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SERBES 
BÜYÜK 

• 

NETİCEDEN 
FIRKANIN İZMİR VILA YET 
GAZiYE TELGRAFLA BİR 

OCAGI 
AR İZE 

DÜN GECE 
GÖNDERDİ. .• 

1~"1.irin Bir Kazasında Gece Yarısı Bir Hadise: · İzmir... Sovget Donanmasının Geçişi •.. 

f\'Juhtar Ef. nin Rey Sand~ğını Salla- Pou~~~!t~~7 f;,.eeey Rom~~lerle ':~J?:anl!~an 
sırt Ed k K d v idd. Ed.ld. lımir. 22 <"· M.) _ Se.... Endışeye Duşurmuş .. ere açır ıgı ıa 1 ı.. bes fukanın vilayet ocağı R s h ·ıı . T hk. Ed·ı· 

. dün, gece yansına kadar mü- . omanya a 1 en a ım 1 ıyor ') 'h - zakerat ile meşgul oldu. Mak-
Q ıt Tutuldu Dahiliye Vekaletine Hadise Hakkında aad1.~b·t.esnasınd• ha11o "'°' f ' ıta.zyık ettikleri s6ylenen zabıta 

l afsil At veren Bir Şikayet Telgrafı Gönderildi.. me~u~lannın isimleı:w tesbit a ve ınbbal>abn kanum mecrasın-

ıayi olmuş, mesele hakkında 
bir zabıt tutulmuş, kaymaka
ma verilmiı, kaymakam iddia
nın doğru olup olmadığını tah
kik için tahrirat katibini gön
dermiş, kitip efendi muh
tarın evine gittiği zaman 
İsmail Fehmi Efendi yemek 
yıyormut: 

- Buyurun sofraya, demİf 
ve hadise de bu tekilde kalmıı, 
neticede ekseriyeti Halk fuka
sının kazandıiı ilin edilmiştir. 

Hadise burada bitti mi? 
Hayır mesele Serbea fırka

nın viliyet ocağına ya~, 
viliyet ocağından da Dahiliye 
vekiletine bildirilmiştir. 

~--------~-------.-.----------~~-

da gitmesine mani olduğu 
zaanolunan hadiseleri tafsil 
ederek müddei umumiliğe 
vermekti. 

S. fırka mahafilinde, ıayet 
kuvvetli deliller bulunduğu, 
serdelilen iddiaların ispat olu
nabileceği söyleniyordu. S. ~ 
kanın vilayet ocağı bu mesaisini 
ikmal ettikten sonra Gazi 
Hazretlerine telgrafla bir arize 
ginderdi. 

D Serbes fırkanın bu teıeb
QVQS l büsat ve iddiaları karşısında 

Halk fırkası sakin durmakta, 
yolsuzluk yapılmadığını söyle-
91·btr.Ji~ .. ·- ··-.. -

Pürüzlü Bir Tahvilat 

Kaybolan Hisse Seıı" 
leri Nasıl Sahldı? 

Borsanın Ve Hükumetin Ehemmi
yetle Dikkatini Celbederiz ... 

1 
bunların içinde de kendine ait 
olan ( 140) Anadolu demiryollan 
hisse senetleri bulunduğunu 

söylemiştir. 

Mulıarririmiz, muha~me
den sonra müddei Rüştü 

Begle görüşüyor ..• 
( Mahkemede rulm alınma· 
aına müaaade edilmemiştir.) 

Dün tesadüfen çok garip 
bir hadise öğrendik, yazıyoruz. 
Geri kalan kısmını da yaza
cağız. Çünkü bu işte mühim 
bir pürüz görüyor gibiyiz. Me
sele şudur: 

Burkard Gantenbein sigorta 
şirketinin Türkiye mümessili : 

Panayot efendinin mürcaab 
üzerint mahkeme meseleyi tet
kik etmiş, ziya keyfiyetini 
postaneden sormuş, bu adam 
için iki taahhütlü mektup~el
diği ve kaybolduğu bildirilmiş, 
fakat içinde ne varmış, bitta-
bi postane bilmiyormuş. Ne
ticede bu 140 hisse sene
dinin zayi olduğu ve binaen-
aleyh üç sene müddetle senet 
faizlerinin hiçbir kimsey~ te
diye edilmemesine karar veril-
miş. Aradan iki sene geçiyor: 
ortaya üç dava ve üç şahıs 
çıkıyor. 

Bunlardan ikisi F eyziye camii 
imamı Emin efendi ile 
Üsküdarda oturan Rüştü bey. 
Bunlar, bir gün Yanko isminde 
bir simsardan birkaç Anadolu 
hisse senedi satın alıyorlar ve 
faiz zamanı gelince senetlerle 
icap eden yere gidiyorlar. Se
netlerin mahcuz olduğunu hay-
retle öğreniyorlar. Çünkü al

dıkları senetler Panayot efendi 
tarafından zayi olduğu hüküm 
altına aldırılan senetler arasın
da bulunuyor. Her ikisi de 

eden bir rivayete nazaran İz-
mir polis müdürü Ömer Bey 
Dahiliye vekaleti emrine 
almacakbr. Bunun sebebi inti
h•batta gösterdiği fazla gay-
rettir. • 

Armutluda 
S. Fırka Nam
zetleri Kazandı 

Armutlu, 22 (H. M.) - Be
lediye intihabım 29 reye karşı 
009 rey ile Serbes fırka ka
zandı. 

Menemende 
Serbes Fırka Kazandı 

Menem, 22 (H. M.) - Be
lediye intihabında Serbes fırka 
ekseriyeti ibraz etti. 

Halk Fırkasının 
Kazandığı Yerler . 
Ankara dan bildirildi-

ğine göre Malatyada, Elbüs-
ta.nda, Ayvalıkta, Balıkesir ile 
ıııülhakatında, Kırklarelinde, 
-Yanda, Kırşehirde, Erzurumda 
ve şark vilayetlerile mülhaka
Lnda Halk fırkası kazanmıştır. 

Maamafib şark vilayetlerinde 
Serbes fırkanın intihaba iştirak 
etmediği de ilave edilmelidir. 

F ırka c'ı M e m ur la r 
Ankara, 22 (Hususi) İktısat 

Vekaleti borsa komserlikle
rine ve ticaret odalarına birer 
tamim göndererek borsa ko
miserlerile ticaret odalan 
başkitiplerinin siyasetle işti
gallerini kat'iyen menetmiştir. 

Emir hilafına hareket ederek 

İşt~b~ldan '1 Tan ,, il'Hete
devletıerinin denız Kuvvi!"•"'••wl'w 

mektup umumiyetle dikkate 
- -1-- U;~J..im kı.111mlarını mll

yoruz: Geçenlerde ou Kr:uv'"'"', 
[ Devamı 7 inci aayıfamızda ] 

dair bura muhabiri tarafından 
bir mektup yazılmıştır. Bu 

1 

... 
M. Venizelos Ankara-
da Neler görüşecek? 
Atina, 21 (Hususi) - M. Venizelosun Ankarayı ziyar~ti 

esnasında bazı müzakerelerde bulunulması çok muhtemeldır. 
Bu arada Türk-Yunan deniz kuvvetleri arasında bir müvazene 
hasıl edilmesi için bazı esasların bulunmasına çalışılacağı da 
söylenilmektedir. .. 

Atinadan bildirildiiine ıröre Yunan Bqvekilinin Ankarayı ziyareti yeni bir 
t~ehhüre uğrayacak değildir. Mliay5 V enizeloa bu ziyaretinin Cilmhuriyet bayramı
mızın yıl dlSnümününe tesadüfünü me•'ut bir hadi•e addetmektedlr. 

Bir Kundaklanza .. 1 

Panayot 1 Dömilya~is Efendi 
bundan üç sene evvel Beyoğlu 
mahkemesine müracaat etmiş ; 
Cenevreden Loit Nasyonal Bank 
tarafından kendisine gönderi
len iki paketin istanbul pos
tanesinde kaybolduğunu ve 

simsar Yanko aleyhine dava 
açıyorlar. 

(Devamı 2 inei · sayfada) 

~u veya bu fırkaya girenler ve 
evvelce girmiş olup ta istifa 1 
etmiyenler azledileceklerdir. 

_ Ben ·yağlı paçavraları şu deliğe soktum. Sen de bir 
kibrit çak, ateşle! Şu yeni doğan çocuğu kundaklıyalıml 
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1-R_al_'kı_n _s_es ___ i - D A B ı L i B . A B B B L B B /~Günün Tarilıi .. 
Spordaki Buhran 
Ve Kulüpçülerin 

Fikirleri 

Haydar Rifat B. 
Baro, Vaziyeti Bu 
Hafta Görüşecek 

Haydar Rifat B. hakkında 
Spor kulüpleri araımda btr hususi bir af temennisi için 

bir ihtilaf çıktı ve bunlar ikiye (150) avukat tarafından imza 
ayrıldı. Bu hadise etrafında d 1 akrir 
bir çok şeyler söylendi. Biz, işin e İ en t · baro inzibat he-
menbama giderek asıl alikadar- yetine verilmiştir. Bu hafta ba
ların fikirlerini öğrenmek istedik. ro umumi bir toplanma ya
işte bize söylenilenler: pacak ve belki de bu hususta 

Zeki Rıza Bey ( Fenerbah- ittifakla bir karar verecektir. 
çeden ) Haydar Rifat beyin hükmll 

- Bu ihtilaf, esas itibarile, kat'ileşmiş olduğu için Adliye 
çirkindir. İstanbul gibi sporun vekaletine verilecek olan tak
en kuvvetli merkezinde sporu ririn Millet Meclisine gitmesine 
idare eden tecrübeli kimseler lüzum vardır. Ya Adliye vekili 
arasında hissi bir takım ihtila- bir layihai kanuniye ile bu 
fatın bu şekle dökülmesi takriri Vekiller heyetinin tas-
İstanbul sporunu fena vaziyete vibine bırakacak, yahut ta bir 

veya birkaç meb'us meclise 
aokacakbr. bir takrir verecektir. Yürü-

Bunun bu şekilde devamını. necek kanuni yol budur. 
imkansız buluyorum. 

Ve bunun zararları ileride, Bir Hırsız Neler Çaldı! 
hiç şüphesiz görülecektir. Dün gece Şişlide Halaskir 

• Gazi caddesinde 326 N r . eve 
Adil Bey ( Galatasaray ku- hırsız girmiş, 3 metre elbıselik 

lühü azasından ) kumaş, 4 peşkir, 2 takım el-
- Bu ayrılık şayanı tees- bise, bir saat, 25 lira çalmış

ıüftür ; ben, dedikodudan ziya- br. Hırsız belli değildir 
de iş taraftarıyım. Dedikodu 
bırakılsaydı şimdiye kadar 
ıpor işlerimiz yan yarıya ya-
pılmış olurdu. Meseli : bir 
stadyum yapılması için bu 
kadar uğraşılsaydı daha ıyı 
olmaz miydi ? Bu şeklin deva-
mı da imkinsızdır. Temenni 
olunur ki bu ihtilaf son olsun. 

• Tahir Yahya B. (Galatasaray 
kulübü katibi umumisi ) 

- Tabii, bu ihtilaf hiç arzu 
edilmez bit ş !ydir. İstanbul 
mıntakasından ayrılan kulüp-
lerin murahhasları bu kararla
nm verirken pek acul davran
mışlardır. Umumi kongrede bu 
ihtilafın halledileceğini ümit 
ederim. 

- --u ""aup o. \\..ıalatasaray 
kulübü azasından) 

- Bu ihti)if doğru değildir 
ve ayrılık .gayri nizamidir. 
Çünkü son lstanbul kongresi 
tam vaktinde ilin edilmiş 
ve bütün kulüp murahhasları 
salahiyetnamelerini haiz olarak 
o kongreye iştirak etmiş olmak 
itibarile kongrenin mukarre
ratı ta'biatile nizamidir. 

Akalliyette kalanların sırf 
akalliyette kaldıkları için ay
rılması ise bir suretle nizama 
uygun değildir. 

. * lsmail Hakkı Bey (Fener-
bahçe)- Spor işlerimizin bir 
çıkmazra doğru sürüklen~iğini 
teessürlerle görüyorum. lstan
bul mmtakası Federasyonları 
tanımak · istemiyor. Halbuki 
Federasyonlar iki kongre ara
sında icrayı faaliyet etmek 
üzere intihap olunurlar. İkinci 

Ölen Genç Kimdir? 
Dün Üsküdarda bisikletle 

geçerken tramvaya çarpılarak 
ölen genç esbak polis müdür
lerinden bhaıni Cafer beyin 
oğlu 18 yaşında Enver bey 
olduğu anlaşılmıştır. Ailesi da
va açmıştır. 

bir kongre aktedilmemiştir ki 
F ederasyonlan tammamak mev
zu bahis olsun. Federasyonlar 
müddetlerini ikmal etmişlerse 
burada yegane yapılacak iş 
kulüpler arasında ayrılığa se
bebiyet verecek kararlardan 
evvel mıntakanın diğer birkaç 
mıntaka ile birleşerek mumi 
kongrenin aktine teşebbüs et-
mektir. · • 
veren geçimsizliği bu suretle 
izah ettikten sonra bildirmek 
isterim ki hüsnü niyetlerinden 
çok emin bulunduğumuz spor 
erkanımızın bu ihtilAftan bir 

hayli müteessir olduklarım ve 
memleket sporu namına icap 
eden fedakarlıkları yaparak 
her halde bir anlaşma esasına 
doğru gideceklerini temenni 
ve ümit ederim. 

lstanbul spor işlerini idare 
edenlerin başında bulunan 
muhterem Yusuf Ziya ve Mu
vaffak Beyefendilerden bu 
memleket sporu bllyiik isti
fadeler görmüştiir. Bu iki 
muhterem zabn spora yap
hkları hizmet çok ıayam tak
dirdir. Hüsnü niyetlerine emin 
bulunduğumuz bu beyefendile
rinelele verdiklerini gördüğü
müz gün Türkiyemizde spor 
ıimdikinden daha fazla yükse-
lecek ve bu gibi ihtiliflar vücut 
bulmıyacaktır. 

Üsküdarda Başvekil S. Fırkanın ŞÜbeleri Soruyorlar: 

F k S 
- Hakimiyeti Milliye 

ır amız Meşru urette' DünG~c=rBdiruKlaarhveciyi Matbaasını1 Ziyaret Etti 
J. ~-- Başvekil ismet Paşa dün Ank•'" 

T k•ı Ed•ı d• M•? Üsküdar.da Yeniçeşmede · rada Hakimiyeti Milliye ma.tbaa•ı· 
eş ı ı me ı ı ~~veci R~mzi Efendi "Tahta-. nı ziyaret ~derek bir müddet kal-

• • bıti" namile maruf Cemalı dı. Başvekil bugünlerde uami d~ 
recede çalışmakta, bilhaaaa ı:ııaı• 

sinemaya sokmak istememiş, mesele üzerinde tetkikat yapDlak'" 
aralannda kavga çıkmış, Camal tadır. Belediye intihabının neticelenmesi münasebetile Serbes fırka

nm vilayet, kaza ve nahiye merkezlerinden birçok ıikayetler 
gelmekte ve bu şikayetlerde muhtelif makamlardan tazyik 
ıördükleri söylenmekte ve: 

- Bu vaziyet karşısında fırkamızın meşru bir tetekkfil ol
madığı şüphesi uyanınışbr, denilmektedir. 

