- keaderiıeye pierkea Pireye b•kkındıki tetkikat... clia 
..... caddai 12) maku, maq almaktan YU ujramalannm kAr bınkbjı ikmal ederek daimi eaclmea 

- S.. de Mahmut Cemal pçmeliclir. ~ ba- anlaplm4tw. Bu itibarla Pire- riyuetine Yerilmek &zen mu
Beyin fikirlerine tamamen itti- raya ynzlerce fakir talebe ... ye doğru sefer tertibi imkanı batalaruu han•e••tlardır. e. 
rak ediyorum. liyor. tetkik eclibaektedir. tetkikat 11eticabıde lllllaiye * Ocak bunlarla alikadar bile ve mahale budatlannda hay-

Bekir Atalay 8. ( Ticaret olmuyor. Halbuki bqtakileria Hırsızlıklar li tadilit yapdmqbr. 
mektebi Alisi talebesinden 1007) aldıklan me .. lerla yOzbinlerce Şehrimizde diin iki lunahk, Meciliain yarınki i~l-ı...ta 

- Tlrkocaimm evveli ga- fakir genç olmtulabilir. iki yankaicilik Yak'• olmUflur. ma.kere ve ~ edil~cektir. 
e 

---... Bankalar Konsorsi)'Cr' 
Vapurda Öldü munun Vaziyeti~ 

Blytlkderede oturan Yer- ..._ .. -• ,.,.._ ~-
vdl Ef. 68 numaralı npmla ..,.. __ .ecW.u ..... ::-_.,, 

K&prtlden Büynkdereye ıiderken teknr tuaclt Nllwldlr. K da"' 
OnllJll ltaaba ela .......... 

birdeabire lllmtıpllr. Yapdım - - - ~ .....,... aeticelind. kalp -.k· bal _........_ .... ıt 
tettinden öldtıoıc.n anla-·•...,........ •8flur· 1• -.....Jana 15u pa.....,-, ... ~ ...... ..,, 

Otobüs Çarpb Maarif VekiHaid 
Şal• Ekrem Ef. • w.r.. tasanurlan 

ilindeki 3493 mmarah otob.. llurlf Veldli •latakW -..-,~ 
Kaddtlylade PUUJOlu cadcle- tWa ~ _.it ~ 
ııiadm pçerkm lralwed çırmjı Aabnıla bw -3 

Ef ~~pue, mopera••ikl-
Sadık • ye çarparak Juala- te.ialal in pl&Da koymufbar. 
IDlfbr. Şoflr pk•l•nm'f, Sadık l ftildll dla AakuMa 
FJ. h••aneye kalcbnlmıfbr. teftit etmlttlr. e" 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: · Pazar Ola Hasan B. Ve intihap Tetkikleri 

a -

ı: Memurlar - Huua e., 1 lsta.W ......,.1 2ı Ha.. ., - GeBa ..... etfalJe ........... ' 'ı EtfalJe kmaandw - Efendim, .,_ etfal,. I 4: - Huaa e., - Arbk, etfaiye ~ 
.. tilaabuwa JOlunda olup ol.••I• tMkik ..,..... w ....... M .... M .a,llJınk. a-- .. ,_ otomobW.I Kua.pqa llııtiNp ,.... ••haHflewl ,.,..... lntlhaplana :r...- , ...... - ...... 
S.- u aoracmta- decltnt w ı zh lcla ı••ırcn.. ll11ele .. ,._..., 



Her gün· 
Zümre Teşekküllerinin 
inkişafına 
Dogru 

M. ZEKEPJYA 

Geçen gün şehrimizdeki 
tGtün işçileri kendi aralannda 
Lir cemiyet vücuda getirmir 
ler. Hükumete beyannamele
rini vermişler ve idare heyet
lerini aeçmişler. Bu teşekkülil 
lleş!'ettirmek üzere idareha
lleınize gelenlere sorduk: 

- Şimdiye kadar tütün 
ltçllerinin cemiyeti yok muydu? 

- Hayır, dediler, işimize 
llıudahale ediliyor bizi serhes 
bırakmıyorlardı. 

~ 
Hukuk talebesi son zaman

larda bir birlik vücuda getir
lbek için içtimalar yapıyorlar. 

Bu gençlerin eskiden de 
hir birlikleri vardı Fakat 
lialk fırkası müdahale ede
rek bu teşkilatı eline al
llıak istedi. Talebe kabul et
bıedi ve, Halk fırkasının vesa
)eti altında yaşamaktansa, hiç 
birleşmemeyi tercih ettiler, ce
llıiyetlerini dağıttılar. 

Şimdi, Halk fırkasımn müda
lıaıesi kalmayınca, derhal top
lanıp eski birliklerini ihyaya 
lcarar verdiler. 

~ 
Darülfünun talebe birliği, 

lon zamanlara kadar, cansız, 
f ialiyetsiz, hareketsiz bir te
tekküldü. Ne yapacağını, nasıl 
Çalışacağını bilmiyordu. 

Halk fırkasının müdahalesi 
kalkınca, birliğe can geldi. 
berhal toplanmalar, birliğin 
faaliyete geçmesi için hazılıkfar 
Yapılmıya başlandı. .. 

Halk fırkası, memleketin 
bütün teşkilatını elinde tut
tnak endişesile, her teşekkülün 
başına geçmek, her ~emiyeti 
kendi kontrolü altına almak 
iateınişti. Bu siyaset, cemiyetle
rin hayatını amelimanda bir 
hale getirmişti. Hiçbir cemi· 
)ette, hiçbir teşekkülde çalış
bıak havesi kalmamıştı. 

Bu yüzden, her sahada, 
'1ınumi bir durgunluk, umumi 
bir hareketsizlik görülüyordu. 

Halk fırkası, müdahale-
~n vazgeçince derhal, ba
lıara kavuşmuş nebatlar gibi, 
her tarafta bir inkişaf ve bir 
Canlıbk başladı. 

Her suuf ve her zümre ken
di varlığını hissetti. Yaşamak 
~klanın verniği gururla, top
-.ıtma ihtiyacını duydu ve ta
tu taraf cemiyetlerin faaliye
te geçtiği, eski teşekküllerin 
nıüden canlandığı görüldu. 

~ 
Zümre ve sınıf teşekküleri

lllln cemiyet hayabndaki rolü 
~k mühimdir. Muhtelif teşek
~llere bağlı olinıyan bir ce· 

'-'•yet torganize olmamış bir 
~ıniyettir. Bu cemiyette şuur

bir irade ve şuurlu bir 
tfkarı umumiye teşekkül ede· 
~eı. Efkan umumiye teşek-
uı etmedikçe demokrasi te
~üs edemez. 

ku Çünkü, demokraside en 
laı''l\>eUi murakıp, efkan umu
~ 1Yeniıı ta kendisidir. Bu iti
~la, cemiyet hayahmızda gö
) en son inkişaflan memnuni-

d~~e karşılamamak mümkiln 
t2ildir. 

S~sun Polis Müdürü 
"- 1llll V aliaindeo aoora Sam
i... PoU. nıüd6rü. Mithat Beye de 
~ .a Çektirilmiftlr. 

SOM · POS'rA 
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Yükselmek Nedir? 
;:---

1 - Yükselmek herkesin iatediti bir 
ıeydir. Herkes kendiaini batkaJarına niı
betle yilksek S"Örmek ister. 

2 - Fakat yikıelmek kelimesinin inana 
g5re ifade ettiji mana detişir. Bazıaı zengin 
olmayı, bazısı mevki kapmayı yüknlmek 
addeder. 

3 - Hakiki yüksekli :t fikir ve ahlak yük· 
ıekliği~ir. Fikren geride kalan ve ahlakı 
düzgün olmıyan kimseler zengin ve kuvvetli 
de obalar gene alçaktırlar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Ankara Şoseleri 
Yakında Y apılmıya 
Başlanacak 

Ankara, 3 (H. M.) - Nafia 
Vekileti Ankara ile civarının 
şoselerini yaptırmıya yakında 
başlıyacaktır. Bunun için 165 
kilometrelik bir inşa projesi 
hazırlamıştır. 

Yolun Ankara - Çankaya -
Etlik - Keçiören arasında bulu
nan 96 kilometreden 7 kilo
metresi ve Ankara - lstanbul 
yolundan Gazipaşa çiftliğine 
giden kısmı asfalt olarak ya
pılacaktır. 

Bu yollar için 1, 173,000 lira 
sarfedilecektir. Bundan başka 
Trabzon-Gümüşhane, Erzurum 
hududu şosesi ile Erzurum -
Sarıkamış yollan da yapıla

caktır. 
Bunun için bütçeye 2,900,000 

lira konulmuştur. Projede Kay
seri - Maraş, Ankara - İstanbul, 
Çatalca yollarının etüdü de 
vardır. 

Tahkikat Bitti 
Defterdarlığın Paylaş

hğı İkramiye 
İlk tedrisat vergisini memur

larına tahsil ettirdiği için def-
terdarlık tedrisat vergisi ka
nununa tevfikan bu verginin 
yüzde biri olan 2 l bin lirayı 

muhasebei hususiyeye vermi
yerek kendi memurları ara
sında gayri adilane bir surette 
taksim etmişti. Bu meseleye 
vazıyet eden Maliye müfettişi 

Nazım Ragıp Bey tahkikatını 

bitirerek raporunu Maliye Ve
kaletine göndermiştir. 

Ragıp Bey bu raporunda 
(Tedrisat ve Tevhidi küsurat) 
kanunundaki maddelerin yal-
nız sarahatini işaret etmekle 
iktifa etmiş, tevziin nisbetsiz 

ve gayri adilane olduğuna i
şaret etmemiştir • Defterdar 
Şefik B. Ankaraya gittiğinde 
Maliye müsteşarı Ali Rıza 
Beyden bu paranın tevzü hak
kında bir de kağıt almışbr. 

