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SON P 0-S TA Halkın gözudOr: HaJk bununla prilr 
SON POSTA Halkın kulatıdın Halk bununla İfıtir. 
SON P O S TA Halkın dilidir. Halk bununla sö Ier • 

. İKİNCİ TABI 
Sonra Başladı. l ayyare Piyankosu Öğleden 

Numaraları 1 nci Sayfamızda 
~=======================================:===;~========~~~~==================== 
ilin/erce Kişi · Mahkemeyi Alkışladı.. İki Fırka 1 

Bulabilirsiniz ••• 

Ödemişte S. Fırka Mensup lan 
Birleşti Mi? . • 

Bugünün Meselelerinden 
1 

Tahliye Edildiler. 
~llİıakeme Gayri İzmirdeki Yağmurların Zararları 

tvkuf Olarak E . l K•• •• •• 1 ti 
()C\ram Edecek.. mır er oprusu s : 
"od•ıniş, ıo (H. M.> _Epey- natsız Bir Hale Geldı. 
~ilnandanberi mevkuf bu· 
"4 Serbes fu kanın Ôde
~llh ocağı reis ve azalarının 
'· a.kenıelerine bugün öğle-
"tl "k• a~ ~ saat sonra başlandı. 
~ Utun şehir halla muha· 
~ ltıe ile alakadardı, hatta 
'-~t köylerden gelenler bile 
~ F akakt Adliye dairesi 
"1 bu halkı bittabi istiap 

errıe•d' ti :- ı. 
' etı~~de daha saat on bU-. 
"'tııı'" ıtıbaren mahkemenin 
~ \i dolduran samilerin bil· 
~lk·b~r kısmı dışarda kaldılar. 

l 1 •ki bin kişi vardı. 
ddianamede Ne 
~Deniliyor? 

Şaynı Hayret Bir İske!~t Duruyor 

ARDAHAN MEB' USU 
TAHSiN BEY 

İ 1 k Tekziplere 
Rağmen 

" Bu, Arbk Bir Emri 
Vakidir ,, Diyor 

Halk fırkası ile Serbes Cnm
huriyet fırkasının bir blok teş
kil edecekleri hakkında bir 
haber şayi oldu, sonra bu 
haber tekzip edildi. Muhtelif 
zevat. bu mesele hakkında aöz 
söylediler. 

Fakat bugtin, bize verilen 
bazı malümat, iki fırkanın bir 
blok teşkili hakkındaki haber
lerin ciddi esaslara istinat etti
ğini gösteriyor. Bize bu ma
lümab veren zat, Ardahan 
meb'usu Tahsin Beydir. 

Tahsin beyin, bir muharri
. imize. bu blok meselesi halc
lWıda söylediği .azler ıun
lirdır: 

" - iki fırkanın bir (Blok) 
halinde teşriki mesai etmeleri 
zaruri idi. Ve blok teşkili bu· 
gün bir emri vakidir. 

Zira harici düşmana ve da
hili irticaa karşı müdafaada 
her iki fırka müttefik hareket 

~la t ikiye beş kala maz• 
~t r salona getirildiler. Mu
lt.b-:ı_~ başladı. Hüviyetlerin 
'llll~}1. nıüteakip Müddei u-

edecek, bu hususta hatb 
j hareketlerini Gazi Hz. nin ve

recekleri işarete tevfik ede-
1 stinatsız olarak yalnız iskeleti ayakta daran Emirler köprii.sü ceklerdir.,, 

İzmir, ( Hususi ) - iki giln den köpru ve ayaklan yıkılmış, ---
ldd· ıddianamesini okudu. 

~lı 11ltıanıeye göre mevkuf 
~~ ~ıı~ Scrbes fırka m~nsupları 
dt\tl t iikunıet aleyhine tahrik ve 
~~ otoritesini ihlil, intiha
lllttlttt~cnıurlan va:zifelerirden 

evel yağan yağmurlar ve iz- üst iskelet. şimdi istinatsız Londrada 
mirle avanm basbran sağnak, olarak ve şayanı hayret bir 
yine ban tahribat yapb; buna muvazene istisnası teşkil ede
ait maliimab bildirdim. Bu rek gördüğünüz ıekilde dur-

~ •klcri zikrolunuyordu. 

arada yıkılan Gaziemir köp-- maktadır. F eliketzedelere y~ 
rüsünün resmini gönderiyorum. dım devam ediyor. Halk, gös· 

F ırbna ve yağmur yü:züıı- terilen alakadan memnundur. 
aınunlar Cevap 

ldd· V e r d i l e r 
'otdı.ı lanarneyi müteakip reis 
"bin ~aznunlar tevkifi erinin 
ı. ....... a~ şöyle izah ettiler: 
~lllıı ıı ~uçluyuz. F a~t ıu~ 
'tdir b:ıuteaddit değıl, hır 

llaup 0 da Serbes fırkaya 
l!ı.ı olnıaktır. 

:tııbtti tllcrnlekette seneler
~ ~l'tı nüfuz sahibi olarak 
~~llt .. ~f a alışmış bazı kimseler 

On iki Sene Eve! Tam Bugün ... 

Dünyayı Kana Boyayan 
Harp Nihayet Bulmuştu 

ll.~ft karşısında kalınca bizi 
t" ttlet 11~terd· ·e Vatan haini olarak 
~ ~et Her, jurnaJ verdiler. 

Fakat Biz, Bu Cidale Devama 
Mecbur Kaldık .. 

l';ıdıt~Unlar1n ifadeleri bu On iki sene evvel bugün, 
~tr k 'd bazan daha şiddetle- Alman - Fransız hududundaki 
~ tıe~Vanı ediyordu. ' ( Spa) denilen şehre yakın Ol°'" 

~il lı ~ <!r bitince 21 tane hu- manlık içinde, hususi bir askeri 
~ 1 :ın?1e şahidi dinlendi. vagonda imzalanan mukavele 

ifadelerinde dediler ile umumi harp nihayet buldu. 
tıı.tııı 'f b . • Senelerce milletleri birbirine 
~ il k ~rınıevvelin yedinci saldıran bu kanlı ve honriz 

Fakat dünya bu harpten 
kurtulduktan sonra aziz mem
leketimiz ikinci bir kanlı cidale 
ve bir varlık harbine girdi. 

Çetin mücadeleler geçirdi. 
Fakat bu müsareaden eskiden 
daha kuvvetli zinde olarak 

çıkb. S l İıa.p day?1akam Recai Bey müsademede bu suretle bitti. 
l'b aır · l ~il ta f esıne geldi. çerde - ------.... e+-4--------
l'dı, 1( trka reisi Şükrü Bey Trabzon Valisi İbrahim Tali B. Geliyor 

d.:" ~ .. a.Yrnakam Bey kızdı: k 
~ " n d Trabzon valisi Galip beyin Şark !D&nta ası umumi mü· ~"' ; emek, intihap fettişi lbrahim Tali Beyin 
'erbeı fırka men• •ekilet emrine alındıta haber b~ şehrimize · ıelmeai bek-

1 laa S.Jfa.tai -;;,.ilmektedir. ~ , Mınektediır. · 

~eni Belediye Reisi 
Alayında Fillerin 

Yapbklan ... 

Londra, 10 (A. A.)- Yeni 
tehremininin alayını takip 
eden 4 fil darülfünun koleji 
önünden geçerken talebe ta
rafından tutulmakta olan 
bir kırmızı aslan resmini gö
rerek heyecana kapılmış 
ve fillerden biri resmin üze
rine ablara.k hortumu ile ya
kalamıştır. 

Diğer filler de bu hususta 
arkadaşlarım takip eylemişler
dir. Bu manzara muvacehesin-
de ahali muhtelif istikametlere 
kaçışmış ve birçok kadınlarla 
çocuklar halkın ayağı altında 
kalmışlardır. 

20 kadar yaralı vardır. Fil
lerin muhafızları hayvanları 
teskin etmişler ve alay devam 
etmiştir. 

E 
Rusyada ua.sıl öldürülmüştür? 

Rus zabıtasının sabık şark 
şubesi müdürü 

AGABEKOF 
ANLATIYOR 

Yarın Son Posta' da 
Okuyunuz 

inhisar Ve Köylünün 
Zararı - idare Yaprak 
Tütün Alıp Satabilir Mi 

1 

Tütünı, inhisar yaprak tütün ticareti ile değil, bu 
işle ağraşmalıdır ••• 

Muğla - Vilayetimizin yegane serveti ve mahsulü tütün
dür. Tütünlerimizin cinsini nekndar ıslah edecek, istihsalabmızı 
çoğaltacak ve harice beyendirecek olursak o nisbette muvaffak 
olacağımız şüphesizdir. Mevcut teşkilat bizelere tütün 
ziraatinde rehberlik etmemektedir. Geçen sene fidanlarımın 
kurt yedi. Mütehassıs geleceği vekiletten bildirildi. Kimse 
gelmedi. Ziraat mütehassısı diye iki Alman geldi. Toprakları
mızın cinsini ve kabiliyetini sormak için çalışbk. Kimsenin 
yüzüne bakmadılar. Bir iki resim çekerek gittiler. Filvaki par-

( Devamı 7 inci sayfanın 2 inci afitunundadır J 

Çocuğun İstikbali 1 
....--------------------------............ --........ -------~· 

- Aman hanım.>. Bu oğlan ağız dolusu küfrediyor 1 
- Bırak etain de alışsın 1 Büyürse hükilmet ıuetelerüae 

ir ot..;.:. 
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eşrınJS8!tt ~ -

Halkın Sesi D.l~ll!LI Günün Tarihi · 
1 

Elektrik Fiatlan Daimi 1 Ödemişte Mühim Bir Muhakeme 1 Açık ; Borçlar lşinde1f· 
Ve Halkın Ve Serbes S F k M } i Göz Düyunu Umumiyecilett 

Arzulan Müderrislik... . • ır a ensup arı 1 Şoför Cevap Verdik.. 

1 

ı Aabr•, 10- M.llye Veklletbaba 1)1,.-
Bazı kl·ms-lenn" Terko• -'bi D. ı . M M k.. d ı H G 1 -"- bD•..,,,. eıektnk. şirke.tinden ~e birtak:m ıvan çtimaında Bu , aZDUD eV 110 e er em eç K~d1, H~m :'ttW:::;ed'::.,...,!c~~:;::. ,_. 

temenm ve tıkiyetlen TU'dJr. T-- Mesele Gene Mevzuba- 1 De Para y enne Muş- ..... 1 'ılla. 
koaa ait bu arzulan dün yazdık. his Edil . • Ş l7l aal4m•t alulua ...., .... 
Buaiin de cr3rilttG.ıı.Amüz inaanlann eceğe Benziyor Halk, c .. h . A d 1 • . • tennın apk!lsını Aldı CftaP .. tekilde balha edDebDln 

·- • 
5

.. Uffi UrJyet tyeSJDJ l - DüJUDu umumiye ..._.. 
elektrik 'irk eti baklandaki tik'- Darülfünun &vam yannld Felemenk sefareti 2 inci li•l bu •eneye ait takıiti Oçte Wt 
wetlerini kaydediyoruz.: ş dd ı AJkı ) · b ' ._e)s 
J Ok ,.sıı_ b " ıı. t lan --'-"-- • t d kona l M Vil M nıa eti ilzerinden tevzi e..-Anastas Ef. (Beyazıtta, - y-yam a gunu op •~ur. 1 e e Ş ıyor U 0 osu . yam onoç iater•e ite derhal başlıyabilr• 
çularbaşı caddesi 35) Divanın bu ilk içtimaı bir me- Sirkeciden1007numarab otomo- Filhekilr.e para 0...-~ 

_ Elektrik şirketinden fi- rasim celaeai malıiyet:iade ola- 1 (Baş tarafı 1 haei sayfada) lntnıabatta kanumazluklar bile binerek Beyoğluna giderken nnda durmaktadır. 
klyetim tudur: Elektrik fiat- cakbr. ikinci içtimada Bareme yapılmışbr. Bu kanun- ltalyan garajı önfine gelindiği 2 - Fakat atiye ait mua111ele 
ları çok pahahdır. Hükumetin göre hazırlanacak olan Darül- suplan iatili etmiş dedi. Ve auzluklar karşasında vazifesini •ırada toför benzin bittiğini için anlaşmak lazımdır. Bu f'l)IJtlr 

bu fiatları indirmesi lizım- fünun bütçesi projem &zerin- ı içerde bulunanlan dıpn çık- mildrik bulunan millet itidalini aöylemiş, müşteriyi indirmit :::n:1~!::u u7.~i';!~e -=~ 
dır. Şırkete verilmek ü~ere de konuşulacaktır. mıya davet etti. muhafaza ehtı..:.tir. Bu mı'llete Ye benzin almıya gitmiştir. Ankarad b lu _.ı_ 
b. ktu h 1 d J..+ Ş!!.'-~ B ~ a u nmalan icap cu""'? 

ar me p azır a ım. ., .. e Bu içtima Dariilfilnundaki wuu ey: Halk fırkaaına mensup gazete- 15 dakika kadar bekledik- İstikraz Mı Aktedilecd' 
oku ve eğer istersen suretini al f l cereyanlara göre ... ,.ı. hararetli - Biz daireyi istill etme- ten sonra ıoförün gelmedigınıv · • 

ı ..,_. dik ) • • · · ıd·k lerden bir tanesi fena bir ke- Ta ..... ia aazetal hük.ıı.-e~ MEKTUP SURET olacaktır Ed b' t lıih• t ' rey enmızı vermıye ge 1 ' nAren M. Mon"" b--1.- bir ot~ J- • iM» _ ... 

E
vimde bir kofre vardır. ·. e ıya. ve ıya dedi. Kaymakam B. bunun lime aöylemif(ir. Fakat millet •"' -w- aır- Omıanh borçlan ile .Anad.,... 

faktilteJen mftderrialeri Dariil- Ozerine halkın aruına kanşb, kendisinden doğan bu gazete- mobile binmek üzere iken demiryollannm bedelini ~~ 
(75) kuru~ veriyorum. fünun b6tçesinde ve DartılfD- halk geri çekildi: Din tavsifini gene tevekknlle tof<Sr gelmiş, tabi Ocretini için büyük bir iıtikraz aSIP"' 

Evimin bitişiğinde elekrik nun kanununda daimi mllder- - Biz hükdmetin kanun- kar•ılamı•br. istemiş ve cevap beklemeden difiinmekte oldutww pzlflıl"' 
olmıyan evler vardır. .....:_ı • • • •ı lan dini B d Y Y k I k alı • Fakat Mal;.. Tekiletince .,_ "91Cr ıçın ayn nev •r " vazi- nı · eriz. ir cı:·an arma '-te • ..nı..sek mahkemenizden onso osun fap asını p gıt- ·J- .na.. 

