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SON POSTA tfalkıa gözQdOn HaJk bunuala •lrlr 
SON POSTA Halkua kulaj'ıdın Halk buıuanla ititir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i dl r: Halk bununla aCS ler. 

iNTİHAP NUNU DEGi ECEK • MI? 
• • 

Ankarada Bir Dereceli intihabın Bu Devreden itibaren 
l<abul Edilmesi Hakkında Kuvvetli Bir Düşiince Var .. 

• 
Vesika istiyorsanız Buyrunuz: 
Hamdullah 

Efendi 
Suphi Beyin, 
Hakkındaki 

Efendisi Mecit 
• 
ihtisasları ••• 

"l<aç Defalar Sarayının Önünden Geçerken Değerli, ince, San'atkir 
Şehzademizi Düşünür; Burada, Y ann Memlekete El Uzatacak, Onu Tuta
cak, Yükseltecek Bir Kudret Ve Zeka Var, Diye Memnun Olurdum.,, 

11 Dünkn " Akşam ., gazetesi, 
/f Cl.nıdullah Suphi bege ga

l'tlQ,. hücumlar" başlığile şu 
'-hrları yazıyor ve "Son Pos
tt.,,yı hilekarlıkla itham ediyor: 

t 
11 

Ankara,9(T elefon Akşam) -
Vvclki günkü " Son Posta " 

:aıetesinde Hamdullah Suphi 
.tYle sakıt halife Abdt\lme

tıdi bir arada gösteren bir 
.. ~ . 

sıın çıkmışb. 

d Resmin sonunda bir Hanım 
"a gôrülüyordu. Bugünkü 

liakimiyeti Milliye ,, de Rüh

;: Cemil imzasile bir mektup 
tı. 

b Rülısar Hanım, bu mektu· 
Unda vaziyetin tavzihi lizım 

ltldi-· . 
ı.ı· gtnı kaydederek bu res-
~~rı ( 300 ) kişilik bir grupa 
b· olduğu halde hususi 
.,: lllahiyete konulduğunu 

VAslF B. TEKZİP EDiYOR 

İzmir de 
Zeynel Besim Beyin 

Söyledikleri Y a!andır 

Anka..., 10 ( H. M.) - Hb.et 
•ueteaf bqmubarriri Z.,..el Be
lim Beyla bil' illve çıkarman ve 
bu iltvecle bmır meb'uau Vbaf 
Beyin kendisine lamet Pqa 

ı kcbineal aleyhinde birlikte çalı.-

mayı teklif ettijini aCSylemeal 
burada baJl'etle kartılandı. Bu 

· ~yrete "ftimatal%lık., kelime.ini 

ae İllH edebilirsiniz. Ô derece
dedir ki: 

- Bu ut •aliba aapıttı. 
Diyenler bile oldu. Maamafih 

Vuıf Beyi l'l'rerok badiaeyi 
: ı bildiren telrrafuılZI •aaterdim, 
'• filuial aordum. 

Dedi ld: 
- Hizmet l'azeteai bqmubaniri 

z~y.ııel Beıim Bey ile Y eal Aıır 

f 

lbaşmubaniri hmall Hakkı Bey 
araamda bir müddettenberi 
cereyan etmekte olan münakaşa• 
lan ve bu münasebetle lzmir 

S. fırka ocağı reiıi Dr. Ekrem 
Hayri B. in gazetelerde çıkan 

' · beyanatını takip etmekteyim. 
Bu miinakaıalann içinde bilifa 

lıakikat birçok mütalealar ve İ•· 
natlar vardır. 

lzmir ıeçirditi son felaket 
içinde mnteeuir bir halde iken ~ lstanbul Türk oca· 

tltı ( 335) sanayi sergi-
dit de alındığı bildirilmekte
t'~· ·.Bu serginin tesis heyeti 
ili ili olan Rühsar Cemil Ha-

bu teesailre bütün kalbi ile iştirak 

Mecit Efendinin önünde ballanan, Hamdııllalı Sııplıi Begin ı eden ve onun evlidı ve meb'uau 
elleri değilSIJ biz bileklerimizi keseriz. olan ben bu, münakafalua fttirak 

====--....,,,, ....... --==---=-= ....... =-E=m-=-===---====-=------- , ' etmekten içtinap ettim. 

Ankara' da Yeni Bir (fayia Çıktı: hmirlilerin tee .. Grünü ve elemini 
v~ . tadil için elimden relen vazifeleri -~ hu fotoirafı aynen 

lktısat Programı Ne Vaziyette? 

Traktör Tecrübelerinin 
Neticesi Ne Oldu? 
An.kar~ 1 O (Huauai) - lk- 1 e~dikten sonradır ki tatbik 

hpat Tekili Mu-:Ufa Şerf Beyle •dılebilecektir. 
- Devletlqtirilmeai mevm-

1 bahia bir san'at tubeal qr 

, mıdır? 
\ - Hayır, şimdilik b6yle bir 

· İ san' at şubesi yokhu' ve dllftl-
nnlmüyor. 

1 
- Traktör tecrilbeleri ne 

. vaziyettedir? . ı - Tecrübelerin neticesile 
ı . bizzat meşgul oluyorum, tec
~ 1 rfibeleri yapan Jüri heyetin
., den mlistakil olarak teşkil edi· 
} len bir komisyon birkaç güne 

kadar tecrübenin verdiği ne
ticeleri tetkik edecek ve bir 

' karar verecektir. 

Mııstafa Şeref Beg 

göriiştttm ve iktısat prograır.1· 
nın vaziyeti hakkında malumat 
istedim. Vekil Bey dedi ki : 

- Hükümetin ikbsat prog-
_ramı halen proje halindedir. 
Henüz Halle fırkası tarafından 
müzakere ve münakaşası icra 
edilerek tasdik olunmamışbr. 
Bu itibar ile bu program he
nüz fırkanın programı addedi
lemez. Program, fırkaca kabul 

- Sanayiin himayesi mese
lesinde hükümetin noktai na
zan nedir? 

- Hükumet, iptidai mad
deleri memlekette yetişen 
sanayiin himayesini daha mu-
vafık görmektedir. Teşviki 
sanayi kanununun çizdiği yol 
dairesinde ve bu hedefe doğru 
gitmiye çalışacağız. 

Çankında .Bir Şaki 
Tutuldu ... 

Çankırı, 9 (H.M.)-Çankın
Ankara yolunda bir otomobili 
durdunnıya çalışan Şaki Turan 
yakalanarak Adliyeye veril
mi.ttir. 

-..r~diyor. 

~:Son Posta" nın son ithamı 
~d 'cia hile ile tavsif olunmak
ltotj~ Dün meclis ve fırka 
'ld 0tlarında bu resmin aslı 
~~il ele geziyor ve hiddetli 

• h · yapmakla me,gul olmayı tercih Bir Dereceli l.nti ap J ettim. Şimdi bu aualinizden anlı- ' Ocagznz Tüttürmek İçin 1 
yorum ki bu ianatlar devam -1------------------------..ı 
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il kodulara sebep oluyordu. 
~d lirada Zekeriya Bey aley
~"1..ı,e__ ~iddetli bir cereyan 
·~r." y I ı>. •• .,, 7 inci ••Jf•da ] 

0k Yere Ölmek 
isti Yen Talebe ... 

J 

K a b U l E d ı• 1 e c e k t 
1
• r ; etmektedir. Size kat'iyetle aöy-

. liyebilirim ki Zeynel Beaim Beyin 
~ . iddialan tamamen yalandır. 

Gelecek Mecliste Kadın Meb'uslann 
Görülmesi De M ümkündiir 

Ankara, 10 ( H. M.) - Hiildlınetin bir dereceli intihap ' 
usulünü kabul etmesi bir müddet evvel karar albna alınmışb. 
Fakat belediye intihabı esnasında görülen manzaralar ve çı· 
karılan şayialar üzerine bu karar trafında bir tereddüt dev
resi geçer gibi olmuştu. Fakat her iki fırka tarafından sırös· 

Kendisine hiçbir :ı.aman ve 
hiçbir yerde böyle birşey 

aöylemedim. Bunu kat'iyetle 
tekzip edebilirsiniz. 

Kuponlarımız 
Tebdil ediliyor 
Vakit geçirmeyiniz 

Hemen 
ı terilecek namzetler arasında arzuya şayan olmıyan kimselerin 

girememeleri imkim bulunduğu görülmesi üzerine evvelce L...M_a_tb_a_a_m_ız_a_m_ü_ra_c_a_at_ed_i_n_iz_. 
t, 

verilen karar tekrar mevzubahis olmıya başladı. -----------"""' 

Haber aldığıma göre intihap kanununun tadili etrafında çok " p ı·u· L A m ı ·o E 
kuvvetli bir düşünce vardır. Kadınların da meb'us olabilmeleri H g 
ve bir dereceli intihabın bazı eşkal dahilinde kabul edilmesi 

ihtimali mevcuttur. AJIL·An 8 O Dl 8 A 
Gazi Hz. nin Seyahatleri H H H 

Ankara, 10 (H. M.) - Gazi Hz. seyahatlerine ne vakit 
başlayacaklarını henllı tesbit buyurmamışlardır. Fakat on bet 
giln sonra olması muhtemeldir. 

Haber verildiğine göre Reisicümhur hazretlerine bu 
seyahatlerinde her iki fırkanua umumi kitiplerinden bqka 
gazeteci meb'ualaruı klff81İDİ1l ile refakat etmeleri muhte
meldir. 

Bütün tarihi dekoru, mera
simi, hakiki tef rruatı ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir11 Beyin 
bu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
nını yakında dercedeceiiz. Ocağını tüttürmek için verin zavallıya. Az da olsa verin. 

l>amlıya, damhya aöl olm. 
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~THaıkz~--S~i 1 

Terkos Şirketi 
Ve Hall{ın Fikri 

Terkos ~irketinin satın alınma
aına dair umumi bir temayül ve 
cereyan var. Esasen halk, öte
denberi bu şir?<:tc karşı bin türlü 
~kayet seraeder. Zaman, zaman 
bu şikayetler h3t bir şekil almış, 
muhtelif yangınlar münasebeti ile 
şirketin mes'uliycti tebeyyün 
etmiş, fakat hiç kimse bu şirkete 
dokunmak istememiştir. Yeni 
vaziyet karşısında halkın ne dü
şündüklerini öğrenm~k isterseniz, 
aşağıdaki sabrlan okuyunuz: 

Rıza B. ( Beşiktaşta, Abbas
ağada, Camiışerif karşısında 
No. 3) 

Terkos şirketi evlere su sa
ati koyuyor. Bu saat, müşteri
nin sun'w 'taksiri olmadan 
patlarsa, şirket bu bozukluk
tan müşteriyi mes'ul tutuyor. 
Bu sene evimdeki saat patladı 
benden 40 lira aldılar. Muslu
ğu açtırmak için de ayn para 
verdim. Bu ne imtiyaz ... 

Alı ı .. Ah!! ... 
Terkos kumpanyasını 

ıslah mı etmeli, yoksa bu su 
şini tamamen belediyeye 
mi bırakmalı ? 

- Bu iş T erkos kumpanya
sında kalırsa halkın hukuku 
gözetilemez 1.. 

}f 
Osman B. (Fatihte Ali Emiri 

Ef. kütüphanesinde memur) 
- T erkosun birçok nok

aanlanm görüyorum. 
- Ne gibi? 
- Mesela: Birinci derecede 

tesisatı halka pek pahalıya 
maloluyor. İkincisi : Su kesil
diği zaman bir gün, iki gün 
devamlı kesiliyor. Bu ise su 
ihtiynçlanmızı sekteye uğrab

yor. 
- Bu iş nasıl haUedilir. 

- Çare: halli: Bu işi bele-
diye üzerine almalı, belediye 
halk müessesesi olduğu için 
bu işi halkın fay dasını düşü
nerek yürütür. 

* Ömer Lutfü bey (Ccrrahpa-
ıada, Çıkmaz sokakta 19) 

- Bazı zamanlar haftalarca 
borularda su bulunmadığı gibi 
gece saat 12 den sonra su 
almak için uylrn uyumuyoruz. 
Benden her üç ay için 409 
kuruş su parası alınıyor. Ka
zandığımız ekmek parasıw Ter
kos için mi kazanıyoruz ? lli
ahirihi ... 

Dahiliye Vekili Bursada 
Şükrü Kaya bey dün Bur

aaya varmış, doğruca hükumet 
konağına gitmiştir. Bugün An
karaya hareket edecektir. 

1SON· POSTA • Teşrinisani 1~ 
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DfiBİLİ 
Eli 
Bıçaklı 
Bir Kadın 

Kendisile Kavga Eden 
Diğer Bir Kadını 

Bıçakla Yaraladı 

Galatada oturan Konyalı 
namile maruf Madam Zeronik 
son derece sarhot olduğu 
halde kahveci Yaşann kahve
sine gitmiş. Yaşar ve dostu 
Sabahat ile kavgaya tutuşmuş. 
Sabahat Zeroniği bıçakla ya
ralamış, bu kadar yetmiyor
muş gibi üstelik Yaşar da 
mükemmel bir dayak atmışbr. 
Yaşar ve Sabahat yakalan
mışlardır. 

Otomobil Kazası 
1770 numaralı otomobil Ga

latadan geçerken Balatta otu
ran Sürupyan Ef. ye çarparak 
yaralamışhr. Şoför kaçmışhr. 

Müşteriyi Yaraladı 
Y enicamide kunduracı Mus

tafa kundura almak istiyen 
müşterisi Zühtü ile kavga 
etmiş ve yaralamışhr. Mustafa 
tutulmuştur. ----

Üç Şof Ör Birbirini 
Yaraladılar 

Bakırköy de şoför Nikola, 
Niyazi ve Besim. otomobil 
lastiği şişirmek meselesinden 
kavga etmişler ve birbirlerini 
yaralamışlardır. 

İçtimaiyat Darülmesais · 
Terbiye darülmesaisi içinde 

aynca bU: içtimaiyat darülme
saisi için yer ayrılmıştır. Başın
da müderris İsmail Hakkı bey 
bulunacakhr. 