Düyunu Umumiye 
Binası Ne Olacak? 
Belediye Düyunu umumiye 

binasının kendisine verilme
smı istemekte berdevamdır. 

Buna mukabil Maçkada inşaab 
yanm kalan ltalyan sefareta
nesini sabn alarak kız koUeji 
yapdmak üzere Maliyeye dev
retmeyi teklif etmektedir. 

• 

Gençliğin Arzusu Nedir? 

Halk Fırkası Heyet
lerine Deniliyor Ki: 

Gazi Hz. 
Dün fstanbulda 
T etkikatlanna Başladılar 

Reisicümhur Hazretleri, dün 
beraberlerinde Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya ve meb'uslardan 

• ( H M ) Recep, Salih, Recep Zühtü, 
, ızmir, 3 • • - Halk fırkası namına muhtelif vilA- K 

bul 
ılıç Ali, Cevat Abbas, Ruşen 

yetlerde tetkikatta unan heyetlerin en sık olarak karşılaı-
fırk Eşref, seryaver Rüsuhi, umumi 

bklan şikayeti, anın muh telif cemiyetlere müdahaleai 
teşkil etmektedir. Maarif müfettişler.inden Hasan 

Bu nokta dlin Manisada da mevzubahis olmuştur. Burada Ali Beyler olduğu halde 
Halk fırkasının teıkilibnı tetkike gelen Gireson meb'- lstanbulda bazı tetkikat icra 
usu Hakkı Tank B. Türk ocağında gençl~re bir kon- etmişlerdir. 
ferans vermiş ve konferans esnasında serbes münakaşayı Evvela, halkın tezahürleri 
da kabul etmiştir. Bu münasebetle Manisamn münevver arasında Yıldızdaki harp aka-
gençlerinden Faruk Cevdet B.: demisini ziyaret etmişler, leva-

- Halk fırkası Türk ocaklarına müdahale etmemeli, zım sınıflarile lisan dersleri 
ocaklan se~bes bırakmah~ır, demiş. Yine Manisanın münev- ' sınıflarında bulunmuşlar, tak
v~r .. gençlermden ve eskı gazeteci arkadaşhmmızdan Fevzi rirleri dinlem:ş?erdir. 
Lutfu B. de : • Gazi Hz. oradan Mülkiye 

- Türkocakl~~nda. ~tıhi ateş azalıyor, bunu alevlendir- mektebine uğramışlardır. Ta
mek lazımdır, cu~lesı ıle ocakl~da yapılması lazım. ~elen lehe, idman talimlerile meşgul 
ıslahat etrafında dıkkate şayan mütaıealar dermeyan etmıştır. olduğu iç;n me'üep boş bulu-

Seyyar Doktorlar 
İstanbul Köylerini 

Dolaşacaklar 
Vilayetin seyyar tab.if lcri 

Anadolu ve Rumeli cihetindeki 
köyleri dolaşarak köylülerin 
sıhhatini daimi surette tetkik 
altında bulunduracaklar, sıhhi 
konferanslar verecekler, lağım 
çukur ve yollarını açıkta bulun
durmamaları hakkında irşa
datta bulunacaklar, frcngilileri 

• 

İpek Sanayii 
Y atınlan Sermayenin 
Tahdidi Mevzubahis 

Memleketimizde memleket 
ihtiyacından fazla ipekli is
tihsal edilmektedir. Bu sana
yie yatırılan sermayenin mu
hafazası için ipek sanayiimiz
de tahdidat yapıhp yapılmamak 
meselesi tetkik edilmeHe~İl'. 

muayene evlerine sevkedeceıc
lerdir. 

• • • 
ister lııan, ister inanma! 

İki gündür aramıza yeni 
bir arkadaş kanşb: Hür 
Adam. Bu! gazetenin bi
rinc.i nüshasında Mehmet 
Fuat Beyin bir makale
sinde şu sabrlan okuyoruz: 

"Halk fırkasının kalbur 
Ustü gelen nazariyecilerin
den Rıfkı Falih Bey, edip
lik vasfına kanmayıp ta 
milli kahraman sıfatım ta
kınan Falih Rıf~ Bey ne 
taraftarıdır? Son yazılarına 
nazaran komünizm. 

Halk fırkasının kendi 
ıubeleri gibi benimsediği 
Türk ocaklarına reislik 
yapan Hamdullah Suphi 
bey, bu koskoca mansaba 
kanmıyarak ocak binalan
nın rakabesine de sabip 
çıkan Hamdullah Suphi 
bey, komünizmin amansız 

düşmanı ve liberalizm 
taraftarıdır. 

ismet Paşanın en çok 
sevip takdir ettiği sabık 
ve lahik üç Aekilin arka
daşı ve bizzat Paşamn 
karini A!i Naci Bey: 
Faşizm taraf tan. 

Nadi B. ağabeyimizse, 
sıksık tahavvül ifade 
eden oportonizm taraf.. 
tarı. 

Halk fırkası nam ve 
hesabına efkan umumiye
nin terbiye ve sevkini 
ele alan kimseler, ayni 
günde, ayni saatte, ayni 
kuvvetle, komünizmi, li
beralizmi, faşizmi, opor
tontizmi ortaya snürerlerse,, 

Artık o fırkanın mü
tecanis bir fırka olduğuna: 

ister inan. ister inanma/ • 
l 

nuyordu. 
Gazi Hazretleri müdür Ha

mit Beyden mektebin vaziyeti 
hakkında ma:umat, alm1ş1 sonra 
Harbiye mektebi gezilmiştir. 

Hazretlerini 
mektebin önünde bir müfreze 
selamlamış, sonra esliha ve 
istihkam fenni derslerinin tak
rirlerini dinlemiş, talebe ara
sında bir sırada oturmuşlardır. 

Gazi Hazretleri, mektepten 
ayrılırken şu mütaieada bulun
muştur: 

"Bina, benim talebe bulun
duğum zamandan farksızdır. 
Arlık mektep binası olmaktan 
çıkmıştır. Hatta kışla da ola
maz. Ordunun yarınki zabitle
rini biran evvel buradan çıkar
mak lazımdır. ,, 

Harbiye mektebinden sonra 
Galatasaray lisesi gezilmiş, 

imli ve lisan derslerinde bu
lunulmuı, mektebin müzesi 
görülmüş, mektebin hatıra 
defteri imzalanmış, sonra mü
düriyet odasında müdür Fethi 
Beyin izahatını dinlemişlerdir. 

Gazi Hz. müdürle görüşür
ken bilhassa layik bir müessese 
olan mektepteki fikirlerle tale
be ailelerinin tebassüslerini 
anlamak istemek olmuştur. 
Alınan kat'i ve müsbet cevap
lar ayrıca memnuniyeti mucip 
olmuştur. 

Bu izahatı aldıktan sonra 
mektepten ayrılmıştır. 

Gazi Hazretleri Galatasa
raydan sonra yol üzerinde 
bulunan Türkuvazda bir müddet 
oturarak halk arasında istira· 
hat etmiş, sonra 10,5 ğa doğru 
Dolmabahçeye avdet etmişler
dir. 

Gazi Hz. Din gezintileri ea-

-Sözün Kısası 
Son 
Ayların 
Kelimeleri 

•• 

... 

"Hlirriyet, adalet, musavat, 
uhuvvet, meşrutiyet, kanun, 
demokrasi, parlemento, arayı • 
umumiye, efkarı umumiye, 
düyunu umumiye, vicdan ıer
bestisi, tenkit, münakaşa, mü
rakabe, temh:lik mlicadelesi, 
fazilet, miJJi hakimiyet, istiklal, 
kurtuluş, mede-niyet, nur, ali, 
ink~af, terakki, mcden1 cesa
ret, sağ, sol, merkez, sosya• 
lizm, faşizm, komünizm, radikal 
sosyalizm, nasyonalizm, sosyal 
demokrasi, Fırka, teşkkül, pro· 
gram, lider, muhalefet, halkçı! c, 
ileri, geri, muhafazakarlık, irti
ca, teceddüt, inkılap, mucize, fe
minizm, tekamül, tereddi, isyan, 
ihtilal, idare, asayiş, milli iktı
sat, milli tasarruf, siyasi kana
at, intihap, rey sandığı, en
cümen, komisyon, büyük millet 
meclisi, nutuk, itimat reyi, İstik
lal mahkemesi, divanı ali, 
terakiperver fırka, ittihadı te
rakki, serbes cümh•Jriyet, Halk 
fırkası, matbuat, cümhuriyet ... ,, 

Son günlerde bütün gazeteler 
bu kelimeleri ne kadar çok 
kullandılar. Benim kafamın 
içi de bunlarla dolu. Kendimi 
bu kelimelerin tasallütünden 
kurtaramıyorum. Bazan o ka
dar dilimin ucuna geliyorlar 
ki, "bir cigara ver!,, demek 
liizım gelen yerde: 

- Bir hürriyet veri diyo• 
rum. 

"Burada bardak yok!,, di
yeceğim yerde: 

- Burada demokrasi yol:l 
diyorum . 

Ah, bir haftacık olsun, ne 
gazete okusam, ne de ya?:ı 
yazsam de beynimi bu ke
limelerin istilasından kurtar
sam! 

San'atlar Mektebinde 
Gece Dersleri 

İki sene evvel San' atlar 
mektebinde gece dersleri açıl
mıştı. Bu sene de mektebe 33 
Efendi müracaat etmiştir. Şim
di mektebin l 20 talebesi var
dır. Bunlar tesviyeci, motörcü, 
elektrikçi, marangoz, sıhhi te
sisat şubelerine ayrılmışlar ve 
ayrı ayn ders görmiye başla
mışlardır. 