Halk Fırkası Yakında Toplanacak 
Halk fırkasının son içtimaında ayırdığı kırk kişilik umumi 

idare heyeti yakında toplanarak verilen kararların tatbik şekli 
etrafında müzakerede bulunacaktır. 

Fakat bazı mühim hususlann tatbiki, nizamnamenin tadiline, 
hu da ·umumi kongrenin toplanmasına mütevakkıf olduğu için 
şimdilik milınkfuı olan ıslahat tatbik edilecektir. Umumi kongre 
gelecek ıene toplanacaktır. 

Pürüzlü Bir Tah
vilat Davası .. 
( Bat taran l nci aayfada] 

Emin Ef. ile Y anko Ef. 
arasındaki dava henüz lstanbul 
ikinci ceza mahkemesindedir. 
RtlştO bey ayrıca Panayot Ef. 
aleyhine de Beyoğlu dördüncO 
hukuk mahkemesinde bir dava 
ikame ediyor, senetlerin hiınile 
ait olduğunu ve postanede 
kaybolan şeyin Panayot Ef. ye 
ait iki taahhütlü mektup oldu
ğunu ve eğer . bunların içinde 
hisse senetleri olsaydı bankaca 
kıymeti mukaddereli gönderil
mesi icap edeceğini iddia edi
yor. 

Hakim, Panayot Ef. nin ve-
kiline Rüstü Bevin .. ir;ı.ı;-~ttl<? 
tarafından gayrı meşru bir şe
kilde ele geçirildiğinin ispat 
edilmesini söylemiş, vekil bu 
hususu ispat edememiştir. 1 

Mahukeme önümüzdeki sajı 
gününe tehir edilmiştir. Bu 
vaziyet karşısında şunlar akla 
geliyor: · 

1 -Acaba, hakikaten akay
bolan mektuplarda hisse senet
leri VIJ' midi? 

2 - Eğer bu zayi mektup
larda hisse senetleri var idise 
niçin banka tarafından kıyme
ti mukaddereli gönderilmemişti? 

3 - Panayot Ef. kayboldu
ğunu iddia ettiği .hisse senet
leri başkalannda bulunduğu 
halde niçin bunlar aleyhinde 
istihkak davası açmıyor ? 

Üzerinde ehemmiyetle durul
ması lazımgelen işte birkaç 
nokta. 

Kazalarda 
Sarhoşluğun Çok 

Tesiri Oluyormuş 
Polis ikinci şube müdüriyeti 

haftanın gayri muayyen za
manlarında üç gün şoförleri 
teftiş edecektir. Cumartesi 
akşamı ilk teftişini yapmıştır. 
Dün gecede zabıtai belediye 
memurları muhtelif mıntaka
larda teftişine devam etmiş-
lerdir. Memurlar şüphe ettik
leri otomobilleri durdurarak 
şoförlerin ağızlarım koklıyor
lar. İçki içtikleri anlaşılan 
şoförleri derhal otomobilden 
indirerek haklarında yeni bele-
diye kanununun bu gibi şoför
ler lhakkında koyduğu ceza
larla le'-Lly-c: cuıuyuııcu. 

O b 'l Ir~--1-.-a:run ~de-tomo 1 =--~ 
•'-Aaem :sarhoş şoförlenn 
direksiyon başınde bulunma
ıından ileri geldigi tesbit edil
diği için albncı şube bu tef
tişlere çok ehemmiyet ver
mektedir. 

- MÜSABAKALI -
Zabıta Hikayelerine 

YENİDEN BASLIYORU2 
Bir mtiddet evvel müaabakah sabrta 

hiklyeJeri dercetmJtUk. Bu biklyele .... 
de, falll meçhul ılrkatler ve cinayet
ler d vardi.. KarUertmlz1 ortadaki . delil• 
er en ve emarelerden failleri keşfet• 
mişler, gazetemize bildlrmlşler, muvaf· 
fak ol~~ .aruında kur'a çekerek ba
zı karilenmıze hediyeler vermiftik. 

BüyUk bir alika uyandıran bu hikl
yelerimil:e, birkaç Jiin içinde yeniden 
başlıyacağız ve şartlannı illn ede
ceğ~z. Geçen . defa yaptığımız tecrtl
bemn derslerınden de istifade ederek 
bu aefer, daha cazip, daha merakı: 
bir aeri yapacağımızı da hatırlabnı:. 

Müsabakalarımızın şartları 
7 nci savfamızdadır. 

sustalı çakı ile Remzi Efendiyi Maliye Müsteşaı·ının 
yaralamış ve yakalanmıştır. Beyanatı 

Remzi Ef. ifade veremiye-
cek bir halde Tıp fakültesi Ankara 21 - Maliy~ müsteşatl 

Ali Rıza Bey tapu i'leri bakkındl 
hastanesine kaldırılmıştır. şu beyanatla bulundu:. 

"- Tapu idaresinin lstanbuldaJl 
nakJi için 4 sene evvel kat3' 
verilmiştir. Yeni binanın defter' 
1eri istiap edemiyeceği ve beniıJI 
bunların koridorda durmasıol 
emrettiğim doğru değildir.,, 

Ahlaksızlık 
9 Yaşında Bir Çocuğa 

Ne Yapılmış? 
Kireçbumunda oturan ( 42 ) 

yaşlarında boyacı lsmail, dün 
akşam Hıristo isminde 9 yaşın
da bir çoçuğu aldatarak evine 
götürmüş, çocuğun ırzım berbat 
ettiği iddiasile yakalanmışhr. 

Eski Metresini Yaraladı 
Aksarayda oturan Eşref 

Kocaeli otelinde oturan eski 
dostu Saliha hanımı, kendisine 
yilz vermediği için bıçakla 
yaralamıştır. 

Canı Etlstemiş 
Kasaplar şirketine ait et 

kamyonu Firuzağadan geçer
ken sabıkalı Ihsan bütün bir 
koyunu çalıp kaçarken yaka-
lanmışbr. 

Mösyö -Flanden Geldi 
F ramsz ticaret nazırı M. 

Flanden dün zevcesile bera
ber Romanyadan şehrimize 

gelmiştir. 
Bu akşam Ankaraya hareket 

edecektir. BuQ'ün, serefine eski 
ı ı cm::u~ r.c:ıaı"i:u ıJmasında bır 

kabul· resmi yapılacak ve bir 
çay verilecektir. 

Mösyö Flandenin bu seya
hati mühim bazı müzakerat 
ile alakadardır. 

Bir Bekçi Aptesa
n ede Öldü 

Sa.matyada oturan Jelemark 
efendinin evinde bekçi 75 yaş
larında Nasihin üç gündenberi 
dışarı çıkmadığım gören kom
tulan zabıtaya haber vermiş
lerdir. Zabıta Nasibi aptesa
nede 610 olarak bulmuı, 
doktor tarafından yapılan mu
ayene neticesinde kalp sekte
ıinden öldilğü anlaşdmışbr. 

Aptes Alırken ·Öldü 
SultanseJimde oturan esbak 

Temyiz azasından Ahmet Şevki 
B. Ayasofya camiinde aptes 
alırken kalp sektesinden öl-
müştür. • 

Muamele Vergisi AlUl" 
mıyacak ihraç Eşyası 

Ankara 21-İhraç edilecek roı
mal, paspal muamele vergisinde' 
muaf tutulacak, kenevir tohuıllcb* 
keten tohumu hububattan sayıl ~ 
ğı için muamele vergisine ı:
olacakbr. 

931 Bütçesi Hazırlanıy~t 
Ankara 21 - Muhasebat . ' 

müdürü Faik, bütçe müdürü E~~ 
Beyler 1931 bütçesinin ihzarı ~t. 
meşgul olmaktadırlar. BütçeJJV 
ay nihayetine kadar hazırtanııslf 
olmasınalintizar edilmektedir. 

Ağaoğlu Ahmet B. 
Ankara, 21 - Ağaoğlu AhJJI~ 

Bey Ankara Hukuk mektebiP~~ 
derslerine devam etmektedir. rı
kında verilmiş bir karar yoktU'' 

Hıfzıssıhha KanunıJ 
Ankara 21 - Hifzıssıhhai uılltr 

miye kanunu 6 Teşrinisanide Ol,r 
iyete girecektir. of 

I<.öylüye Pulluk VeriliY 
Ankara 21 - İdarei busu~İ~ 

Ankara kaza ve nahiyeleri ıÇıl
Gazi çiftliği imalatanesinde yal' 
mış 200 pulluk satın almıştır· 

Hariciyede Ziyaretiet 
Ankara. 21 - Efgsın lllıf"fi~ 

ltalya, Almanya maslahatgüzatltle 
bugün Hariciye vekilini ziyare 
ayrı ayrı görüşmüşlerdir. 

Orman Müdürleri 
Arasında ,_ 

Ankara 21 - Antalya Or~_, 
müdürü Celal Bey Muğla OrPO
müdürlüğüne, Muğla Orman J:Jl ,
dürü Alaettin B. Kütahya orııı ,
müdürlüğüne, Kütahya orııı ,
müdürü Asım 8. Samıun Ot~ 
müdürlüğüne, tayin edilmişlerdi"' 

Tohum Mütehassısı"' 
Ankara, 21 - İkbaat v~.,, 

tohum mütehassısı Her Ktittl 
zanın eeJbini kararlaşbrmıfb'• 

Ziraat Tahsiline 
Gidecek Memurl~ 

.. Ank~ra 2~ - A vrupaya f?0...1I 
gonderilmesı tekarrür eden ".'.:dl 
müdür ve memurları .,....._.a 
bir imtihan yapılması tefıjlPr 
etmiştir. 

Mahkö y'deki 
Nümune Köyü 'd'~ 

Ankara, 21 - MahkÖ)' ııJ' 
nümune köyünün inşaatı Y~t!~" 
bitecek, ay sonunda müta•IP"~ 
tesli?J alınacak~r. Bu köye ·tiıe' 
garsıtan muhacırleri yerleftt 

l Son Posta'nın Resimli Hikligesi: Pazar Ola Hasan Verem 

cektir. & 
B. Ve 
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'--~ Tephıienel 

Herg.ün 
Serbes -
Fırkanın 
Hataları 

j 

M.ZEKERIYA 
Bir fırka yaııyabilmek için 

" llhlayyen fikirlere, ya mu
'YJeıı sınıflara istinat etmek 
~uriyetindedir. Bu iki temel
.. •ahrum olan bazı muvak-

t fırkalar vardır ki, bunlar 
~lbı ihtiyaçlanna cevap ve-

ler. O ihtiyaç geçince yaşa
~anna lüzum kalmaz, ya 
..... ~a bir fırkaya iltihak eder, 
"llllll1lt inhilal ederler. 
Jte Serbes fırka bu üçüncü 

fırkalardan dır. 
ai Bu fırkalann yaşıyabilmesi 
tt!.lai hayatta fırkacılık esasla
olaı ~mi derece de riayetkar 
bu llile mümkündür. Fakat 
~ noktalardan da bakıldığı 
~ Serbes cümhuriyet 
~ . , teşekkülü gününden
lt..eri birçok hatalar yapmışhr. 
8'aı- hatalardan bazılarını fU 

ette tesbit edebilin. .. 
f 1 - Ser bes Cümhuriyet 
~ı noksan bir programla 
fırlc Ya çıktı, bu program bir 
~ a programından ziyade 
liy fırka beyannamesine ben
li:du. Programından mesle
iı . anlamak milmknn olmadı
te ~çiıı İamine bakarak herkes 
~fırkayı liberal olmakla 
' etti. Liberalizm geri bir 
h . ~ ve içtimai meslek oldu
l!L IÇJn, Serbes hrkaya da 
q 0 erar · ttf l!1nin bütiin kusurlan 

tdildi. Halbuki bizim anla-
~·~ göre Serbes fırkanın 
l.i, tralızm ile isminden başka 
"-' alika ve milnuebeti yok-

• 
~akat Fethi B. bu müp
~ Vaziyeti tenvir edecek 
liı.n t veremediji için "libera
~ ... -~ ~amgası yeni fırkanın 
~e kaldı. .. 
l&t 2 

- Yeni fırkanın teşki
Ob.ı Yapması biiyiik bir hata 

Uftur. 
Fethi B ~ ey fırkayı teşkil 

fat.nhll bir müddet sonra 
ıg ula gelmişti. Kendisile 
tiıa:"ilrken bizde fırka işle
bıı ordu itleri gibi bakıldı
oılllalc ve her yerde teşkilat 
llİaı lizıın geldiği kanaati
te ._llı~cut olduğunu söylemiş 

"tııdia t•ca.. ıııin teşkilAt yapmı-
fiki, il?' söylemişti: "Fırka işi 
~ itidir; taraftarlan rey 
"5tort başında belli olur.,, 

itlt~~t hadisat onlan mem
lat ~her tarafında teşki
lcoat b ıya sevketti, bu teş
tt ~ yerlerde yaıılq elle
~ · Bu hata Serbea 
t...ı-: ıaaflanndan birini 
~ ettt 

a ...... ~- ~ 
~ ~rbea fırkanın miia-
~Yı bir gazetesi olmaması 
~llrdtı. çok büyük hatalara 

ıc_ y CQİ teşekkül tm• b• L-
if e 1f ırn.r 

'-lliata~etelerin yardımından 
~~ctıh kaıaınazdı. Ona te
~tt ~ ve muhabbet gösteren 
~L oazetey · . 
~ " hir e ıyı muamele et-
tndi ZClruretti. Bu sayede 

lc.d-.. l•zetesini tesis edinciye 
.ı.,_ lllevcut l . .... ,etleriııd gazete erm va-
~tdu. en istifade edilmiş 

Falc.t h 
'de1'lezdi u hal böyle devam 
~ • H~k\imet gazeteleri 
~dilİlıi geçuıce S. C. hrkuı ' -!~:cı ~jızlarla mtl-

fetinde kaldı. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Şımarıklık * 1 

1 - Bau adamlar çocuk ıfbldirler. I 2 - Ve çocuklar pmarclıldan Yaldt, 
Çok methcdillrlerae kendilerini haclclindea auıl laerteJl isterler, batta imld.uaz .. ,ı.n 
faila kuvvet sahibi zannederler. bile ialerlerae •• 

3 - Bu adamlar da penamber olmak 
n •JI Udye a11rmak uterler. BayGlderia 
pmanldatı bir nevi cinnettir: Buna (Meıı•· 
lomul) elerler. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
• 

Unutkanlık İhtilif Neticelenmiş Değildir. 
Londra'da Bir Hastanın D ••ıfü· d y J 

Burnunda Radyom aru DUO a apl 80 
tifiL'i!;r:!;~.::: intihap Esaslı Sayılmadı 
radyom enistitiisünde burnuna 
arız olan bir hastalıktan doıa- Bugün Ankaradan Talimat Gelecek 
yı tedui edilmekte idi. .Neti
cede hastaya ameliyat yapd
mlf ve muvaffakiyetle netice
lenmiştir. Fakat az sonra lıu
tanın bumunda, ( l 000) İngiliz 
lirası kıymetinde bir radyom 
iğnesi unuttuklanm anlamıt

lardır. M&syö Rifar, bin rica 
ile iğnenin burnundan alınma
sına muvafakat göetermiftir. 

