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.. G. ES_ L S O N P O S TA Halkın gözüdür. Halk bununla l'Örilr 
SON ~O S TA Halkın kulaj'ıdın Halle bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın di 1 idi r: Halk bununla aö ler. 

~===============~==================--==~~=====-================::;;~~~~~~~~~~~~ 

DEGi rf İRDİLER :-~·LİSANI 
• 

f!ÜKÜMET GAZETELERİ Serbes Fırkanın inkişafına 
~ani Olmak Tasavvuru Mevcut Değildir, Diyorlar •• 
Ocaklar Reisi Hamdullah Suphi Bey İtiraf Etti. Mister Klayn 
b Ticaret Müsteşarı Mem-
r akat Düştüğü vaziyetten Kurtul~ leketimize Niçin Geldi? 

ltıak İçin De İftira Yoluna Sapıyor. 1 

Son Poıta bir müddet ev 
11 el Tnrk ocaklarının tesisle
rinden beklenen gayeye hiz
met etmediklerini yazdı. Buna 
ıebep olarak fena idare edil
mekte olmalarını gösterdi ve 
nihayet bu fena idareyi ya
panların ocakları mekel haline 
getirdiklerini söyledi ve bir-
çok misal arasında Türk o
caklarının umumi merkezinde 
verilen maaşların bir listesini 
dercetti. 

Bu listenin başında Ham
dullah Suphi Beyin adı vardı. 
Ayda ıckiz yüz lira almalrnı 
olduğu kaydediliyordu. 

Aradan uzun bir müddet 
geçtiği halde ocak reisi Ham
dullah B. bu neşriyatımızı sarih 
surette tekzip eden bir söz 

1 

Mister Klayn 
Amerika ticaret nezareti · müs

teşan Miııter Klayn dün geldi, 
cuma günü Ankaraya gidiyor. 
Mister Klayn, iki memleketin rae 
suretle daha sıkı bir ticaret mü
nasebeti vücude getirebilecekf 
esıuılannı tetkik için gelmiştir. 

Bugünün Meselelerinden 

Gazi'nin Nutku 
Yazan: Ağaoğlu Ahmet 

Büyük inaanm 16deri de tabiatile bllytik ve ıtımullndllrf 
Onlan herkes ve her taraf btediği tarzda kendi emel ve ar
zularına göre tefsir ve tevil eder. Fakat bu nutkun hertilrlU 
ıahsi ve indi tevil ve tefsirin fevkinde kalan Gç bam buau• 
siyeti vardır: 

1 - Mutat re.smi formüllerin fevkinde kalmuı, 
2 - Devlet idaresinde takip olunacak ana hatlannm ftare• 

olunması, 

3 - Yeni girmiş olduğumuz aiyaıi hayatta Gazinin blzden 
bekledikleri. 

Birinci hususiyet - Gazinin resmi devlet adamı olarak de
ğil - evladını irşat ve tenvir ederek selamet yolunu 1ıöstermek 
istiyen öz baba sıfab ile söz ıöylediğini gösteriyor. 

Bin bir belidan kurtarmıı olduğu milletin selametini dn
şilnürken kainata sığamıyan Gazinin mUfekkeresi resmi formUl• 
ler ve resmi lisan çerçevesi içinde kalamazdı. Mutlak bu çer• 
çevenin haricine çıkacaktı, ve hakiki selimet yolunu ıaster• 
mekten çekinmiyecekti. 

ikinci hususiyet - Bu selamet yolu üzerinde hilkiimete dtışen 
hisseyi ayırmıştır. Gazi burada adaletten, tuarruftan, intihap 
hakkmın masuniyetinden bnhis buyurmuşlardır ve bu Uç nok-

1 
tanın milli selamet için birer esas olduğunu kayıt buyurmuş
lardır! Bu kayıtla o büyük insanın milli vicdanı teşkil eden 
teller arasında ne kadar hassas birisi üzerine kurtarıcı elini 
basmış olduğunu hepimiz bir kere daha hissettik ve içimiz.. 
den ne kadar minnettar, mllteşek~ir ve llmitvar oldukl 

[ Devamı 4 QncO aayf ada ] 

söylemedi, yalnız ocak balo
sunda Zekeriya Bey arkada
ıımızın haysiyetine, kendi dost
larını bile iğrendiren bayağı 
ve gayri medeni tecavüzu 
yapmakla iktifa etti. 