Bingazi Tacirlerinin 
Bir Müracaab 

Bingnzi tacirlerinden bazıla
n Bingaziye Türkiyeden kan
tariye ve drogeri eşyası sevk 
ve ithal etmek arzusunda ol
duklarım Ticaret odamıza 
yazmışlardır • 

Viyana Kuru 
Yemiş istiyor .• 

Viyanalı bazı tacirler mem
leketimizin fındık ve kuru 
yemişlerini Viyanaya ithal et
mek tasavvurundadırlar. Tica
ret odamız fındık ve kuru 
yemiş tacirlerimizin isimlerini 
Viyanalı tacirlere bildirecektir. 

BABBRLBB Günün Tarihi _...., 

Ankarada Serbes Fırka Mensupl?:rı Kahvede 
Kumar 
Oynanırken 

Harici Borçlar 
Evvela Kendi Menfaa• 
timizi Düşüneceğiz.. 

• 
Muarızlarını Alika ile 

Tan ~azetesinin aöyledijine ı; 
Düyunu umumiye meclisi bü ı5 
metimize müracaat ederek Takip Ediyorlar .. Zabıta Memurlan Ansı

zın Taharri Ettiler, Ku
marbazları Yakaladılar 

T qriniaanide vadeai hul61 ede~ 
olan kuponlann teaviyesinİ ~ 
miştir. Hükumetimizin her bal~ 
evvela milli menfaati düşüneceı• 
şüphesizdir. 

Halk Fırkasının Encümenleri 
Faaliyete Geçtiler Tavukpazannda Y asef Mu

radın, kahvesinde kumar oynat
makta olduğunu haber alan 
zabıta memurlan dün akşam 
kahveyi basmışlar ve kumar 
oynıyanları yakalamışlardır. 

Eshamı Satın 

Almıyacağız. Ankara, 10 (H.M.) - Halle fırkasının teşkil ettiği encümen
ler dün toplanarak faaliyet sahalarının hudutlarını çizdiler. Düyunu umumiye meseldloiı' 

ecnebilerde bulunan eshanıı s:; 
almaklığımız suretile halldile kJi 
hakkında verilen haberler te P 
edilmektedir. 

Bu encümenlerin içinde canlı bir faaliyet göstermiye en 
fazla namzet olanlar teşkilat ve intihabat encümenleridir. 

Bu encümenler Halk fırkası için yeni bir program hazırlı
yacaklar ve belki de umumi heyetin içtimaa davetini teklif 
edeceklerdir. 

Ne Yalanı? 
Bir Silah Kaçakçılığı 

İzmir Vilayetinin Yapıldı İsmet Paşa fırkanın mesaisini ciddiyetle takip etmekte ve 
şimdiye kadar aldığı neticeden memnun görünmektedir. Dün 
bu münasebetle fırka içtimaını müteakip: 

Tekzibine Cevabımız djj]ı-Son zamanlarda silahçı 

Birkaç gün evvelki Son kanlarındaki silah miktan azal~; 
Postada, İzmirdeki scylabzede- idi. Bazı açık gözler bu ,illet -

11Kuvvetliyiz, daima ve her vakit 11 demiştir. 
az.lığında hariçten silah getirtir Serbes fırka muarızlarının bu iyileşme ve yükselme gay

retlerini merakla takip etmektedir. Kendi vaziyetine gelince 
şimdilik bir intizar ve durgunluk halindedir. 

!erin vaziyetini tetkik etmiye ise çok para kazanacaklatıO' 
ve tedbir almıya giden Sıhhiye düşünmüşler ve gümrükten ~1' 
ve Dahiliye Vekillerinin orada Milli müdafaa vekaletine vetı1e
mühim bir sui 'istimal meselesi cekmiş gibi (7000) silah geçirJJI~ 
ile de meşgul olduklanm haber lerdir. Rüsumat umum 111iid 

----------------···----------------
Dorniye tayyaresi 
Amerikaya Ne Zaman 

Gidebilecek? 
Madrit,9(H.)-Domiye tayya

resinin Amerika seferini yap
ması için İspanya arazisi üzl. 
rinden geçmesine müsaade edil
memişitir. 

Dük Valp Alman sefirile 
görüşerek tayyarenin lspan-
yol arazisi üzerinden geç-
mesi için lazım . gelen 
müsaade ve emrin lspanyol 
hükumeti tarafmdan verilece
ğini sefire temin etmiştir. 
~ 

lngiliz Kabinesi 
Müşkül Bir Vaziyete 
Girmiş Görünüyor 
Londra, 9 (Hususi) - A

mele kabinesi Maliye nazın 
M. Snovdenin istifa etmesi 
ihtimalleri kuvvetlenmek isti
dadını gösteı·iyor. 

Bu takdirde bütün kabine-
nin istifa edip çekilmesi 
ihtimali mevcuttur. 

Bu vaziyetin tahaddüsüne 
sebep, günden güne artan 
iktısadi buhran ve bu buhrana 
karşı bulunmak istenen çarele
rin ihtiyaca ı tekabül eder 
görünmemsidir. 

M. Penlöve 
Sosyalist Kongresinde 
Mühim Şeyler Anlabyor 

Paris, 9 (A.A) - Cümhu
riyetçi Sosyalist fırkası kon
gresinde bir nutuk söyliyen 
M. Penlöve Avrupamn muz
tarip olduğu hastalıkları ve 
bunun muhtelif sebeplerini 

M. Klayn 
Ankaradan Şehrimize 

Geldi 

Amerika ticaret müsteşan 

M. Klayn bugün Ankaradan 
lstanbula gelmiştir. M. Klayn 
Ankarada Başvekil ile Türk
Amerikan ticaret münasebab 
hakkında konuşmuş, risicüm
hur Hz. tarafından da kabul 
edilmiştir. Amerika Ticaret 
müsteşarı, evvelce yazdığımız 

gibi bir iki gün lstanbulda 
kaldıktan sonra İzmir - Adana 
tarikile Suriye ve Filistine 
gidecektir. 

Kur'amız .• 

Ihsan Rifat B. Ankaradan f.~ 
vermiştik. bula gelerek bu işle ıııetı-

İzmir vilayeti Anadolu ajansı 1 oımıya bqlamııbr. 
vasıtasile bu haberi ( yalan ) Et Fiatlan Düşmelidit 
olmakla tavsif ve tekzip u.J"' 
ediyor. Haber etrafında tafsi- lıtanbul ka11plannıa tetebb 

lat verilmesi için İzmirdcn devam etmektedir. lıtedlkleri ,uıı1.,dı" 
l - Hayvan bor1111 reıml kalkJll"' 

malumat istenmiştir. Fakat lıdır. 
muhabirimiz, birkaç gün için 2 - Mezbaha re111ll afmbr. Buoll " 

iz.mirden aynlmışhr. Bu itibar 1 1.adlrmelidir. 

ile cevabın gecikmesi muhte- 3 - Halka ucuz et yedirmek liJlıll" 
meldir. Maamafih gelen haber- dır. Bunun temini do etleri ıııOıoJıllll 
1 l · d b' · . mertebe u: rume tabi tutmaktır• " er, zmır e ır sıgorta sın H b ld _.;ıeıJ •-an orı11ını are ... 
• ti. ı· . b h. k .r ,$1' 
IS ma mı mevzu a IS etme te• bonanıa binde dört reaim aldığını 
dirler. Hem de dallı, budaklı 1 · IUyorlarııa da ka11plar bunun kallıı0"' 
Bu itibarla bu haberin bu me- lddiaınadadırlar. 

seleye ait olması da muhte
meldir. Şu halde 11 yalan " ne 
demek oluyor? 

Hayır Cemiyetlerine 

1 BU SENE 100 BİN 
f L t R A VERILECE1' 

Ayın (14) Üncü Günü Tahdidi T eslihat 
1 İstanbul belediyesi hayır c~ 

Çekilecek . Konferansta Müzakere miyetlerine geçen sene 46 : 

K J bdil. ı • l lira muavenette bulunıııuŞ 
upon arımızın te ıne Devam Edıyor. . B b" r • .,~ 

dün nihayet verilmesi mukar- u sene 100 m ıra ~ll rio' 
rerdi. Fakat gerek f stanbuldan Cenevre deki ihzari tahdidi nette bulunac~r. K~nclil:efe' 
ve gerek taşradan vuku bulan teslibat konferansına giden muavenet edilen muesse. .-
müracaatlar üzerine bu müddet murahhaslarımız cuma günü arasında Darüşşefaka, ~~ar 
üç gün daha temdit edilmiştir. akşamı Cenevreye varmışlardır. yei Etfal, inkılap müzesı,. ti 
Kur'amız ayın 14 üncü cuma Bu ayın sekizinci günü akşamı ring kulüp, Verem ceıD•Ye 
günü öğleden sonra saat üçte saat onda yapılan müzakerata ve muhtelif fukarapervet c~ 
Noter tarafından matbaamızda iştirak etmişlerdir. Tahdidi miyetlen vardır. 
çekilecektir. teslihat ihzari komisyonu as- ot.:I 

Arzu eden karilerimizin kerlik hizmet müddetinin tah- Kim Vurdu, Belli De8" 
teşrif buyurmalanm rica ede- didini müzakere etmiye başla- H k- 'd t aıoel' . as oy e o uran b'dl 
nz. mışhr. Bu mesele üzerinde . Şükrü ve arkadaşı lbr• 1 

saymıştır. Sayılan başlıca se- muhtelif fikirler ileriye sürül- "Gelgeloğlu,, bahçesinden:~ 
bepler şunlardır: mektedir. çerek evlerine gitmekte .ar iJ'i 

Rusyanın vaziyetindeki meç- önlerine çıkan tanımadık p 
huliyet ve her tarafta tebarüz Heyeti Vekile Toplandı şahıs tarafından bıçakla a 
eden memnuniyetsizlikleri, bir Heyeti Vekile dün topla- surette yaralanmışlardır'. ğlıJ 
takım memeleketlerdeki zaru- narak harici işleri rü'yet Şükrü ve İbrahim BeY: 

1 oır· retler. etmiştir. hastanesine kaldınlmı~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kömürcü/er 

l ... -
.....____________________ f 

,. e 

1 

• ı,_ılı;ıOt :ı \!ıa b d 4: Hasan Bey - }) •~ t kı v r-r a rt sıı' 
uayı yoluna fl'lrslo, o v.ııklt k.ı.ra kışta değil, ynı. 0 

ka:ı.ancın çok olur. 

ha.san Ht;y - Pazar ola ktimürcG batıl Ne l 2: Kömürcü - Allahtan kara bir kış dua ediyo- 1 3: Hasan Bey - Hiç Allah böyle fena 
dua ediyorsun ? rum. Kinunlara ge!iyoruz, hava hala iyice ıojumaclı. kabul eder mi? İndir ellerini aşağı! 
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Her gün 
Üç 
Kiiçük 

-
Hikaye 

M. ZEKERiYA _ __. 

L" La Balprie ,, put.iade 
O-udum: 

" .. ~·v cniıeloı ~eçenlerde bir 
;'P lemisine binerek Giride 
lidiyor, orada işini bitirdikten 
lonra ~e ayni ıemi ile Ati
'-Y• dönüyor. 

Ertesi iÜD karilerden biri 
ltzetelcre 111 mealde bir mek
bıp gönderiyor: 

''V cniıeloa en biiy\lk ve en 
~k levdiğimiz devlet adamı· 
"il'. Fakat Giride alelide bir 
~PUrla ve kendi murafile 
libııek mümkün iken, bu ıe
~tini bir harp gemİllilo ve 
t'Vfet he.tabına yapması doğ-
~ llıudur ? Devletin parasını 
ftl.ll fekilde israfa mezun 

lldıır ? .. " 
t .... Y~~eloı bir vatandaşm bu 
~dini okuyunca fevkalade 
:tnınun oluyor. Derhal gaze-

Ye bir mektup göndererek 
~ltnın menafüni düşünmekte 
i~ kadar hassasiyet g&tezdiği 
y o •atandaşa tqekktir edi-
~t. Bir taraftan da geminin 

lidi tt.. P gelme masrafının kendi 
ditj lfıııdan adeneceğini bil-

Yor." 

* "1 İllJiaten dCSnen bir dostum 
atıyordu: 

ti ''Panı civannda eaki dev
h il lllfistehaseleri gibi köşede 
h~~ kalmış arabalanndan 
b ~c binmiştik. Refikam1a 
lrliktc Versaya gidiyorduk. 
~Ben ötedenberi Paris ara
\)· arım severim. Arabaya 
h •tıdim mi onlarla honuımak 
l' 
0flınıa gider. Araba yavq 

~\raş yokuşu tırmanırken 
tdunı. 

l' f- Arabacı •• Sen kıral ta
il tarı, muhaf azakirsın galiba. 

t O, sert ve kaim bir sesle 
~\rap verdi. 

h ':' Hayır efendim, ben cüm· 
~!'iYctçiyim. Fakat bugünkü 
~huriyeti istemiyorum. Bu
l'tılt ktı cüm.huriyet para ve yum
tti clirnhuriyetidir. Ben hakikt 

ıtıhuriyet istiyorum. 

~~ ~rahacınm söylediklerini re
İçi ilnıa terceme ettim. Hayret 

lldc elile ağzını kapıyarak: 
d~~ Bu adam korkmuyor mu? 