Talebe her gün saat albdan 
sekize kadar san'athanelerde 
ameli ders görmektedirler. 
Devam mecburi olmadığı halde 
iki senedenberi talebe fasıla
sız bir surette mektebe de
vam etmişlerdir. 

Halk Dostu Çıkb 
Epeyce zamandanberi neşre

dilmek üzere olduğu ilin 
edi'en "Halk Dostu,, refiki
mizin ilk nüshası bugün çık
mıştır. 

Halk Dostunu çıkaranların 
başında Trabzon meb'usu 
Nebi :z:ade Hamdi Bey vardır. 
Hamdi Bey uzun senelerden
beri g·azetecilik hayatında ça
lışmış, eski bir meslektaştır. 

Gazetenin tahrir müdürlü· 
ğünü de Nizamettin Nazif Bey 
yapmaktadır. Kendilerini teb
rik ve muvaffakiyetlerini te· 
menni ederiz. 

nasında büyük bir halk kiitlesi 
hararetli surette tezahllratta 
bulunmuştur. Bugün lstanbul 
tarafını, Dartilfilnun, belediye 
ve Tftrk ocağını ziyaretleri 
muhtemeldir. 



(90)Bin Seyircili, 
(3) Milyon Lira 
Hasılatı Bırakan 
Bir Boks Maçı 
Şimdiye kadar muazzam 

ıpor organizasyonları, hası
lat ve seyirci rekorlan hep 
Amerikada oluyordu. 

Binaları gibi herşeyi büyük 
yapan, büyük gören Amerika-
lılara bilhassa sporlarda, eıki 
dünyanın yetişeceğini kimse 
düşünemezdi. 

Bütün Avrupalıların bu hu-
ıusta yanılmış olduğu son (Kar
nera) ve ( Paolino ) maçında 
anlaşıldı. 

Spor organizasyolarmı Ame-
r:kalı gözile görmek Amerika
da olduğu gibi seyirci 
celbine kafi imiş. Nitekim 
( Bareslon ) da icra edilen 
bu boks maçı, şimdiye ka-
dar Avrupada görülmemiş bir 
kalabalık huzurunda icra e -
dilmiştir. Bu mühim maçın 
organizatörü bir Amerikalı idi. 
Üç ay evvelinden hazırladığı 
ve dünya ağır siklet şampi

yonluğunun ( dömi final ) i ad
dedilecek bir şekle soktuğu 
bu maçı Amerikalılar bütı;n 
gayretlerine rağmen Ameri
kaya alamamışiardır. 

Oduncu boksör namile ma
ruf İspanyol ( Paolino) nun 
memleketi Barselonda yapılan 
müsabakada bütün İspanyolla
nn ümidi hilafına olarak İtal
yan boksörü (Kamera) galip 
gelmiştir. 

Kamera son senelerde bir
denbire şöhret bulan sıklet ve 
yaratılış itibarile in.sandan 
ziyade deve benziyen bir mah
luktur. Kilosu 130, boyu 2,80 
olan bu boksörü şimdiye ka-
dar yere devirmiye muvaffak 
olmuş bir tek kişi vardır. 

O da Amerikalı (Stribling) .. 
O mağlübiyetten sonra Ame-
rikaya giden İtalyan boksörü 
çok terakki etmiş ve nihayet 
İspanyolların iftihar ettiği müt
hiş ( Paolino ) yu dövecek de
receye geldiğini ispat etmiştir. 

Müthiş Maçın Tafsilab 
Sabahtan itibaren akın akın 

atadyoma seyırcı akıyordu. 
Hatta bazı kimseler yer bu
lamamak korkusu ile geceyi 
açık havada stadyom kapısı 
önünde geçirmişlerdir. 

Maçtan iki saat evvel 
( 90,000 ) kişilik yerler tama
men dolmuştu. 

Evvela maç hakemi olan 
Alman ringe çıkmış, onu ta
kiben halkın çılgın tezahüratı 
karşısında ( Paolino ) yerine 
oturmuştur. 

Maçı ilin eden (Spiker) iki 
boksörün kilolanm töyle ilin 
etmiştir. 
Sağımda İtalyan boksör (Kar-

nera) 125 kilo. Solumda İspanyol 
(Paolino) 95 kilo.. Eldivenler 
altı onstur. Ahaliden sükunet 
bekliyoruz! Maç on iki devre
dir. 

On iki devre neticesinde 
İtalyan Devi müsabakayı ka
zanmıştır. 

Miktarı milyonlara baliğ olan 
bahsi müşterek oynamıştır. 

İspanyollar arasında maçtan 
sonra müthiş kavga olmuş ve 
bıçaklar işlemiştir. 

İtalyan boksörünün ahalinin 
elinden güç kurtarmışlardır. 
Polis muhafaza kıtaatı işe mii-

ÇOCUKLU AİLELERE H. Vekilinin Seyahalİ 

YAPILACAK.. SB~rf ~e~!! 
ÇOK 

YARDIM 

Altı ve daha ziyade çocuk
lu ailelere yardım yapmak i
çin hükumetin "Hıfzıssıhha" ka
nununa koyduğu kayıttan ia
tifade etmek üzere usulü dai

resinde müracaat etmek la

zımdır. Fakat meşguliyeti olup 
ta bu işle uğraşamıyanlar bize 

resim ve adreslerini bildirir
lerse biz alakadar olur, te
şebbüste bulunur, alacağımız 
neticeyi kendilerine bildiririz. 

Bunları gönderirken aynca 
vesika ve hüviyet varakası gibi 
evrak göndermiye lüzum yok
tur. Resimlerin de iyi çıkmış 

olmasına itina olunmasını rica 
ederiz. .. 

Kanuni haklarından istifade 
etmek için bize resim gönde:
ren iile gruplarım dercedi
yoruz: 

1 Kocamustafapaşada, 
Zeynel Ef. sokağında, cami 
ittisalinde Hüseyin Ef. ve refi- • 
kası Kamile H. · 

Çocukları: Süleyman, Leyli, 
Ömer, İsmail, Tahir, Naciye, 
Zehra Hanım ve Efendiler. 

2 - K.!dıköy İkbaliye ma
hallesi Kamil Ef. sokağı 44 

numarada İsmail Et. ve refikası Çocuklan: Yoda, Siminto, Vi
Binine H. da, Ester, Dudu, Rahel Ha-

Çocuklan: Münevver, Zeki- mm ve Efendiler. 
ye, Zehra, Nevzat, İhsan, Hak- 5 - Galatada Çeşmemey-
kı H nım ve Efendiler. 1 danı Y olcuzadeler Lüfer so-

3 - Kasımpaşada Zincirli
kuyuda Mümeyyiz sokağında 

6 numarada merhum Rifat Ef. 
refikası Zehra H. 

6 Çocukları: Sami, Nuri, Şev
kf~ Cami, Nafize, Rıfkiye Ha
nım ve Efendiler. 

4 - Balat Hızırçavuş ma

hallesinde Ayan caddesinde 

30 numarada marangoz Ne
sim Ef. ailesi Madam Malkona. 

kak 12 numarada Sadık Efendi 
Refikası Dilber Haııım. Çocuk
ları: Ali, Arif, Niyazı, Aziz, 
Enver, Halil, Hasan Efendiler. 

6 - Beşiktaş, Sinanpaşa 
bakkal sokağı, elektrik deposu 
karşısında 12 numarada Meh
met Efendi, refikası Emine 
Hanım; çocukları: Lemi, Emi
ne Yaşar, Seyfettin, Şerafettin, 
Nevzat, İsmet, Feriha Hanım 
ve Efendiler. 

Noksan Basküller Balıkesir - Kütahya Hattında ... Gece Vapurunda 
Ötekine, Berikine işaret 
Eden Bir Münasebetsiz ... 

Sahipleri Mahkemeye 
Verildi 

Polis altıncı şube memurları ı 

üç gündenberi şehirdeki bas
külleri muayene etmektedir. 
Birçok odun, kömür çimento 
ve erzak depolannda, her 
çekisinde 25-30 kilo noksan 
tartan basküller bulunmuş ve 
müsadere edilmiştir. Bu hileli 
baskülleri kullananlar mahke--
meye verilmişlerdir. 

dahaleye mecbur kalmıştır. 

Mühim Bir Haber 
Spor sütunumuzda yaz-

mıştık. Mekteplileri ku-
lüplere gitmekten meneden 
talimatnamenin kaldırılmasını 
veya hiç olmazsa tadil edil
mesini, aksi takdirde Türkiye 
sporunun vefat edeceğini yaz
mıştık. 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre Maarif vekaleti 
mekteplerin kulüplere girme-

sini meneden bu emri geri almış
tır. Bütün Türk kulüpleri ıe
vinsin ! Bu haber en iyi bir 
müjdedir. 

• 
iki Kamyon Soyuldu, 

Paralar Alındı .... 
Dursunbey, ( Hususi ) -

Buraya bir buçuk saatlik ( Se
lima ) köyünün camiinden se
kiz adet kıymetli halı aşınl
mıştır. Hırsızlar aranmaktadır. 

Kamyonu Karşılayanlar 
Kütahya, ( Hususi ) - Şo

för Ali Efendinin idare ettiği 
bir kamyon Kütahyamn üç 
aaat mesafesinde üç silihb 
adamın tecavüzüne oğramış, 

yolcu ve ameleden ( 3 ) bin 
lira kadar para alınmıştır. 
(48 - 56) kilometre dahilinde 
bir mühendisle bir müteahhit 
soyulmuş, yirmi İngiliz ve 
( 1300) varakai naktiye aşınl
mıştır. 