Glorya Svanson Koca
sından Aynlıyor. 

Los Anjeles - Maruf sine
ma yıldızlarından Glorya 
Svanson, bundan epey zaman 
evvel Marki (0611 Kodray D&
Ja Falez) isminde bir Fransız 
asılzadesile evlenmitti. Bu zat 
son 2amanda kanmu ilamal 
etmiye başladığından (Glorya 
Svanson) kocası aleyhine bir 
ayrılma davası açmııtır. 

Bu mecburiyet o gazeteye S. 
fırkanın organı rengini verdi. 
Onun yaptığı hatalar S. fırka
ya atfedilmiye başlandı. 

Serbes fırka buna meydan 
vermiyecek, daha başlangıçta 

kendi gazetesini teais etmit 
bulunacaktı. .. 

4 - Serbes Cllmhuriyet 
fırkası bugünün ihtiyaçlanua 
cevap vermek iatiyen bir fırka 
olarak ortaya atıldı. Bunun 
ıçin de sınıf ve mezhep farkı 
aramaksızın bntün halk bu fır
kaya kottu, ondan dertlerinin 
ve ihtiyaçlarının tatmin edilme
sini istedi. 

Fakat Serbea fırka halkın 
bu heyecanlı tezahürilne ayni 
heyecan ve kuvvetle cevap 
veremedi. Bu sahada kendisin
den beklenen kuvvete malik 
olmadığım gösterdi. .. 

işte bizce Serbes fırkanın 
teşekkülündenberi diiftüifl ha
talardan bazılan şunlardır. 

Ankara, 22 (H. M.) - Dariilftinun intihabı hakkında emin 
vekilinin pnderdiji mazbata geldi. Edebiyat ve hllıiyat fa. 
ktlltelerinin itirularlle kufılqbnldı. Sonra Darlllfnnan talimat
namesi tetkik edildi. ilk dakikada intihabın tecdidin• llmm 
görtılmüyordu. 

Fakat tetkikat tamik eclildiği zamu Maarif vekili ile Maarif 
mllatqarı intihabın tecdidi lüzumuna kani oldular ve sebep 
zikrederek Darnlf6nuna bir cevap yazddar. Bu cevap bugtl.n 
telırafla g6nderilecektir. Maamafih henllz postaya tevdi edilmif 
deifdir. . 

~--~--------....... • ... --------~----
Urla Cinayeti 

lzmir - Urla hikimi Ihsan 
Ziya Beyi öldürmekten maznun 
Değirmenci Mehmet, Zeynel , 
zade ve arkadaşlannın muha· 
kemesine d&n de devam edil
miıtir. Geçen celsede dinlenen 
şahit Mahmudun, mamun vekili 
tarafınan yalancı şahit olarak 
mahkemeye, geldiği iddia edil
miştir. 

Muhakeme, bu meselenin halli 
zımnında bazı resmi evrakın 
tetkiki için 9 tefl'İnİaaniye bı
rakılmıştır. 

Yangın Başlangıcı 
Çubukluda acem Sadık Ef. 

nin kahvesinden yangın çıkmlf, 
derhal söndürülmllşttır. 

Sulu Ziya Yakalandı 
Sabıkalı Sulu Ziya Firuzağa 

bekçisi Aziz Efendinin evinden 
etya çalarken tutalmuıtur. 

• • • 

-i Bir Hakimin 
Muhakemesi 

Afyonkarahisar - Haklun
da yapılan fikiyetler iherine 
Aziziye hlkimi lbrahim Hilmi 
8. mahkemeye verilmiş ve 
muhakemesine bura ağır ceza-
ıJinda başlanmıştır. Bu zat, bir 
terekeden dört bin liranın bqka 
bir şahsın zimmetine ııeçme
sine sebebiyet vermekle maz

nundur. 

Tazyik Gören iki 
Vatandaş 

lzmir - Bornova intihabında 
kendilerine tazyik yapddijı 
iddiasile müntehiplerden Ha
san ve Hamdiye isminde biri 
erkek diğeri kadın iki vatancfat 
müddei umumiliğe müracaat 
etmişlerdir. 

• 
ister inan, ister inanma/ 

Emin Beyin Şehremini da tramvay yolunun yap
bulunduğu zaman Eyibe brılacaiım, bir seneye 
tramvay hatb yapılmua varmaz Eyibe tramvayla 
tekarrilr etti. Şirketle uzua gideceklerini tepşir etti. 
müzakereler oldu. iki taraf Aradan seneler geçti, 
birbirine bir miktar feda- Elektrik kumpanyuı tram
kirlıkta bulundu. Nihayet vay hattı &zerinde bulunan 
birgün tramvay hattıma binaların istimliki için 
infa.sına yakında bqlana- ~ Emanete iki, ftç ylz bin 
cağı bildirildi. Hatta daha 

1 
~a verdi. Fakat resmi 

il . . dildi H ı.. ... ı. tat günilnden bugüne 
erı gı • attın uapa• kadar hiç bqey yapıl-

yacajt noktadan bir re.mi madı y . h . . . d . anı er 111mız e 
küşat yapıldı. Emin Bey ~· olduğu fibl bu İft• de 
bu reımi ıütatta bir nutuk halk aldahlmış vaziyette 
okudu ve halka pek yakın- kaldı. 

/.ter l1111n, lmr lnannuıl 

Romanya' da 
Mühim Bir Casuı 
Şebekesi Meydana 
Çıkarılmıı ..• 

Btıkrq, 21 - Romanyanın 
muhtelif kıaunlarında tevkif 
edllenlcrin adedi yebnİf kifiyi 
bula1111tur. Bunlar, Sovyet ha
ktbneti heaabına çalqmakla 
maznun cuuılardır. içlerinde 
zabit, mtılıendla, tayyare mtl
hendiıleri, maruf muharrir Er
devi Aradi ve memurlar vardır. 
Ba teıkillbn memurlan, ken
dilerine ait tallmab radyo sa
tan bir tacirin dtıkklnından 
almakta imitler. 

Mesele, bundan bir ıeae 
enel, bir CUUSUD bot bulu
narak aizındu kaçırdıj1 Wr 
siz ftzerine, ancak aylarca taki
battan sonra meydana çıka

rılmışbr. 
Memleket heyecandadır. 

Serbes Fırkanın 
Aydın Azası Muğlaya 

Gitti 
Muila, 22 (H. M) - Serbes 

fırkanın Aydın viliyet ocağı 
azası, lzmir umumi kltibi 
Mllştak B. ile birlikte buraya 
geldi, hararetle karşılandı. 
Belediye intihabının neticesi 
yarın anlatılacaktır. -
Y ankesicilikler 
24 Saatte (4) Vak'a 
l - Keçecilerde Karabq 

yokuşunda oturan ciğerci la 
efendinin 2 napolyonu; 

2 - Un kapamada oturan 
koltukçu Ali efendinin 4 lirua; 

a - G•l•tada GllmOt hal
kalı tokajuıcla oturan lsmaiI 
efenc:linin T ophaae pazarında 
saati; 

4 - Galatada Topçular cad-
deainde kuru kahveci Haçik 
efendinin 65 evrakı naktiyesi 
iki dolan, 15 franıa ve drah
mW çarpdmlfbr. Haçik efendi 
sabıkalı deli Nuriyi yakalat· 
Jlllfbr. 

iki Serseri 
Bir Mahzende Yakalandı 

Fatihte Otlukçu yokufUDda 
oturan Şahende Hanımın bir 
bqibirlik ve dört tane birerlik 
albrunı boynundan koparıp ka
çan lsmail ve Dursun yanı
yerinde saklandıklan bir malı
zende yakaJanmıtl•rc!rr. 

KAz1M Pt- CUMA YA GiDiYOR 
lleclWa .... eh telı.mlp etUjıflHiea 

..--ısde a.ıı sn B. iL il. Relıl K&
sım Pt- cuma ,ana akfam treolle Aa-

Bu hatalann bir kısmını 
ıslah kabildir. Fakat bir kıamı 
teıirini yapıp geçmiıtir. Yeni 
fırka yapmak istiyorsa bu 
hatalan tekrar etmekten çekiiı
miye çalışmalıdır. Y okaa halkta 
bu fırkadan da birtey belde
nemiyeceği kanaati hual olduta 
gi1ıı neticenin ne olacağım 
kestirmek mUmklln değildir. 

.__ ____________________________________ _. karaya hat'cket edeı:clı.t!r. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -
Bu intihapta 
Kar Ve Zarar 
Edenler 

J 

.. 
Belediye intihabına kim ka

zandı, biliyor muaunuz? Ne Halil 
fırkuı, ne de Serbest fırka; 
bu intihapta k•zanan bir tek 
adam vardır: btanbul valisi 
Muhittin Bey! 

Bu zavallı Muhittin Beyin 
dört beş ay evelki halini bir 
g3z önllne getiriniz: Bütün ga
zeteler belediyeden, Emanetten 
baıka çatacak yer bulamadıkları 
için, vur abalıya, zavallı Mu
hittin Beye her gün hücum 
edip dunırlardı. Gazetelerin 
bet ay evelki koleksiyonları 
gözden geçirilse, belediye ve 
Emanet icraabndan başka her 
İfİ sena ettikleri görülür . 
Tiirkiyede her it ili dır, bi
lidır, ranadır ama, ah şu be
lediye, ah şu Emanet, ah şu 
Muhittin Bey ... 

Y aktaki 10n belediye in· 
tihaplannda, Halk fırkası, bu 
emir kulu ıazetelere, vaktile 
şiddetle tenkit ettikleri adam
larm müdafaasını havale etti, 
dillerinin serbestliğine malik 
olmıyan bllttin bu ahbaplar, 
dlla biberli bir dille :zemmet
tilderi belediyecileri bu sefer 
gaklere çıkardılar. 

Hele btlkClmet gazetelerinin 
tahrir müdQrleri de, tam ve 
açık bir "Hakkı ıllküt,, olarak, 
belediye azası intihap edilince, 
meaele kalmadı. .. 

Artık Muhittin 8. rahattır. 
Gazeteler kendisine asla çata
mıyacaklardır; belediye meclisi 
de, mea'uliyetsizliğini sigorta 
eden bu imtiyazdan istifade 
edecektir. 

Fakat bu işte, Muhittin B. 
ne kadar kirlı çıktise, b&ka-
met gazeteleri de o kadar 
zarar ettiler. Çünkü, bir çata· 
bildikleri şehir ifleri vardı, 
ona kartı da bOcum imklnım 
elden kaçırdılar. Artık, bu ga-
zetelerin her sayfası, her ıi
tunu, her sahn birer parlak 
kaside, birer methiyeden ibaret 
olmıya mahkum. En nikbin 
kari bile bu kadar müdaheneyi 
hazmedemiyecek, fakat, elden 
ne gelir? 

Elemrü fevkaledep. 

1 tal ya Kıralı 
Kudüse Gidecek 

Kudüı, 21 (A.A) - itaıya Kıra• 
lınaP ziyaret makaadile Flliıtine · 
geleceti ve Milit yortusunu Ku
dGste ıreçireceji burada rivayet 
ohmmaktacfır. ---Ziraat Tayinleri 

Ankara 21 - Adana ziraat 
müdürü Cevat B. Erzuruma, An
talya müdGrü Sevki Bey Erzinca
n• Erzincan Ziraat müdürG Ali 
Rıza Bey Antalyaya tayia eclihıaif
lerdir. 

B. F . ' ır acıa ... 
Berlln, 21 (A. A.) - Afkslachapelle

den Wldlriliyor: Y erit dinamit depoıu-
nua Wililu aetfceainde Alıcirof yakınıa
dald Vllhelm ocaktan yakılmıttır. 1 nfl· 
ilk kilometrelerce mcaafcdea duyul• 
muftar. ftletme •• idare blaalan da 
yJlulauıtu oldukça uzak muafecleld 
evlerin camlan da kınlmıt ve çatılan da 
yılulmııtır. Yüı:.lcrce amele kuyunua 
altında kalmııtır. ÖID ve yATalılana 
mlktan 'lOO kadar tahmin edilmektedir. 

(V akıt) 14 Yaşında 
Vakıt gazeteıi bugün on 

d&t yqına bastı. Arkada ,. 
mız lstanbul gazetelerinin en 
lademlisidir. 

Mehmet Asım ve Hakkı 
Tarık Beyleri candan tebrik ve 
neşriyat hayatlarında daima 
muvaffak olmalarım temenni 
ederiz. 

Arkadaşımız bu mes'ut 
yıl dönümü münasebetile bu 
gece muharrir ve miirettiple
rine bir ziyafet veret'4"1rtir . 
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S 1 Dl S U n D 1- • • • i ı 
Türk Kadını İn- NE NETiCE BEKLJYEBJL RIZ? AtılanReglerı 
tih~pta Mühim Büyük Karışık-
Bir Amil Oldu Halkımızdan Ayni Zamnada lık Vardır• 

Samsun - Pertembe ,nnı Beklediğimiz Da Büyük Bir 
IUt on yedi buçukta hitam S •• k"' tt • M• fj J•k 
bulan belediye intihabab vak- u u n e 1 r .. ısa rperver 1 
tin geç olmuma binaen An

dık açalıp reyler ta.uf ec:lilem ... 
mifti. intihap heyeti de ADdı
im ertesi, yani cuma ı&ın 
aat ıekizde açılmuma karar 
Yermişti ve tabahleyin topla
.... enallmen heyeti ( ki tama-

. men Halk fırkası azaları ve 
belediye namzetlerinden mü
rekkeptir. ) Vali Klzım Paşa, 
polia mtldlrtl Mitat Beyin ha
m bulundutu bir aade 18D
dığı açb. 

Serbest fırkaya meuup 
kimıe yoktu ; buna mukabil 
gençlik ve ahalinin haklnn• ve 
kanunu temıil eden iki "muh
terem tahaiyetin mevcudiyetini 
kafi firen ahali haldarmm 
auiiatimal edilmiyeceklerinden 
emin ve mtisterih olarak neti
ceye intizar ediyorlardı. Rey-
ler tunif edildi. Mliıtacel tel
grafla bildirdiiim gibi 413 
rey Halk hrkasına ve 3112 
rey Serbest fırkaya abl
mış ve yedi rey de mliatakil
lere verilmişti. Sa:ıt bire kadar 
devam eden bu ameliye tam 
saat birde belediye kapısı ve 
etrafında taplanan binlerce 
ahaliye tebliğ edildiği zaman 
"Yaşasın Gazi, yaşasın FetH 
Bey, yaşasın yeni Fırka,. 

&adaları sürekli bir surette 
yükselmiye başladı. Bu me-
yanda otomobil komeleri 
zafer ve neş' esi ile mütema
diyen ötüyordu. 

Çünkü bu zaferin başlıca 

Sellnik pmpiyonu Aria ta· 
lamı bu Cuma F enerbahçe 
takamı ile kar11laımak isen 
ıehrimize geliyor. 

Yunan takımının kuvveti 
haklonda bundan eneJ kari-
lere malimat vermiftim. Bir 
kere o takım yalmz, hiç tak
viye edilmeden ıelae bile 
kunetlidir. Atina oyuncularile 
kunetlenerek gelecejine ı&-e, 
eau kadrosunun kabiliyetini 
bir miali daha tezyit etmİf 
olarak bizimkilerin brfıama 
çakacaktır. 