Bu içtimai ~erbiye hata
sının istisnasız, herkes tara
fından ayıplandığına gören 

Hükômet 
Nazar 

Gazetelerinde Noktai 
Tamamen Değişti .. 

~ Hamdallah 

lıt~iÇlı; Vurdu? 
Suplai B. 

Hamdallah Bey, medeni bir 
insana yakışır tarzda tarzıye 
vcreceji yerde, tecavüzkir 

( Devamı 7 inci ıayf ada ] 

lal arafın iddiası da 
Ü aşka Başkadır .. 

• sküd -
k•tıd arda Parmakkapı soka-
~·tı~ oturan Arnavut Kadri 
ltı~tıdl.lr kızı Hanife Hanım ile 
~ e acı Hasan epeyce za-

1-t liaıı~el nişanlanmışlardır. 
l asan e hanım hemedense 
~~at efendinin kendisine bir 
~Q"llltış arkadaşı olamıyacağım 
~lam "e ona yüz vermemiye 

'qllltsı IŞbr. Hasan, aşık, ni
ttlqllıa~ın kendisini soğuk kar
~~. i~tana bir tahammül et
~tlıt g l tahammül etmiş, ak
~~u: en. fena tasavvurları 
~ • li~ifıh~yet sabrı tüken-S eyı bıçakla vurmuş-

b" onta d 
~it e.,kekı a Hanifenin başka 
~Utıu e konuştuğunu gör
~4kıa"e dayanamıyarak kıs
)' r. "Vurduğunu söyle-

l'a_lll --~~-
~t ()tta~~y Yoldan Çıkb f itt:tı. ~ -Aksaray hattında 
L~ Cıde h numaralı tramvay 
'lll) ~lltde11 attan çıkmış ve 

tıaıtani.ti tramvaylar ı saat ,. r. 

1 İzmirde Bir Sui İstimal Meselesi 

İki V ~kilin Seyahati De 
Bu işle Al~ kadardır 
İzmir, 6 ( Hususi) - Bura

ya gelen Dahiliye vekili Şük
rü Kaya Beyin mühim bir 
sui istimal meselesinin tetkiki 
ile meşgul olduğu anlaşılmıı· 

tır. Bu hadisenin ilk safhası 1 
üzerinde burada bulunan Sıh- I 
hiye vekili Refik B. çalışmlf 

ve aldığ! !1etice üzerine Da
hiliye vekili Şükrü Kaya Beyi 
telgrafla İzmire çağırmıştır. 
Her iki vekilin de meşgul 
oldukları sui istimal mesele
sinin pek şümullfi olduğu şa· 

yidir. 
Sıhhiye vekili Refik Bey 

bugün Ankaraya dönecektir. 
Şükrü Kaya Bey, ayni zaman
da, lzmir felaketzedelerinin 
vaziyeti ile alakadar olmak
tadır. 

Şükrü Kaya beg 

Kuponlarımız 
Tebdil ediliyor 
Vakit geçirmeyiniz 

Hemen 
Matbaamıza müracaat ediniz. 

Karilerimiz elbette babr
hyacaklardır: 

Serbes fırkanın teşekkülünü · 
takip eden haftalarda hükii
bıet gazeteleri memlekette 
yeni bir siyasi teşekküle lüzum 
olmadığını söylemiye başla
mışlardı: 

l - Mademki iki fırkanın 
prensipi esasta birleşmiştir, 

mademki teşrii kontrol meclis 
tarafından yapılmaktadır, Ser
bes fırkanın vücudü zaittir. 

2-Esasen bu fırka mille tara
JAnda tefrikaya yol açmaktadır. 

3 - İrticaa alet olmaktadır. 
4 - Tezelden geri dönül

melidir, diyorlardı. 
Halbuki bu sabah Milliyet 

srazetesinde Ankaradan alınmıf 
çok mühim bir telgraf gör
dük. Bu telgrafta meslektat
larımızm evvelce müdafaaya 
koyuldukları fikrin tamamen 
zıddı bir yola girdikleri anla-
11lmaktadır. Diyorlar ki : 

1 - Reisicümhur Hz. bu 
yüksek mevkide bulunduktan 
müddetçe bitaraftırlar. 