Kesikbaşlı Ceset 
Dursunbey, 30 (Hususi) -

Şehrin üç saat mesafesinde 
başı kesilmiş bir erkek cesedi 
bulunmuştur. Kıyafeti itibarile 
bunun bir amele olduğu mu
hakkaldıt'. Fakat yapılan tah-

kikate rağmen hüviyeti anla
şılmamışbr: 

Yüliyüsbergem Muha
sebecisi De Soyuldu 

Dursunbey, 30 (Hususi) -
( Yülyüsberger) inşaat şirketi 
muhasebecisi otomobil ile ame
leye para dağıtmak üzere ha
reket etmiştir. Şehrin yarım 

ıaat yakınına otomobilin öııüne 
üç kişi çıkmış, şoförü tehdit 
ederek arabayi durdurmuş, 
muhasebecinin tabancası ile 
800 lirasını almış, otomobili de 
bozduktan sonra kaçmışlardır. 
Bu işi yapanların Çal kazasın
dan halıcı İsmail ile amcaza
desi olduğu zanolunuyor. 

Son birkaç gün içinde Kü
tahya - Balıkesir hattı güzer
gihı ve civarında vukua ge
len bu hadise gösteriyor ki 
buralardaki inzibat teşkilatı 
noksandır. Filvaki bu havalide 
altı bin kadar amele çalışmak-

Evvelki gece Kadıköye ha
reket eden gece vapurunda 
bir hadise çıkmıştır. Kafası 
tütsülü bir gümrük memuru, 
zevcesi ve hemşirelerile vapur
da bulunan Ekrem B. ismin
deki zatın ailes"ne münasebet
siz işaretler yapmıya başlamış, 
bu yüzden kavga çıkmış, vak' -
aya sebep olan sarhoş tutul
muştur. 

Konya Valisi 
Konya valisi iki ay izinle 

buraya gelmiştir. 

Büyümeden Söndürüldü 
Kurtuluşta, Ortameydan so

kağında Madam Filonun evin
den yangı" çıkmış, sirayet 
etmesine n.ıı.::) ..!an verilmemiştir. 

tadır. Fakat bütün mıntakamn 
asayişi üç jandarma ile bir 

karakol kumandanının uhtesinde 
dir. Vaziyetin icabı olarak bu 
teşkilatın genişietilmesi bugün 
için bir zarurettir. 

H. Naci 

İmzalanacak 
Değildir .. 

- - ~ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştll 
Beyi Sofya istasyonunda sefs• 
retancmiz erkan ve mernut" 
!arından başka Bulgar hariciye 
nazın, birçok Bulgar ricali ,.e 
kıral namına da yaverleri st' 
lamlamışlardır. Gece Hariciye 
V ckilimizin şerefine hariciY.e 
nazırı M. Buroff t~.rafmdan bit 
ziyafet [verilmiştir. 

Tevfik Rüştü Beyin SofyB)~ 
ziyareti resmi, bir mahiyetl 
haiz olmamakla beraber fır
sattan istifade edilerek BalkaJI 
milletlerinin Balkan işlerinde 
teşriki mesailerine ait busus11! 
hakkında noktai nazar teııtl 
edilmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey Bulgııf 
gazetecilerini kabul ettiği sı· 
rada: 

- Bulgaristan ile Türkiye 
arasında muallakta buluna1' 
meselelerin kaffesi halledilmiş 
olduğundan bu seyabatiıJle 
hususi bir maksat atfedilme
melidir. . 

Binaenaleyh bur.ada siyasi ~il 
vesika imzası da mevzubah15 

değildir. Sadece dostane ınii' 
kalemelerde bulunulacaktır·" 
demiştir. 

Tevfik Rüştil Bey lınricİYe 
nezaretinde hariciye nazırı j)e 
uzun bir mülakatta bulunıııııŞr 
bu mUliikatın hitamını müteıı· 
kip Bulgar hariciye nazırı d~ 
Bulgar başvekili ile konuşınıı~ 
tur. Tevfik Rüştü Bey geccl'1 
sefaretanemizde geçirmiştir. 

·Bir Tavzih 
Buna Salgın Dennıezse 

Neye Denir? 

Gazetenizin 29 teşrinis8~ 
930 tarihli nüshasında KuşF9' 
lazı Y eniköyde salgın halind~ 
dir unvanı altında bir b~ 
görülmüştür. Filhakika teşriııl' 
evvel ve teşrinisani ayları ııı~ 
fında Y eniköyde münferit bile 
Difteri vak'aları görülmuŞef1 t 
iki ay zarfında üç çocuk \' -~ 
etmişsede lıastalığın saltjf 
bir şekilde o!madığı, son <' 
hafta zarfında Y eniköy ~ 

d · o·Ft · k~ cıvarın a yem ı erı va ıı' 

zühur etmediği, mezkür ıt' 1 1 
takadaki mektep çocukh1r''~e 
aşı tatbikine ~evam e~il~1e!f 
aoıduğu beyamle tavzıbı !; 

fi yet olunur efendim. "6ıl 
lıtanbul Sıhhı;t ve içtima1 ınıı 11' 

müdürü 

Ali Rıza . bit 
Son Posta : Herhang'1 de' 

yerde bir hastalık zuhur e le' 
bilir ve salgın haline de gdılr 
bilir. Mukabil tedbir ah0 sıı~ 
tan sonra geçer, gider. ~iıı• 
gına, salgm demekten çe 

miyelim, a canım 1 

Büyük Bir Balı~ 
Dün Balıkanede 

Teşhir Edildi . e 
-- •5fıt1 

Dün balıkaneye ıııı ı ~ 
nadir tesadüf olunur rn~:ı·~ıfliŞ• 
bir Yunus balığı ge~ıJ}cteı' 
bir müddet teşhir edıl ~ıe<' 
sonra yağı çıkarılmak tıJPı 
satılmıştır. Bu balığın uz(~) 
üç buçuk metro olup 
kilo ağırlığında idi. 



Kari Gözile 

Gördüklerimiz 

... 
Türk Kadınının Çalışma Kud- Kadın Ve Kalp İşleri 

&ir Tütün Taciri 
retine Bir Delil Daha 

Bir Genç Kızın Hikayesi 
:ibali Fabrikasını Gidip Görünüz, Herhalde Memnun . 

Şikayet Ediyor 
~rıdenl:ı tütün ticareU lle meıı;u 
tef lttayım ; birçok zamandanberl ga

"' tlıltlıı tütün inhiaar idareal hakkında 
"lllıııt· 

' 'e Müftehir Dönecek, Güzel Bir Eser Göreceksiniz Ailesinin Kurbanı Olan 
~ •llrınızda yazdığımz pek haklı 

~ )'ctıcrt taldp etmekteyim. Bundan 

~ltı ay mukaddem inhiaar ldarealnin 

ı... dcpolanndaki murakabe memur-
"'flııırı 1 " • 
' maaş annı tuccar vermeyıp 

~ lr ldareal tarafından verileceğine 
~ bir tamim verilmitti. ftte o i'nn
~ berı tüccar bu maatab vermiyor ve 

~lr idareal memurlanna ke~di 
~ l>rdu. Buiiln her na1ılu Tütün 

~lr idaresi lıtanbul baımlldfiriye
~ 'Q aldığım bir tamimde ıöyle 
'~ Or ı (Tüccar depolanndaki vezin 

11,_ 0rıtroı memurlanmlZ badema devalr 
"iU· 'il 1 •ııbahlan aaat dokm buçuktan 

ı.. lkJye kadar ve blr aaat yemek 
~I~ 
~ ilden aonra aaat birden mevsim 

~ll~le dört buçuğa kadar . ifayı vadfe 

~d e bulunacaklardır. Tüccar tara-

1\oı,~ll bu müddet haricinde memurla-

1\ l\ vazife gördürül.::lüğü takdirde 

~~I •aat veya kOsuru için elit, onu 

>ıtııı~crı her saat veya küsuru için de 

~lı. 1 beş kuruş fazla meaaJ ücreti 

~ edilecektir.) 
ld llelcrdcnberi tütün ticaretlle lttlgal 

~ ~ lıtanbul tütün tüccaranı bu gibi 

ttı-Q 111 tıılın, daha doğrıııu hotbehot 

'-ııt.cıı bir emir karşısında kalmamıştır. 
~ idaresinin bu güne kadar 

'~a gösterdiği müşkül!t yetmiyor 
't ilbt bir de bu m.ısrafı çıkarması 

'r ~Ilı n dereceye kadar doğrudur? 
~ ,1 lnh'ıınr müdürU umumiai Behçet 

111hlıar bütçesinde görünecek açığı 
~ tardan alacağı bu saati mesai ücreti 

'1 illi kapayacaktır? Eğer bu fikirde 

~~t Pek yanılıyorlar. Çünkü tüccardan 
~ l'~cağı on bin veya yirmi bin Ura, 

~•tığı kepatamaz. Bu tekilde lnhlaar 

~t'İnln eairi olan tnccan himaye 

'r,lı tlt hiçbir makam yok mudur? 

~ lltnuaı tOtiln tUccarlanna : 

~ ~diler, ılz bu memlekette tütnn 

'llı ctlie l9Ugal edemeuinlz 111 mi de

~ lıtenlyor ? Eter bunu ı3ylemek 
'ıt lltlarıa, bu ılSzleri böyle kaçamakla 

~tltildc tellffuza ne hacet ? Reamen 
\ ttanclcri kapayınız deaioler. Biz 

~1 hPacağımı%1 bilelim. Ve meaele 
111 

.\ı IUıaun. 
'~•dar makamlann nuan dikkatini 

1llıeıtlz.i rica ederim efendim. 

Tiltün tüccarlarından 

Ali Hüsnü 

" Cevaplarımız 
't 11ltıır:ıda M. Reşat Beye: 

\\ı'4 °1 Parası hakkındaki tlklyetlnfd 

~t hftıız rnüe1&lae amirliğine bildiriniz. 