Yun•ni-tanda ıporlara, biz· 
de olduğu gibi baılam•yorlar. 
Onlar eneli gençlikte atletizm 
yaparak vlicutlanna aporlar 
için azami imkanı verdikten 
sonra oyunlara bqlıyorlar. 

Aris tdrınuu11 •• telılilcell ~ •pncaa: 
Viblüleş l>lraderler ••• 

Mühim Bir Nokta. .. 
En mühim nokta; cu

ma günü Stadyuma top
lanacak seyircilerin maçı 
takip ederken heyecan
larına kapılıp gelen mi
safirler aleyhine tezahü
ratta bulunmamalarını 
temindir. 

Bütün lstanbullulara 
rica ediyoruz: Maçı sey
rederlerken, bizim atlet
lerimize Atinada göste
rilen hüsnü kabulü ha
tırdan çıkarmasınlar I 

Yunanlılar ktiılar spor 
terbiyemiz o/dutunu is
pat mecburiyetindeyiz. 

E. Ş. lhtiau tubelerine ayrılıyor- Hele atilleri kup tarafa yola çıkan talnm elbette çok 
lar. Bu itibarla gelecek takı- müdafaa aiatemi içine ıeçeblldi- lmnetli gelecektir. Güreş 
mm on biri, atletik mezaya tf zamanlar nefesleri iki de.- Maamafih gelecek takım F e- G 
noktasından bizim on birimi· aerbahçe talnm1nın en iyi za· ftrq Heyetinden: 2+10-

relik olduğu, ablgan oynadık- manlarmdan birine teaadnf edi- "1() tarihinde C. H. F. Beyoilu 
ze faiktir. Siiratlerinin, nefes- lan Yakitler, oyunu çok gtızel kaza merkezindeki mıntab 
lerinin bizden iyi olmuı icap idare ederler. yorSon maçlarında çok nefesli, idman aalonunda tecrilbeli gü-
eder. çok seri bir oyun tarzı tatbik reşçiler arasında bir mliaaba-

Top kontroln ve futbollin Bu ihtimallere nazaran bu edebilen Fenerliler, Viyana ve ka yapılacakbr: 
· l'kl · sahi bul ak cumaki oyun fevkalide ıeri Macar maçlanndanberi bot 1 - Kulüpler; miiaabıklann 
ınce 1 eırne P unm ... im ve aı"cil numaralannı ha.,; 

h d b mi f ki k · b" 1 bil" durmadılar, muntazaman idman- .. 
ci etin en izi e ar aranı ço cazıp ar oyun ° 8 ır. larma devam ettiler. cetvelleri mftsabakadan evvel 
cuma günü &içebileceğiz. Bü- İstihbarabmıza nazaran ta- Blitün bu ihtimaller, hakiki heyete tevdi edeceklerdir. 
tün bunlara mukabil, Fener- kımla beraber yüze yakın ıe- kıymetini bilinmiyen bir takımla, 2 - Tarb 12 den bire ka
bahçe oyunculara, bilhaua yirci de geliyormuş ... Şu da Yu- Fenerbahçenin oynıyabileceği dardır. Mliaabaka tam aaat (1) 
muhacimleri, yeknesak sistem- naniatanda bu oyuna verilen oyunun evelden tasarlanmaaı de baılıyacakbr. 
lerine rağmen bazan Avnıpa ehemmiyeti anlatır. no~da. ıiphelerle dolu J,ir 3 - Hakeaa heyeti: Ahmet 
oyunculan ayannda futbol Memleketinde bu derece muamma halinde cuma gtlnktı F etgeri, Kemal, Seyfi, Saip, 

Çaıılon - intihap ..J!I 
açıldı. tReylerde deı.di,; 
aan var. (3200) mGnt~ 
(t;SS) kiti reye ittirak ~ 
bir hafta temdide ~ 
kimse intihaba iftiralı -_, 
mİftİr. 

intihabın fealai için .; 
kemeye ve kanuni me~ 
mliracaat edilmek nz~· 
Gerçi burada htlkümet ;; 
baba kat'iyen mlidahale etdl,> 
fakat Halk fırkamn1n ad~ 
çok ilittiler ve halla t~ 
ettiler, rey puaulalanm 1811~ 
tan aprip kendi liatel~ 
koydular, bu muJıakkakt' 
ÇGnkn: 

Yalnız bana (300) kilaur ı6f 
verildiği iamen Ye kendi ~~ 
larımızın yaımalarile mey~ 
iken Andık açıldığı zaman,!w 
rey çıkmifbr. Serbest DP: 

namzetlerine ( 500 ) rey Çel 
eliği muhakkak iken { 7 ) 6' 
db.ur etmiftir. 

Danyelslll 

Ş. Of" 

Kayseride Dolu 
Kayseri - Bazı köylere -' 

him miktarda dolu düşm~ 
Mezruat Bçte bir ıüabetiıtd' 
sarar gBrmüştlir. 

Bursapa Mahsul iyi 
Buna - Bu aene m~ 

iyi lae de yeni sene zeriy;:: 
bqlanabllmek ıçın ya .. 
beklenmektedir. 

amili Samsunun muhterem ıo
förlerinin gösterdiği fedakar-

oynarlar. · mühim bir alika uyandırarak maçın ehemmiyetini arttınyor. Kadri, Rqit Fuat Beylerdir. _ _., 
~-===-==-===~--===-====--=--=----=====---===-==-==-==-=-===-===------------ lzmir'de Elektrik Tr..,. 

lık olmuştur. Bunu müteakip 
o binlerce halk kütlesi za-
feri tebrik için Serbest fırka 
merkezine gitti, orada topla
nıldı. Az sonra S. F. reisi 
Şefik Avni B. geldi ve al
kışlar arasında yukan çıkarak 
pencereden muhterem ahaliye 

AISARAYDA Ilgın'da K~saba Çirkef KORYA'DA 
K_asapla~ın Gr~- içindedir. Halk Sıtma- Çiftçi İçin Bir 
vı Beledıge Reı- d K } Tecil kararı 

ıu nutku söyledi: 
"Bir an için bulutlarla ör

sine Mi Yaradı? an __ ırı ıyor Lazımdır. 
tülmllt bulunan bak glinqi Akaaray - S. C. F. mn 
nihayet yükaelmiye, pembe Aksaray Villyet ocağı hllkô-
bulutlar üzerinde yiikaeldikçe mete icapeden beyannameyi 
halkı tenvire başladı. Bu mu- vererek resmen teşekkür et• 
vaffakiyeti herşeyden evvel mittir. Azaamdan bir kısmı 
Tiirk ka~mına medyunuz. "Stl· el c H F evv ce . . . idare aza-
rekli alkışlar." h da b ı l dı 

O Türk kadını ki hakkına ğın u unmuş ar · 
S. C. F. mn teşekkülü lize

uhip olduğu ilk dakilndan nn" e H. fırkasından istifa et
itibaren o hakkr biitlin ruhile 
müdafaa etti. Bu muvaffakiyeti mitlerdir. Bu vaziyet karşısın
Tiirk gençliğine de medyunuz. da Halk hrlaw mutemedi ve 
O Tiirk gençliği ki uyku ve her teıkilibn reisi bulunan 
rahatmı terketti. Hakkın yük- Hadi Ef. ahaliye hitaben bir 
aelmeaine basn vücut etti. Bu beyanname neşrederek riya· 
muvaff akiyeti, emeğile geçi- setinde bulunduğu belediyenin 
nen ve ekmek parasına dahi fimdiye kadar neler yapbğmı 
feda ederek hakkın tecellisine sayıp dökmektedir. Bu vaziyet 
çalışan şoförlerimize medyunuz. karşısında Serbes Cümburiyet 
(Alkışlar) fırkaaı mensubininin fikirlerini 

Efendiler, pekçok olan para- öğrenmeyi faydalı buldum. 
dan, pekçok olan varlıktan Bana aöylenilenler ıunlardır : 
fedakirlık etmek bir marifet - H. F. mutemedi~in be
değildir. Asıl marifet vesaiti yannamesmı okuduk. Bunu 
mahdut bir hakkı yükseltmiye hakkında verilecek kararı Ak
hasretmektir. işte şoförlerimiz aaray balkının vicdanına terk
bunu yapmıştır. Bu muvaffaki- kediyoruz. Hadi Efendinin he
yeti münevver ve hassas halkı.. yam mlltalea ettiği baş mad
mıza medyunuz. delik icraattan ortada birşey 

O halk, kanaatlerinin fırka- ı görmliyoruz. Belediyenin icra
mız tutumunda tekaslif ve ab olarak mevcut kuap dnk
tebellür etmiş olduğunu idrak kinlannı kapabldı, Hadi E
ederek şuurlu hareketlerile fendi heaabına bir dOkkAn aça-
uvaffakiyetimizi temin etmiştir. larak havayici zanıriyeden 

Var olunuz. (Alkıtlar) ete adeta inhisar vaze-
ff dmit dilmit olduiu miitahede e-

Dgm - Ilgın kasabası tar-
frihi bir şehirdir. Asan atika
dan kirvansarayları ve tarzı 
mimariyi cami güzel bir ha
mamı vc.r: • Kirvansarayla
nnın her zaman olduğu gibi 
ıeferberlikte çok faydası gö
rOldn. 

Seferberlikte, bilhaasa iatik
lll harbinde kavurma kavur
mak ve mekklre hayvanlan 
bağlamak gibi askeri ihtiyaç· 
lan da tatmin etti. 

lstiklil harbinden sonra 
maatteessüf belediye hamamın 
bir tarafını yıktı. Y ılolamıyan 
kısmın tarzı mimarisi gelip ge
çen insanlann kalbini sızlatıyor. 
Yeri mezbele olmuştur. 

Belediye bedesteni de keza 
yıkmıya teşebbüs etti. Mühim 

asan atikanın muhafazua he
y~ti vekilenin karan iktızum
dan iken belediye reisi rnfe
kasile kendi menfaatlerine un 
değirmeni vazettiler. 

Kasabanın çeşme suları
m keserek bu değirmene lıu
rettiler. Ilgın kasabuı şimdi 
çirkef içindedir. Kasabanın 
ortasından geçen uınaktan 
tarlalar sulamr, bundan belediye 
adamına göre dönümline yirmi 
beş kuruı rüsum alır. iki se
nedir bu ırmaklar pakla';:tjr. 
Sular teraldim etmiı, ba ık 
yapıyor. Sıtmadan halk bqım 
kaldıramıyor. 

Yazık ki sıhhiye memurlara 
da yakayı sıtmaya kapbrdılar. 
Sıtmayla mücadele reisi ailesini 
lstanbula gönderdi. Kendisi de 
havadar köylerde vakit geçirir. 

Ilgın Muhabiriniz 
H. Hüseyin 

olan bir kısmını yıktı. Paket ~,.----------· ...... 
" kesme taşlara, ağaçları göz-

6nünden kayboldu. o büyük VEREMLE MÜCADELE 
kirvansaray belediye na-
mına istimlak edilmiş. Bu kabil 

dilmektedir. Beyannamenin bir 
yerinde memleketin faidesi için 
hayabm bile fedadan geri dur
mıyacağmı söyliyen Hadi Ef. ye 
Milllt mücadele- esnasında han
gi cephede bulunduğunu aor
mak isteriz. 

A.S. 

Cilmhuriyet bayramı günü, 
ayni zamanda Veremle müca
dele cemiyetinin rozet tevzii 
günüdllr. Verem, memleketi 
kemiren en tehlikeli hasta
lıklardan biridir. Bunun anüne 
geçmek hepimizin en büyük 
vazifesidir. O gün yardımı-
nızı esirgemeyiniz. 

Konya -Adana çiftçilerinin 
7Jraat bankuına olan borçla· 
nnm tecil ft aenetlerinin 
tecdit edileceği mal6mdur. 

Vaziyetleri elim bir tekilde 
olan Konya çiftçilerinin de 
mezki: bankaya olan borçlan 
her halde tecil edilmelidir. 

Bu aene - ıeçen senelerde 
olduğu gibi - ova köylerinin 
ekserisinde rençper, taçbğı 

tohumun yarasına bile alama
mışbr. 

Söyleyin; bu çiftçiler borç
lannı nasıl verebilir? 

istifa 
Deveran eden bir pyiaya 

göre C. H. hrkası tarafından 
belediye azalığına namzet gös
terilen ve hilen Viyanada bu
lunan Dr. CevatlArif B., C. H. 
fırkasından istifa etmiştir. 

Akşehirde intihap 
Akşehirde belediye intiha

babnda bazı yDlsuzluklar ol
muş, mftdahaleler vuku bul· 
muştur. Bunun üzerine S. Fır
ka intihaptan çekilmiştir. 

Arda nisap hasıl olmadı
ğından intihap bir hafa daha 
temdit edilmiştir. 

Sinan oflu 

vayl~ Ziyadeleşi~ 
lmıir, 17 ( H. M.) - __,,, 

bulvannda elektirikli tralll~ 
lann ray ferşiyabna b,.....,. 
llllfbr. Yapılan kontrat ~:; 
bince Kordondan ve GaJI ~ 
ftnndan (20) tubatta tradl 
lflemiye bqlıyacakbr. 

Karsta Şarbon tJ' 
Kara - Kasabada ve • 

ta Şarb6n hastalığı çakJDıf"' 

. Gireson Mahsulab ., 
Gireson - Nar mahsulil lı ' 

mene çok iyidir. Fıocb 
peldir. 

Tarihi Çeşmel~ 
lsttanbul belediyesi v.ı" 

tqta, Akaretlerdeki . çcf_ 
çeşmesi ile Azapkapıdaki ~ 
meyi ( 15-20) bin lir• .. çd' 
tamir ettirecektir. Bu iki 
me de asarı atikadaıı~ 

Yorulmaksızın k 
Para Kazanma 
istemez misiniı? _,,.,,. 

E 
• • 1 • • -ıc1erke!lt ~..ıı.11' 

vınıze veya tınıı.e 5' i)l'İit""-öl 
ta geı.erkeu veya birt.lle ~. 1;.-1• 
her hangi bir vaka karfl .. 11 ,fi 
Ursinlz.- 0 ,al' tll 

Havadis nedir blllyors&_....,..., 
derhal gtreblllralnlz. Bir 1stit· ~ 
katil, bir kıu.a birer 1ıav•1 ~~ ıeldiğiniz vakalardan ertd bili 
ıı:etelerde görmek istedi~ b•"•-:.a. 

ıuı ve _. r 
derhal telefonumzu a~! Us. (aiot ., 
ıuetemize haber ver&1 VerdiJbtıı __u 
realnld de bırakınız. ,-eteP"'" 

dialn ehemmiyet~e ~~bilir• ,. ,oJ 'I 
mlikifatuu vermeyı v:ıx~anbol 

Telefon numaramız: 
tir. 
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Bir Açık Mektuba 
Cevap Daha Ne Kadar Devam Edecek?. Annelerin, Kızlanna Karşı Vaziyeti 

Sevdiğimi, Seviştiğimi S.. Po.ta suete.Wn (16) !J ........ 