2 - Ne İsmet paşa hükU
metince, ne de başka taraflar
dan, Serbes fırkanın inkişafına 

mani olmak mutasavver değildir. 
3 - İrtica meselesine ge

lince: Meb'us intihabı esnasın
da her iki fırka tc t "'fından 
gösterilecek namzet listelerinde 
Gazi hazretlerince seviyesı ve 
cümhuriyetçilikleri meşkfık o
lanlann bulunmalarına imkin 

bırakılmaması maksadı temine ket hesabına bir falihayır 
kifayet edecektir. addederiz. 

Görülüyor ki bir iki hafta Karilerimiz, ehemmiyeti ka-
evvel söylenen ıözler ile bu bili inkir olmıyan bu telgrafın 
sözler arasında tam bir fark l tam metnini günün tarihi 
mevcuttur. Biz bunu memle- kısmında olaıyacaklardır. 

Kafesler Kaldırılıyormuş .. 

Kafesler kalkınca görlllecek manzaralardan 1 
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Gazi Hz. nin Se- Altmış Kazanç Vergisinin İtirazları... ' Haliç'fe Gazi Hazretleri 

.. 

Yahati Ve Halkın v J B. <" -' [ 
F i k i r l er i . . . I aşınua Defterdarlık Bunlann ır ..,anua 

Anadoluda Y apacaklatl 
Seyahat Esnasında 

Gazi Hz. , memleket dabiliad• 
birkaç ay sürebilecek bir seyaha
te çıkmıya karar verdiler. Halli 
ile temaa edip garüımek üz.ere 
ihtiyar edilen bu •eyahatin bütün 
halk araamda adm bir ıevinı 

doğurduğuna şüphe yoktur. Bu 
sevincin ifadesini diniemek üzere 
görüştüğümüz uvatın fikir ve 
mütalealannı qağıya kaydediyo-
ruz: 

Ei em Akif B. (Hukuk ve 
tı .> fakülteleri mü it r :islerin
dcrı) 

- Bir darbı meselimiz 
vardır: "Güneşin girdiği yere 
dert girmez!" bu demektir ki, 
güneş sıhhat ve hayalın 

amil ve müessiridir. Büyük 
Gazimiz de Türkün, heyeti 
içtimaiyemizin güneşidir. Nur 
ve hayat ilham eden bu 
güneş geçtiği yerlere elbette 
taze hayat ve aaadet geti
recektir. 

Bir İlıtigar Parçalandı 
Yanında Çalışbrdıfı vaziyetini Tayin Etti .. 
17 Yaşında Bir Genç 
Kızın iffetini Kirletti 

Mahmutpqa'da Yuaufyan 
hanında ahçılık eden 60 yq
lannda Arlin imıinde birisi, 
yananda hizmet eden T odon 
isminde 17 yaşında bir genç 
kızın iffetini kirletmiştir. Ar
tin yakalanmıf, karakola ,a
tnrülmüştür. 

Hırsızlıklar 
Şehrimiıd ! son 24 saat 

Maliye tubeleri kazanç vergili tahakkuk memurlan tarafın
dan tarhedilen ve ihbarname tebliğindan itibaren bir ay zarfında 
kabili itiraz olan vergilere ait itiarzlar kanunen mal memurlanna 
yapılaca.kbr. 

Blyle oldup halde lltanbulda kazanç 'fergW itirazları 
boan defterdarbia · da yapılmakta ve bu itirazlann defterdar
bkça mal memurluklanna ı inderilmeıi üzerinden bazan bir 
aydan fazla zaman geçtiğ; d görülmekte ve bu vaziyette olan 
itirazlann kanuni müddt> .1rfmda verilmit olup olmadığını 
tayin etmek bir mesele < ma 1.a idi. 

Defterdarlık, defter. arl _:a verilip te ·maliye tubelerine 
gidinciye kadar üzerleriııden bir aydan fazla bir zaman 
geçmiş olan itirazlann mesmu olamıyacağını ve vergiye 
kat'iyet kesbetmiş nazarile bakılacağını maliye şubelerine bil
dirmİftir. 