~ :1•cnızın huauai vaziyetinden dolayı 
tq, tıeıcden bab11etmemekte bizi ma• 

ıatiin~ uz. 
A.tı ... 
~ karada Hurşit Beye: Temas etti-

' 
111

tacle tamamen 9ahıidir. MalO
~· bahsetmek istediğiniz bu zabn 

""-cıı-., huıundup vekllete ıönderini• 

Tiitiin tasnif eca lıanımlar l, başında ve 
Geçen ~ tütün inhi a cıgaralara göre muhtelif hartr 

idaresinin Cibalideki fabrika- manlar yapar. Harman edilmif 
amı gazdik. Bu ziyaretten son- tntünler kıyma makinelerine 
ra bu işin tamamen fenni bir verilir. 17 kıyma makinesi 
it olduğu, mütehassıslar& ihti- vardır. Her biri saatte t 70 kilo 
yaç bulunduğu, ve bürokra- tütün kıyar. Bu makinelerde 
tik adamlar elinde fena idare kıyılan tütünler hava borularile 
edildiği hakkındaki kanaatimiz üst kata çıkar. Orada cıgara 
kuvvet buldu. makinelerine verilir. Cıgara 

Cibali fabrikası, belki de makineleri en yeni sistem ma 
Türkiyenin en büyük fabrika- kinelerdir. Bu makineler saatte 
larından biridir. Burada iki bin 50 bin, günde 400 bin cıgara 
amele çalışır. Bunların çoğu yapar. Fabrikada bu makine
Türk kızı ve Türk kadınıdır. lerden 49 tane vardır. 
Fabrikada günde 20 - 25 bin Bu sigaralar paketleme ma
kilo tütün işlenir ve 18 milyon kinelerine gider. Orada ma-
cıgara yapılır. Buraya tütünler kineler vasıtasile paketlere 
denk halinde girer, kutulara yerleştirilir. Fabrikada 27 
doldurulmuş, sandıklara yer- paketleme makinesi vardır. 
leştirilmiş, sevke amade bir Bu makineler saatte (3800) 
halde çıkar. Bunun için de paket doldurur. Yalnız aladan 
birçok ellerden geçer. Birçok yukarı olan paketler elle dol· 
ameliyeler görür. durulur. 

Evveli alt katta tütünleri Bunlardan başka tütün pa-
mütehassıs kadınlar tasnif ketleme makineleri vardır ki 
ederler. Tasnif edilmif tütün- burada da tütünler paketlenir. 
leri harmancı alır. Muhtelif l On dokuz paketleme makinesi 

~~'/ . 
~ numarası: 43 PEYAMi SAFA leri yaşarıyordu. Rus kızının 

uğradığı korkunç pişmanlıktan 
kaçacaktı. Asla.. O da, Ruı 
kızı gibi sahtelikten iğreniyor. 
Macit sahte bir insandır: Bunu 
kendi ağzile itiraf etmemiş· 
midir? Neriman niçin bunu 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

l'ATİB-BARBİYI 
ıİt~llta, kendisinde böyle ge- 'ı Kim bilir, para bulmak ıçın 
~l>h heveslerinin tarihçesini ne kadar yoruldu, sarraflar ve 'h- t.ı:n surette babrlayor ve komisyoncular arasında ne ka
~t tti azalıyordu. Ne büyük dar dolaşb, yüzü ne kadar 
-~ llk~u ile istediği şeylerden sarardı! Neriman, babasının bu 
k. \l .. k .-..titi .çu sebeplerle nefret parayı bulamamış olmasını te-
~~ d tıı düşündü. Bu, onda, meni ediyordu. 
~~bildt!a olmuş bir değişme Kalbi ısınmıya baıladı. Ba-
,. 'i ,. b 
~~~ti .1 u, adeta onun şah- hasmı ıevindırmek arzusu, 
l tti; ııh Ören esaslı ruhi ha- onun bir an için boşalan içini 
d~bilece'!.l.ta_, ~unu~ bile deği- yeniden dolduruyordu. Kim 
~~~· rnı hıssedıyordu. Kaç bilir ne memnun olacak! 
~~ abası onu " maymun Tramvayın daha hızlı git
~ tılt.it kız~nı ,, diye okşıyarak mesini istiyor ve babasının 
~ "a ttnuşti. Baloya gitmek- aevincını görmek için sabır
~~'t, Nge~tiğini babasına söy- sızlanıyordu. 
~''•rı~tıınan belki ayni hitap Kendi kendine: '1 Ah... Ben 

ita bili a kalacakb. Fakat bir alçak değilim! Hayır, ben 
r ile kadar ıevinecekJ bir alçak değilim." dedi. Göz-

o güne kadar habrlamadı? 
Fakat, bir an için duyduğu 

bu hislere itimadı da yoktu •. 
Acaba tekrar değişebilir midi? 
Bu hislerin sebeplerini aradı. 
Rus kızının hikiyesi, Macit .• 
Fakat aade bunlar değil. Ba· 
loya gitmek için ona babası da, 
şinasi de izin vermişlerdi, artık 
o buna muktedirdi, artık balo, 

menedilen bir günahın cazibe
ıını tamamile kaybetmişti. 

Şinasi: " Olamaz 1 ,, deseydi, 
Neriman bugün büsbütün 
başka türlü hissedebilirdi. Bu-
nu tamamile anladı. "Ah ... Be
nim zıddıma gitmemeli ... Bana 
karşı ters hareket etmemeli ••• 

Kızların Hali 

yemek esnasında 
vardır. Fakat yalnız alb tanesi 
lçabşır. Çünkü tütün sarfiyatı 
azalmış, sigara sarfiyatı art
mııbr. Evvelce %70 nisbetin
de ttitfuı, %30 nisbetinde aiga· 
ra sarfedilirmiş. Şimdi aksi 
vakidir. 

F abrikamn en mükemmel 
kısımlarından birisi de paket 
kutularını yapan dairedir. Bu 
dairede günde 200 bin kutu 
yapılır. Kutu yapan makineler-
de son sistemdir. 

Bu suretle hazırlanan kutulara 
cıgaralar elle doldurulur. Ku
tular ve paketler sandıklara 

Bir Mektup 

Geçen gün genç kızların 
annelerinden çektiklerini yaz
mıştım. Bu yazıyı okuyan bir 
genç la~ l>ana bir inektUp 
yazıyor, diyor ki: 

" Siz annelerin genç kızlu 
lçln bir sansör Ye bir murakıp 
vazifesini gördüklerinden bah
aederek onları ıikayette haklı 
buluyorsunuz. Halbuki ben 
fiklyetimi blru daha tqmil 
edeceğim, ve annemden deii.J, 
ailemden fiklyetim olduğunu 

ICSyliyecetbn. 
Tavuğun, çıktığı yumurta 

kabuğunu beyenmemeai gibi, 
bu iddiam da size garip gö
rlinebilir. Fakat ne yapayım 
iri bu bir hakikat. Ben oku
mak iatiyen bir kızım. Liseyi 
bitirdim. Tahsil ha vesi mi alma
dan hayata ablmıya mecbur 
oldum. Evde ihtiyar annemle, 
hasta babam benim yardımıma 
muhtaçtırlar! Onları yaşatmak 
için kendimi öldiirmiye karar 
verdim. 

Mektebimi bırakbm, kitap
larımı kapadım ve çalıtmıya 
başladım. Bugiln yüksek mek
teplerin önünden geçerken 
içim titrer. Okuyan kız ve ka
dınlan gördükçe içimde bir 
hasret sızısının yüreğimi yak
tığını hissederim. Öyle zanne
diyorum ki okuyup yüksele
bilseydim ben de bir şeyler 
olabilirdim. Onun için ken-
dimi ailemin kurbanı addedi-
yorum . ., 

Kızım, senin derdin sana has 
değil ki; bu, değil yalnız bizim 
memlekette, bütün dünyada 
çok tesadüf edilen umumi bir 
derttir. 

Onun içindir ki şimdi me-

doldurulur. Fabrikada günde -ziyaret etmelerini tavsiye 
700 s~ndık yapılır. 

Fabrikanın bütün faaliyetini riz. 

ede-

uzun uzadıya anlatmak çok yer Diyebiliriz ki inhisar ida-
tutar. Yalnız şu kadarını kay- resının diğer sahalarda yaptığı 
dedelim ki bütün bu işleri bütün hataları, teşkilatındaki 
Türk kızları ve Türk hanım- bütün kusurları bu fabrika 
lan yapıyorlar. İyi bir idare, kapatmaktadır. Netekim müdü
muntazam siy şeraiti içinde riyet Maliye Vekiletine hesap 
Türkün ne yapabileceğini gör- verdiği zaman daima bu fabrikayı 
mek istiyenlere bu fabrikayı öne sürer. 

Ben vicdansız bir kız değilim.,, 
diye düşündü ve birçok insan
lar için, Birçok anlarda tabii 
olan bu mizacı kendisine mah
bir ınv huy zannetti. 

Tramvay Beyazıttan geçi· 
yor ve Fatihe doğru ilerliyor
du. F atihl F atihl Beyoğlu 
arkada kalıyordu. Aylardan 
beridir, ilk defa bugün, Neri
man Fatihe bu kadar istekle 
gidiyordu ve Beyoğlunun ca
zibesinden kendini kurtarıyor
du. Çünkü, ne olursa olsun, 
kalbile yaşıyan bir kızdı ve 
ilcalarına hakim değildi, bü
tün duygularını teşhir ettikçe 
rahatlıyan bir mizacı vardı ve 
samimiyeti seviyordu, samimi
yeti halis bir şey gibi seviyor
du. 