~ Q.tfikamıu söylediğini ara
dt c~.a anlatbm. Arabacı bir
ç~k . •re asabiyetle gemleri 
tttc.li. Atlan durdurdu. Sonra 
~~ Ya dönerek refikama yük· 
~e bağırdı: 

~~ Madam, dedi. Ben na
lly 11 adamım. Çalışarak ya
~~l'unı:. Neden korkacağım. 
tik,, dl.lfündüğümü istediğim 
~l\ \':~tdiğim yerde söylemek-
~ menedemez. " 

~~eçende 1:-giliz gazetele-

" İn °kudum: 
~6ıtıtır iiliz Veliahdı maden 
~~ l~~dc çalışan amelenin 
'1a/Ct:inı tetkik etmek istiyor. 
~Ya~nleri dolaşıyor. Amelenin 
~ultı Şartlannı pek feci ve 
e>lı.ıy buluyor, çok mnteessir 
duk:r. Tabii bu vaziyeti gör
oıac:ı: sonra Veliaht komünist 
~ttıd· değil ya. Faka o da 
ı.. ıııce 
~~ 1 ameleye yardım et-
tii'ar. ~~rngeldiğine karar ve
~%.i uk" eti nazan dik
ll~t telbetmekle kalmıyor. 
dı.ıi'lty Yardım ihtiyacım da 
ıc_d_;. or Ve kendisince dO:nya 

la11netli olm bütün 

SON POSTA 
___ , ... -

1 Son Postanın Resimli Malcale61 •Şişmanlar, Zagıflar * J 

1 - '----•-- 2-C-L-u-- •• refahtau l 2 - Halbuki i.stirahat ft yatlı eue ı S-Y--.llCI ....... sfafrll, •f.ı.t. &&-Ut ldm-
ID..uuu" lfilnlllll~.._ • ..a.rdJr. 0-. içindir ld tm Çok plıf-. - pil lf 

htlaıaırlar. Bol yemek, pal.f Mr koltuk, imam ıe•tetir. Atalete H1'kecler. Ç-alıp11a obr-,.. - çok J'UataD ldmaeler keadllerlal ra• 
rahat bir hayat herke.in aradıfı terfir. ve yaratma kabillyetlııl s{derir. fa.ata ~· 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Kayseri de Adana da Ödemişte Mühim Bir Muhakem~ 

Kadın Ve Alacak Yü- f k R v 
zünden Üç Kişi Vuruldu Serbes ır a eisi e Köylüye Toprak 

Dağıtılıyor 
Kayseri, (Hususi) - Bura

da, kadın yüzünden çıkan 
vak' alar son zamanda sıldaşb. 
Geçen perşembe gecesi Hacı
ikiz mahallesi denilen yerde bir 
düğiln oluyordu. De1ikanhlar, 
kadın oynabnaktalar iken bir 
kavga koptu. Meğer, oynab
lan kadın kukanılmıt imiş. 
Uzun Hacı oğlu Hacı ile oğlu 
Ali bir taraftan, fınncı Haca 
Ômer ile Bayırbaşı oğlu Ah
met diğer taraftan kavp eder-
lerken bir mavzer patladı Ye 
Hacı Ömer ani olarak yere 
dtiştil. Ahmet te göğsünden 
ağır surette yaralandı. Katiller 
kaçmışlardır. 

Bundan başka, Kavaklar 
çarşısında da az evvel beş el 
silih atıldı, koşuştuk. Yerde 
bir cenaze yabyordu. Ölen, 
Kavaf Ahmet çavuş isminde 
birinin kayın biraderi idi. Ara
larında bir alacak mesele.ti 
varmış. 

Fethi Beyin Bir 
Taziyesi 

İzmir, 9 ( H.M) - Selçukta 
vurulan Nadir Efendinin aile
sine Fethi Bey tarafından bir 
buiye telgrafı gelmiştir. 

Maliye Vekili iyileşti •• 
Ankara, 10 ( H. M.) -

Maliye Vekili iyileşmiştir. Bu
gün Vekalete gelecektir. 

TapuDefterleri Taşınıyor 
Ankara, 10 (H.M.) - Şim

diye kadar İstanbuldan 6700 
tapu defteri gelmiştir. Ayın 
sonuna kadar 15300 defter 
daha gelecektir. 

Tadil Edilecek Vergiler 
Ankara, 10 (H. M.) - Ka

zanç ve veraset vergilerinde 
yapılacak tadilab tetkike me
mur olan komisyon varidat 
müdürü umumisinin iştiraki 
ile dün vazifesine başladı. 

Darülfünun Divanı 
Darülfünun divanı çarpm

baya toplanacaktır. 

Müstahdemin Ve 
Seyyahin Bürolan 
İstanbul belediyesinin teıkil 

edeceği bu iki büro bu ay 
içinde teşekkUI etmiş olacak
hr. Müstahdemin bilrosunun ta
limatnamesi yapılmıştır. 

atlarım satarak parasını bu 
ameleye tahsis ediyor." .. 

Bu üç hikayeyi dikkat ve 
ibretle okuyacak olursak on
lardan pek çok istifade denl 
çıkarmak miimldln olur. 

Azaları Maznundurlar •. Ankara, 1 O ( H. M. ) - fs. 
tanbuldan ve Ankaradan Ada
naya giden fen memurlanndan 
mfirekkep komisyon Hazinei 

Adliye Müfettişi Tahkikat Yapıyor hassadan müdevver olup (Be-
beli ) adını taşıyan çiftlikte 
toplanmıştır. Bu komisyon her 
haneye elli, aynca da her ntı
fusa on dannm olmak üzere 
yüz bin dönümlük araziyi k6y
lllye tevzi edecektir. 

Ôdemiı, 9 ( H. M. ) - Mevkuf bulwaan Serbes fırka ocağı 
reis ve ualaruım muhakemelerine yann öğleden iki saat aonra 
b•tl•n•caktır. 

Zabıta herhangi bir hadiaeye meydan kalmaması içi:u tim
dlden fevkal&de ihtiyat tedbirleri ittihaz etmiştir. 

Balıkesir İntihabı 
İzmir Adliye mnfettişi Bedri B. buraya gelmiştir. Serbe. 

fırka ocak reisi ve aulan tarafından serdedilen tahliye ta .. 
lehinin (Kula) mahkemesine sevki hususunda salahiyet meseleaini 
tetkik etmektedir. 9560 imzalı Bir Mazbata 

mesail müsbet netice Daha Hükumete Verildi Bedri Beyin tahkik ettiği diğer 
vermemiştir 

Ankara, 1 O (Hususi}- lnti-
·ıı • p habatta yolsuzluk yapıldığı id-

Çimen to Meselesi j GayriMübadı erın arası diasile Balıkesirin 25 mahalle-

Ankara, 10 (Hususi) - &.- Ankara, 10 (H. M) - Ha- al halkının 9500 imzalı maz .. 
zı viliyet belediyeleri İktısat riciye vekileti gayri mübadil- hatasını hamil olan heyet bu
ve~e~e müracaat ede.rek lere tevzi edilecek olan para- raya gelmiş, mazbatayı Dahi
yerli çımento tonunun malıyet dan bir kısmının dağıtılma- liye müsteşarına vermiştir. Es-
·fiabnın tayinini rica etmişler- ı ı ı d a1mır ö . tir kişehir ve Konyadan gelen 
dir. Bu belediyeler halkın u- · sın a m . g rmemlf • heyetler de gene bu me• 
cuz mesken edinmesi için çi- Son karann Maliye tarafından seleye ait mazbatalarını Dahi
mentoya narh koymak tasav- verilmesi ve intaç edilmeıi liyeye vermişlerdir. Bu maz
vurundadırlar. pek yakındır. hatalar Dahiliye teftiş heyeti-

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Birkaç Hariciye m• • m6racaat ehnip. Ne 
muu kendi aralannda yapacaksınız:.? V atanper-
konUfuyorlardı. Ecnebi verlik bu adama yardım 
memleketlerden yeni d6n- etmeyi istilzam eder. EYet 
düğü anla.plan tecrübeli ama, bu yardım elle tu
bir memur, barice yeni tulur, gözle a&rilltır cim
çıkacak diier bir iki ar- ten dejildir. Çünldl on 
kadquıa nasihat ediyordu: dört milyon Tilrldln bir 

- Çocuklar, diyordu, tanesidir. Onun orada 
harice gidiyonunm, bah- hasta olduiuncbn, yardım 
tiyarsımz. Hariçte muvaf.. gördtığilnden kimse ha
fak olmak için yapılacak berdar değildir. Fakat 
şeyler hakkında size bir bu adam, oradan geçen 
iki nasihat vereyim. Siz bir meb,uı ise, yahut bir 
de bizim gibi toyluk ve vekil akrabası filinsa o vakit 
budalalık etmeyin. derhal yardım ediniz. 

Hariçte çalışan bir Ha- Çünkn bu defa göstere
riciye memurunun muvaf.. ceğiniz vatanperverlik elle 
fak olması için evveli n- tutulur, g6zle görülür cin
tanperver olmuı, daha sindendir. O meb'us veya 
doğrusu öyle görünmesi o akraba memlckene 
IAzımdır. Bu vatanperver- dönilnce si7;den bahsedecek, 
lik elle tutulur, gözle gö- hizmetimizi zikredeeektir. 
rülür cinıten olmalı. Hay- Bu suretle hizmetiniz de 
ret mı ettiniz? Bakımı takdir edilmiş olacaktır. 
izah edeyim : İşte bizdeki ba.zı Jıari-

Meseli bulunduğunuz ciye memurlarının zihni-
ıehirde bir Türk hast yetinden ve vatanperver
düşmüştür. Parasızdır. lik telakkisinden bir nü 
Yardıma muhtaçbr. Size mune: 

lst•r inan, ister inanma/ 

ne havale edilmiştir. 

Devlet Bankası 
Etrafında 

Ankara, 10 (H. M.) - Dev
let bankası ile Düyunu umu
miye komisyonlannın faaliyeti 
gelecek hafta bqhyacaktır. 

Zeynel Besim B. 
Hizmet Gazetesinde Va
ziyeti Nasıl Anlabyor? 

İzmir, 9 (H. M.) - Zeynel 
Bemm B. bugün İstanbuldan 
aYdetinden sonra (Himıet) e 
ilk makalesini yazdı. Bu ma
kalenin serlavhası: 

"Ey Millet, Ben Geldim,, 
dir. 

Zeynel Besim B. diyor ki: 
- Ben mefkure adamıyım. 

Benim hareketlerim albnda 
muhakkak memleket menfaati 
gizlidir. (Hiı:met) in tarihine 
yazdığım (34) günlnk hua
ran macerası gazeteye 
(1 JOOO) liraya mal oldu. Bu
günden itibaren iki hafta 
içinde eski yerimde buluna
cağım. Ne yapayım? Sıra ı 

1 gelince stirtinmekten de zevk 
alanlardanım. ---

Ekmek Ve Francala 
Narhları.. 

İstanbul belediyesi ekmek 
ve francala narhını ipka et
mlftir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Ha-kuin 
Bir 

-
Mesleti Var I 

'il. ( 

.. 
"Bize Hakan kokuıu getir

diniz! .. diyen hu adamm fİmdi 
hararetli CUmhuriyetçi keSI
mcsiııe ben hiçte PfDUyorum. 
Her fırkanın bir "Şpiker" • 
ihtiyacı vardır ve bu adam da, 
o ~p prkılı hitabetlerile, 
kendini bu memlekete güzel 
a6z s3yliyen biri olarak kabul 
ettirm.İf. (Halbuki asri inşat 
ve hitabette böyle gayri tabü 
•• nağmeli aözihı kıymeti 
yaktm.) 

"Şpiker,, aylıkla çalışır bir 
adamdır. Eline hangi fikir veya 
program verilirse, o. bunu 
okumıya ve ıöylemiye mec
burdur. 

Eaki umanın para ile tu
tulmuş münadileri, kendile
rine saylenilen şeylerden nasıl 
mes'ul değil idilerse, bugiinün 
"Şpiker" leri de, mensup ol
dukları müessesenin fikirlerini 
ilin etmiş olmakla muatep 
tutulmazlar. 

Binaenaleyh sırasile Tallt 
Pş., Cemal Pş. , Mecit Ef, fu 
bu... Kendilerine bir "Şpiker,, 
lazım gelince bu yayvan şiveli 

hatibin gazel okur gibi .MSyle
diği nutuklardan ve prlalı 
hitabetinden istifade etmif 
olabilirler. 

Son Postacı arkadaşlarl ben 
sizin hücuml.annızı anlamıyo• 
nım. Siz kendisine güzelce bir 
maaş teklif ettiniz de bu 
" Şpiker ,, Son Postayı göklere 
çık:ıran kasidelerinden birini 
okumaktan kaçındı mı? Zan
netmiyonnn. 

Beş para verdiğiniz zaman 
söyliycn ve on para verdiğiniz 
zaman da istediğiniz kadar 
susan bu kasidehan, Lilo 
devri zamanında gelseydi, sa .. 

mur kürklere ve akçelere gar• 
kolurdu. Bütün bu hücumla .. 
nnız, onda, maziye hasretten 
ve dünyaya geç gelmiı olmak 
teessüfünden başka hiçbir 
duygu uyandıramaz. Hele bu 
sözleri bırakıp ta biraz akça 
kesesine davranın, görilrsünü.z. 

Herkesin bir mesleği Yar 1 

Bir Tahkik 
Edirne Milli Emlak iş
leri Gözden Geçiriliyor 

Edime, 1 O (Hususi} - Edir
ne Milli• emlak muamelatında 
ve bilhassa enkaz sabşında 
kanun harici işler yapıldığı 
hakkındaki şayialar üzerine 
maliye müfettişi Muhittin B. 
gelip tahkikata başlamışbr. 
Mahmut ağa isminde bir zat 
Emlaki Milliye müdürü Kizı.tıı 
bey hakkında müştekidır. 

İran Hükumeti 
Bir Afyon İnhisarı 
Vücuda Getiriyor 

Tahran-İran hükumeti, İran
da çıkan bütün afyonu beş 
sene müddetle harice sevket
mek üzre bir inhisar teşkil 
etmiş v buna ait imtiyazı 
bir grupa ermiştir. Bu grup, 
bütün afyo tacirlerini bir 
araya getirerek muau.am bir 
tröst yapacakhr. 

İran hükiimeti biri F ran
sız, bir diğeri Alman, bir 
ilçüncilsü de Lehli olmak 
ilzre üç nebat Alimi davet 
etmiş ve bu işe memur eyle
mlıtir. 



·ıı T etrinisanf 

Kari Gözile 
Gör d Ü k le ri m iz Ve K alp 

Bu Ç e ş m e Niçin 
Akmıyor? 

Bu Hafta Gösterilen 
sında Çok Kıymetli 
Artistini · Dinlemek 

Bir Alman 
M•• k•• d•• !Kadını Hazırlıyan Bizzat Erkektir~ 

um un ur .... K K d. ·ı 
Hayrat olan Draiman çetmeal, aoa 

••manda akmu olmuş, bu yüzden 

dart h.ş mahalle de ausuz kalmıftU'. 