...,.. t.rlbll auahumda llallye Yeldlln• 

........ açık IHldaı.a- okudum. 
il.uy. Y9ldU WJd ceYap IMdar, ftrlr • 
........ flldur ld it,.,.. bltlraek bir 

••lıacııA ı kimi ister bltlnmes, buaa 
lela 4-ler. Kimi Mtlrmek latema. 

~e weldU, ı•Jri ---- lıo- 1 ...,.... nı.ı ............. v ........ 
'-ta, Tlrki)Nw .. it s&mlt Ye ae de 
-....ıwı ... .-. 

O.,... ~ ~de ellerindeki 
.._........ "5-tenrek dll....ı. de 
,...... , ..,.... ,......... ....... Ye 

..... .......... ........ lalmleırbd , ... ,... 
a. aat ıaJri •lbacllller lfla• kant

..... • para alma .. • ,,. ıaJri allba-J 

....... 8-rtl .. ,.tlpaes. Usatmak 

..,..... ıaırt .. badlllertakdlr ..... 

........... takdir edenl.ı.. 
S.,lktqta •Qlda 

ı•Jri •Bbadlllenlea 

Mehmet Ali -
BiR TALEBE OÇ SENE 
SINIFr A BIRAKILIR MI? 
Gtr......t .. JU&byor ı 
Oeçea aenel denlye .. 11e .. 1ade 

hlal, dlrt aJ enelkl lmtlhaalar Detlee

llftde, akrabalanmdaa Ali Bey ı..hede 
llllr &aba 12 Jqlanada lllr aahclumu 
\' e,11 Giresun ına.ektebbıde lldllol mufta 

IJalca edllmlftlr. Bu çocuk le HDedlr 

llctac:1 aımfta buakalıyor. bk lld ...... 
,....._ henlb m .. lt olmumclaa ped.t 
0 derece telif• dlltmllyer. Lakla ba 
lçtnca defa baralulmaaı k-dlalal •dl· 
~)'e ankedlyor. ll11alllmlerlae, Maarif 
._ildUrl7etlne mOracaat ediyor. D&t 

•Yclır çocutun pederi llfal edlUJ'OI'. 
Şıllldl mektepler açıldılı itfa pederi 
1i'f al edlldlJlnl çocutunu s-e lldnd 
•ınıfa devam ettlrllmeaind- anlıyor. 

Çoçuk ta mektebe ırltmek latemlyor. 

lıteldebe luırfl. dnıler:ne kartı aoiuJduk 
hissediyor. 

Vlllyetin Maarif m&dllrllne mliracaatl 

ettik Ye mektep mUdürlerlnJ tlklyet 
•itile. Gayri tabii hiçbir hali olmıy
b • 

) 
} 

... 

Al111angatla amele 6alır16ort 
Kalırol•un faıizm 

. : f y&zden Almanyada servet aa
hlpleri paralarım ecnebi mem-
leketlere kaçınyorlar. Hükumet 
kuvvetli tedbirler almıya 

mecbur oluyor. r talebenin iç aeaedlr a)'lll auufta 
b ll'aJulmaaının ne ile kablll telli oldu-

hı.11 aordulc. Mliabet bir cenp nrllmedL 

\' alaaz 14 ben kantamam, muallimler 
~ _ •allhlyetinl halzcllrler. Onlana 

~erine, kararlarına mlidahale 
-.Ilı._..,,, diyor. 

Avrupamn, hatta d6nyanm ı buhrana kartı durabilmek ifia 
her tarafında umumi bir hu- Amerikadan para iatikrazma 
zunuzluk var. Bu huzursuzlu
ğun menbaı iktıaadidir. Hiçbir 
memleket iktısadi buhranın 
teıirinden kurtulamadı. lkbaa
dl ve mali buhran birçok mem
leketlerde ihtillllere sebep ol
du. Cenubi Amerikada bu 

Fakat bütün bunlar muvak
kat gibi görünüyor. Alman 
başvekili bile mali mesele hal
ledilmezse istikbalin karanlık 
olduğunu aöylemiye mecbur 
oluyor. * ADUYE VEKiLiNE 

AÇIK MEKTUP 
"-1Yan alrkatiıain men'i için k8yd• ::eeek hayvanlana aarUd ı.uJuamadıjl 
clirde o k8ylli haynm tumba 

:::Ordu. Bundan .ıaba ehemmiyetli 

b....o .._ lrcaa Hbumu olaa bir tekll 
~ ld o ela ıudur: 

81r kBye alt tarlayı veya çqmealala 

::-da •iaçlıjl tahrip ed- mlitesal· 

1, Ye kArfı tahit bulamayan halk 
1••lnt bu ik ı at t eaarettea kurtarmak 

dt\l ·t· t.. ~ 111 vazifealdir. Bunu da mdea 
lclertı. 

yilzden beş cliktat6r mevkiini 
kaybetti. Albncıaı olan Bre-
zilyada da ihtilil hill devam 
ediyor. 

Şimdi de ildıaadi bulınıın 
tavlit ettiii humrauzluk ali
metlerini Avrupada ıörmiye 
bqhyoruz. Huzunuzluktan mui
tarip olan milletlerin başında 
Almanlar vardır. Almanya mali 

~ka numarası : 3 PEYAM/ SAFA 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

PATIB-BARBITB 
ler So~a bir anda, bütün renk
ltokuıçızgiler, sesler, panlblar, 
ıot ar, •on süratle ıiden bir 
~obilin içindeki adamın 
ita arı gibi hep birbirine 

~•Yor, sisleniyor, bulanıyor. 
len anı başındaki masaya ge
•ı}, 1 adaınlann dikkatinden 

·ı an ş· lcah ınasi ayağa kalkb ve 
,;eden çıktı. 

l'Qfa ey<.Ja~ }'Ürüdü, karşı ta
tidec:~~h, Veznecilere doğru 
~ gı yerde Süleymaniye 

na ı~pb. 

l<inı hil' 
dan be b' kaç defa bu yollar

Y er1 ·ra er geçtiler. 
""" ! 

Siyah saten gömlekli, siyah 
başörtülü kız. O vakit böyle 
koşmazdı. Liseden çıkar ve 
Silleymaniyenin köşesinde gö
rilnürdü: Kolunda çantası, başı 
6nüne eğilmiş, gözlerinde korku 
ve dudaklarında tebessüm, 
Şinasinin yaklaşbğım görünce 
~orkusu giden ve sevinci artan 
göı.lerile yere bakar, hafifçe 
kızarırdı. Sonra yanyana, hiç 
kcnuşmadan, epey yürürler ve 
buluşmanın ilk zevkini bu sü
kut içinde dal:.a çok hisseder
lerdi. 

Kim bilir, kaç defa bu yol
lardan beraber geçtiler. 

Şinasi, içinden bir farkı mı-

tqebblls etmiı. Fakat bir t• 
raftan da harp borçlannı acii
yebilmek için amele ncretl~ 
rinin indirilmesine karar ve,.. 
miftir. 

Zaten için için kaynıyan 
komthıiat cereyanı, bu karar
dan istifade ederek derhal 
ameleyi grev ve nilmayİf yap
mıya tqvik etmiştir. Bu hafta, 
Berlinde bulunan maden ADB-

yli amelesi, 140 bin kiti ırev 
ilin etmif, blltün fabril(alar 
kapanmııbr. itte buradaki re
simde Alman amelesini nüma
Yİf halinde gürüyoruz. Bu nü
mayifler devam ediyor, bu 

nldanmıya başladı. Son zaman· 
larda bu havayı çok seviyor ve 
çok çalıyordu: "Ne imif aşku 
muhabbet, sevda... " Daha 
dün akşam, Nerimanın babasi
le, bu şarkiyi ilç dört kere 
bereber geçtiler ve ihtiyar 
adam da bu havayı çok sevdi. 

İçinden bir farkı mınldan
dığı vakitler, sokakta bile, Şi
nasi kendinden geçer, etrafı 
unutur, yüzünün ne garip bir 
biçime girdiğini bilmezdi: Sü
zülmüş gözler, yarı açık ağız, 
ağır ağır sallanarak şarkımn 
veznini takip eden baş. 

Gene böyle yürüyordü. 
Fatiha kadar yürüdü. 
Nerimanla aynı mahallede, 

aynı sokakta oturuyordu. 
Bu akşam bütün bu sokak

lardan hızla geçti, evine gddi, 
odasına çekildi ve kemençesini 
torbasından çıkararak o şar· 
kıyı çalmıya başladı. Hava 
bittikten sonra aynı makam 
içinde geziniyor, gene o prb
yı çalıyordu. 

A vrupada muztarip olan 
memleketlerden biri de ispan
yadır. Mali buhran orada da 
memleketi mlltemadl ihtilAI 
halinde bulundunıyor. İkinci 
resim de ispanyadaki amele 
ırevım gösteriyor. Bir iki 
haftadan heri ispanya komtl
nistleri ıehir ıehir ntımayiı ve 
ırev yapmakla meşguldilrler. 

Bu buhran ne kadar sürecek, 
ne vakit durulack? Bilinemez. 

Belki sekiz on defa çaldı. 
Hafif bir sesle okuyarak refa
kat ediyordu. 

Yemekten sonra dıtarı çık
b ve Nerimamn evine gitti. 

Kapıyı açan Gnlter, Şinasi 
içeri girdikten sonra bile, bili 
başını uzatıp dışarıya bakıyor, 
rülüyordu. 

Sonra birdenbire, hayretle 
aordu: 

- Küçük hanım sizinle be
raber değil mi? 

- Hayır. Daha relmedi mi? 
- Y oo ?.. Ben şaka için 

dışanda saklandı zannettim. 
Şinasi yabancı bir yerde 

imiş gibi etrafına bakındı ve 
mırıldandı: "Saat on buçuk f" 

- Beyfendi de merakta. 
Yemeğini yedi o . Nerdeyse 
yatar, fakat siz buyrun ! 

Şinasi, kömür tozu ve küf 
kokan bir taşlıkta, hiç kımıl
damadan duruyordu. 

Deruni asayitini temine ça-

AnnemeSöyliyeyimMi? 
Genç Kızlar Ve Anneler ,r"[ __ ~_em_er_lı_· R_oP __ _.I 

Temiz bir aile çocup oldu
ia alaplan masum bir ıenç 
m bana yazdıit mektupta 
diyor ki: 

fi Ben OD aJb yaşında bir 
laam. Bir gençle -=orum. 
Fakat bunu bir - gibi 
yapıyorum. Aileme aöy_lemiye 
ceuret edemiyorum. Halbuki 
mabachm bu ıençle evlen
mektir. Bunu anneme DUJI 
llyllye)'İm?" 

-Alleler bizde eYIAtlarma 
kup . qk " cinai abllk 
meHleJerinde ıayet sert ve 
ketumdurlar. iptidai cemiyet
lerde cinai ahllk bir nevi 
Tabu'dur. Bundan balıaetmek 
bile ayıpbr. Onun için anne 
Ye babalar evlAtlanna bu 
meaeleden babaetmeyi terbiye
.&allk ve abl•k11zlık addederler. 

Bu telkin albnda bllyüyen 
fOCUklar da bilyümiye bqlaym
oa bu hislerini anne ve baba-
lanna s6ylemekten çekinirler. 
Anne Ye baba evlitlanm dai
ma masum ve bu itten anla
IDU zanneder. Fakat tabiat 
hilkmilnü icra eder. Çocuk 
büyüdükçe onu tesiri albna 
alır. Anasından, babasından bu 
hususta hiçbir fikir edinemi
yen genç, c'n 1 ahlik ve müna
sebeti arkadaşlarından iSğrenir • 
Tabii yanlış yollara dtışer ve 
birçok felaketlerle çarpışır. Giz-

• 

li maceralar ve tehlikeli aşk ... 
sergüzeştleri hep bundan doğar. 

Basit, zarif bir elbise. Ko
laylıkla kopye edebilirsiniz ve 
her yerde giyebilirsiniz. 

Halbuki çocuklar en ziyade 
bu meselede ebeveynin reh
berliğine muhtaçtırlar. Genç 
kızlar herşeyden evvel cinsi me-
1elelerde ve aşk işlerinde an
nelerinin rehberliğine muhtaç
brlar. Genç. kız ilk aşk hissini 
annesine söyliyebilmeli, onun 
fikir ve tecrübelerinden isti
fade edebilmelidir. Bu itte 
anne ve babalann vazifeleri 
çok mühim ve ağırdır. On iki 
yaşından itibaren ebeveyn ev
IAtlanm bu mesele etrafında 
tenvir ve ikaz etmelidir. Kız 
ye erkek,anne ve babaaile bu 

o-==-

meden annene derdini aç. Onu 
kendine dert ortağı yap. An
nen başlangıçta rencide olabi
lir. Fakat hayat ona da bu
nun lüzumunu öğretmekten 

' reri kalmaz. 
Bilhassa anneJere ıunu tav-

8İye ederim. Çocuklanmza aşk 
Ye cinsi ahlik meselelerinde 
arkadaş ve rehber olunuz. 

Hanımtegze 
... 

İfle arkadaşlık etmiye allŞU'88 
onun bütün hissiyabnı takip Gla sı22 -T qrinievel-900Haur ı 7t 

etmek ve tehlikeli maceralara Arabi Rum1 

dllşmeaine mani olmak mlim- 2'-CemuleJem-1'4 t-Tefl'lnlevvel-134' 

kündür. Vaklt·Eunt-Vuab Vakıt·Ezaat-Vasat1 
Onun için genç kariime tav- Oünq 12.57 6 .ıs Aqam ıı.- ı 7. • t 

siyem şudur. Bu meselede na· Otıe 6.38 ıt.59 Yataa ı.sı 18.S3 

1 uk b 1 Ö v • • d" ün ikindi 9.37 14.58 lmaaJı ıt.ıa 4.39 
sı m a e e g recegmı uş • 1 

lışan Şinasinin, muaşerete ait 
bir tereddüt geçirdiğini zanne
den Gülter, tekrar etti: 

- Buyurun! Buyurun! 
Şinasi kımıldamıyordu. Tit

remiye başladı. Gülter, bu 
duruşun manasım anlayınca, 
Şinasiyi harekete- getirmek için 
birkaç adım yürüdü ve sessiz 
bir telkinle onu da çektikten 
10nra: 

- Buyunın siz, dedi, küçük 
Hanım da neredeyse gelir! 

Elindeki idare limbasile 
arada bir durarak Şinasinin 
yolunu aydınlabyordu. Her 
basamağı gıcırdıyan tahta me .... 
divenleri ağır ağır çıktılar. 

Yukan sofada, bir oda 
kapısımn eşiğinde, Nerimamn 
b!lbası Faiz Bey, bir elinde 
'citap, öblir elinde gazlnkle 
duru, or, ı rclivenlerden çıkan
lara bakıyor, Şinasiye aşınahk 
etmeden bu sey arar gibi 
ıartınyordu. 

- yalnız mıam otlum? Dl-

ye sordu ve Nerimanın bera
ber olmadığını anlayınca mı
nldandı: "Cok ıeyl" 

Sonra Faiz Beyle beraber 
odaya girdiler. 