Şehzade bnşından geçerken 
sokaktaki yolculara bakarak 
düşündü: 0 Şüphesiz bunların 
içinde ne kıymetli insanlar 

var 1 ,, dedi. Hatırına hep 
gitar çalan Rus artisinin arka
daşları geliyordu. 

Aylardanberi kendi ken
disile çok dövüşmüştü. Kendi 
kendişile bir sulha ihtiyaca 
var. Bunun için evvela onu, 
onları, babasını, Şinasiyi tat
min etmek lizım geldiğini 

anlıyordu. 

Eve geldiği vakit, Gülter 
ona dedi ki: 

- Beyefendi, Ferit Beylere 
gitti. Şinasi Beyle Ferit Bey 
onu alıp götürdüler. Bana da 
sıkı sıkı tenbih ettiler: 44Neri· 
man gelirse, yemeğini yesin, 
beraber çıkıp Ferit Beye geli
niz!,, dediler. 

Neriman evvela bunu tabii 
buldu. Eskiden F eı·itlerde sık 
sık toplanılırdı, arada bir ba
bası da bulunurdu, bazı darül
fünun hocaları da gelirler, cici-

1 Suvare İçin 

Tam mevsimidir. Bu elbise 
Ye bu şekil mantolann son 
zamanda, suvarelere giderken 
giyildikleri çok görülüyor. Göz 
alan, çok zarif bir kıyafettir. 

deni memleketlerde herkesin 
müsavi tahsil imkanına malik 
olmasını temine çalışıyorlar. 
Fakat bugünkü cemiyet teşki

latı içinde buna çare bulma}( 
mümkün değildir. Siz ailenizin 
değil, cemiyetin kurbanısınız. 
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<li miinakaşalar olur, yahut 
saz çalınırdı. 

Neriman birdenbire sordu: 
- Babam neyini de bera

ber aldı mı? 
- Aldı. 
Neriman soyunmadan ye

mek odasıne girdi. Geceyi 
Feritlerde geçirmenin nasıl 
olabileceğini düşünüyordu. Es
kiden orada çok eğ1enirlercli. 
Fa'cat Nerimamn babasile ve 
Şinasile haşhaşa kalmaya ih
tiyacı vardı. Dönerken yolda 
konuşmıya karar verdi. 

Yemeğini acele yiyordu. 
Bir aralık başını kaldırdı, 
Gülterin kendisine garip bir 
tarzda baktığını gördü. Gül
ter, gözlerini Nerimandan a-
yırmıyor, gülümsiyor, fakat 
mühim bir şey söylemek iste
diği halde karar veremediği 
hissediliyordu. Halinde bir 
yalvanı ta vardı . 

(Arkası var] 
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Buharada Öldürüldükten Sonra Efganda 
( Nasıl Tahrikat Yapıldı ? L _____________ Anlatan: Agabeko/: 21 

Moakovaya gider gibneı re.ofu oski vazifcainde ipka 1 vaziyet tesbit edildi. Apreao
Trilisaer beni yanına çağırt- etmelerini rica ediyorlardı. fun cehaleti yUztbıden dtiflllea 
mıştı. Ve Türkistan gitmek- Derhal tahkikat yapıldı ve öğ- hatanın tamir edilecek dene• 
~iğimi, fakat daha evv:ı lran renildi ki bu me!duplar, A~ lt>rc varmamq olmuuıdan mem
uyan mıntakaaına ~grıyar~ resofun malümatı ile gönde
wkua gelen haraketin hakild 1 rilmişlerdir. 
saikini öğrenmekliğimi, halkın t k - · ti · · b . . ran omunıs ennın u tc-
bu haralcP.t karşısındakı vazı· bbn il A f ı h' 

t . f 'lizl · b h al şe s , p1eso un e ıne ye ı ve ıngı enn u a v d v. al • . . 
karşısında nasıl bir hattı ha- ~~ eyhıne bır ne~ıce ver-
reket takip ettiklerini tetkik mıştı. Blltün bu hadiseler ve (Arkuı Yaat 
etmemi bildirdi. -------9+-4•--------• 

Toplıyacdğım malümab değ- /nşaafl na/ıal Q 116 1 -1 •ı I 
rudan doğruya ve ilk vasıta r~ ıg ıv1.aıeuen ırıeseıe 
ile ( Triliaser ) e bildirecektim. 
lran hududunda bulunan ( Aş
kabat)• gelir gelmez Türkis
tan ( O. G. P. U ) teşkilfib 
reisi ( Karubıkiy ) e müracaat 
ederek isyan hakkında ma• 
limat istedim. Kanıt.ki eski
denberi çok iyi gCSriifttlğllm 
bir arkadqımclı. 

• 
Çimento işlerinde Tröst 
Var Mı, Yok Mu? 

Bu hususta g&rllfmek llzere 
beni öğle yemeğine davet etti 
Ye yemek yerken btıtiln bil
diklerini anlatb. Bu hiklyeden 
çıkan netice fU oluyordu ki 
benim bu seyahatim, tamamen 
lüzumsuz bir tekle giriyordu. 
Çünkü lran bükümeti az za
manda vaziyete lılkim olnıuf, 
Horasan civanndaki Kürtlerin 
yardımile isyanı baabrmlf ve 
kaçabilen 700 kiıilik bir kuv
vet Sovyet hududuna iltica 

etmişti. Bu adamlar, timdi 
Sovyet hfildimetine mtıracaat 
ederek Türkistan arazısıne 
geçmelerine ve orada yerle,
melerine müsaade istiyorlardı. 

Karuuki vaziyeti daha ev
nl Moakovaya bildirmişti, Ve . 
kanaatine göre SalirCamn 
bu hareketi bir ibtilll mahiye
tinde bulunuyor, Sovyet hnktl
meti bu harekete milzaheret 
etmekle bllylik bir hatcSya 
düşmüş oluyordu. 

Gene (Karutski) nin fikrine 
göre Horasan civarındaki asi
lere yardım etmek suretile 
burada bir nevi (Tampon) 
vücuda getirmek ve bu (Tam
pon) villyete her zaman aer
bes yardım yapmak hem 
miinasip, hem de mllmkiln 
olurmUf. 

Serdar hana yardım yapmak 
için değil, fakat bu noktai 
aazar.ı tahakkuk ettirmek için 
(Karutski), Moskovanın verdi
ii . talimat bilihna 50 kadar 
hudut muhafwna tebdil kıyafet 

ettirmİf, ellerine mitralyözler 
ftrlDİf, fakat kunet kili 
gelmediği İçİD biqey yapmak 
milmkün olamaJDlf. 

(Karutski) bu ifte, bütün 
kabahatin konsolos (Apresof) 
ta olduğunu sCSylüyordu. Az 
müddet içinde Moakova hü
kümeti de hatasını anlamııh. 
Derhal konsolos Apresofu 
tebdil ettiler. Yerine (Krcje-

minski) isminde yeni ltir ko~o
los gönderdiler. Meşhur siyaai 
tcşkilit · mümessilliğine de ev
Telce Çinde çalışmış olan 
Bravn isminde birini getirdiler. 

İki hafta sonra Aşkabat 
postanesinde mazruflar içinde 
iç mektup bulunuyordu. Bunlar 
Stalin, Çiçerin ve Cerzinskiye 
bitap ediyor ve lran komüniat
leri tarafından &6nderiliyordu. 

lran komilniatleri, bu mek
taplarmda eski kouol• Ap-

İki Taraf Dinlendi; Şimdi Vaziyet 
Tetkik Olunmaktadır 

Sen senelade memlelc.tte /aaligete ıeee• 
6ü- çimento ftı6ri/um 

Eakilıisar, Aslan, Zeytinburnu, 
Kartal çimento fabrikalannm 
aralarında bir tröst yaptıldannı 
yazmıfbk. Bu btıytik tröst 
M. Şor, Keseryan ve saire 
gibi bliylik sermayedar
lar tarafından idare edilmek
tedir. 

Gazetemiz ilk Cince cimento 
üzerine Türkiyede bir trast 
yapıldıjını yazdı. 

Bu haber &zerine çimento 
üzerine it yapan tilccar l.tan
bul Ticaret odasma müracaat 
ettiler. Oda bu maelenin tet
kiki için iki komisyon tetkil 
etti. Komilyonun biri çimento
da ihtikir yapdcLğmı iddia 
edenlerden, diieri de çimento 
tröstil mGmeailleriaden mil
rekkepti. Çimento tr&dlbıiln, 
amele iicretlerinde, k6mflr 
fiatlannda bir y6beldik olma
dığı halde bundan enel I~ 
l 20 kuruta uttılan 50 kilo
luk torbalan halen l 60 • 170 
kuru,a satması doğru olama
yacağım ileri ıtıren ttıccarlar 
şu fikri mGdafaa etmektedirler: 

-
11 Avrupa çimentoculan ton 

başına 625 kurut gflmrük res
mi, %6 muamele vergisi, liman 
tahmil ve tahliye ilcreti ve 
aynca fabrikalanndan l.tanbu
la kadar navlun parua verdik
leri halde piyasada Avrupa 
çimentolan nekadar paraya 
sahlıyorıa, yerli çimento da 
ayni fiata satılmaktadır. Me
vaddı iptidaiyesi memleketi
mizde bulmıuı, pmrnk resmi, 
navla ,......, limaa tahmil 

ve tabliye 8creti vermiyen 
tibaal tarza modem ve amel. 
ucuz olan çimento ıwaayiimidı 
çimentoyu daha ucuza malr
etmem ve satmua icapecler.,. 