Bu mahalJeler Fethiye, Drağman, Çar

pmba, Altay, KaragUmrüktUr. Su 

7olculanmn keameai muhtemel olan 1 
çqme lfl De belediyenin allkadar 

olmuını rica ederiz. 
Fethiye mahalleılnde, Mehmet 

Şah ıokak numara (1) 

Ri/at 

Bir Memurun Şikayeti 
Efendim, 20 aenedenberi resmi ve 

bu.uat memuriyetlerde bulundum. Bu 

esnada dalma doğru hareket etmit bir 

memurum. Bu defa CeyhU:nda Tayyare 

Utlpllilnde çalıtırken Halk fırkasını 

.Ilerine alet edenler tarafından işten 

el çektirlldlm. Gllsterllen aebep fU : 

• Serbu fırka tal"aftan lmltlm, halbuki 
1 

ben yalnız çocuklarımı alleml dütünen, , 

bulunduJu Yulfeden ba9ka bir ıeyle ' 

lftlgal etmiyen lhtlyu bir adamım, 

Şimdi, eakl ıofta hoc:alann dini alet 

ettikleri ı:fbi Halk fukuının bası 

adamları da b3yle Halk fırkuıru alet 

edinerek benim rfbl bir takım biJ'Ünah• 

l.ra feaa muamele yapıyorlar, göıt•· 

dlklerf aebebl tela.ip ederek memuri

yetime iademi lıtlyorum. 

Ceyhanda kereatecl Sallh aiadaa 
Mehmet Rifat 

Vekiller Heyetinden 
Bir Rica 

Memurlann terflhl için barem kanunu 

tatbik edlldL Fakat (1250) kurut maaşlı 

memurini belediyenin maaşları (1200) 

kuruta tenzll edilmek auretlle kanunu 

meıkQrun gadnrıa uğradılar. Dolgun 

maq alaoJan gtlldüren barem bi:ı.lerl 

atlatacak mı ? ( 1250 ) kurut maaşın 

mukabili yokmuş diye (1200) kuruşa 

tenzil edilmek muvo.fıkı madelet mldil"? 

He11eyde dalma leh ciheti lltl:ı.am 

edilirken bu kanun biz kUçUk memur• 

lann aleyhine oldu. (1250) kurut maqlı 

Viliyet hu.ualye memurlarının • lehlae 

olarak - 1250 kul'Uf alan memurlana 

maqları 1400 kuruta lb14i edilerek 

barem yapudıfı ~bl acaba bizlerin de 

lehlml.ıe tatbiki kabll detfl mi ? Pek 

aarfh olan bu hakıızlıia alenen na.zan 

dJkkatl celbetmlye mecbur kaldıj'ımıa• 

dan ceaaretlmi:ıln af buyurulmaaım 

tuimlerlmlzle istirham eyleriz efendim. 

(1250) kurut maatb l.tanbul 
belediyesi memurları aamıaa 

Cevaplarımız 
Betlktqta ( M. B. ) beye : 

POlta hani• lflerlno dair tlklyet• 

•amenbı aldık. lm:uını:u ıaklamktakl 

makaadını:u aalıyamadık. Ltltfen adre

abıl.al bUdlrlnlz. ŞlkAyetlerinl:ıti derce

delJm efendim. 

Beyoilunda, doktor Hacı Sava Beyeı 

- Yazınızın altını imzalamamış oldu

Junuz için dercedemedlk. lmıı:anm koy-

1111ya muvafakat ederıenla derhal derç• 

cederiz efendim. 

lstidalara Her Halde 
Cevap Verilecek 

Bu haftanın sinema faaliye
ti arasında dikkate değer kur
deleler şunlardır: Melek ve 
Elhamrada "Mavi Melek,, Ma
jikte "Sevgilinin son sesi" ı 
yeni açılan Glorya sinemasın

da ise fantezi bir revü. 
Mavi Melek, hayal mahsulü 

gibi görünen, fakat hayat ka
dar acı bir mevzuu ihtiva eden 
bir kurdeledir. 

Vak'a kahramanı profesör 
(Emanüel Rat} tır. Bu rolü 
Emil Y annings yapıyor. Profe
sör, bir gün talebesinden bi
rinin elinde, (Mavi Melek) ba
n artistlerinden (Lola ) nın 
bir resmini bulmuştur. Kadına :11. Mllllf_ 

gidiyor, talebesile münasebetini 
kesmesini talep ediyor. Fakat 
bu ılık ayni · zamanda 
kokmuş muhitte öyle bir ca
zibeye .tutuluyor ki onun gün
den güne aukutunu takip ede
biliyoruz. Nihayet ·prnfesör 
(Lola) ile evleniyor. Ondan 
sonra ise artık onun elinde 
bir oyuncaktır. Karısının, reza- 1 
!etlerine göz yumuyor. Palyaço 
rolünde sahneye çıkmaktan 

çekinmiyor ve nihayet, ani bir 
tehevvürle tiyatro ortasında 

çıkardığı bir rezaletten sonra 
gidiyor, eski kürsüsünde son 
nefesini veriyor. 

* "Sevgilinin son sesi,, nde 
basit bir Alman köyünü gö
rüyoruz. Çanlar çalınıyor, halk 
kiliseye çağırılıyor. Gün, bir 
pazardır. Kilisede (Toni) ismin
de genç bir muganni vardır. 
Sesi çok güzeldir. Bir falcı, 

ona bir gün gelip iıayatını seya
hatlerle geçirecegını haber 
vermit ve (T oni) yi güldrU
müştilr. Çünkü o k6yüne çok 
bağlıdır ve Leni ismindeki ço
cukluk arkadqı olan kızdan 
ayrılmaz. 

Projesör Rat, karısı Lola ve tiyatro müdürü 
Fakat köye jelen met· yük fedakarlığım anlıyabilmiı

hur genç muganniye (Lora· Sar- tir. Toni rolünü (Rişar Tavber) 
du) sesini terbiye ettiği tak- yapmaktadır. 

* dirde (Tuti) nin mühim bir (Glorya) nın goıterdiği Re-
istikbale namzet olduğunu 
haber vermiştir. Toni, tered
dütlerle bu nasihati kabul etmiş 
az zamanda Berlin operasında 

baş (tenor) olmuştur. En mli· 
him temsilini vereceği gece, 
(Leni), (T oni) yi görmek ve 
dinlemek için Berline gelmiş, 
ona bir de mektup gönder-

miştir. Fakat (Lora) bu mek
tubu alınca yırtmış ve (T oni) 
ye vermemiştir. (Leni), teessür 
içinde istasyona dönmüştür. 

(T oni) de ailesinden sabırsız· 
bkla mektup beklemektedir. 
Nihayet beklenen mektup ge-

lince hakikati anlamıştır. (Leni) 
nin kendini sevdiğini, gönder
diği mektubun (Lora) tarafın
dan yırtıldığını öğrenmiştir. 
Eski köyiine koşup ta (Leni) yi 
göğsüne bubrmak istediği 
saman görmn,tUr ki vakit 
geçmittir ve o saman, . buitw 
fakat nıfakir aeYgllisinin bil-

Glorga reı1asundan bir salıne 
'rii, eğlenceli, güldiiriicü bir 
eserdir, ve her revü gibi mev-
1uauı:dur. [Diğer ıinemaların 
kurdelelerinden de bqka bir 
g5n bahsedeceğiz.] 

Bazı vekiletler kendilerine 
ait dairelere birer tamim gön
dererek halkın verdiği istida
&ann her halde cevapsız bıra
kılmamasını kat'i aurette emret
mişlerdir. ' ıVleşhar muganni Rişar Tavier (Mavi Melek) korde~asından diğer bir salıne 

1 
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SAFA ı franga kısmında keman dersi J miye karşı arzulan o ta-
almıya gelen Macidi, arkadaş- 1 rihte başlamaz. Bunun başlan
ları Nerimana tanıttılar. Macit ğıcmı bulmak için daha evvel

FATIB-BABBIYE 
bir aydan fazla bu derslere lere, ta çocukluğuna kadar 
devam etmemiş ve mektebi gitmek lazımdır. 
bırakıp gitmişti; fakat bu müd- Birçok Türk kızlan gibi, 
det Nerimanla Macit arasında- Neriman da, ailesnden ve mu
ki münasebetin hususileşmesi- bitinden karışık bir telkin, iki 
ne kafi geldi. Beyoğlunda, medeniyetin ayn ayn tesirle
arada bir gizlice buluşuyorlar- rinin halitasım yapan muhtelit 
dı. Aiti aydanberi Neriman bir içtimai terbiye almııb. 
birçok defalar Maddin rande- Annesi ve babası ona ha
vusuna gitti ve bütün bunları lis bir şarklı itiyatları vermiş
Şinasiden gizledi. lerdi; Anadoluda, bir çok me-

Herkes, ergeç onların evle
aeceklerine kanidi. Fakat son 
aylar zarfında, Nerimanm ha
lindeki başkalıklara muhiti de 
dikkat etmiye başladı. Kıya-

fetten tavurlara ve yaşayış 
tarzına kadar tesir eden bu 
değişiklik, gün geçtikçe bariz 
ıekiller alıyordu ; Nerimanın 
ılinasiden ayn gezmeleri, H• 

geç gelmeleri, aemtin insanla
nna karşı bakışlarındaki fark
lar, tuvaleti ve yürüyüşü te
cessüs uyandmyordu. 

Nerimanda herhesin dikkat 
ettiği bu yenileşme alb ay 
evvel başlamışb: Mbcitle ta
nışbğı zaman. 

Tam altı ay evvel, bir ilk 
bahar l(Unidi. Darülelhanın ala-

Nerimandaki değişiklikler, muriyetlerde gezen aiz bey, 
Macidi tanıdıktan sonra mey- Nerimam yedi yaşına kadar 
dana çıkmıştı; · fakat ha- aaf Türk muhitlerinde büyüt
kikatte, Nerimamn yenileş- müstü. Fakat lstabulda yer-

arınızı en ını 

Y etiştirmiye Çalışınıı·· 
Kadın Herşey Olabilir 

1

1 Türk iğnesi j 
Biz ötedenberi evlenirken 1 

kendimize küfüv birisini ara
m. Fakat tahsil şeraiti müsait 
olmadıği için ekseriyetle kız
lar tahıil noktasından erkek
lerden geridedirler. Yüksek 
tahsil görmüş gençler kendile
rine arkadaş bir kız bulmakta 
güçlük çekerler. Bu vaziyet 
onlara evlenmeyi çok müşkül 
gösterir. 

işte A. B. rumuzile bana 
mektup gönderen bir kariimin 
de mtltkUlli budur: 

"Ben, diyor, yirmi sekiz 
yaşlarındayım. Genç bir kız 
seviyoİıİm. Fakat kızın tahsili 
iptidai, fikirleri basit; halbuki 

: evleneceğim kadının kendisilo 
konufU}abilecek seviyede olma
•nı latiyorum. Evlendikten 
IOIU'a kanının ıeviyesini yük
seltebilir miyim 1,, 

Bu adam çok mühim bir 
meseleye temaa ediyor. Bence 

gençlerin bir hataları da ev
lendikten sonra kanlanm ih-
mal etmeleri, onlan yetiştirmi
ye çalıımamalandır. Kadının 
cahil, geri ve iptidai bir halde 
kalması, ekseriyetle kocalarımn 
ihmali yllzUndendir. Kadın ev-

lendikten aonra herşeye karşı 
lAkayt . olmıya mütemayildir. 
Kadın evlenince artık emeline 
kavuşmuş demektir. Onu bu 
tevekktilden kurtarmak, ona 

yeni emeller ve yeni ihtiraslar 
Yermek IAzımdır. Bunu da 
ancak erkek yapabilir. 

Kadın kocasım memnun et
mek ıçm herşeyi yapmıya 
hazırdır. Hele ilk zamanlarda 
bu muhakkak böyledir. Kadı
nın bu temayülünden istifade 
ederek onu yükseltmek için 
her yola sevketmek mümkün
dür. 

Bence okumuş gençlerin 
yapacakları şey, tahsili noksan 
olarak aldıkları kızları okut
mak ve yükseltmektir. On
lara muntazam bir tahsil 
verdirmek bile mümkündür. 
Erkeğin bu siyi hem onu yük-

seltir, hem kendisine bir arkadaş 
hazırlar, hem de evlenmenin 
mes'ut bir neticeye doğru 
gitmesine saik olur. 

Bütün okumuş gençlere tav
siyem şudur: kanlarınızı ken
diniz yetiftiriniz. 

Hanımtegu 

1 
leştlkten sonra, Nerimanın 
akrabalarından, bilhassa büytik 
dayısının ailesinden aldığı te-
airler bambaşkadır. Galatasa
raydan çıkan ve tahsilini Av
rupada bitiren büyük dayısı 

ve kızlan, Nerimanda Garp 
hayatına karşı incizap oyan-
dırmışlardı. 

Bu iştiyak, ekseriya Neri
manın da haberi olmadan, 
ruhunda gizli gizli yaşamış ve 
memleketteki asrileşme cere
yanlarından gıda almış, fak at 
ne şuur, ne de irade bilinde 
ortaya çıkmak için fırsat bul
amamışb. 

Lozan ıulhundan sonra, rea
mi TGrldyeııin de kanun ha-

Bu iğne, resimde g.afillJ 
ceği üzere çocuk elbisesı, yv 
çllk el peçeteleri, bey~ jjlt" 
tıklan ıüsliyen bir nevı r.o~ 
medir ki son zamanda ,. 
rağbet görmektedir. __/ 

RlÜHiDl HATIRll 
. Rus Zabıtaaının sabık şarlı 

ıubesi müdürü ti 
Agabekofun HabralaJ 

Enver Pş. Nası 
Old ü rüldü?. 

·oı 
Bu mühim ifşaat silsilesi~ 

neşrine yakında başlıY0 

b' Yeni Fırkanın As~ıı 
1 

m e s ç i t o c a g ser 
Asmalımesçit'te açılan lc"ş't 

bes fırka ocağının ;ıJI'· 
resmi cidden parlak olıP0 tef' 
Ocak mükemmel şekilde·d~ 
riş edilmiştir. Oca~ ;~e( 
heyeti şu zevattan ınure pıı' 
tir: Reis Ekrem B., aza. (;ıı' 

niyai Şalhun, avukat Ah ettil' 
lip beyler, Nebiye Nec~ıet· ~ 
Hf. Sa it ve Ahmet Be 

- TAKVİM ? , 
30 ·.-•"' Gün 30 10-T eşrinisani-9 "' . 