Sandalcı, Kazaya Sebep 
Olan Motörün Pervane .. 
sine Takılarak Yaralandı 

Dün Haliçte deniz ortasında 
bir kaza olmuşştur. Tahkikatımı
za göre henib: kime ait olduğu 
anlaşılamıyan bir motör Ha
liçten geçerken Mehmet efen
di isminde birinin sandalma 
çarpmış param parça etmiştir. 

Bu sırada kürekte bulunan 
Mehmet Ef. denize yuvarlan
mıf, motörün pervanesine ta
kılmış, ağır ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

MlLLETl lRŞAT 
EDECEKLERDiR 
Ankara, 5 - Gazinin seyabr 

ti etrafında aerdolunan ibtiın•l-
lerin hUJuası, rejimJ tak~ 
mahiyetindedir: Memlekette 
muhalefet fırkasının yaşaınal' 
karan umumt ve daimidir. SO 
noktada Serbes fırkanın inki.-fl" 
na mani olmak ne ismet Paşa hl
kilmetince, ne de ba,ka ~ 
mutasavver değildir. Ancnk fit" 
kalara sokulan bazı menff .,. 
mGrteci anasırın ifıadabna roe<r 
dan verilmeme.i kat'iyen oıll" 
karrerdir. Cümhuriyet Halk fır 
kasının umumi reisi olan ~ 

-ifl Hazretleri, Cümhur •-
olduğu için fırkalara karşı tabl-

zarfında 10 hırsızlık vak'ası 
olmUf 100 lira para, bir gra
mofon ve 25 plik, bir singer 
makinesi, peynir ve aaire 
çalınmıştır. 