Nerimanın babası odamn 
ortasında durdu, biraz düşündü. 
Sonra ağır ağır yürüyereh, oda
nın köşesindeki minderde her 
zamanki yerine oturdu, hafifçe 
titreyen elile kitabını ve göz
lüğünü yanı başındaki masanın 
nstünc bırakb ve önilne eğil
miş başım hiç oynatmıyarak 
en ciddi zamanlarına mahsus 
bir bak.şla yalnız gözlerini Şi
nasiye doğru kaldırdı ve onun 
hili ayakta durduğnu görün
ce, böyle zamanlarda merasim 
olmıyacağıni ima eden sitemli 
bir sesle: 

- Otursan ı, Şinasi beyi 
dedi. 

Şinui muanın bqındakl 
1a1ıdalyaya İliftİ. 

( ArJcuı Yar) 
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BAREM DIBLtZLBBINDB 
TANIDIM; ŞAİR HAŞMETi 

BÖYLE MARiFETLERi 
TANIDIM, 

ONUN 

SÖYLÜYORSUN. 
DE MI VAR? 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 o 1011 

- Kitap deyince 'biraz 
ümitlendim, ayetler okudum, . Mollanın Gözü Hep O Kitapta idi 
hadisler okudum, Allahın bu .._ ________________ ...;.. _______ .J 

işe rızası olduğu:ıu anJatmıya 
çahşhm, babası olmadığı iç.in 
benimle pek ili sevişebile
ceğini ispat etmiye savaştım. 
Bu tekerlemeler beni hile kan
dıramıyordu, içimde şüpheler 
dolaşıyordu. Binaenaleyh sözü 
kitaptan çevirdim, yürek yanık
lığından bahse giriştim, sevda
Jandığımı söyledim, aşkm Allah 
vergısı olduğunu anlattım. 
Sonra gözünü kamaşbrmak 
istedim. Elmaslar vadettim, 
evler vadettim, köşkler vadet• 
tim. O, hiç ses çıkarmadan 
benim bu sözlerimi dinledi ve , ~~~ 
tuhaf tuhaf yüzüme baktı: 

·- Babacığım! -dedi- sen 
hastasın. Komşu Haşmet Ef.
ye git te okun. 

Ben bu derdin tütsü ile, 
üfürükle geçemiyeceğini anlat· 
mak için ağzımı açmıya sava· 
şırken o, kapıyı açb, savuştu. 
Haber gönderdim, ielmcdi. 
Odasına gittim, içeri, almadı. 
Eşik üstüne yilzümll siiriip yal• 
vardım, ağlıya atlıya beni 
dinlemesini rica ettim. Ne ka· 
pı açtı, ne cevap verdi. 

Mecnuna danmnıtnm, onun 
beni baba diye andıiım artık 
unutmuştum. Para ile sabn 
aldığım bir halayığın hakare
tine uğradığımı dütUnerek 
küplere biniyordum. ftt• bu 
tehevvürle kapıyı tekmelemiye 
başlamııtım. Gönnl hoıluiile 
olmazsa cebren ona sahip ol
mayı tasarlıyordum. 

Kapıyı kırabilecek md.im, 
onu zorla kendime ramede
bilecek midim? Burasını bil
miyordum. Fakat olanca hır· 
sımla kapıyı tekmeliyordum. 
Muhakkak ki lrudurmuıtum, 
ağzımdan salyalar akıyordu, 
&'Özümde ıimşekler uçufuyordu. 
Eğer o ande, o kuduz halim
de Gülfidan elime geçse ha
tır hatır ısıracağımda şüphe 
yoktu. 

maktan da çekiniyordum, ditiai 
kaybolmuş istekli bir deve 
gibi homurdana homurdana 
düıünüyordum, bu ite bir 
"hüsnü suret,, vermek çarele
rini araıbrıyordum. 

Bu düşilnce sırasında kızın 
söylediti bir söz hıabnma 
geldi. 0, Haşmet Efendiye 
gidip okunmaklığımı tavsiye 
etmifti. Gerçi bu tavsiye, alay
dan ibaretti. Fakat ben, o ı&dl 
tutacaktım, Haşmet Efendiye 
gidecektim. Şu kadar ki sev· 
damı körletmek için deiil HY• 

ğilimi de kendim gibi atqlen· 
dirmek için yardım istiyecektim. 
İcap ederse bllttin senetimi 
feda edip büytller vapbracak· 
b.m, Gnlfidana gilzel &'6riinmek 
için tirinlik muskalan yazdıra· 
caktım. 

Hekimoğlu; yan mUıteh&i, 
yan milteceasiı; sordur 

- Bu Haşmet Efendi de 
kim? 

- Kadılıklarda re:ı:er bir 
molla! Kalemi gibi nefeli de 
keskin derlerdi. 

- Tanıdım, tanıdım: Şair 
Haşmet! Onun böyle marifet
leri de mi var? 

- Açıkta kaldıkça ne yap· 
sın. Ağzını poyraza açıp yqı
yamaza. Dert ehline deva 
düzüp geçinir ! 

duğu gecenin sabahında kalk· 
hm, meflıur mollanın evine 
gittim. Kapıyı, tehlevent bir 
genç kız açb. Ne istediğimi 
sordu. Molla hazretlerine bir 
hacet anedeceğimi siSyledim. Soldan Sala, Yukardan A,alı: 
"Bekleyin!" diyerek içeri P. 1 - Kaim olmak (5) 
dl, biraz sonra reldi, "buyu· 2 - Dede (3) b~ajı (3) 
run!u dedi, 6nllme dllfHl, lot 3 - Sabah aojııtu (4) IUlu 
bir merdivenden çıkardı, bl- pillv (4) 
yilcek bir odaya soktu. 4 - Vermek ( a) iatikbal 

Haımet mollayı, komtu ol- (3) renk (3) 
mak mllnuebetile, tanırdım. 5 - 8oytlk teacere ( 1 ) 
Onun bqında urf, sırtında sof kokulu ot (5) 
ferace, saçaklı takımla ata bl- 6 - ... 
nip sokaktan bir reçiti vardı, 7 - Sahip (5) kunduracı (5) 
bntnn mahalleyi selima dur- S - TaYJrla) eziyet (3) Ue(5) 
dururdu. Zamanın Ebüssuut 9 - 86cek mahıull (4) bur-
efendisi imiş gibi alırdı, ga- plu çivi (4) 
lımlı idi. Fikrim peripn o&- ı O - Erkek iami (a) iyi (a) 
malda beraber vecahetli ve 11 - Kadıa ismi (5) 
ıehametli bir mollamn huzuru· I'!= _______ ....., __ _ 

ıı• çıkacağımı unutmuyordum. rf ü r k T ı p C e m i ye ti 
Vaktaki odaya girdim, aizım J d a r e H 0 Y 8 t l 
açık kaJdı. Zira yan çıplak 
bir adamla k&J'§ıla~mı1bm. VOı, Türk Tıp ecmiyeti idare 
g_erçi molla Hqmetin yilzU idi. heyeti atideki zeTattan te,elı· 
Fakat kıyafet, hiç te onun kül etmiıtir: 
k f f d X.:Jdi B k Dr · Mazhar Oıman, Bur-
ıya e ı e5 • • &fi açı b, har:ettinF Adı Fikr~Ahmı. 

saçı ve sakalı karma karıııktı. 
llstiinde -diz kapaklannı rOç Fahri, ethl, Semse A , 
örten· kısa bir entari vardı, Fuat Himit, An.eyin Kenaa 
göğstiniln kıllan gibi çakşın- Beyler. 
nın uçkuru da meydanda idi. Et Fiatları 
O ağır molla, işte bu kıyafetle Et fiatlan lv.tlen 60 - 70 • 
misafir kabul ediyordu! 80 kuruı arasındadır. Ba fi. 

Şaşkınlığımı giderdim, selim atlar kinunuenel iptiduın• 
verdim. Molla elindeki kalınca dan itibaren 80 - 100 kurup 
bir kitabı kapadı. kadar yükselecektir, denlllyor. 

- Buyurun komıu Efendi ! 
-dedi- hoı geldiniz, sefa re- ilk Mekteplerde 
tirdiniz. Maarif idareaf ük mektep-İşte bu sırade kuvvetli bir 

kol beni kucakladı ve henüz 
yirmi beş yaşında pek yakı- mh? 

Ve sonra ilave etti: Jerdo pazartesi günll de ötle-
- Yahyayı okuyordum. den sonra tedrisat yapılma· 

Gördüm, devletli ıör- Sakatatı çok ama, güzel s&:ı:- sını emretmiştir. 

Peki, kendisini gördün 

tıklı bir delikanlı olan oğ
lumun sert sesi kulağıma çarpb: 

- Deli mi oldun baba, bu 
yapbğın ne? 

Ne yalan söyliyeyim dev
letli? iptida utandım, sonra 
kızdım ve oğlumu azarladım: 

- Evimin sahibi değil . . 
mıyım, ne yaparsam yaparım. 

Kırarım, yıkarım, yakarım. 
Kimse bana karışamaz. Haydi, 
:sen"" de evini tanı, yerine git. 

Oğlum, kollarımı bırakmadı: 

- Deliyi - dedi - hafı boı 
bırakmazlar, bağlarlar. Seni de 
çıldırmış görüyorum. Kapıyı 

kırıp ta torunun yerindeki kı
zın kanına mı gireceksin? 

Sevdiğim mahluk-un kanına 
. k? B ·· b . k gmne . . .. u soz, enı or-

kuttu ve sakinleştirdi. Oğlu
ma cevap veremedim, ak sa
kalımı saJlıya sallıya oradan 
aynldım, odama kapandım. 

Aşl\lm sönmüş değildi. Mundar 
heveslerim yine uyanıkb, Gül
fidan bala gözümde tütüyordu. 
Hırsı dinmemiş azgın bir aygır 
gibi pis' bir iştiha içinde ken
di kendimi kemiriyordum. Fa
kat ev halkına malamat ol-

düm. Yüreğime bir dert te o leri de yok değil. Ehli dilse- Kaysen''de Vukuat 
açb. niz beraber okuruz! 

- Ne yaptı, seni kafese mi (Arkası var) Artıvor Mu? 
koydu, paranı mı dolandırdı ? N D ı· ? Kayseri .;:_ Çarşamba günll 

K d l 
e eme 1 sarı Mustafa yegv eni Mebmcdin 

eşke paramı yesey i de • önüne kadın meselesinden do-
bana zehir yedirmeseydi ? -- layı. bir kişi geçerk hUcum 

- İşte timdi meraka düş- Polisler Karakol Damını etmış, Mehmet te silahını çe-
tüm. Şu şai~ gidi.sinin ~ana.ne Ceplerinden Ypatırdılar kerek çakıcı Ahmet ·ve arka-
düzen yapbgmı bılmek ısterım. daşlarmdan dört kişiyi y.;ra-

- Söyliyeceğim, devletli, Birçok polis karakolları ber- Jamıştır. Mehmet yakalanarak 
h 1 bat ve tamire muhtaç bir hal- Adliyeye verilmiştir. Mecruh-

epsini söy iyeceğim. Aylar- dedir. Bu karakollardan biri Iarc!an biri tehlikelidir. Son 
dan beri içimi boşaltmak için ger l d v v d zamanda kadın y-uzu·· nden vu-yen er e yagan yagmur an 
fırsat anyorum. akmış ve memurlar yağmur kuat ~ığı için bu meseleye 

Yara söylesem faydasız ö- geçinciye kadar karakola so- ehemmıyet vermek lizımgelir. 
ğütler veriyorlar. Ağyara dert kuJamamışlardır. lsmail 
yansam benimle eğleniyorlar. Bu karakoldaki memurlar, 
Allah seni karşıma çıkardı. aralarında topladıklan para ile 
Ben ölürsem hiç olmazsa ser- karakolun damını tamir ettir-
güzeştim sana malum kalır! mişlerdir. 

Şair Muska Yazıyor! 
Mahmut Ef. derin derin içi

ni çektikten sonra: 
- Bilgili adamlar - dedi -

tilki olur. Molla Haşmet te öyle. 
Bana bir oyun oynadı ki acı
sı, ölsem de yüreğimden çık
maz. Söyledim ya. Onun kes
kin nefensinden, engin bilgisin
den, derdime ilaç aramak is
tiyordum. Gnlfidanın beni kov-

Zeytinyağı Torbalan 
Zeytinyağı torbaları da güm

rük resminden istisna edilmiştir. 

Türkiye Matbaacılar Ce
miyetinden: 

Türkiye Matbaacılar Cemiye
ti idare heyetinin yeniden inti
habı için umum matbaacıların 
bu ayın 22 inci çarşamba günü, 
saat 15 te Hilal matbaasına 

teşrifleri rica olnnur. 

BugnG 
ALKAZAR SlNEMASINDA 

HARRY PIEL tarafından 

Gece Ekspresi 
Fevkalade muazzam bir film. 
Her gün 16 1 /2 matinesile 
suvaresincie meşhur İspanyol 

dansör ve mugannileri 

De Mattiazza 
tarafından temaşageranı bay 

rette bırakacak zengin ve gü
zel varyete numaralan 

T eırinievvel 23 

Sinema Sütunu 

Buster Keaton "Garp cephesinde ıükünet var,, filmincıe· 
Burada g6rdüğünüz sahne, köpeklerle aktedilen eğlenceli bit 
harp meclisidir. 

YILDIRIM Çok heyecanlı bir mevzua 
bt:nat eden kudretli ve 
azametli bi faciadır. 

YILDIRIM İstasyonlardaki kulaklar tır-
malıyan gürültüler,lokomo

. tifin homurtulu sesi aktör-
lerin hıçkınklarıdır. ' 

YILDIRIM L~N ŞA.N.~Y in 
vucuda getirdıiı en 

muazzam bir eıerdir 

YILDIRIM bu geceden itibaren 

OPERA SİNEMASINDA 
Gaybubeti ebediyesine herkesin müteessif olduğu bu 

clihi yıldızm san'abnın azametini gösterecektir. 
METRO - GOLDVIN - MA YER FİLMİ 

Melek ve Elhamra SINEMALARIND 

Maurice Chevalier'in şaheseri 

ŞK RESMİ GEÇİDI 
1rördütü fevkalide rağbet ve vaki olan talep ve arzuyu uınuıni 

üzerine her iki ıinemada bir kaç gün daha iraesine 

devam olunacaktır 

Georg~s Ohnet'in meşhur romanından muktebes ve: 
IVAN PETROVİTCH, GABRİEL GABRİO ve SÜZANNE 

BIANCHETi1 nin temsili muhteşemleri 

P ARİS KIRALI 
FRANSIZCA SÖZLÜ muazzam film. 

inema yıldızlarının en genci ve en güzeli 
ANNY ONDRA 

JAtz···K]Z['ARI 
filminde konuşacak şarkı söyliyecek ve dans edere1' 
temaşa erani sonderecc eğlendirecektir. 

akşam 

SİNEMADA 
üretkir ve baş döndürücü şecaatleri hesapsız olan büyük artİ5 

L O C 1 A N O A L B E R T İ N i nirı 
• en son temsil ettiği 

MiLYONLAR YARIŞI 
filmi irae edilecektir. 