A bt Rum• 11tl 
ra ~el· 

18- Cem.elahar-1349 28-Teş~ ıi 

Vakit-Ezani-Vasatı ~ 
Gllneı 1 .44 6 .51 

Ôile 7. 1 11.58 
ikindi 9.43 14.39 

Akşaın 12·- ııs.51 
Yatll 1•

34 
4·5' 

imsak 12·
2 

·;ti 
~- wrÔ'• 

linde herkese kab~ e ıJI tıf 
bu asrileşme, NerıınaD bıl 
bunda gizli gizli y~ıY~,sıııJ 
iştiyaka en kuvveth ~,d•f 
Yermişti. Akaraba ve a~ttilcf' 
lardan, örneklerden, z;-cJelcO' 
medenileşen lstanbluP .01ıer"" rel1 ,.-
rundan, kitaplardan, -1-'d 
lerden, tiyatro, ve ıineoı eJlİ Jı~ 
gelen bu telkinler, . ~ bul"'&Jf 
nunlarda mOeyyideJ1111 

oluyordu. . ıııııııd'' 
Biltthı bunlar, Nt~ te9~ 

anadan ba~ada? ge t deS:ıd; 
leri tamamıle gıderın ş det11f JJ 
Genç kız, iki ~y::ıb:;,, ~ 
tin zıt telkinler• d 1 g 
bir deruni ınüca e e 

J 
7ordu. 1 Arka'• .., 



MEMLEKET 
SAYFASI 

Anadolu Seyahati .. 

llARA-KIRSEHİR 
YOLURDI 

l oprak, Toprak, Toprak 
~t Ağaç, Ne Ocak Var .. 

Muharrirlerimizden biri Ana
dotuda küçük bir tetkik seya
hatine çıktı. Bundan bir ay 
lcadar evvel hareket etti. Ana
~huıun birçok ilcra köıelerine 
:!"-dı. Onun gördllklerini SU'a 

nqredeceğiz. 

kulehir ( Hususi ) - Şoför 
dediiini yapmlf, a6zlinii tut-

=~·_ Sekiz saatte Ankaradan 
·"'1elıire geldik. 

kırıehir ıoaeai çok iyi. iki 
Mı kilometrelik fOHDİD ancak 
Gla kilometre kadar bir yeri 
~e muhtaç. Bu 1IZUll yol 
~de her gtln, her aaat 
Olo11aobi1, kamyon, araba, kap, 
~le ve deve kafileleri, yaya-

, atlılar gidip gelmektedir
ler. Ankara-Kayseri tren bat
'-a nıllvazi giden bu yolda 
"'ldiye licreti de trene naza
"- daha azdır. Kqehir- Nev
~ - Orgtıbe kadar adam 
~. alınan ncret a - 4 lira 
~. qyanm beher ok
~dan bq kurut alıyorlar. 
~buki tren licretleri bu fiat
...,.11 bir misli fazladır. 

* Orta Anadoluya gelen Tlirk 
"'Ya ecnebi ziyretçiler, bu 
~ın çıplaklığından, yek
~ğından tiklyet etmek
~-• nı&ttefiktirler. Hakikaten, 
· "lllaradan Başlayan yol, bit
~~ tnkenmez tq ve toprak 
~ıalannm aruandan ve tis
~deıı atlayıp geçerek ilerle
L... Çe insan, bu yerlerde nasd 
"llltlr atbilldntone hayret edi
hr. 

ta~&fler var ki topraktan ve 
;:- yapılma, pek basit, dar 
hık. lctıçnk kulObelerden iba
. "''Qf. Vadiler var ki kllf uç-
~ kervan geçmez. Dağlar 
L&. ld _ dlinya J yarablalıdanberi 
~e hayat zerre1i doğma-

~ ~l, tepeler, köyler ve 
.;~~· Sonra, toprak, köyler, 
~~ ve yol •• Gider, aider, 
•'Q~ 

~ol ~narlannda çeşmeler 
~· Y&rnye ytırliye dili ku
~'lf bağn yanık yolculara, 
L._. ll_ça kanatlan yorulmUf 
~ kutlara au verirler. 

' aya firerken gördü
''-ııçeleri ve kavak ağaç
h l6atererek, W olsun di-IOfer-

Rize de 
Muallimler Dört Ay 

Maq Alamamış 

Rize maarifi aon zamanlarda 
oldukç inkişaf etmiştir. Evvel
ce merkezde iki ilk mektep 
varken bugtln bet ilk mektep 
Yardır ve hepli tam teşkilit
hdır. Ayni zamanda birçok 
k6ylerde mektep açılmışbr. 

Fakat ne yazık ki muallim
lere maq Yerilememektedir. 
Bu ytlzden muallimler sefalet 
içinde denecek bir haldedir. 
Şimdiye kadar veresiye mua• 
melı yapan esnaf, hesabı kea
mİf gibidir. Herkes muhasebei 
hUIUSİyeden yaka ailkmekte .. 
Muallimlerin vaziyeti hakkında 
vekllete çekilen telgraflar 
daima akiın kalıyor. Bu yilz· 
den ıehir içinden muallimlerin 
kredisi yok aibi. Dört aydll' 
maq almayan bir muallimin 
ne kredisi olur ki ?.. Bilhaııa 
biyle bir zamanda. .... 

M.S ~Ne atızel kasabanız •ar, 
LZ. cennet sıibi .. 
ırvror, ce•ap verdi: yeni Telgraf Hatlan 
~ E•et. Cennet sıibidir, Ankara, 10 (Hususi) - Si-
~ hurileri aararmlf, gil- vasla Şehirk•tla arasında çe
~ 10lm111, ve Adem ba- kilen telgraf hatb ikmal edil
~ dil ko'YUlduj'u demden- miı, Refahiye - Erzincan ara
' e lllemnu ve mubah bil- mıda yeni bir hatta bqlan-
"--- llaeYTalan çllrilmfif bir &.-
~ ml§uı-. 

... ~;·kararırken otomobilin ı-d=ön_d_ü=-m=. -H ... am-a~k-ah'"""v_e_ciu'"""·~ba-y==-
~ dar aokaklan aydın- retime ptb : 
t&:~. kasabaya fİrİyordu. - A Beyim, biz erken ya
~~Yet oteli denilen ha- tar, erken kalkarız, gece lflğl 
'--~e kokulu odaaanda neyliyelim, dedi. 
~ -aQll Y6zümli yıkadıktan Ben de, öyleyse yatağıma 
Neınıiye çaktım. Fakat girerim, bu Adete uyarım de-

... 11e açık bir dnkkin, elim. ~ 
bir llak varda. Geri 

HAFTADA 

BiR DEFA 

1 - Kırşehirde hükumet konagı ve civarı 
2 - Ödemiş Serbes Cümhuriget fırk<Uı 
.1 - Kırşehir belediye bahçesi 

Müreftede •• 

son zımınıı 
CiRAYET COİLDI 

4 - Kırşehirin umumi manzarası 

Hükumetin Tedbir 
Almasını istiyorlar ... 

Mürefte-Bir sene evvel Ze
kii isminde bir genç kasabanın 
kıyasında bulunan bahçelerinde 
bir gece yatarken uyku esna
mıcla balta ile pek feci bir 
aurette öldtlriildö. Zabıta ve 
mliddei UEumilik aylarca tah
kikat yapb fakat katili mey
dana çakaramac:h. 

• Bir buçuk ay evvel, buraya 
bir saat mesafelik Yörgilç 
karyesinde Arnawt oilu Ali 
ap ismuıde bir lröylO köyüa 

y•lnDJnda bulunan bostan tar
lumda yatarken uyku esna
.. da av çiltesiJe 6ldilrüldü. 
Zabıta Ye müddei umumilik 
tahldkar yapb maatteessüf 
katili ele geçiremedi. 

• Yirmi giln evvel hamal ço-
lak Hllaeyin isminde biri gece 
yansı Mehr.ıet isminde bir gen
cin önline çakarak bıçakla öl
dtırdO. 

Maraşta 
Bir Nutuktan Doğan 
Bir Sui Tefehhüm 

Çeşmede Köylü Ve 
• • • • • • 

Halk Memnun •. 
Maraş- Cilmhuriyet bayra

balıkçılıkla ıeçiniyor ve bu mamn tes'it edildiği flbı,burada 

iki giin evvel Korucu Hüse
yin İlminde biri Yusuf ismin
de öksüz ve 10 yaşlarında 
bir çobam, zarar yapb diye 
bacaklanndan saçma ile yara- , 
lada. . 

Hullaa, memleketin asayişi 
fena denecek bir haldedir. 
Şimdi karakolda 'üç neferle bir 
onbaşı vardır. Bittabi bu adet 
inzibab temine kifi gelmez. 
Bu mnlıim meseleyi alikadar 
makamata arzediyoruz. 

Tütünlerimiz .. 
Çqme-Kazamızan bu seneki 

Taziyeti ziraiye ve iktasadiyesi fev-
kalide milkemmeldir. Bu ıene 
bir milyon kilo tütnn ve 90,000 
okka anason istihsal olunabil
miştir. Bu seneki mahsullerde 
hiçbir butalık zühur etmemİf, 
bu itibarla temiz anason ve 
gayet nefis tlitnnler yetifmİf• 

tir. Zlirraın bu seneki anasonu 
ehven bir fiatla ( 70 ) kurula 
Müskirat inhiaan tarafında 
almllllflll'. Tlitünlerimiz iM 
drraı memnun edecek dere
cede ecnebi kumpanyalar tara
faadan ( 100 ) kunıftan ( 180) 
kuruf& kadar abnmıftu'. 

Balıkçılığımız 

Memleketimizde ticaret ve 
11&n'at pek buittir. Evvelce 
balıkçıbj'ln iyi bir mevkii 

varmlf. Şimdi bu 11&n'at Rum
lann tegayy6blinden beri ölQ 
bir haldedir. Kazamızm Köste 
isimli bir köyil Yardır. Binalar 

2-3 kat ve dUftl'lan yağlı boyalar
la boyalıdır. Bu köy aalıildedir. 
Fakat evvelce bu köyün aha
liai Rnm ve balıkçılıkla İftİ• 
gal ederdi. O civarda Yapı 
denilen bir mevki vardır. Bu
rada ton balığı denilen veı 
herkesçe tamnmış gayet çok 
balık vardır. Bunların burada 
yakaladıkları balıkların beheri 
kilodan 300 - 400 kiloya ka
darda. 

Bur&lllD ab•lili eberi,a h-q 

balık yilzünden tasavvur edile- merkez ilk mektep bqmuallim
miyecek derecede zengindiler. lerinden Niyazi Bey bir nutuk 
Fakat timdi bizler bu balığı ya- irat etti. . . 
kal b·ı . z Ve hatta Bu genç, ahlikı ve ıecıyeaı-amaaanı ı mıyoru . . . . 
0 balığın yilzilnü bile görmüyo- le, lirakatile muhitimızce ~~ 

M afih . di b , b 1 mış hır vatandaşbr. Söyledıgı nu-
ruz. aam ıım u ~ ~ ı tukta; iki noktaya temas etmiftir. 
yeniden canlanda~mak ıçm O da: Cümhuriyet kanunlara
o Yapı denilen yen kuamızda pın nezih Ciimhuriyet idareai
Lltif Bey İlminde bir zat ma• ' D.İD, hiçbir suretle tecviz et
.liyeden isticar etmiş ve ~itte- mediği ve tamamen temizle-
has11S celbine mliaaade edılmek miye çalşbiı riişvet, irtiklp 
için de htıkimete aynca müra- meselesidir . 
caat etmiştir. Yalanda bu zat İşte ıu açık ve dejerli iki 
miltehasa1S getirecek ve bu hakikati hatırlatan sözler dhı: 
aan'at yeniden doğacaktır. liyenler meyanında adetlen 

Kaza Güzelleşiyor-
Kaza otomobil geçmesine 

elverifli yollarla baibdır. Her 
kCSyde birer k6y odUI yapılmq
br. K6ylerde yapılmaya başlanan 
e-.ler duvarlı Ye iki llç katı.d:r. 
Kazamıza merbut Alaçab nahi
yesi merkezinde mermerden bir 
tehit abidesi yapıhmt ve bir de 
meydan açalmlflll'. 

çok mahdut kalan birkaç me
muru rencide etmiftir. BunW-, 
pya nutkun memuriyetlerinia 
terefine nakiae .erdiği zihaba-
na kapılmıtlarcbr. Maalesef 
Marq mektupçusu Nuri Beyin 
bu yanlıt enclİfe~'e dlferek 
zabıtaya vazife1• daYet ettijiai 
ve kom.iaer izzet Beye bir 
teakere yazchrjuu, mlddei 
umumlliğin de bu teakere lze
rine mumaileyh Niyazi ~ 
iatinap eyleclip haber al 
Halbuki yapdajı muhitten al
dığı iyi, fena intiba hakkında 
bir ferdin, bir Türk muallimi-

Tallit Behçet 

Samsunda Spor 
Şu aon aylar zarfında Sam

.unumuzda spor etrafında. bir 
kımıldanmadar bqlac:h. Ve nç 
kullip birden teşekldll etti: 

1 - Ttırk ocjı spor kulnbn, 
2- Şimendiferciler apor kulübü, 
1 - Ttttlin fabrikalara spor ku
llbll. 

Y ekdiğerini takip eden ba 
iç tetekldll kartıamda (lcl
mu yurdu)da ataletten uyanda 
ve çalqmıya bqlada. 

Şimdi Samamıummda ~ 
cut d6rt lmltlp birbiriae ıaVP 
ıelmek için çahfıyorlar. 

Ekrem Şnlci 

Ankaranın Su Meselesi 
Ankara, 10 (Hususi) - Ay· 

larclan beri devam eden Aıı
karanm susuzluğu meHieafne 
ait proje, mukavele eaaalan 
anr.ak timdi vekiller heyetine 
1eYkolunmUftur. 

Bir Tasrih 

Belediye namına bir gazino 
ve yeni iki dlikkln İDp edil
miştir. Pek yakında Çeşme 
merkezinde mükemmel ve url 
bir park ve gilzel bir a~ide 
yapılacak. Şimdi ise kazamwn 
nhbmı yapdmaktadar. Çeşmesi 
olmıyan iki mahalle vardır. 
Birine müceddet bir çeşme 
yapılmıtbr. Diğerinin de inşaa
bna başlanılmak üzeredir. Ka
zamız ıün begün inkipf ve 
terakki etmektedir. 