Bu evler elekb'ik almadığı f 1 . d'I :_1 il . nef · • .ın. v ini it ,...... • tir haber mevsimıiz teUkld ~ 
için benden (75) kurus kofre e er tayın e 1 meslDI enye enmn yere u_..en gmes millete 10ruyorum: Dllf • ıuektedir. 
ücreti alıyorsunuz. Halbuki a&rmektedirler. gön~k lmldınp 6'İ)rizili ~-- Serbes fırkayı neden benim- Tramvay Arabaya Mübadele Komisyon11 
benim vaziyetimde olan bazı Bntçe mtızakereli ...Uelile auz ~ yapmayız. en yor u. Iİyorlar? Bu aualln cevab1D1 
kimselerden (25) kuruş alıyor- bu fikir tekrar ortaya ahlacak Maznunlann Müdafaası hepimiz kalpten biliyorm. T O s l a d ı Dün Toplandı 
aunuz. Herkese müsavi mua- Darillflnua eminile, Darllftl- Şahitlerin ifadelerinden ıon- Muht·-- heyeti L.aı..t ___ !_..1__ Bebeğe gitmekte olan nt- lhhtellt aW.acWe kam1ı11-• ~ 

fak ---•-- ndaf - _... lllllWllClll&a- K 1 Ef d. . .d umumt,....ı dan aıq.m toplullllfJ .~ 
mele etmenizi beklerim. nun nlte reislerinin daimi ra mamummnu m aa ve- istirhamım, bir aydan beri meT- man ema en ının ı are- m•d• tumln.t talepnamellrinba ~ 

10-J 1-1930 Anastu mi!derrislerden intihap edilme- :~~"ıd~en Şefkati B . .az aldı; kuf bubnaa mllelddllerimizin sindeki 135 numaralı tramvay için •onu ..adclc bir • 7 ....,. ~ 
• Iİ libama az.iade mu olu- ... 1.1:. •• .:dir. Kmuçqmeye geldiii aarada ınıtbr. tlll' 

Abclllkadir B ( Y-..J!'--'ecl .......__ ı: .a-L:..-.. -ı.. b - Buradan yllkaek adalete YUU&7- b E . . Ok b C ıso) bla w..u., latlllbk • ~ 
• ew&w • aacaaur. ___:,.~ ft ı- bita ederk Maznun vekillerinden avu- ara acı mının y ara asma R umlum htibkaldımm:D aca1ı -,--

Mirahor caddesinde 147) L:-.. _. __ ..... ea Maarif Yeki- L_,_P en bugOD)dl mu- L-t ce1.aı B. d-..l! ki·. çarp~. Araba huara uj'ra- CJI-• tebbill etmektedir. -• 
- Elektrik firketine de~ ... le7~ ·ı-- W1&emenin huıl ettiği heye- aa aa cw mlf, Emin de yaralanllllfbr. AtlH ltillfnamal mue•blaee_ ~ 

.zfto akçesi olarak 3 liradan 4 tine ele mlracaat edecek- cana ifaret etmek isterim • - lstiklAI harbinde cephe- Bir Tane Daha lcrbae Y-1111 n T&-k tabHy~ 
liraya kadar para verilir. Halk lerdir. MeaeJenin h••Hncle Ma- Davanm bende uyandırdığı de memleketi mfidafaa eden ~~:1...:.ç;e:.k~1a1"':1tı:... ,,._ 

'=~-ete m·,.in depozı'to par"'•• arif .ekili Eut BeJin. luakem . ..&.-p, L ... La mv•••tlenn· de mu- arka..1--•anm bu...n... mahke- Eminönü - Bebek bathna llrklerla Ak tttllf ıal ; 
lTll r- - olmam muhtemeldir unaffuak• nrxl b --.,k~ uap ....... işliyen (293) numaralı Tramvay a ara n•mes • .,,-

venin. Eğer bu mutlaka lizun • ı Y 0 a ilme için iftiranın mei aliyeniz huzurunda hnldi- şoför Abf efendinin idaresin- :~~~':. :'::d~;"-=-,-
: daben;d: te=e v-=a: Bir Otomobil Moto- =· ittihazımn Yerdiği 1Sb- :~:n n~*:..': ~~:::=: deki (1267) numaralı otomobil ~: v.=.=~·.ı::;": ~ 

aralan h k6m b 1 ·kı t ç t Hangi makamdan oluna -ı ile mliademe etmİf. Otomobi- ni• halli hakem havale edllmlftlr· __ , .. 
p 6 et &ısın ve u sı e e arp ı Tahliye talebine iftirak ede- liıa camlan kınlmlfbr. mlllyonun bttu.ı ua1an ba .. ';. 
~ bialerce lirayı yeni teşkil Şof& Mehmet Emin Efen- olsun , adalete indirilebilecek rim yi _.alihH heyetle:rla •encR ar ıJI 

..1:1 __ D vl t b le darbeyı· tesirsiz bırakmak he- ' • H ) kJ rında --•arak halletmeleri u.ı.., 
eUJ1C11. e • e an~asını~ aer- elinin idare.uıdeki (222()\ nu- M -,, -ır mayesıne ilive ewn; firkete • 1 yeti hAkimeye terettnp eden i üddeiumumi Ne Diyor? ırsız 1 ar bıa.huımutl•clır. 
halk namına depozito parası marab otomobil Mehmet Ef. vazifelerdendir. Fırka ıahne- Miidd . • be d di ld· Son 24 saat içinde 2 hu- Şark Mes'ut Bir 
olarak bir banka mektubu Din rlkip olduğa Poıdaneye sinden uzaklaştınlmak için . eıumumı )' e • mzlık ve 5 yankesicilik vak'uı Devreye Girdi 
venin. Depozito paralan fir- ait motosiklete çarpDUf. Meh- sebep ihdasile tevkiflerine se- .-. ~D avukat beylere fD- olmuftur. lnrtHzlerla ObaerYer •netul bu.-
kette faizsiz duracağına, Dev- met Ef. ·ayağından yan)ınmış, bebiyet verilen arkadaşlanmız au 16y erim ki müddeiumumi- dokuzuncu rGnii çıku nUıhu111111 '::; 
let bankasından halk namına tof& yakalanmıfbr. kanunen birkaç gün içinde }er hiçbir fırkaya alet olmaz- Kaza, Geliyorum Demeif n1aklllemnl 1lirk ,,. Yun•n miin•aeba; 

iflesin, fena mı bu teklifi aerbes bırakılacaklardı. lar. Maznunlar hnktmet otori- Allahverdi motöründe tayfa a}'lnlllf. ba bapn•h•ede 11. vm1s.ı ,,_ 
T_LJ...!L akını k d 1 ..... __ • t · t ..n.- _.._:.ı rdir Tah- U---- Cı'bali iskeJ..: ... e -·L-~ Aaku• HJ.bathd teYeccilhkAr bit • Kaç.ak Rakı yapan illllU&at evr o u Ulralll esıne ecav.u. .. .......,.e • J......., - ~ s anla 'k•111lamıfhr. ~ 

Fikret B. ( yeni Ttırk aa- IOnra ytireğim ağladı. Çünldl liye talebinin reddini talep , ken kazaen [ dilfmiif 1. ve demir Oblerver bu ~ .,...... .. ~ 

IODU .. hı.bı· ) K a d ı n l a r • • • maznunlara isnat olunan curiim- ederim. parmaklığa çarparak yaralan- y.ı Ye mea'ut .ı,. .. ı bir d ~ 
1 X...I tak yl • • ""...... glflGrdüilbal aöylınnekte iN •)Uf ~ _-1 

- Ben elektrik şirketinden Kurtuluşta Keklik 10kajmda er u7ae ma ve ö e ığreti Heyeti hlkime mllzakereye . ...,.... hCS" iki memleket bqnldlbae d• ...--

memnunum. Tenzilit istedim, oturan Madam Marika Ye Nar- idi ki bugllnkü muhakemede çekildi Ye salona d&ıdiiğtl Jadei Mücrimin 1ı ı .. e1er1 •11rm•kt•dır. • 

derhal 7apb. toki n•m1ndaki kadmlann kaçak hdukukuel . immedphitleri~k== zaman muntılann muhakeme- lstanbul Muallimleri 
lfı. rakı imal ettikleri haber alın- • ~ arU1n ~ nazan Ierinin gayri mevkuf olarak M u k a v e 1 e si Kongresi 

Ahmet B. ( Kadık6y, alb llllf. Yapılan taharrlyatta 25 timiOrtatudacel'j::=aahne var, bu devamına karar Yerdiğini ve Ttirkiye ile Amerika arum- lh.mmı. Wrllil lloapel ._ d" 
yol aizında) kilo -'- .,. kb db k gelecek c ise . 17 T • . da bir iadei mGcJimi., muka- 14 inci Caıu ,una d...atfUDao ~ 

_ Kadık6y evvelleri l IO n1&1 uu o re, nkı aalmede birço aktörler feci e DID eşruuaa- velesi akti için ilk teşebbüsler ııuada aldedllecektlr. ICenlft79 111s, .~ 
volt De tenvir ediliyordu. Şimdi imaline m•hlUI kazan •e te- bir dram temail ediyorlar. Bu Dide aktedileceğini teblit etti. bqlamifbr. ve :rlkMk Mclrı.at .... m•• ,..-
220 volt ile aydınlatılıyor. ferruati bulunmut Ye mlaadere draman kahramanlan iki ailenin Samiin karan fiddetle al- --- edeceldir. 

Volt ç~aldığı lı:lde lflk- edilmiştir. erkeğini 34 pdenberi hiirri- kıfladı. Bntnn gece feDlik ya- Halk Okuma Odalan.. Et Resmi ,,, 
lll'da fazla bir fark g&emiyo- ıetlerinden mahrum ett:İrmif- paldı. Sokaklarda: Maarif vekileti valilere tel- l.tuı.aı Ticaret oc1 .. m.-.... t# 
rum. Bundan dolayı Kadıkay- Kınm Harbinde Ôlmüş erdir. Bu sahnede oymyan kah- - Yaşum T6rlı: Cllmhu- grafla bir tamim g6nd~rmiş, ;.:~·~::::..:;:~~·:;..:"' 
deki saatler ise eakiye niabetle F r a n s 1 z 1 ar ramanlar kanunu değiştirmek riyetinin Adliyeai! sesleri du- bu tamimde halkın okutulmuı- minin falılt oldufu b.naatbule~ •• 
daha futa yazayor. istediler. Muvaffak olamadılar. yuldu nı ve bunun için millet mek- Türk-Yunan Uyuş~ 

Sonra elektrik fiatlan 1_ Bu...n.n, Ferik6y Fr••-· Sahnede edebiyat yapblar. · t 1 • h • eril ,_ ....... u- •"" - Pek akın b. ~ kirli ep erme e emmıyet v me- 11 MU90l"nl Hadd Vekil---* 
tanbulda dthıyanın her yerin- AJUezarhğında iyin yapılmlfbr. çamat!Ian gen~ b:zi:ille~~ Çok Musip Bir Karar sini bildirmiştir. ı:k aa".ın be;. bir teı;, çelret~ .~ 
elen pahalıdır. Neden? Hl!kO- yinde Fransızlar Ye resmi huzurunda meydana çıkanlan Milli Mndafaa enctlmeni ba- Aynca k6y yatı denanele- -Yun .. 117Uf 1 

.. ..._ dol•JI ~ 
\,Ucllrmlt; Hulclye Vekillmb de -;,iJI 

metin elektrik ftatlarınd• memurlan hazır bulunmuştur. bazı hususi plııalar bu sah- dema ldlçiik rütbeli zabitlere ri de canlandınlacaktır. Şim- batftkf1in• t>a llJ'Ufınmun ..-ı_;... 
lhtikAr yapıllJ> yaplmaclıjmı Ayın, Kmm muharebesinde neye bir de makam Nhibini "Bey" denilmesini karar albna diye &kadar Tiirkiyede 5200 kndlalnln de yardımı olduta lçilt 

tetkik etmesi lazımdır. ilen Franaız ukerleri içindir. .nrnldemek istediler. almlfbr. okuma odası açılmıfbr. kir et.aiftlr. 

==============================================================================~=======~ 
ı_s_o_n_R_o_st_a_'n_ı_n_R_e_s_im_l_i_Hı_lk_a_·y_e_s_i._· ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B __ • _V._e_D_a_l_'k_!l._v_u_k_b ___ aşı 

tı Huan Bey - Pazar ola dalka'ftlk batı.. Burada ı 2: D.:ılkavuk:,aşı.-Efendımiz, Efend: ... ız va~.ı .• ı ::;en 1 3 : D.Ul:uı.\ ukbap - Şch:ı::ıdem , ıelu:aclem - lnc• ı 4: Hnn b"Y - Bir ırtha .._ lıeylk Mr ~ ~ 
Be ftir. ftl'~ -'nrrt -' wılll---11.L&.! • ba k ki •• , ı f«!hzadem, dejerll fe lu:adcm, mlbareJs AJaklanm Mm V b.ı adam ayajıau lpmi1e aellrae te 

.~!' . .. . •en ..,- -ııı:auD mu re aya arıD• ope71m. Gpeytm. ~leştırlrlm. 



Her gün 
Şahsi ya~ 
Kimler 
Korkarlar? 

M. ZEKERiYA = 
~~rbes fırka ortaya ilk 
erk iı z... .an Halk fırkası 
L.., lnı derhal fU m6taleada 
...._dalar: 

.:.!~~ . münakaşa ve kalem 
~~e taraftanz. Fakat 
lll.L~O?akaşayı şahsiyata d6ş
• --zın yapabilmelidir. Tenkit 
~ı.~linakaşalar, prensipler et
~ cereyan ettiji mlld-
111.ın bunu hilsııU niyetle kar-

•111ak mlmldbı detilciir.,, 

* L~tbuat hllniyetinin en tabii 
ır tecclliai olarak, bua mO-
~eriıı arkasına sizlencn 
~ meydana çıkıaca lal
~et pzeteleriıü bir telAt 

ı..,._" _Heıyb bir mleueaeyi, 
~ bir phun nanuM Ye 
~efaini, ıerefiai Jhıya 
~Yorlar. Ortalıfı namm 
~lan istill etmiye bq-

dikkatJ,, diye balrıyorlar. 

* h! elita dtlfenler ve bu fer-
~arular Clmlıuriyet vıe 

. lh.~ dnriade de hu 
' .:~ kapalı kahaumcla 
ı ....., . 

aatt olanlardır. 
L. ~ardan b&Uetlilme.mi 

' ~tllıi , '- Yenler, phıslarla mlle1HM 

'ta-~baiplerin yekdiierindea 
-~il aynlabileceiizıi iddia 
:::· ÇOnldl prenaip ve ml
h eri kendilerine ıi,_ 
..::ardır. Arkadan o mi
it ... _~ Ye prensipleri için içlD 
~ekte devam et.ek .... 