Maestro POLIANSKY nin bu filme tatbik edilmek üıete 
hazırladığı musiki parçaları umumun takdirabna mazhdr olacaktır· 

perde aralarında: Zengin varyete nunıar.alara 

El\1İL JANNİNGS 
BİRİNCİ SÖZLÜ FİLMi OLAN 

MAVİ MELEK 
ile en büyük şaheserini ibda etmiştir. 
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Hikayelerimizin 

Hayal Peşinde Koşanlar Bir Balkan ._Şart_ıan _ _.Romenlerle Yunanlılan 
• Geçen defa yapbğımız gibi Endişeye Düşürmüş .. ittifakı Sevdasına Düşmüşlerdi.. ~=d:~ec:.;.:: 

kiyelerde birer airkat veya 
cinayet vak'ua baJunacak, fa
ilin kim olcluğu yu.almıyaealdır. 

--------
Fakat, Bu Da Çok Geçmeden İflis Ebnişti... 

Harp taraftarlanmn bam 
.. Jalleri arbk tamamen anlap
layordu. Bunlar o vakitler bir 
ele Balkan ittifaka yapmak sev
dllSlna diişmüşler. Esasen 
Halit ve T alit Beylerin Sofyaya 
&önde~ilmelerinİD bir sebebi de 
bu ımış. 

Sabık Maliye nazırı bunu 
tciyle anlattı: 

- T alit ve Halil Beyler!n 
Sofyaya gönderilmelerine ka
rar verildiği strada Atine 
lefirimizden bir telgrafname 
le.imişti. Bunda Yunanlılar 
ile aramızdaki meselelerin 
halli için bir murahhas gön
derilmesi, Yunan hariciyesi 
Bkanından Mösyö Politisin 
üla-eşe gideceği haber veri-

1~iyor ve adalann idaresi hak
ııunda bazı teklifler ileri sürü-
hıyordu. İşte bu teklifler da
ire.inde Yunan bükiımeti ile 
llYufmak için her halde T alit 
Ye Halil beylerin Bükreşe de 
Iİbneleri ve Romanyanm bita
raflığı temin edilmek fU'lile 
Buıgaristanın bir an evvel ha
rekete geçmesine gayret olun-
~ .. ıı ve bu esaW.r dahilinde bir 
ıtılafname yapılmasa tekarrür 
etti. Fakat bu adeta ltilifı 
Müsellese kariı Balkanlarda 
bir ittifak yapmak demekti. 

Cavit B. sözün burasında 
kat'i bir eda ile ilave etti: 

- O uma'l arkadaşlara da 
söylediğim gibi, bence buna 
Ylizde bir imkan yoktu. 

Harp kabinesinin Maliye 
llazırınm şu son beyanatile 
Talat ve Halil Beylerin koyu 
h· ~r harp taraftarı olduğunu 
6İrenll1İf oluyorduk. 

Cavit Bey (devam etti: 
li -:- işte bu sırada Talit ve 

atıl Beyler Sofyaya gittiler •e b . k . emm no taı nazarıma 

töre hiçbir taahhüdü ihtiva 
:-iyen bir itilifname yap
.. ar. Hakikatte Bulgarlar· bu 
İ!!!~fname ile hiçbir ,ey ka-

etmiyorfardı. 

~Arkadaşlardan Basra meb'
~ilıni bey bir noktayı an

için şu suali sordu : 

11 
-:- Türk - Bu!gar itilifname
lifahi midir? 
Cavit Bey: 

F k Bu itilifname tahriridir. 
~ b~ Romenleri~ kat'iyen tah
düdan ll'fey vermıye yanatma
ıthı.. nı Ağustosun on birinci 
t& u akşamı haber aldık. Hat-
L. ~ zaman Sadrazam paşa da 
Uıtibl • • 
\anı ıç.ın harbin f enalağına 

111 
anıen kani olduğunu, Ro-

t:1Ya ile anlaşmak istemedi
lc.t~· ve Rusyaya karşı sureti 
thıi 1Yede harp ilin etmiyece-

ıöylemişti. 

r Ağustosun yirmisinde Bük.-
eşten d·· T h· onen alit bey de 
ıze 'u h b . . d' a erı getir ı: 

.... - Roınanyanm harbe yürü
-.ııye h' 
Buı ıç niyeti yoktur. Fakat 
'bit!~lar tarafından istenii~ 
llle'-ta J~k teminabnıda verme-

" edır o·-)rt il · •ger taraftan Roman 
Yrtprıı:ıc bir ittifak muahedeıi 

Sabık ta g~yri milmkündür. 
taatı . ?1alıye nazırı bu if
•irilli n hızım üzerimizdeki te
llılidd anlamak ister gibi bir
"-t.. et durdu ve fU cümleyi -. t"'-" bir ıule aöytedl: 

te, bu •retle t.Llıp 

olunan Balkan ittifakı Iİyue
ti de iflas etmişti. 

Ben şu hakikati öğrendikten 
sonra hayretim büab&tün art
ml§b. Kendi kendime: 

- Peki, diyordum, iflh 
eden bu ham hayallere rağmen 
harp taraftarlan, fikirlerini 
hangi cür'et ve cesaretle tatbik 
etmişlerdi? 

Ve bu sualin cevabını vere
miyor, d6rt sene sonraki kanlı 
neticeyi elemle düşünüyordum. 

Sabık Maliye nazın bundan 
sonraki hadiseleri şöyle an
latb: 

- Fak at, Almanlar bütün 
bunlara rağmen harekete gel
memiz için ısrar ediyorlar ve 
ben buna karp kendi hesabıma 
bütün kuvvetimle mukabil bir 
tazyik yapıyordum. 

Ben sormak istedim: Acaba 
kabinenin diğer azası ne fikir
de idiler. Tuhaf bir tesadüf
tür ki Cavit B. benim bu sua
lime hacet bırakmadam an
latb: 

- Şurasını da itiraf ede~rim 
ki bu meseleler gerek vükeli 
meclisinde müzakere edildiği 
vakit ve gerek bunun hari
cindeki hususi içtimalarda Sa
it Halim paşayı, benden ziya
de değilse bile benim kadar 
harp aleyhtarı görüyordum. 
Diğer arkadaşlardan Çürüksu
lu Mahmut paşa bilhassa harp 
aleyhtarı idi ve bunu her za
man da söylüyordu. 

Ticaret nazın Süleyman 
Elbüstani Bey ile posta nazırı 
Oskan Efendinin harp aleyh-

Laleli Camii 

tul oldaklanaa flphem yok
tur. 

T allt " Halil Beyler Bal
kanlardan ret ceftbı getir
dikleri zaman kabinedeki harp 
taraftan olan nazırlar mlişkal 
bir mevkide kaldılar. Çünkl 
bunlar, Bulgarlar harekete geç
meden, Romanyamn da bi
taraflığı temin olunmadan 
evvel harbe giremiyeceklerini 
söylemişlerdi. Halbuki ne Bul-
garlar yürüyorlar, ne de Ro
manya bitaraflık teminab ve
riyordu: 

Cavit Bey saztı buraya ge
tirdiği vaki~ o zaman Alman 
sefirinin Türkiyenin harbe gir
mesi için Bulgaristam bekle
mesine lüzum olmadığı tarzmda 
ortaya yeni bir fikir atbğını 
aöyliyerek en mühim meseleye 
geçti: 

- İfte, bu 11ralarda bizim 
harp taraftarlannda, evvelki 
fikirlerine mugayir olarak, Bal
kanlan biç nazarı itibara almak
ıızın harbe girmek arzulan 
uyanımya başlamışb. 

Memleketimize o zamanlar 
bütün dünya haberleri Alman 
menabii vasıtası ile geliyor, 
bu suretle ortalığı yalnız ~
man dürbünile görüyordti~. 
Bunun neticesi olarak bazı 

kimselerde harp arzuları g1t
tikçe şiddetleniyordu. 

Hatta harbe biran evvel 
girmezsek hissemize düşecek 
büyük menfeatleri kaybedece
ğimizi zannedenler bile var• ı. 

Fakir Talebe 
Eğer Tamire Devam Bu Sene Ancak iki Bi
Edilemezse Kapatılacak nine Yemek Verilecek .. 

Geçen sene Laleli camiinin H liliahmer merkezi umu-
tamirine başlanmış ve (00) misi geçen sene kurak saha 
bin lira kadar bir para için 7 50 bin liralık bir yardım 
sarfedilmişti. Mevsim hasebile yapbğı için her seneki gibi 

tatil d·ı b bu sene, lstanbul şubesine, fakir 
geçen sene e ı en u 

. . . mekteplilere sarf edilmek nze-
taınıre bu sene devam edılmış, l 2 b. 1. al k ti re m ır ı muavene 
fakat tahsisat bittiği ıçın i yapamamışbr. Bu sene ancak 
geçenlerde tekrar tatil etmek 2 b' ı· · ti. B. n ın ıra vermış r. ınae a-
mecburiyeti hasıl olmuştu. Ca- leyh İstanbul şubesi bu sene 
miin sağ larafile mahfil ancak iki bin çocuğa hafta
aksamı harabiye yüz tutmuştur. da üç gün öğle üzeri helva 
Eğer bu sene tahsisat alına- ve peyüir ile ekmek verebi
mazsa, yıkılmak tehlikesi baş lecektir. Halbuki, geçen sene 
gösterdiği için cami kapabla- dört bin, evvelki sene de alh 
caktır. bin çocuğa bakmıştı. 

Hilaliahmer 
San'at Evi 

Eski oya ve İf}eme gibi 

iflerimizi unutulmaktan kurtar
mak ve 9ehitlerin çocuklaruıa 
bir iş bulmak maksadile apan 
~ahmer ND'at evinde her 
sene (200) kadar hanmı kızı
mız iş buluyordu. r akat 
bu sene t.hsiHt u olduiu 
için bu tt.ıldlde denm etmek 
müml fut olamamıştır. 

!lu sene r.ncak ( 150) hanıma 
ff v~rUebilmekt~dir. Bu işlerin 
modelleri mlzelerdea a!mw.ek
tadu. 

Bu yardımı her ayın ilk 
cumalannda vapur biletlerine 
yapılan kırkar paralık zamlar
dan her ay toplanan beşer 
ytlz liralık muavenetle ve vari
dab hususiyeden aldığı 5 bin 
lira ile yapabilecektir. Hilili-
ahmer l..tanbul maarif mildO
riyetine yazdığı bir teskere ile 
yardıma muhtaç iki bin fO
cuğun cetvelini iatemiftir. 
Cetvel ıelir gelmez muaveııe.: 
te bqlanacakbr. 

Veremliler Rozeti 
Verem mücadele cemiyeti 

29 teşrinienel 1930 Olmlau
riyet baJIRmı giliıl yeremlfer 
ip. rOHt clajatbraeakm. 

' 

Karilerimiz, ba hiklfeDİa 
içindeki delillere ve emarelere 
bakarak, failin kim olduğunu 
kqefedeceklerdir. Bir seri bi
klye tamamile nqredildikten 
80lll'a, ilan edeceiimiz m&d
detin sonuna kadar karilerimiz 
bittiin hikayelerin cenplanm 
bir arada olarak sBnderecek-
1erdir. 

Bu seferki mllsabakamwn 
evvelkinden bazı farkları var
di? ki fUD]ardır. 

1 - Bu defa hikiyelerimiz 
o şekilde tertip edilmiştir ki 
verilecek cevaplar çok kısa 
olabilir ve karilerimiz meseleyi 
uzun uzadıya izah mecburiye
tinde kahmyacaklardır. Geçen 
sefer sayfalar dolusu izahna
meler, adeta birer mufassal 
zabıt varakası gönderenler 
vardı. Biz de bunları tetkik 
ederken hayli yonlhnupuk 

2 - liikiyeler daha meraklı, 
daha mantıki ve daha hllnerli 
olarak tertip edilmiştir. 

3 - Cavaplan yeni harf
lerle göhderenler, tayin ede
ceğimiz sahrlardan fazla yaz
mıyacaklan gibi, 90nderece o
lamakla bir yazı istimal ede
ceklerdir. 

4 - Bu defaki seri alb hi
kayeden mürekkep olacak ve 
hergün bir hikaye neşredile
cektir. 

5 - Bu alb bikiyeden altı
sma birden doğru cevap 
verenlerden üç tanesine doğru 
cevap verenlere kadar; liç 
kısım karilerimiz arasmda kur'a 
çekilecek, kazananLir arasından 
her kısımdan bqer kişiye 
Son Postayı daima memnuni
yetle habrlatacak birer hediye 
verilecektir. 

İmha Edilecek iskanı bil 
Kağıtları 

İskambil kiğdı inhisarı 
Maliye vekiletinden Hililiah
mere devredildikten sonra ka
çak kiğıt ithali çok azalmıştır. 
Bunu Hil.aliahmer, kaçakçılarm 
bile bu hayır müessesesine 
olan manevi incizabma atfede
rek memnun oluyor. İskambil 
satışı Hililiahmere geçeliden
beri ancak 8 bin deste kaçak 
kağıt yakalanmıştır. Bunlar 
imha edilecektir. İskambil 
satışı Hilaliahmere senede 
100 bin lira kadar bir para 
temin etmektedir. 

Bir Tavzih 
Bazı gazetelerde S.C. fırka

sından istifa ettiğime dair ba
zı neşriyata tesadif edilmek
tedir. Şimdilik faal bir surette 
çalıfmıya mani olan meşguliye
tim dolayİllle yalmz idare he
yetinden çekildim. F arkamla 
olan ihtiramklr ve aamimi alA
kam daima bakidir efendim. 

Eytp Serbert fırka 

aalKk idare heyetinden 

ISMAIL HAKKI 

Serbest Fırkanın 
Meşrutiyet Ocağı 

Serbest Cumhuriyet fırkası 
Meputiyet mahalleai ocağı 6nü
mlbdeki cuma pil açılacak
m. 

Romanya Sahilleri Tahkim Ediliyor. 
IBat tarafı 1 inci sayfada) 

iki torpido muhribi ve iki 
talıtelbahirden mtirekkep bir 
Sovyet filosu 1stanbula geldi, 
kısa bir müddet kaldı ve ,gitti. 
Bu ziyaret Karadeniz etrafın

daki memleketlerle Balkan ve 
Avrupa matbuatını esasen meş
gal eden bir meseleyi günün 
hadisesi yapti. 

Çünkü Baltık denizinden 
getirilerek Sivastopol merkezine 
raptedilen bir kısım Rus filo
sunun bundan evvel İstaabul-
dan geçişine ait heyecan be
niiı stiktin bulmamıştı. 

Simdiye kadar görülmemiş 
olan bu faaliyetin doğurduğu 

şüphe karşısında Sovyet hü
ldimeti derhal şu sebebi ileri 
sördü: Daha mükemmel vesa
iti olan Karadeniz tezgihların-
da gemileri tamir etmek Son
ra da şu bahaneyi serdetti: 

Balbk filosu mürettebab 

komünistliğe karşı biraz ali
kaaız görünllyor. Karadenizin 
daha hararetli olan tayfalan 
arasında bunların Komünistlik 
hararetini fazlalaştıracağız. 

Fakat alakadar hükümetle
rin bu bahanelere kani olmut 
görünmemesi üzerine Sovyet 
hilkümeti maksadını açık aöy

ledi. Ve yakın şarkta kuv
vetli bir filo bulundurmıya 
mecbur olduğunu ileri slirdü. 
Rusyamn Romanyaya karşı 
beslemekten feragat etme-
diği fikirlere bu hazırlıklar in
zimam edince Romanya o 
endifeye düşmüştür. 