DİD izahatta bulunmua tabii 
ye o kadar da mukaddes bir 
vazife olmaz ... ? Şerefli Clm
huriyet idaresinde nzife der- Dla, hazinenin 35 bin lira 
uhte eyliyen ve dibiiat hare- zarara firdiği iddiasına ileri 
ket eden berhangil bir mft- ailren bir me~p neşretmittik. 

· herbanaiJ bir memu- Mektup, Sıvaata ÇaVUfbaşı nevvenn, e· • 
run bu sözlerden infial duy- ı mahallesmde Dervif zade 

" A- • • 1o----w ..... mauna imkin var mı? rumı " ım1aaanı ·~&.r" 
Çet .. Muqtaı Kıfla cadd..ı No H dır. Dtın bu imza Mlavel 

Kuru ..ıade lla,,_,,, N«li.ı llelımd Halbl amıtulmuttar, lraydetlİJon& 



==~'=-=s.~,ı.~===------------------=~--s.o.N.....-P~o-s.r.A---=~~~~----------------~-==-=-==~--~ 
''Son Posta,, nın Tarihi Tefrikası: 46 

BARIM DBBLiZLBBINDI 
HAFIZ BEŞiR 

BENiM BU 
KEKELEDi: HAŞA HÜNKARIM, 

DÜZENLERDEN HiÇ HABERiM 
HAŞA; 

YOKI. 
Cariyenizin o aard& ltir clce 

k61em nrdı, türll t6rl6 tak· 
litler yapardı, ulanlar pi 
gükrerdi, yılanlar sibi Wık 
çalardı, bilhassa karnından 
konuşurdu. Karpnızda oturur
ken ve dudaktan sım sıkı 
kapalı dururken pesten, tizden 
söz söylerdi. 

İşte bu cüceden istifade et
tik, tedbirimizi file çıkardık. 
iptida sersem ihtiyara Gülfi
dan hanımı gösterdik, mütea
kiben odanın bir tarafında 
gizlenen cüceyi gftkrettik, ho
murdatbk ve tertip ettiğimiz 
ıözleri söylettik. 

-Dillenir misin, gola• tllllni dilim dilim u•gim mi? 

Halledilen Bilmecemiz 

Filhakika ihtiyar ürktü, şa
tırdı, sendeledi. Fakat netice, 
umduğumuz gibi çıkmad • 
Halayığı sevgilisine verilmek 
üzere bize bırakmadı. Sırtla
yınca evden çıkardı, götürdü. 
O günden sonra ne ihtiyann 
yüzünii gördük, ne de Gülfi
danın. 

elini gogsune kavuşturarak 

kamından bir şeyler okumıya 
başladı. Padişahın afiyetine, 
şevketine ait uzun temenniler
den, dualardan ibaret olan 
bu nutuk, duvarlardan sızıyor
muş gibi, garip bir akis uyan
dırdı. 

te kullanılan ten braş, denıır l 1L.-.ı.-.L....~ı.....ı. 

Padişahın yuzu renkten 
renge girdiği 'gibi Hafız Beşirin 
çehresi de bembeyaz kesil
mişti. Gülfidan denilen hala
yık için bu hanımlann çevir
dikleri dolap, aynen Gülfidan 
için de çevrilmişe benziyordu. 
Aslan seslerile, yılan ıslıkla
rile padişah ta bütün gece 
korkutulmuştu. 

Acaba, Gülfidanla Gülnihal 
ayni kızlar mı idi ve saraydaki 
cücelerden biri de bu marifeti 
göstermiş midi ? 

Üçüncü Osman, müthit bir 
iğbirar içinde sadrazama sordu: 

- Gülfidan başka, Gülnihal 
başka. Bana bu kıssayı niçin 
dinlettin? 

- Gülfidan sonra Gülnihal 
olmuştur hUnkanm. 

- Ya cüce? 
Buna Naile hanım cevap 

rerdi: 
- Cüceyi biraz sonra sat

tın·. Çünkü gün geçtikçe huy
suziamyordu, misafirlerimi kor
kutuyordu, beni bile bazı ge
celer uykusuz bırakıyordu, pa
zara yolladım, başımdan sav
dım. 

- Kim aldı? 
- Saray ağalarından hafız 

Beşir ağal 
Hünkar kükredi. 
- Bire mel'un! - dedi - bu 

t1i sen yapbn ha. 
Hafız Beşir, kekeledi: 
- Haşa sultanım; haşa hün

karım, benim bu dlizenlerden 
haberim yok. 

- Tez söyle, hatun kişiden 
aldığın cüce nerede? 

- Koğuşta! 

Hünkar emir verdi. Topa
tan Ali, denilen Cüce huzura 
getirildi. Bu, bir metreden da
ha az bir boyda bir mahluk 

, idi. Hakikaten eşsiz bir mu
kallitti. En küçük böcekten 
en büyük hayvana kadar her 
mahlukun sesini taklit ede
bilirdi. Ayni zamanda emsal
siz bir ( Vantrilok ) idi. Kar
mndan hayrete şayan bir kud
ret ve muvaff akiyetle konu
şurdu. 

Küçük mahluk, huzuru hü
mayuna girer girmez etrafına 
bakındı. Eski hanımlarını ve 
kendilerine birçok oyunlar 
ıöstermiş olduğu Fıtnatla Haş
meti görünce Taziyeti kavradı, 

Padişah, onun sesini işit
mekle tenine yapışan titremeyi 
müşkülat ile giderdikten sonra 
bağırdı: 

- Hünerin başına geçsin, 
karnın deşilsin, mel'un! Gül
nihal kandedir, onu söyle. 

Cüce, Hafız Beşirin yüzüne 
baktı, gülümsedi: 

- Bilmiyorum! 
Hünkar, ikinci bir suale 

lüzum görmedi ve haykırdı: 
- Cellat! 
Biraz sonra pazılarını sığa

mış, kılıcını kemerine bağla
mış ; işkence nakşbent, zün
narbent edecek ucu aşıklı 
yağlı ipleri kemerine asmış 

olduğu halde cellat başı gö
ründü. İşkenceye mahsus olan 
kerpeden, burgu, çivi, buhur 
fitil, semin sünger; deri yüzmek-

tu, tnrlü türln zehirli aletler 
el ve ayak kırmakta mlistamel 
baltalar iki yanında takılı idi 
[ 1 ]. Devlet hazinesinden maaş 
alan bu reımi katil, bu insan 
kasabı, sanki büyilk üniforma
ıile hU%Ul'U hümayuna geli
yordu. 

[ Arkuı var) 

(1) Bu cellAt kıyafeti, aynen tarihten 
alındı. Merhum E•ltya çelebi, aultan 
lbrahlml boimDf olu mqhm Celllt 
Kara Allyt bluat r3rmllt .. bayle tarif 
atmlttl.r. 

Şehrin Gıdala~ı 
Yapılan Tahliller Ne 

Netice Verdi? .. 

lstanbul belediyesi teşrini· 
evvel ayı içinde içilecek ve 
yenilecel{ şeylerden 779 nümu
ne tahlil etmiştir. Bunlardan 
621 tanesi muvafık çıkmış ; 
158 tanesi muvafık çıkmamıştır. 

48 zeytinyağı nümunesi tah· 
lil edilmiş bunlardan (20) si 
saf, (3) ü mağşuş (25) i yene
miyecek bir halde görülmüştür. 

Romanyada Mütefekkirler Fazla 

Hükômet 146 Mektebi 
Birden Kapatıyor 

Bükreş - Romanya dahilinde ( 146) mektebin kapatılmasına 
karar verilmiştir. Bunun sebebi Romanyada münevverler 
adedinin umumi nüfusa nisbetle pek fazla olmasıdır ve milli 
köylü fırkasının programı icabıbıdır. Bir zabıt katipliği için 
kırk namzedin ortaya çıkması, bu karann isabetini gösterir. 

Efkarı umumiye alınan tedbiri memnuniyetle karşılamıştır. 

Sabık Maarif' nazırı M. Anjelesko karanlığa ve cehalete 
doğru bir hatve addettiği bu karara şiddetle hücum 
etmektedir. • 

Bu zabn iddiasına göre bugün Romanya mekteplerinde 
okuyan 2,850,000 talebe vardır. Bu talebeyi okutmak için 
57 bin bocaya ihtiyaç vardır. Halbuki elyevm Romanyadaki 
hocaların miktan 30 bindir. 

Allah, Allah ! 
Koca Şehrin Yalnız 
Bir Haritası Mı Var? 
Fatih kazasında yapılacak 

bina tahriri için hazırlanacak 
haritalara esas teşkil etmek 
üzere defterdarlık belediyeden 
yeni yapılan şehir harit:!Sını 
istemiştir. Belediye, mezarlık
ların tesbiti ve şehir hudutla-
rının tadili için bu harita üze
ride çalışmakta olduğundan 
"Yerememiştir. 

Cam Fabrikası 
Müskira idaresine 

Müracaatlar Yapıldı 

Müskirat inhisar idaresi 
yapbğı muhtelif müskikirab 
koymak için bir senede 12 
milyondan fazla şişe sarfet-
mektedir. Bunun için Avrupa
ya beher şişe beş kuruş hesa
bilc senede asgari 600 bin 
lira kadar bir para verilmek
tedir. 

lstanbulda bir şişe fabrikası 

Soldan Sağa, yukardan aşağı: 
1 - Başvekil 5, vekalet 

eden ~ 
2 - Sebep 4, büyük para 4 
3 - Bey 3, bir hece 3, 

çalgı 3 
4 - Yama 2, 
5 - Şirket 7 
6 - Yunan hqYekili 9 
7 - Para 7 
8 - Dest 2, linet etmek 

5, içilen 2 
9 - Garez 3, doymuş 

şüphe 3 
10 - lras 4, isim 4 
11 - Asri idare tarzı 5, 

komşu devlet 6. 
Tertip eden: Ankara, H. N. C. 

Toprak Tevzii 
Bu işte Hile Yoluna 
Sapıldığı Anlaşıldı 

Toprağı olmıyan çiftçiye 
bedeli ( 20 ) senede ödenmek 
üzere milli ve boş araziden 
tevziat yapılacağım haber ver 
dik. Şimdiye kadar Kahtane 
köyündeki muhtaç ve top
raksız çiftçiye tamamen tev
ziat yapılmış ve bu arazi bu 
sene ekilmiye başlanmıştır. 
Ayazköyündeki tevziat ta bit
mek üzeredir. Merdivenköy 
ve Bulgurluda henüz tevziata 
başlanmamıştır. Kanun toprak
sız (Erbabı ziraat) e arazi 
verileceğini yazmaktadır. Hal
buki birçok memurlar ve zira
atçi olmıyan esnaf kiraladık
lan bir iki dönümü ekmek 
suretile kendilerine ( Erbabı 
Ziraat ) süsü verdikleri için 
köy heyeti ihtiyariyelerinin 
verdikleri listeler üzerinde 
uzun uzadıya tetkikat yapılmak 
icap etmektedir. Merdivenköy 
ve Bulgurludaki tevziat bu
nun için gecikmi~tir. Tevziatı 
mal müdürleri yapmaktadır. 

Maliye imtihanına 
Giren Memurlar .. 
Defterdarlıkta iki ay evvel 

bir duhul ve terfi imtihanı 
açılmış 400 den fazla kimse 
iştirak etmişti. 

Tetkikat bir iki güne kadar 
bitecek, netice ilan olunacaktır. 

açmak için inhisar idaresine 
bazı ecnebi guruplnr müracaat 
etmişlerdir. Bu müracaatlar 
müdür Asım Beyin avdetinde 
tetkik edilecektir. 

Sinemalar 

ÔnlmDıdeld çarpmba a)qamı 
PERA SINEMASIND 

Dehakir aktar 

DOUGLAS F AIRBANKS 
ve müstesna yıldız 

MERY PICKFORD 
(Shakcspeare) in namdar şaheseri olan Z 
PETRUÇYO ( H 1 R Ç 1 N K 1 

filminde görüneceklerdir. 

Bu akşam 

MELEK ve ELHAMRA 

EMiL SJANNiNGS'iJJ 
M A R L E N E D 1 E T R 1 C H ile beraber temall ettlfl 

MAVi MELEK 
munzam üdll aüpufilmlnln ilk iraeal müııueltetll• 

GALA M0SAMERELERf fi 

t 
lıAveten : FOX NEWS : H.Jibımr dünya havadiılerl ile kıral soıd' 

talyan Prenıcıl GIOV ANNA' mn izdivaç merasimL 

Zamammızın en meşhur tenoru 

RICHARD T AUBER 
Dün akşam MAJİK sinemasında en son ibdaı olaO 

SEVGİLİNİN SON SESİ 
filminde ilahi ve muhrik sesi ile biltnn dinliyeıJeıİ 
~qyetmİftir. 

Sözln Ufa-Pathe halihazır dünya havadi.tl~ 
Meşhur Hint şairi RABINDRANATH TAGORE &UJ1'" 

yete dair bir şiir okuyor. 

12 tqrinlsani çarfamba &'ÜJıÜ akşamı 

Memleketimizde gUul ıeılerile muılkl Aleminde bllyilk şöhret k~ 
HiKMET RIZA, SEMİHA, SEYY AN, MAHMURE Hanırıılar ... 

Büyük bir heyeti SAHNEDE K nset 
musikiyenin iştirakile O ) 
Cemal Sahir ve Fahri Beyler heyeti tarafından ( HANlMLAR Tenthııı~,

Vodvll.Sinemada: (KADIN ve ŞEYTAN) munzam film, Avrupadan yeıal 1' 
d"ler 

Grupu·Beygirler, k<Spekler, ke 1 ;,,,ı. 
"kuşlar cnvai canbaz: bi111e 

Biletler şimdiden gişede sablmaktadır. ~ 
Tafsilat el ilinlannda ~tt 

DARÜLBEDA Yİ TEMSİLLERİ 1 Raşit Rıza ve arkad~~ 
FRANSIZ TIY ATROS b' 1. 

Bir Kavuk ISTlHBUl BELEDiYESi ıa teşrinisani per~ 
Devrildi ~~ m ~~ şamı 21,30 da. ı4 t fi ( cuma matine 15,30 da 
3 Perde ce 21,30 da: 

2 Tablo 

1 

iki Camba• . 
Tarihi Piyes Vodvil 3 perde y;t'. 