' ) 0..- için daima karanhkta, 
'll11ıayı tcrcib ederler, ve 

ı ~ğa l§ık vermek istiyen· 
~ ellerinden meşalelerini 
L~ çalışırlar. 
~ son günlerde bize ~ 
~ • ve Son Poata'mn net
~~hndan hoılanmıyanlar bun-

r. 

~bm v: Cümburiyetia 
.t. .. _ ~! düşmanlan yalnız onu 
~tı yıkmıya çabpnlar 
~Cllclir: En büyllk dllflllanlar 
'hıyanet edenlerdir ft 

'~ kendilerine menfaat 
Q yapanlardır. 
~ itibarla prensiplerle 
~ lr araaanda ihmali mlm
~L. 0lrnıyan bir rabıta Yarchr. 
~ yapanlar phıalarcLr. 
~ Y•pmau o pb11•arm 
s:ı••sile mDmkGndlr. 
~ ıGrünenlerin (kirlen
..,,.~ kendi plualanndan 

~~: ~ wrir.ia.-
!'h.a • inkılipçı 16r6aip te 
l\ ~~~atler peıinde kopa 
h~ kendilerine alper 
h~ dır. Bunlar kendilerine 
~ lıncumıarı, rejime ya
~ llDi g6stererek keneli
.... itte ~ak emelindedir
"-.. ,~ talualardan balıaeclil
-~ iatİyenler bunlarchr. 