Romen matbuab, bu yüzden 
Karadeniz de hasal olan müva

zeneaizliğe işaret edip durmak
tadır. İçlerinden bazılan daha 
ileri giderek yakın şark dev
letleri arasında bu tehlikeye 
karp bir anlaşma tavsiyesinde 
bulunuyorlar. Fakat bir nevi 
müdafaa ittifakı demek olan bu 
anlaşma için Türkiye iştiraki 

lazım geldiğini unutturlar. Bu 
tehlike karşısında Romenler 
sahillerinde tahkimat yapı

yorlar. Köstence yolunu bir 
kanalla denizle birleştiriyorlar 

ve Romen sahillerinde bir İn

giliz deniz süsü vücuda geti
rileceğini habar veriyorlar. Ay
ni endişedir ki Atina hüku
meti de bahri programı tadil 
etmeyi düşünmiye aevketmiş
tir. Bu hal elbette Ttirkiyenin 
de hoşuna gitmiyecek, 
,_.....Dil ....... _, ..... ___ ,-·~- ............ ''"'. 

lran Mühendis Çağırıyor 
Tahran - lran meb'usan 

meclisi, yapılmakta olan şi
mendiferlerde çalışmak llzere 
beş mühendisin mukaftle ile 
celbolunmaaına karar vennif
tir. Bu mtılıendi.aler Frmaız, 
Amerikan , Alman, P•ltfka ve 
Lehli olacaktır. Bunda bqka J 
ayna lnua htlldlm•g hizme
tinde çahfmak i\ı:ere bir Japon 
mlihendiai ile mukavele yapd-

lltlfbr. 

o da donanmumı lmnetlen
dirmiye mecbur olacaktır. Bu 
suretle de Karadenize civar 
hükiimetler bir nevi bahri si
lihlanma yarışına kalkışacak
lardır. Bundan da anlamış olu
yoruz ki: Beynelmilel siyasette 
bugün ~er hareket birbirine 
bağlıdır ve pek ehemiyetsiz gibi 
görünen bazı hadiseler, ekse
riya şayanı hayret neticeler 
doğurabilecek istidattadır. 

MÜSABAKAMIZA İŞTİRAK 
EDEN KARİLERİMİZ .. 

Perşembe Gününden 
itibaren Kuponlarını 

Tebdil Edebilirler ... 

iDAREHANEMİZ SABAH 
VE AKŞAM EMiRLERiNE 

MUNTAZIRDIR ... 

Soa Po.taam brileri aruaada bir 
t.ıt oyuna yapmak makaadlle dercet· 
ti.ti kopuals bitti ,,. ura kar'ama 
çekllmeaiae seldi ; bina-aleyh afaiı
claki aoktalan karDerlmbla naun 
dikkatlerine anedlyona ı 

1 - Kuponların numarah blletls 
ile tebdiline Tepbaienelia 2S 1ac8 .,__ 
tembe atini bqlanacak 'H Tepbılaa
nlBln 1 lnd .... alha,.t .....ıleeelrtlr. 

2 - Bu •lddet aarfUlda brflerimb 
biriktirdlk!eri kuponlan matbaam12.a 
getirecekler, mukablllnde Ud tarafında 
ayul ıımmara11 tqıy- bir Wı.t alacaJı.. 
lan'lar. 

S - ldarehanemizde Notere mllhlr
Jetllmlf bir kutu nrdır. 

4 - Karilerlmlz: matbaamız:dıuı al
cbldan numaralı biletin bir luaımm 
~endi ellerlle bu kutuya ataeakl•, 
ıkincl kıımına da veaika mukabilinde 
saklıyacaklardır. 

5- Kur'amu kuponlann tebdil mu
amelealnl mllteakip Noter tanfmdu 
arzu edea karilerimhin lnmlnmcla 
çekilecektir. 

TAŞRA KARlLERIMtZE 
GEL 1 N C E .. 

lstanbalda bulwunalanu rafmea 
herhangi bir manretlerine mebal mat• 
haamıu seJemiyecek olan karilerimls 
De tafrada bulunan karllerimlse sella
ce: Bu kar'Jeriıniz:in kur'amua lftlrak 
edebilmeleri içia önlerinde klll dere
eede uman bıralulmıttu. 

1 - Bu kwm karUerlmis kopUD-
1annı matbaamıza blr r.1ekhlp Ue 
g&tderecelder Ye mektuplanam lçlae 
kendi adreslerine yazılmış, pulu 7a
pqbnlmlf bir zari koyaeaklanbr. 

J - lciarebanemh bu karilerlmlıia 
vesika makamında •akbyac:aldan 
numarayı kendilerine gönderecek, 

kataya ahlacalıı: blletl de Notere vere
rek kutuya athracaktır. 

3 - Numarayı röndermekliğlmt& 
için adresi yıız:ılmıt v• pullannuı 
alelldc bir z:nrf ~fıdlr. Fakat te
sadüfen kaybolmamu-ı itln u rf 
taahhütJü mektub4 pe pallanmaaa
nı ve içine, d e taahhnt ftcrc: al 
konulmasını tercih ederiz.. 

4 - iki takım kupon gönderenler 
yanhtbfa mahal kalmıımak Gıı:e: c 
keadi urftaruuD lberlae .. ild takım,, 
itaretini koymalıdır. 

EKSİK NÜSHALARI 
TAMAMLIY ABILİRLER 
iatanbul karilerimiı için euik 

nüshalan matbaamııdan tamam
lamak her an için mümkündür. 
Taşra karilerimizin ise her ekaik 
kupon için matbaamıza gönde-

recekleri mektubun içine pul 
koymalan maksadı temine kafidir. 

Emik kupon a-önderen-
ler ye adrealerine yaı.ılmıt pullu 
zarf koymayı unutanlar, üzerinde 
Son Posta damgası bulunan ku
poalar da kabul edllmiyeccktir. 

KUR' AM:ZDA KAZANANLA 
Fiyankonun çekilme.ini müte

~P. i~amlyeler derhal verilecek, 
ıaım.erı :ı-ı.ılacak .,. müaaade 
ederl~rM resimleri de b...Ja
ca~ \al'. 
MO'RACAA T IAA 11..ERI 
Sah.la tlokuad.a OD bire, 6i'leJI 

imiltH}dp derttaD HidM llaclud.. 
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A OSHASANDİ CUNu
e· harikai 

~~o'~' 
kuruştur. 
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Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TBBAB.BI 
LiSESi 

LE YL f 
NEHARi 

KIZ 

!RKEK 
Telefon: Tqkilibnı tevsi ederek .. ANA ve iLK,. 

lllUflan ile .. Kız Leyli. daire.mi ittiulindeki 
elld (15 inci mekt.p) Wnum• naldetmiftir. 

Beyoflu 2517 

ANA - 1 L K - O R T A -· L 1 S E 
SamRariaa talebe btd .. -'tedir. Heıııttn sut 10 daa 18 ,_ _... 

Ham Rifat Pap ICoDaimcla M6dorliiie mtiracaat. 

LEYLi- NEHARi- KIZ -ERKEK, LK VE ORTA 

ANADOLU ORTA MEKTEBi 
• T.U. benli maruf •-•Mmlı..._ ............ Ecaeltl U... ilk aaıftardaJJ hatJar. T8fnd• ıel~cek talelteala yGl 

muraflan llcrett- temll oı... Karıt ........... deYUI oı-..ldadır. bteyUlere t..ıfaame w3aderUlr 

Adres • lttanbul • Çarwıkapa Telefon lataabul (4205) 

VERESiYE 

iıftlk ve Skeç paltolar 

Maflonla Krem Trençkotlar 
Faatazi ve Sper KMtOmler 

Çocuk K.ttım ve Paltolan 

LiRA tLE . 

lngiliz Kauçuk Mu.-mbalar 

Pocla ret mantolar •p:r taıarler 

Kadın Erkek &me kazaklar 

Spelia! Koetümltiklerden 11marlama için hasaaL Salon 

K.ma içia ımwiama Manto ve Taylrler meşhur 
makastar M. Kulo tarafından imal olanm. 

latanbai KIPrtlbqıEmin6nl No.15-16KARAKAŞ elbise map 
uw Ba ilim kesip mlracaat ediniz. 

Hiç BEKLENILMEDlcll BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
. 

TAYYARE PIYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PiYANGOSU BiLETiNi ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BOYUI · IKRAMIYE45,000 LtRADIR 

Kadua zarafetinin lizımı p · 
mGfariki dalayısile de ipeldll 
harablclea kurtadıji için çok 

iktisadi bir llaçt r 

içtimai muavenet 
..-ekiletinin müaaadeaile. Hiç 
~ tlrlfl mahzuru aıhhili yok
tor. Her eczane ve ecza depo
larUe ıtriyat m•tazalannclan 

arayınu. 

uaıınua ve _ ... _ lllntlıbkl 

mlttebaaı11 

Doktor 
Hüseyin Naşit · 

Türbe, eski Hiltliahmer binası 
No. 10 T elefoa in. 2622 

da okuduğu 

MEVLÜDU ŞERiF 
Plildan çıkınışhr. 

Hususi bir albumda beş plik bir seri 
Hafız Kemal Beyin bir resmi ile 

beraber 1125 kuruştur. 

Müjde! Müjde! 
Uzun zamanclanberi aabınazhlda 

beklenen ye dünya sergilerinde 
birinciliti kaı.am•t olan: 

TiMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 
En son Amerikan maldnelerile ve han. laveç çelili ile miltebu· 

•lar tarafmdan imal eclilea nmaah marka brat bıçaklan terkibinde 
henGz sanayi alemince mal6m olmıyan Ye mİlnhuıran fabrikamız 
kimyaweri tarafından kqfedilen harikulide ldmyavi bir maddenla 
iliveai aayeainde keakinlitl zayi olmadan ayni bıçakla 15 defa brq 
olunmuı temin edilmiftir. YGzilnilzGn taravetini idame Ye zeykfe 
tırq olmak iateneniz bqka bıçaklardan ....Eınazarla yabm n yalnız; 

Timsah markalı brq bıçaklan kullanınız 
~eclealere .,.. er • .u...- a. ...... S.W. ....... w ~ ••·• 

....... Çıçek Pazarm'da Stratlyadi bamndaNo. 7-8 --• 

TOPLU TEDRlsAAT UYGUN 

Resimli Kıraat 
Bir kıraat kitabında 

ne aranır? 
1 - Hayat bilgisine uygun olmuı. 
2 - Çocuklann merak ve alAkasuıı uyandırmuı. 
3 - Ruhiyat ve terbiye kaidelerine uyrwı olmuı. 
4 - Temiz bir liunla yazılmw. 
5 - ~yelerin aiılqdmasını kolaylqtıraa ltol 

resmi olması. 

itte M. Zekeriya Beyin bu sene ııqredilen (Topla 
TedriMıta Ugpn &•imli Kıraat) ismindeki 

kıraat kitaplan b6tlin bu ıartlan havidir. TOrkiye 

fimdiye kadar bu derece milkemmel mektep ki· 
tabı g6rmemittir. Beı aımfın da kıraatleri hazırdır. 

KANAAT KOTOPHANESI 

TÜRKLER . iÇiN 

1 

Kola7lalda 

LMANCA OORENME USUL .. 
111ehın.rı 1 

HERMAN SANDER 
Alaan lisanı miitehauı• ve 

muallimi 
Sene 1930 

TAHSiN ABDI •1r erkek 11...a Aheeeca 
•aallbal 

1 Ciltte 3 Kısam Fıab 250 Kr. 
Kita ılardan ara 1 .• 

M°'NAKA~ 1 Or. A KUTIEL 

Dahili, latant hatalar, bakteri• 
1olojik ve Bakteriyolajik mua• 
yeocler ve bilhassa Romatizma 
ve Siyatik olanlan az umanda 
tedavi eder. 
Adra: Babali caddesi viliyetin 
kar111mda 15 No.da 
llaa7enebaae ı Telefon lababul mJ 
llcametalba 1 " ,; 22S6 

Seyrisefain 
Merkez acenteai:Galat.ı .k6p

ril hqında Beyotlu 2361. 
Şube acentesi: Sirkeci' de Milhür· 
dar zade ham albnda TeLfat.27 

İskenderiye sür' at 
postası 

(EGE) vapuru 24 T "fl'İDİ"' 
evvel Cuma 10 da Galata 
nhbmından kalkarak cumar-
tesi sabaha lzmir' e vanr ve 
İzmir' den saat 12c:le kalkarak 
pazartesi saat 10 da l.kend 
riye'ye varacak ve çarpmba 
lakenderiye' den kalkarak 
lzmir' e uğnyarak lstanbul'• 
12 de gelecektir. 

lsKENDERIYEDEN ak· 
tuma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Retitpap) Yapura 2a Ter 
ıWenel peqembe akıı• 
Galata ...... ., ...... 
1-·bôlu, Samee, .O.,e, 
Fataa, Ordu, Gireloa, Tralt
zon, Rize, Hopa'ya P
dec:ek ve dlnlfte Pmr i8-
kelesile Rize, Of, Trab-
zon, PolatUae Gireloa, Or
du, Fataa, Sam..., laebolu
ya uğrayarak gelecektir. 

-- Herk.m brelh ettltl - .. ~ 
BEYNEUdı.EL 

0Y0K KASAP 
S. NALBANDls 

BeJotlu TGnel meYldi 527 
mGkemmel cinaten np eti .. 
filetmu, kum eti Ye 1emüı tr 
YUklar. Muhterem mGft~ 
8lelllll1111 etmek emeHle iatHlaP 
etlilir ve lmnnu blmaet 
nezafet. Telefoo Beyofla 21 

SATILIK 
PEROAAR D~.~"'!'11 
Saraçhuebaşmda lb~ 

pap caddesinde (Sizin p......-r: 
dDkkAn• tafraya azimeti dola,.= 
sile mu mobilye acele saf' 
lıktır. 

evmt, Slyut, Ha.adb ve Halk -Llue: l.tubul, Nuru_ ... ,. 

Şeref rokalı SS • S7 -
T.W9111 latultut - 213 
P..ta kutusu ı l.tanbul • 741 
Telsnf : latubuı SON pOS!/. 

ABONE FIA"f"! _ __, 
LHaliçte Karaağaç'ta ZQmre 

za!e Şakir ve tilreklla flbrika-
8'1l 50:70 ton kadar .. F ondri 
it~ d6küm kimilril ile 80: 100 
to• kadar hurda maden piki 
(M.ıDne aksamı burdalan) alı-.. 

TOIUdYE - ~ 
Cilt ve eı..cı hutahJdar teclaYlba• - W. 
-~,,..- ., __ ,_ ---·•·· Cad. N 34 ıa kr. t Selle ı• • 

aacağmclan taliplerin ~aiti 
müaakauF. anlamak .lizere 
i~ mldOriyetine mllracaatları. 

.._ &Wln&., Tun- o. MI • 6 A91 .. ,, ----------· = .. : . -,, ZAYi ·- ilk mektep pha- • • 
detnamemi kaybettim yenisini Gelen evrak prl ver0mes. 

alacajımdu eskiainin hllkm& I blaıardaa ...-ıtpt ........ ~ 
yoktur. Birinci ilk mektepten ._ ~ 

Muammer Met1'al MIChir. 11'111 