Çimento fabrikacalan ba 
iddiaya mukabil f11 noktayı 
müdafaa ediyorlar: 

-•A91Upada çimento fab
rikalan tr6st yapmqlar. Bu 
trhtler fiatlan ynbek tutmak
tadır. Dahib utqlardan fazla 
kazanan bu fabrikalar muattal 
kalmamak için harice ucuz fi. 
atla ihracat yapmaktadarlar. 
Saniyen TDrk.iyede teaiat ve 
aaire daha pahahp malola
yor vesaire vesaire. •• 

iıcaret odamız her iki ta
rafın da mlitaleuuu almqtır. 
Meaeleyi tetkik etmektedir. 

Çankın Yolunda 
Şakiler iki Kadını 
Alıp Götürdüler 

Çanlan, (Huml)- Çaanlan • 
Ankara yolu lizerinde tof6r 
Mehmet Efendinin idare ettiji 
kamyon ( Ravli) cNarmda alb 
silAhb adam tarafından soyul· 
mUf, kamyon yolculanndan 
Behiye ve Sare isminde iki 
kadın qyalarile beraber şakiler 
tarafından alımp götllriilm~ 
ttır. Bu hususta Behiye H. m 
annesi Zilha Hanım bura müd-
deiumumiliğine müracaatta bu
lunmUflur. iki taraflı olmak 
üzere jandarma takip müfre
zeleri baydutlann takibine çık
llllfbr. 

POSTA 

Halledilen Bilmecemiz 

.-
Sinemalar 

MARIE BELL, RICHARD TAUBER, MAURICE C 
V ALIER ve saire pi en büyiik artistleri tamt:nıt o1'f 

ELHAMRA SİNEMASI 
Ônümllzdekl pazartesi aqamı BÜYÜK GALA OLARAK Yol CAJ.~ 

denilmekle maruf ve ll'hhar ve mükemmel bir lirik teDor '11 .. 

J AN KIEPURA'yı 
Dilber artist BRlGIT HELM ile birlikte çevirdikleıl 
co·şKUN BELDE 

Muhteşem filminde takdim edil-.:cektir. 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Anadol~ 
icra buyurduktan tetkik ve tetebbu seyahatlerinden ın 

bazı intibaların bu akşamdan itibaren 
E L H A M R A ve M E L E K 

Sinemalarında irae edileceği tebşir olunur 

Yann akşam: BÜYÜK GALA OLARAK 

ASRİ SİNEMADA 
Gaatcrllecek miithif, hini, cazip Ye 9ayanı hııyret bir şahe~~ "' 

....Uala ea sini filmlerinden biri olan n P ATHE COLOR ' 
tnflkaa tabl1 olarak kıanaen renkli yapıl-

G A R P 
Fllmlı CLAUDIA VITRJX - JAQUB ICATELAIN - ve LUCIENNE D.A. 

rlbl m8fbur utl•tler tarahndan temall edılml9Ur. 

Perde aralarında zengin varyete programı 

Soldan Safa, Y a/uudan Afalı: ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 
1 - Kolay 5, bir maden 5 ?ek Yakında 
2 - El içi 3, yatl 3, p 

ıa::Seaüıs.d&t.._ rtisti 
biri 5 

4 - Kapek 2, nota 2 
5 - Yakala 1 3, namus 3, 

ekmek 3 
6 - Yiyecek, içecek 5 
7 - Uçan 3 incecik deri 

3 bol değil 3 
8 - Memleket 2, bu 2 
9 - Kadın ismi 5, ağzın 

kapağı 5, 

10 - D6rt duvar arası 3, 
anne 3, istikbal 3 

11 - Doğru değil 5, dur
gun 5 

Gülhane müsa
mereleri 

GfUhaae mllHmerelerlnba llçGncbll 
tepbılaaabWa otusunc:u puar sini 
muallim Zeki Faik Bqla rtyuetl 
altında yapallDlfbr• 

1 - Doktor Şeref S.7 tarafanclaa 
mide kauerL 

1 - Fevzi &., Urafmdu Wr tlfe 
vak'umda iri telell&aat .. bulU. 
mGdcletl d..,..., 

S - Doktor 11aJr1 a., tanfuuı .. 
Hak.Ti afatta otohemoterapl. 

.. - Doktor ima a., tanfmdaa Ke
..... .,.,. taWt YulJ9IL 

5 - Doktor lbaaa Arif a., tanıfaadaa 
Uroaelec:taa lle dahln nrld7elojnfl. 

6 - Muallim AWllkadlr a., tarafua. 
du Rle allrrMI t8-lrl W.lal ._... 
1111 t&berklloa " ... atelduL 

7 - Doktor Kla.a a., tarafuldaa 
Astro• 1uan luldaıula tebllfatta bula
..-.. " ........... wlll• • .,,. 
Hlda,.t AWllbcllr... ... ........ 
ıc....ı. Lltfl Barlwaettla ..,..... ..... n• ......_.. Dr. Ki-. Sil.,
.... a.,ı.. lftlrak etmlflerdir. 

Sineması 

Açılıyor 
._ ________ Bir Kavuk 

--• 7 kinunuevvel --• Majik sinemasında 

Garp Cephesi 
Dart piyadeler 

amamlle FRANSIZCA SÖZLO 

Devrildi 
Muhasipzade 

Celil Beyin 

Tarihi 
komedisi 

IViuhbralı 

Takvimi Ragı 
931 

Senesi tab'ı çıkmış 
Ea ahib takvim ve heyet malimabm bu •merde bulaca 
Ba eser ayni zamanda mnbmmel bir maUimat hazİll 

BeJİD eHri olan " 1 abimi Ragıp " m taklidi 
.. Rapp Takvimi" aavaıüle piyuaya çakan bu 

tamamen yanhf va uhteclir. 
Binaea.deyla ..aelerdenLeri tanı:ımt olan "Takvimi 
m b•fll"'akl mukacldimcMle Mahmut Ragıp imzuuaı 

lanm muhtertsm karilerimize tavaiye ederiı· 

czr fiab 25, mücelledi 35 ){. 
NAŞiRi KANAAT KOTOPHANESI 

Belediyenin 
Bir Fikri 

inşaat Malzeınesine 
Narh Konmalıdır 

l.tanbul beiediyeai balkın 
yapbracakları evleri ucuza mal 
etmeleri fikrindedir. Ev ihtiya
cı zaruri ihtiyaçlardandır. Be
lediye ise zaruri ihtiyaç emti· 
asına narh koyabilir. Belediye
nin fikri bütün inşaat emtiası
na narh koymaktır. 

Bu huauata lktuat vekileti
ne m6racaat etmipir. 



SON PO&TA 

ittihatçılar Divanı Alide Hesap V ~rigorlar. le BORSA 
::ıl BIKAYI 

l alit Paşa ~abinesinin Dahiliye 
Nazın Bildiklerini Anlabyor 

lsnıail Canbolat B. Enver Paşaya Niçin Aleyhtardı 
bir çırpıda bu iddiayı reddet
mekle İfİD içinden iiji'ıhnajı 
tercih etmifti. 

Halbuki T&ııt Pqa kabine-
ainin Dahiliye nuın lsmail 
Canbolat B. hiç böyle yap
madı. Bize bu mesele etrafın
da uzun, çok uzun tafsilat 
verdi. Bilhassa Harbiye nazın 
Enver Paşanın vaziyeti ve ha-
reketleri hakkında bizi etraflı 
bir şekilde tenvir etti. 

Canbolat Bey bu mnhim 
sualin cevabına şöyle başladı: 

- Bu sual, <ledi, alelıtlak 
harbin idaresine müteallikm 
ve ben kabineye dahil oldu-
ğum vakit muharebe devam 
ediyordu. 

Sabık Dahiliye nazın, ve-
receği uzun izahab zihninde 
tasarladıktan aonra keyecan 
ve hararetle devam etti: 

-Biliyorsunuz ki başkuman-
danlık vekaleti Meb'usan meclisi 
tarafından da kabul edilmif bir 
ıekiJdir. Halbuki batkum.ın-

danlık ile harbiye ·nazırhğanın 
birl~tirilmeai büyük bir kusur 
olduiu için bea buna maanz 
idim. Nitekim kabineye Pnıe
den evvel, T alit paşa bana 
dahil:iJe nazırbğmı teklif ettiji 
vakit, bu husustaki fikrimi 
kendisine il6ylemiftim. Fak at 
T alAt pqa benim bu &azlerime 
karşı ıu cevabı verdi: 

- sen ,.eı, buna ıonra 

hallederiz. 
Ben Dahiliye nazırlığına 

başladıktan sonra, .zanneder
sem beşinci gün bpanyol 
nezlesinden hasta olduğum 
için Vükell meclisi içtimala
nnda bulunamadım. iyi olduk
tan sonra ise bu mesele tek-
rar meydana çıkb. 

lsmail Canbolat Beyin ifa
deleri gittikçe hararetli bir 
tekil alıyordu Ye anlaşılıyordu 
ki Talit Pt- kabinesinin sabık 
dahiliye nazın bize çok ıeyler 
aöyliyecek, bir yığın gWi ka
paklı işler anlatacaktır. 

1001 numaralı PRIMUS feneri 

$a temm.t 

BINBIR 
iş ve hizmen görür. Bu fener gaz yağı 
ile yanar ve 200-250 mum kuvvetinde 
ziya verir. Asgari gaz ıarfıyab ve ver
diği azami ziya itibarile her hususta 
kullandacak en mükemmel fenerdir. 

Karanlığı defediniz ve 
(1001) Binbir 

L:l =1 r:ı•k1 
fenerini sabn alınız. 