İki Amele 
~la Ettiler, Biri 

Yaralandı 

~ela otunm kllllllr 
~... ea Halil, İf mesele
._•._ arkadaıı Hnaeyin ile 

"~' Halil ıuıtah çaka 
lr~ _ 11 yerindea y~ 

~~~:ıca::: 
bayatıadua tımit 

• 

SO,N POSTA 

1 Son Postanın Resimli Malca/esi ., Yemek Ve Okumak * 1 

1 - BaaJan yemefe dOfkGadOrler. Bun
lar hol yerler. Fula yemek mldelerial bozrar, 
kulanm zehirler. 

2 - Baalan okumqa diltldbuıl&rler. BunlU' 

ae bulurlarsa okurlar Fada '"ıttıratam okumak 

baalana dlaaflaruu ltour, ~ aelıılrler. 

S - Marifet yemeft oJduj'U ~bl e)111ma11 a 
hlan etmektir. Yemenin na1al hımaaıbhama ~ 
a-1an Tal'H okumanın da metoUan vardır. llctot• 
.. okwaa71ıus. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Haydut Çetesi 
İzmir Civannda Bir 
Jandarmayi Şehit Etti 

İzmir, ( Hunll) - Reialeri 
Araawt Latif olmak 8-re 
Zekeriya, H1tim •• Selim elen 
mlrekkep bir haydut çeteei 
ipi :ıamanclm beri lmıir ft 

lzmlre civar YilAyetleri rahataız 
ediyordu. Kaylerl buıyorlar, 
bmyoa Ye otomobil ıoyuyor, 
adam ildtlrlyorlar& Berıama 
ve Menemen yolwada bir teJa.. 
like keailea ba haydutlana 
ortadan kaldınlm.. zam ... 
~an ıelmitti. Jandarma)..,.. 
mıa aıkı takibata bqladılar . 

Çeteyi bir dağda aakıttırcb
lar. D&t uat denmh bir 
me.ademe oldu. Şakilsd• 
reia Latif, Hqim ZokeriJa 
vurulup öldilrillmöşlerdir; ~ 

lim teslim oldu. 

Ne yazık ki, bu kanlı mi
sademede janclarmalanmızdaa 
Afyonlu lbrahim otlu Snley
man tehid oldu. Ahmet iamiD
de diğer bir jandarmanın ela 
bir ıözlhıft baydutlann kur
ıunu parçaladı. Jandarma Ala
met Efendi aj'ır yaralıdır. 
Hastaneye kaldınldı. 

Kanşık Mallarla 
Mücadele 

l.tanbul ticaret odul bark:e 
MYkedilea buı maitUf mal
larm tekrar memleketimiae 

(iade edildijiai Ye b. tattift
alel6mum Tllrkiye ihraı emti
UIDID mllteeulr olchajaau flr
mllf, m•lfUf ihracat yapa 
ticaret erl,abı ile mkadele 
etmiye karar venaiııtir. 

Bayuıt Havuzu 
Bayuat bawmnm W Jue. 

mındaki tatb m, albatlald de
niz mya ile kanpu1a batla
dıiı içhı haYUZUn MUh Wr 
surette tamiriae betlan••fbr. 
Fiskiyelere tazyik veren ma
kine dairesi de • alcbta 
için bu kıımm tamiriae el. 
lllzum huı1 olmafbır. 

Bunun için ba daireaia etrafı 
açılmak auretile tecrit edllmlt 
ve dlf lmamlanaıa çhneato
lanmuına bqlanmıpv. 

Bir Arkeolog Geldi 
Kudila Frauas arkeolcıji 

enıtitlal midürtl l.t.nbal 
Ttırkiyat eaatitillilade tetJd.. 
katta bulunmak öaere dGD 
.. hrimİH gclmif ve K6prilll 
ude Fuat B. ve dijer bua 
DarOlfftnun müdorrillerile p J 

[i'Bftllktea aoara tetldkatma 
b.flamıfhr • 

. 

C. H. Fırkası Encümenİeri Toplandı 

Müzakere Pek Yakında 
Bitmek 

•• 
Uzeredir. 

Cumartesi Günü Umumi 
Heyet Toplanacaktır 

Ankara, J 1 ( H. M. ) - Halk fırkasının teşkil ettiii en
elmenler dün de toplanarak miizakerede bulundular. 

Bu mtizakerelerin en hararetli tarafı villyet teşekküllerinin 
nual kontrol edilebileceği noktası Ozerinde toplanıyordu. MG
nakap ıeç vakte kadar devam etti. 

Enclimenler bupn de toplanarak müzakerelerine devam 
edeceklerdir. Bugünkn müzakerede Bqvekil ismet pqanın ba
_. bulunmua muhtemeldir. 

Fırka enciimenleri cumartesi günü heyeti umumiyeye me· 
..Uerinia neticelerini teblii edeceklerdir. 

Gazi Hz. nin Seyahatleri Y aklaşh 
Ankara, 11 (H.M.) - B\lılin Gazi Hz. tarafından yapılacak 

seyahatin pek ziyade yaklaşbİJ hisıediliyor~u. 
Hatta seyahatin bu pertembe günft başlıyacağını s6yliyenler 

Dile vardır. 

Konya Stadı 
Büyük Bir idman Ma

halli Yapılacakbr .. 
Konya, { Hususi ) - Sene

lerdenbetl mevzubalıla olan T• 

bir tnrln halledflemiyen Konya 
atadyoma me.elui ı•e ortaya 
çıılnn•pv. 

Balıkesirde olduju pi 
Kolordu kumandana Nazmi Pf., 
mmtaka heyetile g6rtışereke 
ıehre lizım olan ıtadyomun 

intuı lüzumunda ittifak ha..ı 
olmut ve bu ıtatlın (Zindan· 
kale) de yapalman tekarrllr 
etmiştir. 

Kadastro idaresince harita 
çıkarıldıktan sonra inşaata bq
lanacaktır. Bu teıebblla, spor 
mahafilini son derce memnun 
etmiştir . .. 

Konya belediyesi, araba ve 
otomobillerin toplanma yerini 
bir senede Uç defa değiıtir
miı, nihayet Şerefettin ca • 
miinin önünde toplanmalarına 

Darülfünun içtimaiyat 
Müderrisliği 

karar vermiştir. 
S. Fırkanın Beyoğlu 1 

Bu mahal, merked bir yer-

Necmettin Sadık Beyden İll"' 
hllll eden Darülfllnun içtima· 
iyat milderrisliği vekiletine 
fakllte meclisinin kararile ter-
biye mlderriai lsmail Hakkı 
S., tayin edilmiftir. 

0 c a ğ ı dir. Pisliği mucip oluyor, 
Serbes Cümhuriyet fırkuı· bir çare bulunsa fena mı olur? 

nin Galatadaki Beyoğ'lu ocaj1 A. Sabri 
düa klmileo Taksimdeki Kal
ıniı aparbmanına nakletmif
tir. 

Şark Kupası 

,----------~1---------- Her Cümhuriyet Bayra
mında Diyanbekirde Bir • • • 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Tftrldye, medenf dllnya 
içinde en fakir memle
lretlerden biridir. Fak at 
hernedenae en miruyedi 
bir mlUet gibi ilrafı, rls
terifi aever. 

MiuJ mi isteniniı? ifte 
aize bir iki rakam: 

Dlhıyanm h• tarafm
da en çok para alu M

firler Amerika seffrleridlr. 
Onlardan sonra Tlrk be
ylik elçileri ıelir, En _.. 
tİJlee ıllterif yapan • 
faret Ameriba aefantl
dir, ona Tllrk sefaretı. 
baneai takip eder. 

Sonra harice gic:I. 
memur veya mtımeasill.,. 
her memleketten zi,.a .. 
bil lıarçırah veririL F....,. 
aada Bqvekilta ıuellk 
hare1rahı maktu olarak il 
bin lirachr. Btıttha diploma
tik seyahatlerini bunUllla 
yapar.Zlyafetleriai bu para 

ile verir. Halbuki bizim 
Hariciye vekilinin yalnız 
son Rusya seyahati 20 
bin liraya malolmuttur • 
Bizde verilen harcırabJar 
ıunlardır: 

Birind derecede me
mura ( e~, Hftr, ftkil, 
meb'm gibi ) gilnde 10 • 
il lngiliz liran. 

İkinci derecede memu
ra ( mUste.pr, mlid6rl u
mumi ,nM ) gllllle · il 
ı.w. lir ... 
~ derecede ... 

mura 1 O lnıiliı lirua. 
D6rdüncll derecede me

mura 9 lııgfllı lirua. 
B. miktar b&ylece bir 

ıliWle takip ederek llllıa-

Jet - b.. kltilte ..... 
de Of lnsım- kadar İD•. 

Artık iN ralremı ... 
~ emebilw li· 
bi, TGrkiJenta, ~·DID 
ea ..... ıafll.ti ohhltm 

/der /,,,,n, lder ln111t1mıl 

Turnuva Yapılacak ••• 

Spor hareketlerini teşvik et
mek için şark viliyetleri umumi 
müfettişliii tarafından bir fut
bol turnuvası tertip edilmiştir. 
Bu turnuyaya Urfa, Ellziı, 
Diyanbekir talomlan ittrak 
ebniftir. Turnu-.a her cüm
mhuriyet bayramında yapıla
caktır. lami umumi mlfettiflik 
kupa tunauvuıdır. 

hk maç Diyanbekirle Elim 
takımlan arumda icra edilmit 
sıfıra kartı bir sayı ile Diyan· 

Bunc:lan sonra Çtlmhuriyet 
bayramı pnü iae Diyanbekir 
takımı ile Urfa takımı kar
tılllfD'lf, bire k&l'fl iki ile Urfa 
ıalip ıelmiı ve ortaya konu 
kupayı almııtır. 

lzmirde Spor Kazası 
lzmir, (Hususi) - Cuma 

ınnn AltarGöı:tepe araaadakt 
maçta G&ztepeli Refik Bey 
oyua ••Hmda Altay oyuncu
lannd• 1.maıJ Haldn Bey. 
~;' bir dinek vunnn,~ 

Halda &.y memlek.t 
h.-...tDe kal~tar ... 
clme bura aporcuları ........ ._ ____________________ ,_ cleriD bir teeir uyanchrmifhr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Bir 
Tezat 
Karşısında - -Ocaklar reisi, harp içinde 

irat ettiji bir nutukta, ittihat 
ve Terakki hnkOmeUnden bahse· 
terken diyor ki: 

0
- Ocak teessüsli zama

nından beri hükümetten hayır-
hablık ve müzaheret g<Srmüttür. 
Hükumete karşı l,izi bilhassa 
minnettar eden cihet bize ve
rDmit olan vlsi, nihayetsiz 
blrriyettir. Tnrlcocağı, dlişlin· 
celerinde daima kendini serbes 
bulmuıtur." 

Geçen ııtın Hakimiyeti Mil
liyetle fıkra yazan muharrir 
diyordu ki: 

"Hamdullah, harp zamanın
da lttilııat ve Terakki tuallutile • 
mtkadele eder dururdu. " 

Bu tezadı ıardDkten ıonra, . 
arbk hiçbir avukat, Ocaklar ' 
reiainin mlc:lafauım deruhte . 
edemeır:;~cuayı hafifletmek için, 
bu meselede hAkim olan efkln 
umumiyenin iaaaf Ye merhamet 
duyıuJanna mtlracaat etmek· 
ten bqka çare kalmemııbr. 
Yolua, hllknm çok pddetll 
olacaktır. 

Fakat Niçin? 
Rakı Başında Arkada

şını Vurdu 

BeyaZJtta F eyziye caddesin
de terlikçi Abdurrahman El. 
ayni caddede terlikçi Klmll 
efendiyi dnn aqam rakı iç• 
miye, dtikklnına davet etmif 
ve oturup içerlerken Abdur
rahman Ef. birdenbire sunalı 
bıçağım çekmif, KAmU El. yt 
karnından g~stındea atıı 
surette yaralamıştır. Fakat 
niçin? Burası anlqdamamıştır. 

Darülfünuna Kitap 
Alınıyor 

Evkaf idaresi tarafındu 
darnlfnnuna teberru edilen 
yüz bin lira arasında Edebi
yat fakültesine de mecmua ft 
kitap almak için 10 bin Ura 
kadar bir para tah.ı. edil
mişti. Dersler bqlaclıfl için 
fakülte müderrisleri alınmam 
lizım gelen kitaplann birer 
listesini yaparak fakllJte riyase
tine vermişlerdir. Riyuet ba 
kitaplan siparİf etmektedir. 

Samsun'da Sipor 
Canlanıyor Mu ? 

Samsun - Vali Klzım Pt
Spor mıntakası riyuetini he
rine alarak ölmek üzere bahı
D&D buradaki apora can ver
mek i.tiyor. Bu tqebbDll 
takdirle karplamamak milm· 
idin değildir. Merkezi umumi• 
nin de alikadar olmuun pr-
mek isteriz. 

Hbnit 

Simit Fi atlarından 
Şikayet Ediliyor 

Ekmeğin kilosu 20 kurut 
iken simidin tanesi yDz para 
idi. Bugün ekmeğin kilosu 9,5 
kunıJ oldutu halde simit 
flabnda gene bir değişiklik 
yoktur. Bu hususta belediyeye 
fikiyet edildiği için iktısat 
mndiiriyeti bir karar verecektir . 

Zabıta Hikiyeleri 
Hllui.elerin dolr• Cftlap

lfll'I yarın Mfredll.cektir. 
Dlltkııt etmelll•i rioıı ederiz. 



4 SaJ!a 
. -:::;;-;ı::~~==~:======;=:===========:: -_--=-:=-==--=--=----· -------

1 Siyaset Dünyası 

• 

BULOAR 
OE61$1VOR SiZE YARDIM EDiLiYOR ••• &ünlRÜHiHTiLôfl 

Kıralın Evlen- Size Verilen Bu 
mesi Bir Tesir Haktan İstifade 
Yapmıyacakmış Ed k M ... ? ece ısınız. 

Sofya - Bulgar kıralı Bori
ıin izdivacından sonra Bulga-
. t h • ı siyasetinde bir Çok çocuklu ailelere hükft-

rıs anın anc 1 w b"ld" ·ı 
değişiklik olabileceği hakkın- metçe yapı a~agı 1 ırı en yar-
daki neşriyata cevap olarak 1 dımdan settik. Bunu emreden 
( Demokratiçeski Zgover) na· kanun, hıfzıssıhha kanunudur. 

mındaki reımi gazete şu sabr· Alb ve daha ziyade çocuklu 
lan yazıyor: annelere para yardımı vadet-

Bulgar hiikiımetinin harici mektedir. İstemiyen olurıa para 
aiyueti, çoktan beri takip Yerilmiyecek, yalnız madalya 
edeceği yolu intihap Ye teı- Yerilecektir. 
bit etmiftir. Bulgaristanda 
biç kimse hllkCimetin bu ıi

yuetini detiftirmeyi d~pbı
memektedlr. 

Hint Ahvali 
Bombay - Hindistan ah

Yali bir ttırlO düzelemiyor. 
Çnnkn, Hindistana istenilen 
yanm iatikJll verilmediği için 
Hintlilerin yapbklan boykotaj 
devam ediyor. 

Halk, fırsat buldukça nü· 
mayiı yapıyor, poliı mani ol
mak iatiyor, aık, ıık mllsademe, 
mllşateme, mlldarabeler oluyor. 
Bilhusa Milli bayrak çeken
lere karşı çok tiddetli mua
mele yapılmaktadır. 

Yer, yer gizli ıil&h depo
lan keşfolunmaktadır. Yeni 
Delhi ıehriııdeki hüki\met mll
esseıabnm bomba ile uçunıl
maaı için bir de plln ele ge
çirilmiştir. 

Mısır ve İngiltere 
Kahire - Mıaırla - İngiltere 

arumda bir anlaşma zemini 
bulmak için yapılmakta olan 
mli.zakereler durmuştur, tekrar 
bqlıyacağa da benzememekte
dir Bunun ıebebi ıudur: 

İngiltere hükillııeti, parll
mento ekseriyetine dayanan 
bir Mıaır hllldimeti ile mllu
kere edip anlaşabileceğini 

ı6ylemektedir. Halbuki bugün 
Mıaır parllmentoau kapalıdır. 
Meclisin ne zaman açılacağı
da belli deiildir. 

Bu itibar ile Mııırın İngilte
re ile ne zaman anlqabileceği
•e istediklerinden biç ol
maua bir . kıımım ne zaman 
tahakkuk ettirebileceji henGz 
malftm deii}dir. 

Rusyanın Bir lhtan 
Cenevre - Cenevre milli· 

yetperverle ittihadı cemiyeti 
tahdidi tealilıat konferanıı mtı
nasebetile Cenevrede bulunan 
Sovyet murahhuları aleyhinde 
bir beyanname neşretmİ.ftir. 

İzveıtiya gazeteıi, bu beyan· 
namenin tahrikamiz mahiyetini 
kaydederek diyor ki: Cemiyeti 
Akvam ile mevkii iktidardaki 
diğer hükiımetlere ve laviçre 
hiikümetine ihtar ederiz ki Rus 
murahhaslar heyetinin emni
yetinden onlar mes'uldilrler. 

Vorofski'nin ölümll ile ne
ticelenen hadisenin tekrar edil
mesine müsaade edemeyiz. 

Edebiyat Mükafab 
lstokholm - 1930 senesi 

Nobel edebiyat mükafatı 
(Singler Siyuvia) isminde bir 