Yuan: l l 11 Nakleden: Muhnıut ıf ti 
Muıahip zade Bey. Giıe hergün ıO-

Celal 11111 lil ı 4-J 7 ye kadar açıkbt• 
Salı akıaau nat 21,30 da y.Jnıx mual
llm ve talebeye. Çar4amba aktamı 
üniformalı Zabitana, Cumartesi umuma 
tenz.illt. Pe1"9embe, Cuma, Pazar akf&JIU 
um1ıma. Cuma matine saat 15,30 da •e 
akfamları 2ı ,30 da. 

FERAH SİNEMADA 
BÜYÜK GALA 

Cemal Sahir ve lamel Fahri Beylerin 
ittlrakila ALLAHA TEŞEKKÜR va em
ıalah: varyete numaraları ... v.s ... 

mEKI mu " mımuiR md"I mnız 
EG 

Cümhuriyet ~~:. 
Bankası MuhtıT.-;~ 
Maliye vekAieti C~dl 1' ~ 

Merkez bankasına ~e _.::: 
lannı bir muhtıra b 

111 
e •~,ıı 

sarak bfttun viliyetl:,ı.i1 .. t" 
dermiştir . Bu nıuhd ~et' 
birkaç yüz tane de e 
lığa gönderilmiştir. 

--- ve 
H d tlat' , 

Şehir u u d'fesı 
Beşiktaş Bele 

1 d~e; 
·s e b ~ 

Beşiktaşta t~sı sile ~' .. ı ( 
olan belediye daıre ııı'-,Jıf 
ve kaza hudutları ye ıc1'•f1J ~ 
lerdcki tadilAt ~ye ~,ıı 

... k bele fııJ 
reyıam evra .. tst' ti"' 
i leri mndnrın~ .rh',,e ıJf 
Şehir meclisi dıvaP Icil şe ıı' 

·1 · · Öbürgil11 
• ıı&S' ven mıştir. beYetı ~tıf 

meclisi içtioıaında ediJe'e 
mlyede milzakerc 



' . 

~ Tetriıüsani 

\1 esika İstiyorsanız Buyrunuz: 
Hamdullah 

Efendi 
Suphi Beyin, Efendisi Mecii 
Hakkındaki İlıtisasları ... 

fB.t tarafı 1 inci aayfacla) memlekete el uzatacak, perverlik tilreaiııi ıeref " 

t t ak, yük• muvaffakiyetle idame ediyor. 
l.L~ gazetesi, bir mes
~ itham ederken, yaz
,. labrlar üstünde biraz dur-

onu u ac onu - z t •----- b" ocf ..... a en sarayJAnlUll ır -ı, 

seltecek bir kudret ve . bir köteai yoktur ki bu aan'at-

.... •e kendisini ( 24 ) saat 

..... mahcup edecek bir ifti

zeki var diye memnun 1 kir ruhunu bize mBmtaz bir 
olur müteselli olurdum 1 surette tebliğ etmesin. 

M ' . b . h d • Bunun için tan sesleri en 
•bnamaiıydı. 

lıl \~li IUDU haber verelim 

eşrutiyetten en şe za e- , tkir bzad _!_, 
· · dai fikir , t san a şe e1D1Ue en 

mızı ma ve sana b'' ''k . . . . b. · .. 1 . 1 . . v b tk.ıt- h . • uyu faUJIDWD ın go:ı ere, 
.ır Hamdullah Beye ait 
~ d~ederken: "Bu resim 
!llııf e ile Hamdullah Beyin 
~taşa resmidir, yanlarında 
._. llıse yektur.,, Demedik; 

ış ennın rag e can ve amlSI d' w • "zl kulaklara 
.. d-k. B d-c d T" kı- w _ ıgen go ere ve gor u u ma a ur ugun h't d iki. efi ...• 

.. 'd' · b'" "k . . ı ap e en n s sunm 
umı ının en uyu şaınne "hti t · d 1 ·ı b" 

h d 
, ı va e mesı o ayısı e ır 

saltanat ane anırun en san at- ili t b b dil b"I k d" 
k.. k"k b' h d • m e e a şe e ı ece ya ı-

ar, en ra ı ır şe za esı .. 1 k tlis" dd ı 

~ ~ , her resilD" için li · t b • fiki. . . gar ann en ıyme ı a o un ur. 
e m uzamış, ır r ıçın yan zz d ıı-ı.. S h. 

~~nıız gibi, bir grup d 
.. _ .. 

1 
z-ıam ıı 1111 up ı,, 

yana urmuş gorunuyor ar. 

~afisinin mevzuumuza ait 
'~ sütunlarımızın müsaa-

ŞeluadeJerim~zin Türk ümidine M k k f 
müzahereti bizim için nekadar usa a atı n 

" ~betinde iktibas ettik. 
'1ıtacı bır hilekarlık değildir. 
._~erecab Son Posta gibi 
~ ve mlltenevvi olan bir 

büyük ve nekadar emniyet 
veren yeni bir kuvvettir. Za
ten Türk hanedan]an, bütün 
eski Türk saltanat a&lileleri 

, büyük bir lüzum his- her yerde ilmin ve 18D'abn 
1ııi..:._ -dikçe, herhangi bir hamisi olmuş ve kendileri de 
~- dört beş lfitunluk bir san' atkir ve ilim olmak için 
~ tahsis edemez. Ancak lazım gelen kudreti göstermİf" 
~ele alikadar şahıslan lerdi. laıimdan sonra İranda 
~ ~ el d Bu b. h ne kadar san' at eserleri vlicude ...... ;ç Gerce er. ır sa te-
~ .. Akşam" koleksi- gelmişse tarih Türk sakanat
~da bu türlü yüzlerce larına birer birer rapt ve 

iL~ bulmak mümkündür. izafe eder. Hindin yalnız İali-
i.,__ q~i , de bizim 0 resmi miyet için değil, bütü beşeri
~ maksadımız, Halife yet için harikalar mesabesinde 
~~ •. Hamdullah Suphi Beyin, addedilen medeniyetinin, un'at 
.... ~ yanında nasıl elpençe ve fikrinin hahki yine bir Tlirk 
~. ~urduğunu göstermekti. hanedanıdır. Mısır da yine böy-
~-.ı.ı:_ıne acıdık ta 0 gün le .. Toloniler, Buhariler Mısı-

giğllsten apğsmı nn İslam devrinde idrak ettiği 

Yazılması 

Bu iş Ne Suretle idare 
Edilecektir? 

Musakbfat tahriri eanaaında 
binalann kıymeti hakkında 

verilecek kararlarda kıymetin 
hangi esaslar &zerinden tesbit 
edildiği ve senede ne ka
dar icar getirdiği, eğer resmi 
bir mukavele yoksa senelik 
icannın takdirinde hangi IO

kaktaki binalar misal tutul
duğu yazalacak ve bu kararlar 
emlik sahiplerine itirazlannı 

dermeyan edebilmek için ay
nen teblii edilecektir. 

bnedik. Fakat bugün timran ve 1an'at harikalannı 
ll~ıa ...... :: iftirası üzerine o vücuda getirmiş Türk hane- Ticaret Odasında 

ei ibtiraaı duran elleri danlandır. Firdevsinin Firdevsi 
aynca derc:ediyoruz. Bu olmasına sebep bir Mahmut D k F 
Hamdullah Supbi Beyin Gaznevi olduğu gibi, bin şuriş Ün Ü evkalade Top-

- ,··-- biz bileklerimizi ke- ve kıyamet ortasında Anado- lanbda Neler Konuşwdu 
L luyu ancak Romalılar devrinde Dil ti t od d ·c1ara Q•- b .. -ı b" • ka n care um a ı 
t -... .. izim bu küçilk tefer- goru en ır mamunyete çı - heyeti fevkalide bir toplanb 

Gatiinde durnııya da ihti- ran, onu izıuk kenarlannda:ı ·k~·--t k.ıt• . . b-
b ı k Kafk ki . ~ y:&ı 'IDlf, ı ....- ve aaetinin te 

L..~. yoktur. Biz Hamdullah aş ayara as ete erı ..... u··:. A- • .br t" 1 
~ b k d · im d d ı1 w u..enne ı aç em ıaarmu-
r1a• eye "halife ı1t1~gv ı" de- a ar maru az erece e mt.:. h b" • bakk d b" 
·~ - _,.. zu1 ' t 1 ·ı d ld .. ·- • : er ın ın a ır ta-

•ç dı"yecegv ız" , san a eaer en e o uraa 1· • • h 1 · · s ı uk. Tilrk it nl d ımatname proıeıı azır anmıt· 
tM! - öyle bir vesika neş· yıne e ç 1 su a an ır. br 
'.~~oruz ki halife uşagmıv da, Osmanb saltanabna ıelince • 

.. u. 1ı1 nda Talimatname projeleri ihraç Akum• da utan- pauap arımız arua pir, 
r- y b ttat bntn emtiam•zın ihrar usullerini ve kıpkırmızı kestirecek a ve n manasile ... 

' tk~- bi h alik ı ne terait dahilinde ihraç edi-eti hai:ıdir. Bu vesi- san a ili" r ru a m o an· 
~ !'famdullah Suphi bey, lar nekadar çoktur. Yıldinm lecelderini ga.termekteclir. Bu 
~ llbzasile, yarınki Tllrki- Beyazıt, Çelebi sultan Mehmet, projeler yakında lktıaat Ve
'., __ kurtaracak ıehzadeııin Muracbuni, sultan Fatih, Be- klletine ıanderilecektir. Ora
~ " efendi olduğunu yazıdıaani, Süleyman, Selimsani, dan da Heyeti Vekileye •v· 
~ Jazıyor, biitin ha- Muradualis, Mahmuduulis, Ala- kedilecektir. 
~ llUltanlan methediyor, met, Osmansani, Muratrabi, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-
' ~~ ile medih, ne sena!.. Mustafayısani, Ahmetsalis, Rakıya kıymet veren yalnız 
~"-ada Hamdullah Bey, Mahmut, Mustafayısalis, Selimi rayiha ve lezzeti deiiJ, kim-

1bliteaSS1p ve cahil salis, Muhmutsani gibi padi- kib fi 
S padişahların teceddüt- phlanmız, Cem, Korkut, Sil-
~- olduklarını iddiaya bile leyman çelebi, Cihangir sultan 
"lll ~ediyor. İjte okuyunuz, Şahi, sultan Mustafa, sultan 
-..~e uşağı hakkında bir Mehmet gibi fe}ızadelerimiz 
~~iz kalına bize söyle- fÜr ile metrul olmuşlar ve 

bıı. -_ aralannda cidden muvaffak 
~=~\' ~ ı 26e "'da - v.ı , .., dit a, .. ,. : 6, olanlar pek az değildir. 
lb.. ~~ Üçüncü ıultan Ahmedin, aul
' h demizin ıaire:itbaf et- taıı Mahmudun, sultan Mecidin 
~~ l&Jı'at eseri, zihnimde yazıdaki meharetJerini herkes 
~..1- hatıralarımı tekrar bilir. Sonra Osmanlı hanedanı 

~'il. halkın ıekillere, suretlere kar-
~ defalar Çamlı- fi eiı müteassıp olduğu zamana. 

' sarayının önün- larda resmi eevmiflerdir. Fa
-..._ leÇerken duvarların tibi~ Cen~I Bellini, sul~ ~ 
~11\l\aınd h h Gıyomesı, sultan Aptülbamıdin 

a emen e- Zunarosu bu yolda biEe limn-
• ltıahpus bir hayat gelen kanaatleri verebilir. Tan 
, o değerli ince, seslerini değeri tahmin edile
'tlcar hz d • • miyecek kadar ytıbek tubfe-
~ ~ I'! şe a emızı aile ıllaliyen pbzademiz Os-

' burada, yarın manlı haııedanımn bu san' at-

yevi ter · inin 1& yetidir. 

Rayiha ve lezzeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en temiz 

rakıdır. 

1'f1k, •• 
~ ....... nda: HUR ADAM Çıkaran: 
'Bın.ı, Fırka.az Eaı..Jr lzmit Meb'um 

et Gazetesi Mehmet Fuat 
idarehane: Ebuuuat Caddui (48) -Tel ı l.t. (383) 

,, 

İttihatçılar 
T efrikamıu dcrcedemc:?ik, 

azür dileriz. 

İstifade ediniz 
ı - lıAa s ubn PÇllllJreceldir. 

2 - Her ıudl1' .. kelime ....... ecli
leeektlr. 

S - Her Ula 5 adet illa kuponu 
mubblUadedlr. 

4 - Her S • 'lbrclaa falaaına 2 
kupon Din edllmeUclir. 

5 - Her kupon llzerbacleld tarihtea 
bir hafta mUcfdetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilin kuponunu uklayı
nız. Bundan S adedini llinınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarebaaemize i'ÖD· 
deriniz. IJ.inını:an pzeteye gir-
me.i için bu belan kifidir. 

==SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 
il -T eşriniaaııi - 1900 

HANlllLAR 1'ERZIHAHEsa - Bahçe 
kapı Ruunpqa buı U No. Tel_,. 
l.tanbul 4057. 

INEBOLU KANAAT llA~ 
Teni otlu Yenaatı ....._, Amerikan 
kaplama lrletekler. ı.t..w bllytlk 
çm'flda Mhfuacalar Hkalr. 

H0sEY1N ZEYTiN YA6na - Damll 
lmHee..-Yemelderhml ..... Ye leaetll 
yemek later miahm? Bellemellal H&seybt 
ae,tla ~alı U. plflrlnis. lat..-ı Zindan 
kapta Baliacat. tlrbecl "-tmmdaNo.55 

BEYLERE VE HANiMi.ARA 
EhYeD praltle hanemde •• "-elenle 

aualld deni ftri_yonms. 
Etfemes ı Beyaabeedlt mü.u..t 

Kadim tekke aokak No. H 

TASHiH - Guetemldn 11 Tqrfalenel 
nubuıada latanbul icra rlyaaetladea 
..u- Ye ' enelce Fatihte Beyc~tm 
...ı.auealade oturan ve timdi lkamet
ıllu meçhaJ olan Mahmut efendiye alt 
illa aehYen Mehmet ef•di diye yual
..,tır. Tublh ed..n. 

1111EKKOR - Vlcatluada kemaH ... 
hant " hazakatle ameliyat ya,_. 
Afiyet yurdu •leulm Kerim SeNtl 
•• ... Ylal e.,-..e hllal hlsmette 
._._... h ... lrel .. teteım. edert... 