Acentalan: 

YUDA LEVI BiRADERLER 
ve MAHTUMLARI 

Çiçekpazar, Alacabamam, lstanbut 

lstanbul 2 KAnunuevvel 1930 
- Kapanan fiatlu -

NUKUT 
ı.ru. 105S.-
Dolar ~- 212,51 
ıt Fraak Fr.... 167,50 
• Uret ltalym 22!,-
• Fraak ~ 111,-
21 Drahmi Yuu. 5',25 
• Fraak lsvlçre 123,-
• ı..n ..._ 81,-
1 f18rta Pelemeak 15,-

Bu Sütunda Hergün 

Halilin Ölümü 
21 Kor•• Çekealo-.ak 127,-
1 Şilla A'1U9t.uya tı,- Harpte, hililiahmer hasta- 1 Birgün, Halilin yataiıJUB 
ı Rayb.fmark Ahaa.aya. 50•75 sinde akeri doktordum. ~ ayak ucuna gene oturmuştum. 
1 Zel ... IAW8laa ,M,- b 

JI l.e7 a..--ya 1~,'~ ğuşta, Halil isminde, bir a· Nefesi bkanıktı. Yüzünün şif-
20 Dlau Y~ Ti cağı kesilmif :ıaif bir huta kinliiine rağmen zaifladığı, 
1 ÇetHae~ 5"Jet -.- vardı. çöktüp, kemirildiii ~örünü-

KAM BIYO Vakit buldukça, gider, ya- J yordu ; tırtıl üşmü~ yapraia 
L.Mra 1 laterlla il--. ımG- tağının ayak ucuna oturur· dönmüştü. 
Nüy. l Tllrk u.. .. tt.l• 0,47 OS d 
Parla ı Tilrk Uruı F...Dk l4 99 50 um. - Oiullanmdan iyi haber 
Mıl&no ı ,, ,, Llnt 90S - - Görüyor musunuz? Der- ald!m, dedi. On bir ve on üç 
Bnıu.t ı ,, • Belp • 

38
•
20 di, bacağım kesildikten sonra, yaşlarına aeldiler. Ot aibi biti-

Onewe ı ,, ,, Frank 2 43,25 • • • • b k ~-1- • •· 
Sofya ı ,, ,, Leva ı '5 10 \ sımı ıçın u yata ta otura~ yorlar. Artık bana yardım cdor-
Amesterdam 1 T. ,, Florbt 117 yer genişledi. Bacağımı am- ler. Fıçıları Tontonun aırlı.Iia 
Madrlt ı 'l1lir Ur.. Puta •,24,50 1 d b k d ha 
BerllD ı,97,75 1 ma a ça u uçur ~nuz "' onlar vükletirler. Bea bir de 
v ........ ! "" "., ~!ı .... 0 Bu kırk yaşındakı hastanın .. I tw 1 - f { · b-

·w- ..,. • .. •• guze ay a acagım. ş erı u-
BWuq 20 Ley kUJ'Uf I 79,~5 ne taze ve tatlı hır yuzu var- "t v . • --'lalı 
R 1 r~ ı...-.. ı 1088 • •• yu ecegız ın~ ... 
ıuya y.'! .oaeç -.... - dıl "berber günü., gelınce yu- Kalbimdeki sıkmbyı boğ-

- - .. ·~·· · - ·· .zünden ustura geçtikten aonra. mıya muvJfa.k olamadan flÜ-
JU:~:e::,ıa:ah~=~bı~s:;;:. daima gülümsiyen Halili sey- lümsemiye çalıştım. Halil, 

Hammlu '"an heyeti retmek bir zevkti. Bu, tabiabn ' yatağımn beyaz ödü.tüne ya-
BÜYÜK KONSER fevkinde, biraz ince, biraz müs- :ıılmL1 ~ibi, ıstikbali okuyor, 

Aynca Sahir opereti ve Fahri n Rıfk tehzi, biraz masum, biraz kı- sevinçle yerinden sıçrayor ve 
Beyleri• kumpanyalan t•afındaa • f14DlJ4 bir tebessUmdü; kan birçok tatlı hayaller kuruyordu. 
Kadın ifffeti cihan deger y y 

a&lllllldakt piyea .e aylardaabcr: kaybettiği için rengi uçuk du- Ben de beyaz örtüye bakı-
aabınızhkla beklenll- d b J' d O d b' d b' Bir milletin ruhu daklarmın etrafın a e ıren, yor um. ra a ır er. ıre 

aamutdak' fUlm g6ırterl1ecektlr. Varyete ırkına mahsus bir tebessüm. bir leke, aüratlc genişliycn ~ 
e&Dbu numaralan Herşeye rağmen Halilin mızı, korkunç \·c muhtqcm 

l Emin, bütün dünyadan emin, bir le~e göründü. 
VAPURLAR 1 kendi kendinden emin bir ha- Halil . mırıldandı: 

İiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-; li vardı, çünkü yaşıyordu, çün- - Yıııe kanıyor! 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprO 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acenteai: Sirkeci' de Mühür dar 
zade bam albnda Tel. l..t. 7240 

Trabzon ikinci 
postası 

(Reşitpaşa) vapuru 4 k!nu
nucvvel perşembe akşamı 
Galata nhbmından kalkarak 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, T rab
zon, Rize, Hopa'ya gi-
decek ve dönüşte Pazar İs· 
kelesile Rize, Of, Trab-
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu
ya uğnyacaktır. 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 5 kanu

nuevvel cuma 1 O da Ga
ata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, F'ınike 
Antalya, AlAiye'ye uğnyarak 
Mcrsin'e gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anaınor Kuşadası' 
na da uğnyacaktır. 

Andifli kalkan F ethiye'dc 
aktarmadar. 

En &a{!lam 
LA&tlk teridir 

epo ,~ a('f'a• as• 
Moreno A.lgrantl 
latan bul Sırkccl Y caı Ha• 6-J 

4•rfai arlLaunclal 

kU halildi. Hasta bakıcıları çağudım. 
Kendisine bir tek bacak Halilin baldırını listik aarııl• 

kalmıştı; fakat doğrusunu aöy- ıarır?rl~rdı. Kan durdu . ve 

ı k 11!. lir b da k Halılı hır ker.e daha amclıyat eme itzımge se u pe .. " 
. b' d - 'ld o· . masaslDa g-aturdülcr. 
ışc yarar ır şey egı ı. ızın k I 

tb b . t .1 ürt'" .. .. .1 ~ Yavaş, uzum, yevaş aa ı, ır orpı s unuşu ı c di d yor u. 
harap olmu~tu. B · dd. · f aln d 

Fakat Ha!ilin buna da aldı· unu cı 1• ıaı , .;' . ız u-

tt ... · ktu B" b cak k dahlardan gelen hafif bır aesle 
nı e ıgı yo • ır a e - - 1.. d 

k f zl d . h l'ld' soyuyor u. 
si veya a a, o aıma a ı ı O t 1 ll · · k d ı . . pera or ar e erıııı yı a ı ar. 
ve parlak mavı göı:lerınden B H ı· ı · · ti' • ı . . en a ı ın vazıyc nı on ara 
temız bır alev çıkıyordu. alçak sesle anlattım. Kalbim 

Yatağının ayak ucuna otur- d 
v • •• • çarpıyor u. 

dugum vakit, Hani bana kendı Halil beni gördü ve göz 
işlerinden bahsediyordu; hep, kapaklarile yaıuna ça~ırdı. 
işlerini harbin yanda hırakbğı Gittim. Dedi ki: 
noktadan başlar ve geçmi~ten - Adam, hadi hayırlısı .. Bir 
bahsederken bile hal sıgası ameliyat daha olayım.. Mem
kullanırdı: leketimc dönünce oğulianm 

- İzmitte fıça suyu satıya- bana yardım edecekler, bir de 
rum. Sabahleyin saat yedi bu- güze) tay alaca~m. 
çuk dedin mi, hırrıt... Kepek- Cerrah: 
leri açıyorum... Birde koca - Uyu, Halil, uyu! 
kafalı, uzun kulaklı eşeğim dedi. Halil eter maskt-.sini 
yar ... Başını okşuyorum! "Ton- g8rünce tanıdı ve bana dedi 

ki: tonu.mi Hadi bakalım işe ... " 
Diyorum ve hçılan yükliyo
rum. "Dehe!.. Dehe!.. Koca 
Tonton!,, 

Fakat harp gelip çat.yor. 
Giy bakalım elbiseleri.. Eşe~
mi kucakbyorum: " Haydi ba
kalım, Tonton .. Harp dönüşüne 
kadar elveda! •. ,, 

Ben Halilin canlanan yüzüne 
bakarken onunla beraber gü· 
lümsemiye çalışıyordum. Ya
takta çok kalmış adamlar gibi 
şişkin gözleri vardı; ve vücudü
nün içinde nahoş şeyJer cere
yan eden adamın humması. 

Kırk yaşında, insanın ken
disini taze hissetmesi neye 
yarar? Vücut, torpilleri, yirmi 
yaşındaki mukavemetle kar
şılamaz. 

Bir gtin Halilin bacağı ka
namaya başladı. Adeta kırmı
zı bir renkle terliyordu. Dört 
beş gün bu kan devam etti. 

Halil, pansımandan yatğa 
dönerken her gün biraz daha ı 
sarardığının f arkmda değildi. 

- Hele şu cerrah efendi
ler işlerini bitirsinler, ben 
memlekette neler yapacaiımı 
sana anlabrım. 

Sonra, uslu uslu, eteri kok· 
ladı ve uyuda. 

-t' 
Aradan bir seneden fazla 

geçti. Zavallı Halilcik, ben 
hala seni düşünüyorum. Anlat
mak istediğin, anlatamadığın 
ve ebediyen nnlatamıyacağın 

şeyler neydi? 

(SUPLEKS) 
Bıçağından daha iyi tıraş 
eden braş bıçağı yoktur. 
S UPLEKS-PLATİN 
bıçağı ise en son icat olup 
ehemmiyetle tavsiye olunur. 

Her yerde satılır. 

Ve İşti
olanlara Fosfatlı Şark Malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede sahlır. 
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