Amerikan muharririne veril
miıtir. 

Eğer ıiz bu işe ait muame
leyi takip edemezaeniıı: qağıda 

nümunesi yazılı olan tekilde 
bize bir grup resmi g6nderinh, 
işinizi takip ederiz. 

Bu vuifeyi kabul etmekle 
beraber kendimizi her hanii 

bir taahhüt albna girmif adde- , 
demeyiz. Bu hakkı veren bir 
kanundur. 

Herhangi bir zaruret ilca
ıile vadedilen haklar eda 
edilemiyecek gibi bir vaziyet 
hldis olursa, bittabi bunun 

mes'uliyeti bize ait olamaz. O 
saman, alikadarlann biıı:i ma-

sur a-öreceklerini ümit etmek 
isteriz. 

-+c 
Yukarda, sagdaki re-

sim: Beyazıtta Çadırcılarda, 

Posta Tevziab 
Bundan Böyle Şehir Ha
ritasına Göre Yapılaca t-

lstanbul posta b8f mü ':· -
' riyeti kadastrodan tehrin 1'"'ı.
rita.amı allDlfbr. Bu harita;a 1 

bakılarak poeta mllveuilerine 
muayyen mmtakalar ayrıla
caktır. Bq müdilriyet mek
tuplano aahiplerine muntaza
man ritmeaine ve bu yllı:den 
fiklyet çıkmamaıma ehem
miyet •ermektedir. 

Tekir Dağında 
Şarap Fabrikası 

Mo..kirat inhisar idareai bu 
ıene Tekirdaiında bir prap 
kaYJ ve ıarap fabrikuile bn
ytlk bir bat tesiaine karar 
•ermiftir. Y uddıfı ıibi bu 
kamı İnfuma lıenh bqlan
mamlfbr. 

Bu teaiaat (ı:K>) biD liraya 
çıkacaktır. 

Bu huauıtald projeler Ma
liye •eklleti tarafından vekil
ler heyetine Yerilmiştir. Bu 
hafta çıkmuı bekleniyor. 

Bu kav için Awupa'dan 
aon aiatem ıarap makineside 
alınacakbr. Bu mekineler va
ataıile nztlm biç el sOrülmeden 
tira ve ıarap haline getirile
cektir. 

Gönan Tütünleri 
Bu sene Nefis 

Gönan (Hususi) - Bu sene 
(1) milyon kilo tütiin istihsal 
edilmiştir. Tiltünler nefaset 
itibarile iyidir. Bu tUtünler 
harice de tavaiye edilecektir. 

ı B 111 - sucalı 
Eğer Bu şle Meş- ~zz ıv1.en 

gul Olamazsanız içeri Almak 
Bize Bildiriniz.. İstemediler .. 

. ı Lütfullah ıökağında ( 50) nu-
Ankara, 11 ( Hususi ) .. --: 

Suriye ile yapılmış olan gı~ıııci 
rfik itilafnamesinin ycd:ıı· 
maddesinde kafi sarahat ki• 
lunmaması iddiası ile 1'ür ıı 
yeden Suriyeye gönderilen b~ ... 

Muallim Muavinliğini Kazananlar 

rta Tedrisat Vazife
--- • .e Tayin Edildiler 
6 eylül 19"'('\ · ·:ıindo yapı· 

lan orta tcur .., .. ~ muallim mu

/ avinliği imtihanlarında kua

nanlann tayin ohınduklan va· 
dfeler fUD).ardır: 

Urfa, Gui M. M. Emin B. 
Muq orta mektebi tarih - coğ

rafya muallimliğine; Bilecik 

ilk mektepler tahnit M. Fahri 
B. Çanrın orta mektebi tabl

iye muallimliiine; Osmaniye 

yab mektebi mlldilrll Remzi 
B. Van orta mektebi riyaziye 

muallimliğine; Gazi Ayıntap 

muallimlerinden Ş6hret H. Ma

nisa . orta mektebi Türkçe 

muallimlipe; İzmir - Çeşme 
mektebi muallimi Mustafa 
Turgut B. Aydın orta mektebi 
riyuiye muallimliğine; İzmir 
Zafer mektebi muallimi Ekmel 

B. Muğla orta mektebi tarih -
coirafya muallimliğine; Eren
kay ( 1 a ) tıncn mektep mu-

allimi Naciye Hanım Af
yon orta mektebi riyaziye muaf-

limliğine, lstanbul ilkmektep 

muallimi Hamdi B. Gaziaynıtap 

Nedim Bey Kutamonu Erkek 
muallim mektebi riyaziye mu
allimliğine, Kula zafer mektebi 
muallimi Sadi B. Kayseri köy 
muallim mektebi tabiiye mu
allimliğine, Robert Kolej me
zunu Sami Cevat Bey Konya 
lisesi lngilizce muallimliğine, 
Robert Kolej mezunlarından 
Celilettin Bey Trabzon lisesi 
lngiJizce muallimliğine, Adana 
ilkmektep muallimi Rahmi B. 
Adana lisesi lngillzce muallim
liğine, Amerikan Koleji mezun-
lanndan A. Agih Bey Edime 
liaesi lngilizce muallimliğine, 
Beyoğlu ilkmektep muallimle

rinden Cemal Bey Trabzon 

muallim mektebi Türkçe mu

allimliğine, Antalya ilkmektep 

muallimi Meliha H. Ankara 
kız lisesi Türkçe muallimliğine 

1 tayin edilmişlerdir. 

Tahlil Parası 
Ticaret Eşyasından Ne 
Miktar Para Alınacak? 

kız ilkmektebi tarih - coğrafya İktısat vekaleti İstanbul 
muallimliğine, Bursa Ayvaz- ticaret odasına bir ücret listesi 
paşa mektebi muallimi Kazım göndermiş ; bu listede devlet 
Bey Bursa lisesi riyaziye mu- Iaburatuvarında tahlil edilecek 
allimliğine, Erenköy kız lisesi metağlardan alınacak talilil 
mezunlarından Semiha Hanım 1 ilçretini göstermiştir. Afyon 
lzmir kız muallim mektebi ( 100) ; zeytinyağından ( 250) ; 
riyaziye muallimliğine, Tirebolu palamut, mazı ve saireden(500) 
ilkmektep muallimi Mustafa kuruş tahlil ücreti alınacaktır. 

maralı mağazada Hamal 
Hüseyin ağa ile zevcesini ve 

yedi çocuğunu göstermektedir. 

Yukarda,soldaki resim: 
Ankaramn (Kutugün) köyünde 

Salih ağamn yedi evlAdım irae 
ediyor. 

Aşagıda,sagdaki resim: 
1 Üskndarda, Debağlarda Balcı

dede kartısmda 49 numarada 

mlltekalt aaker Salih Efendi 
aileıini gösteriyor. 

Resimde a-arülenler Salih 
Efendi, valideleri Seniye, H. 
oğullan Servet, Şakir, Fethi, 

l.mail Hakkı, Ziya efendiler 

" kızı Abfet Hamm. 

Aşagıdaki ve soldaki 
resim: Fatih'te, Dırağman'da 
Cami sokağında on numarada 

oturan Hüseyin B. ailesini gös
teriyor. 

Göriilenler: Pederleri Hü

seyin B., valideleri Huriye, kız

ları Şahver, Şermin, Nezihan 

hanımlarla, oğullan Kemal, 
Fehmi, İrfan efendilerdir. 

Ata B. 
Asaleten İkinci Şubeye 

Tayin Edildi 

Polis ikinci şube müdürü 

Ata bey iki gündenberi has

tadır. Şimdiye kadar 2 inci 
1 

ıube müdürü vazifesini veka

leten ifa etmekte olan Ata B. 

dün Dahiliyeden gelen emirle 

asalten bu vazifeye tayin 
edilmiştir. Bu emri evinde 
öğrenmiştir. 

Muhlis Opereti 
Samsunu Memnun Etti 

Samsun - Muhlis Sabahat
tin opereti bir hafta teahhurle 

reldi. tık temsili (Muteber paıa) 
idi. 

Mllzik güzel, mevzu da eyi, 

ufak, tefek falsolara raamen. 

Maamafih kahvelerde iskambil 

kiğıdı oynamak, tavla zarı 

patlatmaktan iae bu gibi hey

etleri i6rmek elbette ki fayani 

tercihtir. Biz bundan memnu-
nuz. Hamit 

lhrac Emtiası Ve 
Muamele Vergisi 

Milli ıanayi birliği İkbsat 
.ekiletine verilmek üzere bir 

rapor huırlamişbr. Bu rapor
da, ihraç emtiamızdan alınan 

yüzde iki buçuk muamele ver
gisinin ihracahmız iizerinde 

yaptığı menfi tesirler izah 
edilmektedir. Verginin behem

.. iftJı• 
mensucatın Suriye günırı.ı:' de 
den geçirilmesi mcsefesırt bil 
ihtilaf çıkmıştır. Hükuın7t tt• 
meselenin halli için tetkık.ıt 
bulunaktadır. 

Mister Klayn 
incir Ve Üzüm lhracd~; 
Hakkında Ne Söyle 1 

re ti 
Amerika Ticaret naıa 

müsteşarı M. Klayn dün. A~ 
karadan şehrimize gelch bııl 
lstanbul gazetecilerini "\ıı• 
ederek görüştü. Bu Jllusa ~ 
beden çıkan netice "~ rııJJ 
Klayn'in fikrine göre cıha h• 
. . d d w 'kt di bıl ıçın e çırpın ıgı ı ısn ıctıt• 

ran yakında zail ola~a bit 
Ayrıca seyahati re~~ı rd· 
vaziyette olmadığı ıçı~ aret 
Klayn Türk-Amerikan tı~ et 
münasebab hakkında bırŞ 

1
• 

söylemiyor. Yalnız umunıl ~iJJ 
lfımatını kuvvetlendirmek 

1 

geldığini söyliyor.. 
1 

., 
ge e 

Amerikadan buraya ·del' 
mal ve buradan uraya gı d• 
iptidai mevat hakkında ·ğıııİ 
vaziyeti gözden geçirdı 
ilave ediyor. oıO 

Cihan İktisadi buhr311~1Jlr 
Türkiyeye olan münaseb~dıi1 
burada kısa bir zaman kf ı0•· 
için tetkike de vakit bu 8 btP 
mıştır. Bu buhrana se rof. 
olarak ta şu sebepleri sa~ bi1 
lstihsalatın son derece fg.ı 9 \1~' 
bu fazlalık bilhassa pıııflıeJİ 
Buğday, kahv~ ve ~.ade~eJ· 
de körüyoruz. incir üıuın ·~e" 
elelari hakkında bu~a tııc;oıı: 
nnın oraya mümessılle~ ıefiJJI 
dererek Ambalaj ıŞ ~~ 
tetkik ettirmelerini, bU .9~t 
b·ıh . ı· w mi rı ı assa temız ıge aza . 
lizımgeldiğini söylemiştı~ dolt 

Mister Klayn, İzmir, j ~rıt1 
Birot, Kahire yolile t~P~ 
gececek ve merkezi. A doııe" 
dan sonra memleketıne 

cektir. 

Bir Latarnac•
11 

Yaraladılar.. ueCj 
J<oı• 

Samatya'da oturan r·r C" 
Abidin. ve ark~daşı şo ;, ıııe~ 
mil eskıdenberı araların ı;ts 
cut geçimsizlikten doı;r ,p 
macı Aristidiyi bıça 8 

surette yaralamışlardır· 

ATILAn 8 O 
19

.,.-

Bntnn tarihi dekof1J•,tı ~ 
. . h k·ıki tef ert'l fil _..il 

sımı, a 8 ~~ 

neşredilme,!°i.ş fş0!}f,,, ee ıılJ 
beraber Zıya beye'' ı' 

;bu son derece •t rotP 
, al nsteııı . 

ve vesik ara ın decejiJ' 
nını yakında derce 

bal kaldırılmuı meumektedir. iL.--------



Kari Gözile 
G Ördükleri mi z 

J SlJM) p o BlriA. 

Kadın Ve 

Saifa '5 

Kalp İşleri 

Stadyom İşi 

Cenevrede Sulhten Bahsederken 
Devletler Nasıl Tepeden Tırnağa 

Kadar Silihlanıyorlar? 
Bir Genç Kızın Haklı Bir Şikayeti .•• 

8u Meseleyi Nasıl 
lialletmek Lazımdır? 
\' - -

"' '-1 Yapılacak atadyomun EdirDe 
..:d· Çukur boatanda .tlcuda aatlJolJ. 

~ laakkında umumi bir temayGl 

•lt11d ut olduğunu muhterem razctenb:de 
1111:ı. 

&.! 8t..dyorrı itile mqgul olan latanbul 
loıı tdiyeal bu meaele hakkında ei•r 

' 

"-•rını henür nrmemftıe JG.tf-
11 Ytaı 
~rıu okuduktan aonra bir llhncık 

llıre 1 ederek ket'i kararlarını ona 

"itı.. •tr11ıclcrinl ve muhterem :ruete
-.ı .. .., de buna veaatct etmesini rica 

-·aıı: 

ı il Stadyozn 9cblr için bir mlleaauedlr. 
il ıııer d 

ııı~ e e yapılmalıdır? Eter bir ticaret 
11~. 

·~dt•eaı lae, ve yalnlZ bu noktai 

-t 111 d091inlllllne bunun yeri 
••iti • 
~ llakllyenln bol olduf'u, nühuumı 

'-!ıı::dıafu, nUfuaun, hem de refahı ul 
'-r lltifuaun kealf oldup mınlaka-

d• t 
-'ıl eılıi dllthillebilir: Nuıl ki bu 

~I haiz olu taraftarları bayle 

lt Yorlar Ye b-un lılaçkada HJ'8 

'1 >'0il11nurı berhuri btr aemtlade 

"'··· -St ııı latlyorlar, ve diyorlar ki: 

't ldyoıa baıka bir .emtte yapılın• bb 
llelıf 

~le takım aetlremeyb. ÇlnkG halkı 
\r, kealf bir aurette toplıyamaJIS. 
-.., binaenaleyh kuaaamayııt. Bu 

•tte 
Qttl' memleketin apor hayab da 

ıy._ 
lf ez. Söner, aider • ., 
t llc.ikat, hiç te b3yle dettJdlr. 

~,.,,'-..1 •I& Stadyom bir ticaret mUeaa ... al 
·u dl 

'.ıı,tlt '· Bu itte balrrla sOualyetl le 
et dofnı deflldlr. 

Stad 
'sıo, Yorıı, memlekette ...- bayatını, 

tttıçı "•hdetlnı yGJuelteeell, memleluıt 
'-ııı erlıahıJ aahhatınl " llladefftW 
~11 

•decek blr mU ... uedlr. 
•11.1, 

'd'rlı .. belediye ltadpauı wm 
~ '- W. • anrnfıki mMıal.ll latlhap 

ııı,. ~., •wlrkea bU • -ıeketlııa 
~ ıııı11r1,etüa ..................... 
'~ •eoburtyetı.de olmalacllr. 
'1., dotrııau Belediyeler ..,.. ..a..-

' ~ ~ - aoktlll 
' lııbmet etm97f .... bir nft 
~ ebnelldtrler. 
~ Fatıh-Edlnae.kape ...Wkebl~ ı 
'._. enel mwtuta Wr ... tte 

~lr._ ..._ oradan Wr de traa.a,r battı 
' beledlyeala, lata....._ ba O. 
~ lilaaataka•aıa mamur elmuaaa " 

tiy- h 
' alkı ..... ela .... JGkaelme-
~ ~ edeeek olu ı.. .tadJ'Ollla 

"'-• .!:-'-da '-la ed_. bu Mmt• 
'l"-att ._ feyls •-ulal Mkll)"OINL 

'-... - ..ıtıı,. ........... .... .. , 
~ .. , lteledlyo ftJ8 Yll&yetla 

" "-•We hemen hllWocetbM 
'"' hlt.tQr. Ve ... dl tlft arak 
'~ '- daldlı:acla bir ı,ıa,- tram
~· aarnan lld nya bir dakikada 

~ od•. Otob8aler, otomobW• 

~ a.rotluada oldufu sfbl akul 
._ ......_~ddede harekete ~r. Ve 

~ •ulaanel Çukurbo.taa 
~ ıo1- blalueo ...ık ı•• 
~..... bU&.ltldlllt ••d•t eder, 

.. 1 

~t ~ luru ••-- lfla ller 
, ......... utlla~eadJte

"'-t .. ObMlı ................ 
KarUerllllsden 

I Alinar 
ti...' l(.,.i nıelctuplarınıızın 
-.=' '1 İ11ei sagı/amıulatlır J 

t,1a.,:, 
~ .. 'ICCr nıunaraı : 22 

ltalya Murabbaaı Jeaeral 
De Muini 

Cemiyeti Akvamda tealiha
bn tahdidi meselesi konufu· 
luyor. 

On senedenberi milletlerin 
harp biitçelerini indirmek için 
mlizakereler cereyan etti. Ce
miyeti Akvam, bu itle uğraı
mak, tetkikat yapmak ve 

Aaerlka llurabhuı 

1138,tl Glpeon 

kendiıine bildirmek üzere 
ihzari bir encllmen ricuda 
getirdi. Bul encllmen iki ıene
denberi yapbğı tetkikabn ne-
ticeaini bu sene cemiyetin 
heyeti umumiyesine Yerdi. 

Bu rapor biUün &mitleri 
auya dllşiirecek bir mahiyeti 
haizdir. ihzari encllmen, Cemi
yeti Akvamın blltün arzusuna 
rağmen devletlerin mlltema
diyen ıilihlanm arttırmakta 

olduju neticesine varmııbr. 
Sillblanma meselesinde dev-

PEYAMi SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

l'&TIB-BABBIYB 
ş· . 

~ :::, Nerimanı daha ziya
~ ,~ e ve an' aneye çekti. 
) ~tli t. i'enç bir Faiz Bey
~' fttiyllıanuı ruhundaki yeni-
~ b -kı lellelerce uyuttu. 

ıQ' Şiııui için pek te 
&.. ... ~ "1&ın1fb. 
~ i .e Neriman tanışınca 
~:"ll. li~rı gilçlnk btıttın bütnn 