Gellse laı..,... mi •ı 
&tiri 

Resimli Ay 
Resimli Ay mecmuam 

bu ay nqrec:lilmemipir. 
Çlhıldı yedi seneden beri 
f&a1la11z bir Rl'ette intitar 
etmekte olu (Re8imli Ay)ı 
timdi yeni bir tarzda çıkar
mak için laamlak Jmllll
maktadır. 

Şimdiye kadar yapbiJ
mız tecrllbe (Resimli Ay) m 
bugllnkll teklinin arbk ih
tiyarladığım, bugllnkl kari
lere cevap vermediğini göe
termiştir. Bunu nazan dik
kate alarak (Resimli Ay) ı 
yeni ihtiyaçlara ve son 
mecmuacılık inkıliplarma 
cevap verecek surette ıa-
laba ve mnkemmellettir
miye karar verdik, bu te
kemmnlll temin için timdi 
lıazırbk yapmakla megulllz. 
Karilerimiz yeni ıeklile 
(Resimli Ay) ı ~rdftkleri 
zaman memnun kalacak
lardır. 

1 kinunaani tarihini 
bekleyiniz. O vakte kadar 
mecmuamızın intipr haya
bnda ilk defa vaki olan 
bu Arızadan dolayı karile
rimizin bizi mazur gGre
ceklerini limit ederiz. 

Sabilıa Zekeriya 
M. Zekeri a 

Felsefe Darülmesaisi 
Darülfünunda bir felsefe 

darülmeaaiai tetkil oh-mak 
&zeredir. 

Sayfa 7 

Yok ·Yere ÔJmek İstiyen Bir Talebe 
• 

- -

Maksadı r~Aektebe De-
,vam Etmemek Midir? .. 

Zabıta wkuab diln bir ta
lebenin · hrtihar teşebbüsün& 
kaydediyordu. Meseleyi tah
kik ettik ve fil neticeye 
vardık: 

Valde mektebi (6) na amıf 
talebesinden Yumf Efendi bir 
mliddetten beri mektebe de
vam etmemektedir. Mektep 
müdiiri Mahmut Bey, Yusuf 
efendinin velisini çağırtıyor. 
Annesi Suşebrinde, büyük 
kardeşi Sabri Bey Kaymeride, 
bulunan bu talebenin burada 
yalnız yengnai Zülfiye Hamm 
vardır. 

Yusuf efendinin velisi m
fatile mektebe gelen Zülfiye 
hamm, Yusuf Efendinin mek
tebe devam etmediğini öğre
nince f&Şırmıt- Çünkü Yusuf 
Efendi her sabah mektebe gi
diyorum diye evden çıkıyor 
ve akşamlan da gGya mektep
ten avdet ediyormut Kibi eft 
geliyormuş. 

Dihı sabah Zlllfiye hamm 
Yusuf efendiyi alarak mekte-

Maarif Tayinleri 
hk Mektep Müdür Ve 
Muallimleri Arasında 
Değişiklikler O l d u 

lstanbuldaki bazı ilk mektep 
m6dnrleri ve muallimleri maa· 
rif mlldllriyetine mllracaat ede
rek evlerine yakın yerlere ta-
Iin edilmelerini istemişlerdir. 
Bu suretle fU yeni tayin ve 
nakiller olmuştur: 

Beyoğlu 28 İDCİ mektep 
anwDimi Sabiha H., Beyoğlu 
31 inci metep muallimliğine; 

GtlmOşd:ere bqmuallimi Bed
ri B., Osldldar 17 inci mek-
tep maallimliğine, Kemerbur
pz muallimi Şinasi B., Bey
oj'lu 3 ihıcü mektep muallim-
liğine; lstanbul 21 inci metep 

muallimi Zebra H. lstanbul 27inci 
mektep mııallimliğine; Beyoğlu 
«» ma mektep muallimi Me-
diha H. lstanbul 27inci mektep 
maallimlipae; Silivri Ortakiiy 
mektebi muallimi münevver H. 
lstanbul 28 inci mektep mual-
limliiine; latanbal &mcu mek
tep muallimi Makbule H. Be
yojiu 23 üncl mektep mu
allimliğine; Oıküdar linci mek-
tep mGdüril Memduh B. Kar
tal Yeni kariye muallimliğine; 
lstanbul 15inci mektep mualli
mi Nazmiye H. İstanbul '/:t inci 
mektep muallimliğine; Üsküdar 
6na mektep muallimi Semiha 
H. Byeoğlu 23 ncü mektek 
muallimliğine; Rumeli feneri 
muallimi Ferit bey OskÜdar 
46 mcı mektep muallimliğine; 
lstanbul 38 inci mektep mualli-
mi Vesile H. lstanbul 39 uncu 
mektep mullimliğine; Beyoğlu 
26 ıncı mektep muallimi Zehra 
H. Beyoğlu 23 üncü mektep 
muallimliğine nakil ve tayin 
edilmiflerdiri. ---Yerli Emtia Firmalannı 

Andıran Mallar 
GGmrlİ( idaresi hariçten 

gilmrüğe gelen ve üzerinde 
Türkiyede imal edildiklerini 
andınr isim veya marka bu
lunan mensuabn pmrilkten 
ıeçmesine mllsaade etmemeJl.. 
tedir. Baza tacirler Ticaret 
oduma mllraeaat ederek bun
dan fiklyet etmiflerdir. Oda 
ile prlk mizakere halin- ! 
dedirler. 

be getirmİf. Mektep mlldürü 
Mahmut bey nasihatte bulun
duktan sonra Yusuf Efendiyi 
mufma g6ndermiş. 

Dün toplanan mektebin in
zibat meclisi de dersten so~ 
ra Y uaaf efendiyi çağırmış ve 
niçin mektebe devam etmedi
ğini aormUf. Ayni zamanda 
mektepten bazı talebelerin ki
taplan kaybolduğundan, bu bal 
böyle devam edecek olursa 
kendisinden fiipbe edilebilece
ğini söylemif. 

Yusuf efendi evvell mek
tebe devam etmek istemediğini 
anlatmıı, sonra da mektebe 
muntazaman devam edeceğini 
aöylemİf. İnzibat meclisi Y u
ıuf efendiyi yalnız tekdir et
mİf ve uzun nasihatte bulun
duktan sonra bırakmıı. Mek· 
tebe muntuam geleceğini 
aöyliyerek çıkan Yusuf efencl 
eveli •kpm kendini çakı ile 
g6jdnden yaralıyarak 61mek 
iatemittir; yaram hafiftir ve 
evinde yatmaktadır. 

Belediye - Evkaf 
P a r a T akınblannı 
Nasıl Halledecekler? 
Evkafın belediyeye devret

tiği bentler, sebiller ve Çef

melerin tabsisab da belediye 
tarahndan istenilmektedir. Bu
nun için evkaf müdüriyetinde 

teşekldll etmiş bir komisyon 
bunlann kayıtlarım ve vakfiye-

lerini tetkik etmekte ve müs
takil tahsisat bulduğu takdirde 
bunu aynen belediyeye ver
mektedir. Halbuki birçok vi-
kıflar bir cami, bir medrese 
ve bir de çeşme veya sebil yap-
brarak bwılann hepainin bir
den idaresi için muayyen bir 
miktar nkfettilderi için çeşme 
ve sulara vakfedilen para
lan bulmak ve tahmin etmek, 

ayumak kat'iyen mümklln ola
maktadır. Binaenaleyh evkafla 
belediye bu hususta anlqama-
mamaktadar. Bmıun için An
karada evkaf müdüriyeti umu
miyesinde Maliye ve Dahiliye 
birer memurla vekiletleri tara
fından gönderilecek bir ko
misyon teşkil edilerek bu iş 

anlaşmak surctile halledile
cektir. 

Bir Tayfa Ambara Düştü 
Kabatq açıklarında bulu

nan Alman bandıralı ( Asya ) 
vapuru tayfumdan Kari, vapu
nm ambanna düşerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

Sablık Eşya 
Şehri terk münase

betile eşyamızı sab
yoruz. Birkaç ay kul
lanılmış bir yemek 
odltsı takımına ihtiya
CI olanlann Kadıköy
de Moda caddesinde 
Kadife sokağında 33 
No. ya mwacaat et
meleri. .. .............. .. 



8 Sajfa SON POSTA r. Tep{nisani ~ 

Galatada Kara
köyde Börekçi 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallcbicinin üstnnde 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 

ERKEKLER İÇİN 
Muşambalar lngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

P d ··ı Gabardin ar esu er müflon ile 

Pardesüler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize gabardin 

Pardesu•• ler Meşhur Mandelbe!g 
marka muflon ıle 

Pardesüler r.::t:!çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
K .. ı İngiliz ostum er biçimi 

Kostümler ~!c~~:'ı! 

9 1/ Liradan 
2 itibaren 

14 1/2 
19 1/2 
25 1/2 
29 1/2 

37 1/2 

22 1/2 
17 1/2 
13 1/2 
14 1/2 
18 1/2 

" 
" 
" 
" 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

il BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MUSAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar .. 

M b 1 Deri taklidi 
uşam a ar muhtelif renklerde 

Muşambalar Çevrilebilir 

İÇiN 

13 1/2 
14 1/2 

Trençkotlar ~~=~e 17 1
/ 2 

Muşambalar Po dö peş 14 1/ 2 

Muşambalar İpekli 18 1
/ 2 

ÇOCUKLAR İÇİN 

,, 
,, 
,, 
,, 

Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

4 1/ Liradan 
2 itibaren 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

,, 
,, 
,, 

Tediyatta Büyük f eshilit Toptan 
Fiatına Perakende Satış 

l:ilmiıiiiii~ Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Fabrikalarına Ait 
• 

YER LI MALLAR PAZARI BAHÇEKAPI 
Birinci Vakıf 

Han Altında 

Beykoz Kundura ve Deri F b • k Bu mevsim için en sağlam ve zarif deri ve köselelerile imal ettiği rugan, vidala, glase iskarpinler ve fotinl~t 
a rı amızın muhterem müşterilerimizin rağbet ve ihti acına tekabill edebilmek üzere dairelerimize vürut etıniştJf· 

il 4,80- 6,50- 7,25- 7,75- 8- 8,25 ~ 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim . 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
lstanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton İstanbul. 

Şubeleri: Adana, lmıir Türkiyenin her şehrinde 

Adapazarı, Manisa acenteleri vardır. 

Bilumum alô.fı ziraigegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FİAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

Barbn - İnebolu postası j Bartın h:~~p~~s postası 
Hilal vap~ 1~ AYDIN vap_uı:ıı 1~ 

teşrınısanı T eşrmısanı 
D zarf es • günü ak- P t • Sirkeciden ha-
.rQ l şamı Sir- azar eSI reketle Ereğ-
keci rıhbmından hareketle E- li Zonguldak Barlın Kuruca-
reğli, Zonguldak, Barbn, Cide, ' ' ' 

şile ve Cideye azimet ve av-
lnebolu, Evrenye ve llişe iske- det edecektir. 
lelerine azimet ve avdet ede-
cektir. Tafsilat için: Sirkeci Salo-

Yük ve yolcu için Sirkeci· nu karşısında Mizanoğlu han 
de Yeni banda (1) numaralı No. 2 Telefon: İst. 354 
acentesine müracaat. Telefon: 
lst: 3105 

KİRALIK 
Sirkecide Salkımıöptte Bahçe 

ıokatmda kirıfr d8rt odah han .. 
terkoa, elektrik ·re neuntt vardw. 

--
Dr. M 1 M l D i A N 

Göz - burun - kulak - boğaz 
mütehassısı Avrupadan avdet et
miftir. 

Beyoğlu imam sokak 2. TeL 

B. O. 2934 mu1ene natleri 10 • 

_._.._. ..... ._._ .. _. .............. ._ .. ._11111--•DOKTOR 
Bafralı Yan k o SeY SEYRİSEFAİN 

Merkez acentesi: Galata köprü başında Beyoğlu 2362. Şube 

acentesi: Sirkeci' 4ie Mühür dar zade ham albnda Tel. İst. 7240 

riRE-iSKEn
OERiYE POSTASI 

(İzmir) vapuru 11 Teşri-
. . Salı saat 10 da Ga-

msam lata rıhtımın-
dan kalkarak çarşamba sabahı 
İzmir'evaracak o gün 16 da İz
mir' den kalkarak perşembe 
sabahı Pireye, cumartesi sabahı 

lskenderiye'ye varacakhr. 
İskenderiye' den pazartesi 

15de kalkacak çarşamba günü 

( P• ) ye uğrıyarak 
ıre perşembe günü 

İstanbul'a gelecektir. 
iSKENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 1 1 Teşrinisani 
salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalağa 
gidecek ve dönüşte mezkfır 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğrıyarak _gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
"k alınmaz. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Cümhuriyet ) vapuru 11 
Teşrinisani salı akşamı Ga-

lata Rıhtımından kalka· 
rak Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab-
zon, Rize'ye gidecek ve dö

nüşte Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zongulda' ğa uğrıyarak ge-

lecektir. 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 14 T eş

rinsani cuma 1 O da Ga
lata Rıhbmindan kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğnyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş-

• 
ucu, Anamora uğrıyacakbr. 

Dalyan, Marmaris yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye'de aktarma suretile 
alını verilir. 

ı.ı· 
Her gün Cağaloğlunda MaJıı:ı> ,Jı 
diye caddesinde (22) nuına~ııl 
hanesinde hastalarını kıl 

eder. 

oannn 
Nasuhi 

Diş macununu ve 
Sefa sürmesi, 

ile kıl pudrasını 
her yerde arayınız 

SON POS~, 
-------. ııı;ct-" 

Yevmi, Siyasi, Havada ve tfalJı; g 

- ııif' idare: lstanbul, Nuruotllla 

Şeref sokağı 35 - 31 -
TeJ~?n: lstanbul - 203 

Po&l kutusu : İstanbul - 741 os1f'. 
Telr.af: lstanbul SON f 

ABONE F1A Ti 1 
TÜRKiYE - fi~ 27()0 jtt• 

1400 kr. 1 Sene 1600 " 
750 ,, 6 Ay 8l)O " 
400 " 3 " 3()0 ,, 
ıso ,, ı ,, 

Gelen evrak geri verflıneı• 
1ıııııııa:C. 

1ı.anlardan mesuliyct n 

-----~ 
Mes'ul Müdür: Halit B 