~. h.b e . rakibinin vOcudun
)-~ t~~n olmadığı halde 

'~~. ırleriJe mücadele edi
~ .. •• te ı. ~ .~ wıacit, kBl'fl kefeye 

' ~ 'lti ~llyGk bir ağırlık 
._...... aıuvazene tehlike.. ,,. ~ 

Arbk Neriman nereden ge
lip neriyc fittiğini anlıyor, 
çiinkll iki zıt iştiyakın remiz· 
lanm ıörlerile görüyor ve mu
kayeseler yapabiliyordu. Şinasi 
Nerimanın gözünde, aileyi, ma
halleyi, eskiyi, ıarkı temsil 
ediyordu; Maclt yeninin, gar-
hın ve bunlarla beraber meç
hul Ye cazip sergiizeıtlerin 

mümeuili ve namzedidi. 
Bu iki genç, Nerimanın ru-

hundaki iki cepheyi bntnn vii
mhile ıuura çıkardılar. Neri
man Macidi tanıdıktan sonra 
kendi kediejpj daha iJi tam-

1'Ml ........... 'hYftk ..... ..., 
letlerin mOtekabil ..uiyetleri 
tudur: 

lnıütere, Amerika •e Ja
ponya ile birlikte bahri bir 
tahdidi teslihat muahedesi 
yapmıtbr. 

Bu muahede mucibince ln
giltere muayyen miktar Ye 

tondan fazla harp ıemui yap
mamayı taalıhttt etmiştir. Fa
kat lngiltere tahtelbahirlerden 
korkar. Onun için bu itilifa 
Fransayı da ıokmak istedi. 
F raıwı müzakerata iştirak etti, 
fakat itillfı imza etmedi. 
ÇllnJdl F r•nunan Bahriaefitle 
de al&k.aaı nrdır. Halbuki 
ltaıya bahri lımvYetini tahdide 
yanqmıyordu. 

Bunu neticelinde Fransa ile 
İtalya aruında blr, bahri lrov
•etleri artbrma mtlsabakuı 
başladı. Şimdi Amerika bu 
müsabakanın a.tlne pçmiye 
çalıııyor. Fakat iki deYlet te 
1'f anlar uiyette ılrilnmtı

yorlar. 
Kara ıillhlan noktumdan 

A vrupanın vaziyetine gelince : 
bu işte en ileri fiden Fransa· 
dır. Fransa umumi harpten 
aonra dünyanın en kuvvetli 
devleti olarak kaldı. Bütün 
kuvvetini askerliğe verdi. Or· 
dusunu müthİf surette takviye 
etti, bununlada kalmadı. Rusya· 
ya kartı bir kal'e vücude ge
tirmek emelile Lehistan, Çe
koslovakya, Yugoslavya ve 
Romanyadan miirekkep bir 
.1mcır vücuda getirdi. Bu 
devletleri techiz etti. 

Hele Romanya ile Lehistan,-. 
aon iki sene zarfında masraf
lanm iki misline çıkardılar. 
Dişlerine kadar ailihlandalar. 

llUfb. 

Neriman büttln bunlan m6p
hem olarak, tarihleri birbirine 
kanştırarak, takdim ve tehir
ler yaparak d6flindll • Bu 
muharebeye aahne olan kendi 
ruhunu seyretmek ona bllyük 
bir alika ve ıe•k veriyordu. 
kendi kendine: .. Bunun sonu 
ne olacak? Ne olabilir?" Di
ye aordu. Mücadeleyi, iki p· 
hıs arasında ceryan ediyor
muş gibi ıadeleştiriyor, içti
mai Hbeplere ye teairlere 
ehemmiyet vermiyor, ancak 
Şinaaile Macitten hangisinin 
galip geleceğini merak edi
yordu. Fakat gene kendi ken
dine 10rdu: "Bu benim elim
d. delil mi? Haapiae iater-

Sevgilimde!l Niçin 
Ayrılmak istedim? 

Fraaaa llurahhuı M3ayl 
00 llulaii 

Bu itibarla F ranaa ve müt
tefikleri Myılabilecek olan ktl
tök itilaf devletleri aillhlann 
tahdidine yanaşmıyorlar. On-
ların bu hareketi ltalyayı faa
liyete getirdi. 

İtalya da bir taraftan ordu
ıunu kuvvetlendirirken diğer 

Felemenk llurahbuı 
MllaylS Lovd-

.•ir taraftan ·ktıcnk itilifa 
karşı bir Balkan bloku Tftcuda 

Namus Telakkisi 
Teyzeciğim. Ben hayatta 

bfttnn erkeklerden nefret 
eden bir kızdım. Fakat, bir gt1n 
bir gençle karıılqbm. Vücu
dumda ani bir ürperme, bir 
flltkınlık.. Evet, bu genci se•· 
miftim. Konuştuk. Zaman iler
ledikçe ona çılgın bir aşkla 
merbut olduğumu anladım. 
Fakat ... Bazı düşünüşlerim beni 
bu gençten uzak kalmak 
mecburiyetinde bırakıyor. se
bebi? .. 

Cemiyeti beşeriye ikimizi mti· 
1 aavi tutmadığı için, teyzeciğim •• 

Daima küçük veya büytlk mlif· 
1 

terek kabahatleri mikros· 
kopla btiytllterek daima kadı
nın O.zerine y61düyorlar ..• Ka
dın bennz bikim olmadığı için 
başka kimselerin kendi arzula
nna göre tertip ettikleri ka
nunun, onlann haklı haksız 

bütün telakkilerinin e1iridir. 
Aksini iddia etmek cOr' etini 
ıösterenleri bile ahlAkıızlıkla, 
namussuzlukla itham ederler. 

Makul olmaıa bile ma
demki bntnn insanlann te
llkkisi bu merkezdedir. 

Binaenaleyh iyi olmak ve 
herteye bak kazanmak, şayanı 
nefret olmamak için bu te-
1.lkkiye boyun eğmek ve atkı 
terkedip hissi% yaşamak mı 
lhımdır? 

M. T. 
Bu genç kız cemiyetin na

mua tellkkiainden tikAyet edi
yw. Bu kızcapn yerden glSie 
kadar hakkı vardır. Çünktı 
cemiyetimizin namus telikkiıi 
maatteeMtlf bir taraflıdır. Bu 
yqadığımız mtlddetçe cemiyette 
onun namus tellkkisine de 
uymıya mecburuz. 

Hanımtegu 

-TAKViM:=-
getinniye çalışb. Binaenaleyh Gh 30 t t-T eşriniaani-930Kuım s 
İtalya ile ortaktan da ailAhlanm Arabi Rumi 

azaltmıya razı olmuyorlar. lf- Cem.elabar-lS49 

Cemiyeti Akvamda ıillhların 
VaJdt-Eunt-VaHb Vakıt-Esanl-Vuatt 

Glla .. 1 .46 6 .42 AJqam 12.- 16.56 
derhal terk yeya tahdidini ôtl• 7• s tı.51 Yata 1.14 ti.il 

iatiyen devletler Rusya, ve ikindi 9.4S 14.99 lauıak 12.4 s. 
kısmen Almanya ile Tiirkiyedir. bakkuk etmiştir ki Cemiyeti 

işte Cenevrede tahdidi tes- Akvam ıilihlann tahdidiae 
llbat etrafında cereyan eden muvaffak olamıyacakbr. BU
mfizakerelerin iç ytlzii •e ha- akis bfttnn devletler umumi 
kiki manzarası budur. j b.~ten evvelkine ~emer. bir 

Bütiln dftnyaca şurası ta- . zıhnıyetle mütemadiyen ailllı-

tem gidemez miyim?" Bu 
: 1Uale kolay kolay mtlsbet 
cevap veremiyor, kendisini 
tahlil edemediği birçok harid 
tesirlerin baskısı altında bis
mediyordu. Bilha•sa g6zUnnn 
anüne sık sık babası geliyor 
ve teıirlerin milırakını teşkil 
ediyordu. 

Tam bu sırada, kapı açıl
dı ve eşikte Faiz B. görilndll: 

- Ayol! dedi, Şinasiyi e-
peydir görmez olduk. Geçen 
gece bir uğradı, bir daha gö
rllnmedi. Nerelerde? Hasta 
filin olmasın? 

- Hasta değil.. Ben onu 
görllyorum. 

- Bugün de gör de söyle. 
Buraya uğrasan. Göreceğim 
ıeldi. Bana bir pqre• :netaa 
ıetirecekti. 

- Peki .• a6ylerim. 

F aİ% beyin bu gelifi, biru 
evvel kahvaltıaam yanda bıra
karak odasına çekilen lozile 
konutmak için bir bahane mi 
idi? Neriman, babuı odadan 
çıkbktan ıonra bu auale ce-
•ap aradı. Fakat bir taraftan, 
Şinasiye karşı nasıl hareket 
edece(ini dUşünllyordu. Onu 
bir daha aramak için Faiz 
Beyin bu daveti iyi bir veaile 
idi; yalnız, buna lüzum var 
mı? Şinasiyi görmek ve onun· 
la milnuebetinin son gllnJerde 
harap olan taraflannı tamir 
etmek istiyor mu? Neriman 
kendine bunlan sorduğu za
man, arandıkça gizlenen his-
leıinin vuzuhunu kaybediyor 
" kendi meyillerini anlıyama-
ıordu. 

1 Suvare Elbisesi 

Çok zarif, pk Ye .on moda 
bir auvare elbiaesi. 

lamnakla meşguldürler. Bu 
ailAhlanma Avrupayı b&yOk •• 
yeni bir harbe dotru ıatnr 
mektedir. Hatta bufibı Avrupa 
ricali arumda ' harp kelimeai 
ilk ıık zikr edilmektedir. 

"Bu dar11nlık böyle uzayıp 
,n.e, birbirimizi aramuak ne 
olur?,, diye dllfibadtl; mahiyeti 
ni tayin edemediği birçok 
hadiselerle dolu gördilğu is
tikbaline aabit gözlerle baka· 
mıyordu. Macit, Macidin da
veti, balo gibi az çok muayyen 
yak' alann doiuracağı mukad
derab tahminden de kaçtı. 

Fakat, herhalde, Şinasile 
bat başa kalmk ta istiyordu. 
Birkaç gUnlllk ayrılığın mu
amma haline koyduğu bazı 
meseleleri halletmek için Şina· 
ıile konutmak ldzım geldiğini 
hiuediyordu; kendi kendınde 
uyanan bu tecessüsü, tam bir 
fUur içinde keşfetti ve: "me
rak ediyorum, Şinasinin ne 
halde olduğunu anlamak isti
yorum ,, dedi. 

1 Arkan •• J 

ı 
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Padiph, tifman karnım oy· dmdan dolap kubbesine girdiği 
nata oynata emir verdi: vakit onlan kay1'olmuş gördü. 

- Şu cüceyi sayletJ Mecnun bir tehevvürle dört 
Cellit, bir knçilk testi kal- tarafına bakındı, ycşil dolap

clınr gibi mini mini adamı J !ardan birinde hafız Bcşirin 
boynundan yakalıyarak havaya eteği gözüne çarpb, avını se
Jiikaeltti: zen sırtlan hırsile atıldı, dolabı 

-Dillenir misin, dedi, yoksa açb ve . . . . boı buldul 
dilini dilim dilim keseyim mi? N e t i c e 

Bunu söylerken zavallı Top- Bugün Topkapı sarayını i'e-
atan Alinin boğazım sıkmıı zenler, dolap kubbesi denilen 
ye dıJan fırlıyan dilini kerpe- yerde kapıları kilitli iki dolap 
denle sıkışbrmışb. Cüce, mos- göriirler ve bu dolaplarda - vak· 
mor bir çehre ile gene hafız tile bir padişah tarafından ta· 
Beşirin yuzune bakıyordu. kip olunan - bir köle ile bir 
Onun; padişahtan, vezirden halayığın saklanıp kaybolduğu, 
cellattan değil. siyah köleden bu sebeple kendilerinin veli
korktuğu bu niyazkir bakıştan liklerine hükmolunduğu hiki· 
anlaşılıyordu. yesini - rehberlerden • dinliye-

Hahz Beşir, o yalvaran balat bilirler. 
üzerine padişahın ayağına Kitaplarda ve saray rehber-
kapandı: !erinin ağzında bu kölenin ismi 

- Hünkinm, masum cilceyi Mehmet olarak zikrolunuyor. 
öldürme. Gülnihali, ben fimcli Halayığın adı ise lıiç söylen· 
ıetiririm. mi yor. Fakat o maceranın 

Üçüncü Osman : kahramanları, bizim Beşir ile 
- Bırak kara oilanJ Gülnihaldir. Karii erimiz, hiki- · 
Demekle beraber yerinden yemizin ciddjyetine inanabilir-

fırladı. Gülnihali getirmek ler. ( l] 
llzere odadan çıkan kölenin Sonra ne oldu? 
ardına takıldı. Güzel halayığ'm Padişah, firarilerin ıözden 
saklandığı yeri mi görmek nihan olduklarını KÖrünce ba
istiyordu, yoksa onun dilruba yıldı, uzun müddet bayfin 
çehresini biran evvel temaşa kaldı. Hekimoğlu Ali pqa ile 
hırsile mi itidalini kaybet· Haşmet efendi ve hanımlar, 
mişti; sebebi ne olursa olsun, bili arz odasında bekliyorlardı. 
telaş ile köleyi takip ediyordu. Cellat ta, cüce Topatan Aliyi, 

Hafız Beşir, Efendisi tara• kesilmiye mahküm bir kuzu 
fından takip olunduğunu his- fibi, bacakları aruına sıkışbra· 
setmiyor koşarak yürüyordu. rak son iradeye intizar edi· 
Hünkar, ıif man vücudunu yordu. 
koşturmadıpdan gittikçe da- Bu irade pek ıeç geldi: 
ha geri kalıyordu. Köle, ni- - !=.ilam yerine gitsin, 
hayet Kara Mustafa Pap avratlarla mollayı da bıraksıa. 
köşküne girdi. Dolaplardan Cüce boiuJsun! 
birini açtı, alt kısmının tahta- Fakat hünkar, kıssadan hisae 
aını, gizli bir düimeye bas- almışb. Hacı hafız Mahmut 
mak sure tile, kaldırdı ve Efen dinin kadınlar tarafından 
seslendi: 

senem, alık, bunak aibi keli
melerle yadolunmuı ve hala
yıiı• ihtiyar ifıkına yüz Ter
meyip onun genç oj'We HYİf
mesi, kendisini iku etmitti. 
Arbk zengiriz idi. 

Ne billm top oyunu vardı, 
ne hamam eilenceaif.. Çirkin 
hükümdar, kadın ynztl ıörmek
ten, kadın sesi İfİbnekten 
tevahhuş ediyordu. 

Bütün saray kadınlan oda
larından çıkmamıya ve bilhassa 
Hlinka ile yüzleşmemiye mah
ki'ımdu. Üç6ncil Oamaa, her 
hangi bir kaduıa tesadnf eder-
se boğduruyor, denize atbn
yordu. 

Böyle bir ceza tertibine 
mecbur olmamak için bir na
lın yapbrmıı ve nalımn ökçe-
lerine iri çimer koydurmUf
tu. Saray içinde yiiriirken bu 
çivilerin çıkardığı ses, kuvvetli 
bir tokmak ,aibi kızlan, ka
dınları haberdar eder ve ka-
zara dehlize çıkllllf bulunan
lar, hemen odalarına saTU
ıurlardı. 

Üçüncn Oamu, kendisine 
bir aşk dersi verea Hekimoilu 
Ali Papyı affetmedi. bir müd
det sonra Sadaretten çıkardı 

Ye onun yerine Koca Ragıbı 
ıetirdi. Kızlarının zekhı, cer
bezesi ve onların Gülnihale 
16sterdikleri şefkatin, muhab
betin habrua, Ra11p Paşayı 
Sadrazam yapmak fikrini ilham 
etmifti. 

Çirkin hükümdar, acaba 
Gllııihali unutmut aidi? Onun 
ıaybubetinden sonra hiçbir 
kadın yüdl ıörmek iatemedi;iae 
16re bu suale "hayır! .•• " demekte 
tereddüt edemeyiz. 

BITI1 
(1) Tarib eacnm..ı meemuuı (Say

fa ı 460) 

- Gülnihal, çık, çabuk çık! 
Orası küçük ve karanlık 

bir höcre idi, fakat Gülnihali 
boyluboyuna yatabilecek _su
rette istiap ediyordu. Güzel 
halayık, heyecanla verilen 
emir üzerine çıktı ve müteli
fiyane sordu: 

İmtihanları Kaldırmak Doğrumudur 

- Hayrola ağa, kurtuldum 
mu? 

- Ardıma diif, korkma, 
birazdan büsbütün kurtula· 
ca'ksın. 

Kız, dolaptan çıkarken htbı
kinn keskin soluğu ve kesik 
kesik homurdanması duyuldu: 

- Buradasınız hal - diyor
du - şimdi görilrsünnz. 

O, alı al ve moru mor, güç
lnkte yürüyerek k6fke girerken 
hafız Beşirle Gülnihal, kcndi
Iİni göğüsliyerek medivene abl
dılar, koşa koşa avluyu geçtiler, 
ikinci yer denile sabaya ge-
lince araba kapısından içeri 
daldılar. Uşaklar, köleler, 
ikinci yerde dolaşan çavuşlar 
ve herkes bu köle ile ha
layığın koşuşmasını hayretle 
temaşa ediyorlardı. Bir gün 
evvel, Padişahla kol kola bu 
avlulardan geçen güzel halayık, 
timdi Hafız Beşirin arkasm· 
dan dört nala koşuyordu! 

Hafız Beşir, dolap kubbesi 
alhnda bir lahza durdu ve 
kıza fısıldadı: 

- Şu dolabın birine gir, 
korkma 1 

Hiinkür, elinde keıkin bir 
hançer, köle ile halayığın ar-

Bazı Müderris Ve Ho
calarla TalebeNeDiyor 

bk ve orta mekteplerle, 
liselerde ve darülfthıundaa im
tihanların kalkmuı hakkında 
ortaya bir fikir abldı. Bu 
mes'ele hakkında muhtelif da
riilfünun mllderrialerile, darOl
fünun talebeaile ve ilkmektep 
auallimlerile ıöıilftük. Bize 
dedikleri ıunlardır ; 

Müderris Şekip Bey 
İmtihamn iki sebepten vu 

edilmİf olması mulatemcldir: 
Ya hocaya itimabulık Tardır; 

yahut hoca talebelİDi bllmı.
yordur. Bu sebeplerin zail 
olduğu ·yerde imtihanın da 
manaaı kalmamak lhımdır. 

Felsefe Doktoru Orhan 
Sadettin Bey 

Orhan Sadettin Bey rfilüm
sedi. ve:: "İmtihanlar bfttla 
kuurlanna rapen objektif 
bir mlyardır; Y aai hocanın 
phai takdiri yerine mliçtemi 
bir takdir heyeti vu'eder." 
dedi. 

lktısat Müderrisi Fadıl 
Bey Ne Söylüyor? 
- İlk ve hatta orta mek

teplerde talebeDİD .,,,, ~ 
adu az.._ Hoca M ....._ 

münuebeti daha sıkıdır. Bu 
tahsil devrelerinde imtihaaıJ 
kaldırmak ve talebenin sınıf 
geçmesi mea' elesiai hocaların 
takdirine bırakmak doğruclur. 
Darillftinua ve yiikaek mektep
lere ielince : Buralarda • sınaf 
mevcutları ekseriya kabankbr. 
Fikrimce mekteplerden im· 
tihan kaldırılamaz. 

Olsa, olıa, imtllaan usulleri, 
daba yeni ve dua uygma 
.-killere sokulal»ilir. 

Etiebiyat fakt1lteeinden F .. 
liha H., Hukuk üçhcil anuf 
ta}ebesintleıı 347 l numaralı 
lbrahim Bey Darölfti•undu 
8llllf imtihauının kaJmuı ve 
yal•z talebenin Darillfünundaa 
çikarken bir tez mtidafaa et
mesi taraftarıdırlar. 

Türk.in H. Ne Diyor? 
" Beyoğlu 12 inci ilk mektep 

muallimi Tflrkb hamm şunları 
s6yKiy9r: 

- ilk ve orla mekteplerde 
imtihanl(J':'I k•ldırmak çok 
makul bit fikirdir. Ba iki tu-
111 devresinde de talebe "olut" 
balindecWr. imtihanlar onlana 
~' indesial çok .sar.
maktadır. Bu mekteplerde 
·fl'.4' aralar) yoklamalarle 
~a edilmek cWıa tabif6. 

Halledilen Bilmecemiz 

Sinemalar 

Pertembe Akşamı ASRI Sinemada 
iLK DEFA OLARAK 

Soldurulmuş Bakire 
Gayet aç:ık •e aerbea olan bu ffJlmde : Bir ırz düımanının bir ~ 
malildyetlal ta..,lr edea biat H Jbtlraah ubneJeri muhtevidir. Sol..,.ı.a 

bakire rol&nU EVEL YNE HOLT ifa etmektedir. 

Sahnenin mabudu 
e pek büyilk muvaffaJdyetler kaıı:anm11 H her biri binlerce defa teınaU 

.. LES VIGNES DU SEIGNEUR,, VIENT DE PARAiTRE 11 

"LE SEXE FORT" Piyeslerin mübdii mcşhur : vtCfOll 
BOUCHER Tamamen sözlü ve şarkılı ilk filmi vo eJyeflll 

Paris'te bilyiik muvaffakiyetler kazanmakta olaD 

SEVGİLİNİN ZEVKİ 

Y anndan itibaren 
Tamamen sözlü, sesli, prkıh 

danalı ve renkli 

HOLIVUD REVÜSÜ 
Harikulade ve muhteşem film 

3 Perde 
2 Tablo 

T ariht P-ıyea 

1 Yumaı 

~aldan ~a~, galcar:an-::aj/u [ VAPURLAR ) M~ zade llnllll~ 
1 T b. 4 • tik 4 •-------------.. Sah alqam ... t 21"' da y.,,,,. ~ - er ıye , ıp Um .. talebeJe. Çar..-ı:. ~ 
2 - Bir hayvan 4, g&n· lbdforaab Zabltaıaa, C.mart ıl'rtl 

S • f • teulJlt. Pertembe, Cuaa, Pd!" .. 1f1 
dermek 4 eynse aJD umuma. Cuma• '.:~ _.t t:ıor- / 

3 - Hane 2, bir peygam· akp.W. 21,SO ~ .. 
ber 5, bir hece 2 Merkez acenteai: Galata köpril Gayn menkul mallartll ~ 

4 - Kaparo 3, talie bak- bqında Beyoğlu 2362. Şube arttırma illlll ~ 
3 -sın 3 acentesi: Slrkeci'de Mühür dar .... ma , su Beyojtlllllda "ftlld Adlly• r 

5 - Caka 3, bir filim mar· zade hanı altuıda Tel. f.t. 7240 lfa11 vulfe ec1- l.taıabul t ..,ı ~ 
kası 3 memurlufundam Açık artbnd a. ~ 

Trabzon ikinci çentıecek ,.,n muku111a - t1 
6 - Litife 4, palyaço 4 Etrafı hane .. Gllcamll U• .~ 
7 - Bttyük 3, renk 3 postası bahçe kıımea kl.rıtr bir bap ......, ~ 
8 - Nnmune 3, büytık bir (Karadeniz)vapuru 13 Tq- Gayri menkullla bulundu~ 

hayvan 3, bir nehir 3 rinisani perşembe akpmı KllçUk MaıtafaPAfa Gmc .. H 

9 - Alev küln 2, isim 5, Galata nhbmından kalkarak ~==:~=el~.:.• ~ 
hayvan sesi 2 inebolu, Samsun, Ünye, it bin "9 1'• Un. /!_ 
ıo - İçki 4, mamur yap- F tsa O d G" T b Artırmama ,,,_aı.caıı, ,__, _ • .., a , r u, ıreson, ra - ~-r · .--:..Mt-

mak ~ ... b lat. 2 lacl icra ..,..n...,.-~ 
._ zon, Rize, Hopa'ya gİ· 930 tarihinde yapal• birimci --?. 

11 - Kalbur 4, bir artist 4 decek ve dönüşte Pazar İs· bin altı yUz lira bedelle taUW _~_JlfA 

Kütüpanelerdeki 
Eserler 

Bunların Fotoğraflan 
Nasıl Alınabilir? 

Kütüpanelerde mevcut ki
tapların mürekkeple istinsahı 
ve fotoğraflarının alınması Ma
arif V ekiletince hususi bir 
emirle menedilmiştir. 

Bu gibi asarın fotoğraflarım 
almak ve istinsah etmek için 
Maarif veklletinin hususi mtl· 
saadesini almak icap etmekte
dir. 

İstanbul kütüphaneleri kıy
metli asar itibarile çok zengin 
olduğu için bu hususta ecn~ 
biler ve bazı Türk ilimleri 
tarafıadan vekalete pekçok 
müracaatlar vaki olmuştur. 

Vekilet bunlara, fotoirafla
nnı almak istedikleri kitap-
ların hangi küttipanelerde 
bulundutunu vazıhan yazmala 
rını bildirilmiştir. 

SON POST 
evml, Slyut, HavadQ ve Halk ııuetesl -

idare: lst..ı.uı, Nuruesmanlye 
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ABONE FIATJ 
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4'0 " 150 " 
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Gelen evrak ıeri verll..a. 
.......... ... .u,.et abıunu. 

kelesile Rize, Of, Trab- IH de kıymeti muhammen~,-_ 
zon, Polathane Gireson, Or- olduj'undaa icra lflll kaa ~ 
du, Fatsa, Sıamcrnn İnebolu· yirmi Uçllacil maddeal mu~ ;,/_ 

___,......, arttırmıya konulmuttur• 2 • ı' - '_,,J 
ya uğrıyarak gelecektir. binde v• saat 14 • u ya bb 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 14 T eş

rinsani cuma l O da Ga
ata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Aıatalya, Aliiye'ye uğnyarak 
Mersin' e ıidecek ve dönilfte 
ayni iskelelerle beraber Taş· 
ucu, Anamora uğrıyacakbr. 

Dalyan, Marmaris yolcu 
ve yükü gidiı ve gelişte 
F cthiye' de aktarma suretile 
alınıp verilir. 

İzmit hatb kahve oca v 

İzmit hatb kahve ocağı 
bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. Kat'i ihalesi 25 
ikinci t~rin 930 tarihinde ya
pılacajuıdan istiyenleri o 
gün saat 16 da levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

eJkencİ Vapurları 
KARADENİZ POST ASI 

VATAN vapuru 12 
T etrinisani 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon 
ürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsillt ıçıa Sirkecide 
Yelkenci Hanında kiin 
acentesine miiracaal Tel. 
.latanbul 1615 • 

arttırma yapılac:aktır. ~ 
1 - işbu rayrl menkuJlll ~ 

ıartnameal lS-11·"8 ~ ..,ı ~ 
950 - 1065 No. ile lataabul ' ~ -~ 
dafrealalıa m11ayy- DU....--...... 
keela rBrebllmeal lçlıa ~; ~ 
JUllı olaalardaa fada ...ı.-a ,,,...._;,, 
lateyeııler, ftbu ıartuaıeyi .,. ~ 
au.marulle memurl7etlmlse 
etmeliclirler. t& 

2 - Artınaa7a lftlrak ~ .,;.- ~ 
yuılı Juymetla :yibde 7ecn.I f JI 
bul temlaat skterllecektlr· ':', 

S - Haklan tapu ....... , 
olmıyaa ipotekli alacaklılarla ~ 
kadarlanıı ve irtifak hakla ~ 
ha baldarmı .,. h....Oe faJs .-,-~ 
dair olan lddialanm lfbu~na-.._ ~ 
den ltlbarea 7lral ... f' 
ml•bltelerlle blrtftde a....- -"' 
Mlcllrmeled icap .... ..... ,,-,,_ 

lan tapu .SCllllle uWt obıll,-"' ~ 
bedeliala paylapauanda •abt""~ 

4 - GkterileD ,..... " 
lftlrak edenler artmna ~" 
okumuı Ye IDınnmlu mal._..:... ~ 
buDlan tem._ PlııUI ...,,...~ 
itibar olunurlar. O.tla• ~ 
,ayn menkulla bed~ ~ 

verllmeue rayn : .1..J ,.ıl" ~ 
.ronaa De aabhr •• ---;;.. ~ J. 
mahrum kıbnaa yUsd• yedi ~ 
urarlar aynca hlkme ~~ ~ 
memurlyetlmlsce abcıd .. --* - ~ııt" 
bet nu.marah fikraclald ır-J,~/ 
etmek kaydile tlç def• ~-ııl 
aOlll'a rayn meakul en .... ~ ~ 
Datiinde birakıhr. Şart b.1;:, ~ 
arttırma rerl bırakılır ~· .,.; 
riacl- kurtulur ve temJ.a•l • ~ ---· .,., '· 5 - artırmaaın birlD"" t•.ı oıı ~ 
olmuı•a ve gayn menkule 1~o• ~ 
luınwıt hakka ve satlf111 d .,. 
diier tartlar. MüteraJdlll ., ~Jı~ 
mOtterlye aittir. ~· 1~ ~ 

Yıwlan maa babÇfl ve ... lfl· .. aıı ti 
•1!DP ~ ııöaterllen 2-12· 950 tarıd ıtb 

d ıruın e ıe icra memurluju a eP"• 
rtnaDI 

röıterllen arttırma •• 
aatılacagı ilin olunur• 

· •fa 1
'-' Bir Jsb fl'';ıl 

Cümhuriyet H. !k tii''~f 
Be iktaş kazası reısN 1 

• 8· 
Mührüdar zade . ~rı 
setten istifa etnııştit• 



' ~ 2 Teşrinisani SON 

ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ... 

Harbiye Nazın En verin Marifetler~ 
Bitmek, Tükenmek Bilmiyordu •. 
Fırka Arkadaşlarına Bile Resmen Yalan Söylemişti! .. 

POS1' A Sayfa rı 

Pigankosu Çekiliyor ... 
c 

B lgiin Oğleden e....1~ ,nra Keşide 

Darülfünurn Salonunda Başladı ... 
Al ı B · · Dokuıuncu tayyare piyankosunun üçüncü keşidesine bu akşam Darülfünun salonunda ba,-t;U - manyadan alınan pa- buçuk milyon lira raddesinde 1 brahim ey şu rıvayetı orta-

ar ne oldu ? idi. Halbuki bu mesture fas- ya attı: lanmışbr. Salon, epey kalabahkb. Bugün çıkan numaraları aşağıya yazıyoruz: 
li Bu suali Tekirdağı meb,usu lından öyle yerlere paralar - Harbiye naz~rı •w _Enver j 

•run Hilmi Bey soruyordu ı verilmiştir ki bunlar esas iti- paşa nazaretten çekildıgı gün 
~i IJJesele hakikaten merak J barile bu fasıldan verilmemek iki yüz bin lira almış. Bu ri-
~~nacak kadar mühimdi. Ca- lazımdı. Fakat ihti.mal ki he- vayet doğru mudur? j 

4000 Lira 11000 Lira 
Bey cevabına : sap aramak, evrakı müsbite Cavit Bey derhal: 

\' '""'":'. Maalesef; diye başla_dı getirmek zorluğundan dolayı w-:- .Hayır, kat_'iy~n doğ~ 
c Şoyle devam etti: böyle yapılmışbr. Çünkü tah- 1 degıldır. Bunun yırım otuz .hın 

- Gerek Almanya ile ya- sisab mesture faslı, evrakı ı lirasını bile mesture tahsısat 
tılan muahedede, gerekse müsbitesiz sarfiyata müsait unvanı altında maliyeden çe~
ij~be girildiği vakit Almanya olan yegane fasıldır. Ben Ma- 1 mek p~~ ~ ka~ar ~~lay b~r 
h· Para meseJcsi mevzuba- Jiye nezaretinde bulunduğum 1 şey degıldı; dedı ve ılave e~tı: 
h la ~lmamışbr. İhtimal ki bu, müddetçe bütün bunlara mu- - Esasen ordunu_n lıakikı 
lrhın pek az süreceği ve pek halif kalmıştım. I ihtiyacına dair Harbıye nazırı 

:ı ı:na~rafa mal olacağı zan- Harun Hilmi B. hisli bir I hiçbir z:ı~an kat'i bir A hesap 
/~ilnıış olmasından mütevel- noktaya dokundu: vermemıştır. Hat.ta Talat Pa-
l~' belki de başka bir fikir -Hatta bir zaman Harbiye şa kabinesinin istifasın~aı;ı bi~ 
'<QQp olunmuştur. nezareti ile aranız da açılmışb. hafta evvel bana getırdıklerı 
Ilı ~nıanyanın bize gönderdiği Cavit B. - Bir zaman de- bir listede ayda on dört mil-
~nımabn bedeli otoz beş ğil, her zaman !.. Ben bu defa yon liraya ihtiyaç olduğunu 

:UYon lirayı geçmektedir. Bu nezaretten çekildiğim gün Har- bildirdiler,ki ordun~~ o znman
ı.ı'ta. tarafımızdan tesviye edil- biye nazırı tarafından imza ki halini siz de bılıyorsunuz. 
01cdıği gibi hesapları da tesbit olunmuş bir kağıt getirdiler. Harun Hilmi B. hemen a- 1 l\)Utıtnamıştır. istikraz akti için Bu kağıtla mesture tahsisat bldı: 
le llıanyaya vuku bulan her faslından 650 bin lira isteni- - Son parsayı toplamak 
te:~atimde bu hesabatm Jiyordu. istemişler!.. 
!ıc.lbıti için ısrar olunduğu EJde kanun olmasına rağmen Doğrusu naz.ırın . bu v son 
lia de ben ~aima reddettim. bu parayı tediye elmedim. ifşaatı karşısında bemm agzım 
~ tta1 Harbıye nazırına da Bu sırada Saruhan meb'usu açık kalmıştı. 
• Y e bir hesaba yanaşmama-
ı:1 ~ildirdim. Esa~en istikraz
~, .. ıle bu mühımmat alış 

tişı ayrı ayrı şeylerdir. 
kı Cavit B. bu arada bir ta
llı nı rakamlardan da bahset
th-cr~ .unutmadı ve sözünü bi
ltl ıgı zaman da Divaniye 
U cb'usu Halit Beyin şu sua-
ne maruz kaldı : 

Bugünün Meselelerinden 
• 
inhisar Ve Köylünün 

• 
Zararı - idare Yaprak 

Kazananlar 

48297 
30 o Lira 

Kazananlar 

1401 
24000 
400 Lira 

48794 

33933 
14492 
59070 
37103 
49390 

Kazananlar 

53361 
50574 
5823 
3308 

23757 
41582 

27485 
1406 

37482 
12997 
13175 

l - İki sene evvel İttihat ve 
~ tr akkij kongre;sinde Enver 
I> '· Almanyadan borç alınan 
1 ar alarm affolunacağını söy
en:ıişti. Bu doğru mudur? 

Tütün A ıp Satabilir Mi ' 125 Lira 
l(azananlar b liaJit Beyein ortaya atbğı 

~ u lllesele yeni değildi. Za
ltl ilııında bunu hepimiz duy .. 
ilı llş, fakat başta ben oldu
itı Ilı halde buna birçoklarımız 
~antnamışbk. Çünkü kuvvetle 
~ llaat getirmiştik ki Enver 
~a gene kuyruklu bir ya-

1 a ortalığı avutmaktadır. 
"ır fte Cavit Bey bunu şu 

ttJc izah etti: 
~;f' Bunun kat'iyen doğru bir 
~1 yoktur. Söyliyenlerin, 
'-ti ~na hakikat şekli ver
"-t c~~den ibarettir ve tama-
~ 114lyal mahsulüdür. 

'}' alit Bey yavaş yavaş açıl
'haşlamışb. Maliye nazın 
~ ii tamamlayınca sualini 

Plftırdı: 
~ ........ Harbin devamı mndde
~~ Harbiye nezaretinin fev
~ds· c tahsisat unvam altında 
~\l ız ve hesapsız sarfiyatta 
-.,ı:duğunu gaı:etelerde oku
dtt:s• arız. Bu rivayetlere ne 

1 ınız? 
~ll:ıtitaf edeyim ki Halit B. can 
~ atına dokunmuştu. Çün
~af hu sualile harbiye nazın 
~i •ndan tahsisab mesture 
'-Pa altında hesapsız ve ki
~~İ alınan ve yine olveçhile 
t.._,~ Ulıan paralar etrafındald 

S.b deşmek istiyordu. 
'itı n 1~ nıaliye nazın mesele
~ h~zık olduğunu idrak et
~llııır adam vaziyetinde, ce
' telaşsız: ve endişesiz 

......_Y~ haşladı: 
~Malumunuzdur ki elde 
'"dır en geçmiş bir kanun 
~t!tt~ Bu kanun ile harbiye 
'-lf!dj ~ ~' nezarete ait tahsisatı 
:htnı!'~bi fasıl ve madde 
l Ren. . sarf etmek hususun

tir. n ' bır salahiyet verilmiş-
~~e:n~~n başka harbiye 
li utçesinde bir de tah
~ ınesture faslı vardır. 

esnasında bu para bir 

(Baş tarafı 1 inci sayfa da] suretile ve piyasa açıldığı za
man en yüksek fiat ile alaca

lak unvanlı teşkilatlar, müfet- ğız veya istediğiniz kimseye 
tişler, memurlar, nümune tarla- satabilirsiniz diye bir de muka
lan varsa da bunlar millete azim ı vele imza ettirdiler. 
bir yük olmaktan başka bir .._, .. l'" · d · d" H l 
f d . k di l n.oy u man ı, sevm ı. a -ay a temın etmeme tc r er. . . . 
Biz ene kurunu vustai bir bukı ılk açılan pıyasa bu za-
tarzd: kara sapan}, cinsi ıslah vallılarm tütünlerinden aşa
edilmemiş tohumlarla çalışıp ğısı için iki lira idi. İnhisar 
duruyoruz. ı idaresinin bu suretle kapadığı 

inhisar idaresi de yardım tütünleı·e _ ilerde idare ile 
edecek yerde köylüyii ızrar b" .. k .. JAt t h dd- tme-. . l "f tl . . • b'k ır muş u a a a us e 
ıçın o anca marı e erını ta~ • . . . ak-
etmektedir. Geçen senelerde mesı ıçın - kampanyalar b 
~übaya~tı mütaahbi~~rc ağır j madılar. 
hır komısyon mukabılmde ver- Fiat vermek şöyle dursun, 
mişti. . Mıntakamıza .. ~~l~n bu tarlaların semtine bile uğ-
mütaahhıt memurlan koylunun d 1 H tt b' "ki .. 

k k · l rama ı ar. a a ır ı mu-
pe ço zararını, mucıp o - b" I · · ·· - al 
muştu. Bu sene de tatbik ını mm~anya ıyı tu!un .. : 
ettiği yeni mübayaa usulü mın- n:a~tnn bıle v~z. gcçt~. Koy 

k d r k ı b . .. b" luyu muzlaı: hır mevkıe koy-
t!l a~ız a aa a eş yuz. ~ mak için inhisar idaresi de 
bra hır zarar husule getirdı. k d' . . .. t w • - t dı' 
B l h ık . en ısmı mus agnı gos er . 

u suret e a servetıne ve N' k.. .. .. c~ kı 
dolayısile tülüncü!iiğümüz.e feci .. 1~.ayct .. oyh~nu~ ne ıs. r 
bir darbe vuruldu. tutun!erım adı tulün fıatına 

ı.cl . .nh. . b aldı. 
areı ı ısarıye u sene 

vilayetimizden kapattığı tütün- İnhisar idaresi bu suretle 
}eri bir Amerikalı kumpanyaya hareket etmemiş olsaydı tü
mühim bir komisycn mukabi- tünlerimiz muhakkak surette 
linde satacak imiş. varidab iki yüz elli kuruşa kadar sa-

h ık blacak ve halkın da yüzü çoğaltacağım diye a a tütün .. 
1 

k . d' 
yerine tütün süprüntüsü içiren, gu ece 1 1

• 

bununla da iktifa etmiyerek j Maliye vekaletine merbut 
köylünün eline _geçecek _beş 1 ola? inhisar i?~resinden ?ck
on kuruşa göz dıken bu ıda- lcnılen bu nudı? Amerıkan 
renin muamelatı de~ecci .. ~~- I şirketleri Y.ine p~k . mun~ıfane 
hammülü aşmışbr. Eger tutun hareket ettiler. lnhısar ıdare-
komisyonculuğu ziirraın zararı- ı sinin bu hareketine karşı z.ür-

l k 'd ~ k raı daha ziyade ızrar ede-
na o ara varı ab artbra'-a b'l. 1 "eli ş· d" . . . . ı ır er ı . ım ı soruyoruz. 
ıse buw vandat eksık o.I.s~~·. inhisar idaresi köylünün elin-

Mugla merkez mudurıye- deki tütünü ucuzca alarak-mü
tinde bulundurulan iki memur him kir veya komsiyon 
vilayetin en kırmettar. br top- mukabilinde-şirketlere satmak 
raldarına ekıJen f ıdanları - hakkını haiz midir? 
fevkalade mahsul vereceğin- Müdüriyeti umumiyeden ce-
den - emin olduktan sonra vap bekliyoruz. 
köylüye biraz para vermek B. 

26115 7281 35462 46623 
19364 39534 35495 36127 
47815 20085 23009 42541 

1855 40015 13191 51280 
41864 25559 49546 33642 
53235 29203 49209 35237 
45070 4448 53426 59122 
7721 13266 30611 l7176 

32958 11195 33875 28690 

52531 51382 52704 47283 

44074 40522 22647 3251 

20106 15716 7736 1524 
41568 4601 22077 

30236 15713 14617 
29366 48649 31923 

18253 12013 45504 

7655 
17765 

30363 

28341 

53.133 50'l I ı 24542 615 

22316 52257 15029 16614 

1560 27190 8027 17345 

27104 22269 31781 14151 
21981 41780 17233 35850 

36694 25539 20002 28111 
39131 31442 36761 58495 

59585 20648 24140 31963 
7048 53140 43364 17825 

22942 36569 38.16 48034 
21101 19339 54089 38056 

12050 12687 49983 21419 
44 16824 47007 13343 

6853 27729 45843 12346 
27863 20056 2077 40378 

6802 39599 51954 

54548 51172 37908 14173 
17530 5422 44203 27685 

270 29987 

1 Doğum ve kadın hastalıkları 
müt~h~ssısı 

Kazananlar 

33811 
47145 
22164 
366 7 

10186 
41580 
9092 

80 Lira 
Kazananlar 

51141 34861 31905 35536 
19966 5316 59486 30987 
26825 48801 37526 37194 

8151 16533 50814 16918 

31045 12923 58664 43889 

8477 10629 24398 16285 

31333 52572 48309 4952 

48319 

1379 

43025 

35298 
4928 

53695 

28741 14760 

23749 26936 
2318G 14544 

53162 46813 2302 14814 
33770 55169 36853 

23511 

58716 

53993 

50246 58132 

50347 51814 

17744 2481 

55621 

8920 

333 

12326 

3107 27926 29934 16945 

31710 47811 25718 32397 

20362 29570 37820 37185 
14974 48727 16542 33011 
50247 27507 

24463 8627 
14907 37830 
28713 19729 

1737 

37639 
9069 

52325 

24058 

5291 
47515 

31880 

17548 14734 13901 44703 

35108 22827 13904 45174 

30832 40191 45814 28049 
25860 lOOM 32901 19699 

34259 7777 30809 49470 

23589 45548 55164 30535 
36672 13966 58260 00498 
6453 51598 4734 50430 

2257 6487 26710 
45458 4438 59169 38595 
44569 55501 25516 8196 
15588 17198 21152 31844 
58858 

Rusynda unsıl öldürülmüştür? 

Rus zabıtasının sabık şark 

şubesi müdürü 

AGABEKOF 
ANLATIYOR 

Yarın Son Posta'da 
Okuyunuz 

60 Lira 
Kazananlar 

4945 21628 55176 49422 
32368 33324 34376 39976 
2612 15967 54509 3239 

30328 42337 55404 5273 
14880 48999 40883 26641 
12429 54967 28519 55742 
7458 43875 16247 51691 

48953 43291 37748 44250 
4914 33639 44400 15061 

51389 
36433 
42582 

1215 

42715 
27021 
55462 
27160 

23161 19517 
27526 5ı886 

38972 39707 
798 46770 

15264 36173 33678 131 

8835 24711 17947 217 50 
27371 49524 20659 34974 

46272 298 ı 2 16936 57077 

5893 ı 50854 41469 22347 

5201 17739 53664 32523 

53494 23618 14106 21912 

39927 22676 36864 36135 
18198 41739 7479 46234 
19521 7825 48612 39180 
53724 237 5 54690 16963 
49175 51550 13127 49056 
27039 39289 53421 37322 
10550 15205 34692 14076 
25469 430.19 24278 32075 

1428 24758 34684 4~112 

14684 45414 20211 20032 
34149 9202 56453 ; ,8430 

24621 59567 43367 l1450 
21764 33947 2327 9150 

1859'l 44687 9376 42695 
58995 41643 2432i 25862 

58175 6788 1017~ 17187 
40091 7603 33277 51394 

358 3606 51681 38034 
59190 1899 46233 28626 
34254 18740 42315 28576 
3421 14276 58700 5873 

57396 14518 49'l64 37 56 
36314 57686 6303 34725 
13074 16590 26327 51397 

37545 31143 30711 39257 
24205 7131 56802 30127 
14285 46172 57633 41787 
49973 53346 2669'l 14553 
8324 28719 18048 18247 

38834 38764 13790 
87 42 16089 28967 54477 

31531 42?17 44114 30529 
19025 59693 52490 4.5766 
41000 19982 55028 5257 1 
29552 48318 56083 17953 
57046 25630 2045.5 58226 
30793 45144 6119 57505 
44151 23654 44028 40254 
9962 37525 4624 7278 
1722 8927 32765 33614 

34501 58151 32265 

10121 3 54014 11371 
50557 147 ı 1 1570 35852 
15678 12843 9491 47458 
6278 24115 39485 13255 

1 
Yann eYcın1 Edilecek 
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TÜRK PHILIPS 
l TD. ŞİRKET[ 
PHILIPS 
RADYOSU 

iLE 

lstanbul ve Avrupanın 

R 1 OY O llERLERinl 
• 

Dinlemek için 
Fişini Cereyana 
Takmak Kafidir 

KAZMIRCI 
Ali Rıza Müessesab 

Su geçmez licivert renkli gabardin pardesü
ler, trençkotlar, kışlık paltolar, Fantazi kos

tümler, zarif çocuk elbiseleri 
G.,.a w ftatla eld- çakanlm•lct•dlr. 

lstanbulda Emin&nllnde - Ankarada Şafak mağazuında 

Tütün inhisan umumi 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrik•Rna muktazi 1300 metre miklln kereste içia 
5-l l-930çarşamba gGnkn miinaka.ada, teklif olunan fiatlar haddi 
llyık görülmediiinden mezkür 1300 metre mikabı kereste ka
palı zarfla yeniden münakasaya konulmuştur. Taliplerin 19 t~ 
riniaani 930 çarşamba giinll Galatada mllbayaat komisyonuna 
mlracaatlan. 

5 

sôN ftôstA. 

HASA N 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde ldllliyetli miktarda iyot 
ta'len Ye foafat mevcut olup ensicei 
mYİyeye *'ati temeuillll ayeaia
de, k•DS1z'hp vereme istidadı olan
lar •• bilhassa emrazı uabiye Ye 

afiyeti amamiyeye tairab tifaiyeli 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
nafiua pek seri olup renksiz, Jıu.. 
talıldı, zayıf, mraca veya kemik 
ba ... lıklanna mtiptell çocuklar u 
zaman zarfında dit çıkanrlar. Ça
buk yllrilrler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve renç
liğini sui istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müessirdir. Kam tezyit 
Ye tasfiye, hazmı teshil, renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocuklann yüz 
ve bqlanndaki çıbanlar, e~enlik 
ve ekzemada pek mllessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa' da 
birinciliği ihraz eylediği fibi biitnn 
llemi tababette takdir tevlit eyle
miş, ecnebi ve memleketimizin etibbuımn raporlarını kazanuııştır. Şişesi 60 büytlk toO 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara biiylik tenzilit. 

Mllltabzarab 

FABRİKASI 
Pek NEFls olan 
Ye TÜRK eseri 
san'ab mamull
bnı muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev dif ma
cunu, Perte• ko
lonyalan, Perte• 

Pudra lan 

PANGALTI SİNEMA 
TİYATROSUNDA 

Sala sQaO alqamı komik Şevki a., 
tuafuadaıa 

Aktris -ıcm .............. lftiraldle 
1rala mO.rıa•eal 

•PARIS FUKAltASI., 
4ram 7 perde komedi, varyete, daa8 

Zayi - Ciizdammı kaybet
tim. içindeki musaddak evra
kın yenisini çıkartacağım. Es
kisinin hükmii yoktur. 
Bah elcapıda iri" ı.-ı,.ııla Malat ah Ali 

Patolor, Bakteriyolor 

0r.M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRtY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani baatalar, Pa
tolojik ve Bakteriyolojik mua
yeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddui dlyet 
karşısı 15 No. 
Muayenehane ı T elefoa l.tanbul 2323 
lkametırlhı ı ,, ,, 2236 

aşit ıza ve ar a aş an 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

ıs te,rinlaaal perfembe ak,amı 21,JO 
da 14 tefrlnlaanl cuma rUnll matiDe 

15,30 da sece 21, Jo da 

iKi CAMBAZ 
VoclTil S perde 

Nakledeaa Mahmut Yuul a., 
Glp her stla ı .. 12 " 14-17 açakbr. 

Y ann Alqam Şebzadebqında: 

Ferah Tiyatrosunda 
.............. ..... 8Uler0e ..ıld llemı.cle ı.a,tlk tlllret kuaa
HIKMET RIZA, SEMiHA, SEYjY AN, MAHMURE H•ımlarla 

=~ ~ SA~NEDE Konser 
Cemal Sahir " Pallrt a.,I• b.,.tl ~ .... -. ( HANllLAR Tenlt ..... ) 

V........._.tbu (KADIM n ŞIYTAN) .. asam fU.., Awupa-. 1..ı pi-
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REMINGTON 
yazı makinelerini kabul etmişlerdir. B~ 
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