atile bitaraf bir vaziyet alınııbt 

C • f Fakat bu bitaraflıtının bıad•d• 
Bin güçlükle kurtarılan Meh

met Ef. Balat hastansine ya• 
~~~-----------.._ •.. ._ ________ ~~~-
Kanlı Bir l R a Ye bnlmışbr. Cümhuriyet müesaeıesinin zarıt' 

' ve zaafa duçar olmamaalle oııt' 

D •• G B "' J d Dabağlann Müracaah kayyettir. Gazi hiçbir ıe~ un ece eyog un a buPa meydan Yermiyecektir. Jt,.. 
1f. MUAMELE VERGİSİ AGIR sicümhur Hazretlerinin seyahati,.. 

Yusuf Ziya B. (Hukuk tari- Edirnekapıda oturan kuap ı·kı· Şofo··r Vruldu MI GELiYOR? hiri.mbdu:.n.oktai nazardan çok ., 

Otomobil Albnda.. 

ni müderrisi) Rüstem Efendinin oğlu 12 __ .. ~ 
G . H b yaşında Rüstem V emeciler- Anadoludan getirilen meşin Gazi, seyahatlerinde b -•-* 

- azı z. u seyahatle- den geçerken 2305 No.lı oto- •aziyet ve ihtiyaçlannı tetJP""" 
rinde memleketin hali içtimai mobilin çarpmasile yaralanmıt- Dün gece saat on bir buçuğa Necati de ağır bir yara al- ve sahtiyanlan perdahlamak 1 edeceti ıibi irpt ve hakiki ..-
ve fikrisini yakından görmek, Ş f doğru Beyoğlunda Santral mıştır. için Yedikuledeki kösele fab- ziyetlerl crörmiyenlerl ikaz ao~_. 

tır. o ör tutulmuştur. "kal b h · d kı k • anlamak ve daima rehber sineması önünde bir cinayet n an e enn en r para aındıuı da memleketi tenvir 
Halk katılin üzerine atılmış, l .... ı_ d ı ş d .ı .... 

olduğu millete hakikat ve se- Vazı·fe Başında Ôldu.. olmuştur. ücret a maKta ır ar. im iye yuracaklardır. Reiaicümhur r-:, 
başka bir cinayet daha yap- k d b · el tl f ~..-

limet yollarını göstermek isti- Fazlı isminde bir köfeci, ken· a ar u iş ıçin muam e ver- re erine re akat edecek 
İstanbul gu-mrük idaref i masına meydan vermemı"ştir" . · · · ı d" d 0 ki fı kan k.ı::ti"b0ı uııı"' 

Yorlar. Onun nuru ile aydın- d. ·1 d ı f M gısı vermemış er ır. arasın a 1 r ın • 
veznedan evvelki gün maı ısı e argın ° an şo ör us- Müddei umumi muavini Ce- mileri de bulunacakbr. C. ff. ~ 

lanan efradı milletin, onun ko- başında vazifesile uğraşırkeı tafa ile arkadaşı Necatiyi Halbuki şimdi Y edikule kasının umumi kitibi Saffet S4 
ruyucu ve kurtarıcı dehayı d l görmüş; eski kinleri kabarmış, mal bey meseleye vazıyet et- maliye tahsil şubesi bu deri- bu ııralarda merkezde, eıa1lı ~ 

nP.zefi imagiden ansızın Ö ·· • • c· . b" k d ~ harikuladesinin göstereceği bıçagı" nı çekerek saplamıya baş- mıştır. ınayetm ır a ın yü- lerin beherinden maliyet fiyab allyete başhyan umumi beY _ .. 
müştür. Vazife başında öleı . JllP 

reha ve selamet yollarını takip lamışhr. Mustafa kanlar içinde zünden kıskançlıkla yapıldığı üzerinden asgar~ı (9) kuruş idarenin içtima1annda bulun ..ı 
bu memurun ailesine ikramiye b · ti d d ı •ııl-Jet"' edecegın" · e 1:üphe yoktur. l -ı - t•· da söylenmektedir. r:ıec unye n en o ayı • , ~ ır verilecektir. yere yuvar anmış ve o muş ur. muamele vergisi istemektedir. ihtimal Gaxi Hz. ne, Kütahya ıneb rır 

~ --------=---------- Bu talep karşısında (400) Recep Bey refakat edecektir• 

Ahmet Reşit 13. ( Hukuku B i r . İ n t i h a l Kahve Tröstü l-lariciye Vekili amelesine yol vermek mecburi- Ankaranın yüksek mahafilİJlcr-
umumiyei diivel müderrisi ) yetinde kalan altı fabrikacı dcrpif edilen en mühim no~ 

H T e Ş e b b U•• s u·· - D ---- Defterdarlıgw a mur" acaat ederek büyu"k int:ııabatta Camhuri~-d 
- eyeti vekile, kelimeyi Şimdi Büsbütün Geniş- Ün Akşam Cenevreye olmasından ,nphe edilen ~ 

bl h il kull bu vergı" nin kaldın imasını ti .,, 
IS a manas e anmıvorum, anasınn herhangi bir aurc 0 

yani millet işıoj yürütmiye vekil Fener' de Bıçakçı Alaaddin liyor Gibi... Gitti.. istemişlerdir. ziyete hikim olmuına Dler;; 
olanlar halk ile nekadar fazla mahallesinde oturan Sanai -- -- vermemektir. Gazinin ~ 
kayna.şırlarsa demokrasi 0 nis- mektebi talebesinden Hüsnü Avrupadan kahve getirmek Hariciye Vekili Tevfik Rüş- Yumurtalanmız Ve Yu- alika ve müdahalesinin, b~ 
pette fazla tahakkuk ve inki- efendi isminde bir genç, ve Türkiyede satmak için arc:.- tü Beyin riyaseti altında, tah- r·· l minde muhtemel her ne~ _ ..... d 

ııişanlısı Muazzez Hanımla ev- l d b" l"k b f" didi teslihat konferansında bu- murta uccar anınız... hklara mini olacatı ...-;..., taf eder. Reisicümhur Hz. nin I • w · · I b ann a ır 1 yapan an ır- burada rok kuvvetlidir. Reı.icP""";.ı • 
enemıyecegını an amış, un- 1 n k ·· C · ş h · • d k" b" k ... halkla sıkı bir temas temini malar bu son gu·· nlerde bu u ma uzere en evreye gı- e nmız e ı ecne 1 onso- bur Hz. nln bir bu,.uk ay •• ,,.. 

dan müteessir olarak intihar d h t d l h ... Ol!' için vuku bulacak seyahatleri birligw e muhalif olan bazı tüc- en eye ün a ~şam are- loslanndan bazılan ticaret oda- daha fada aürmesi ihtimali, 
etmek istemica ve eline geçir- k t t · t• - d k S · • demokrasinin daha ırok den"n- Y ı d l l l e e mış ır. sına muracaat e ere amsun bu aeyabatlerlnin neti _ _., 

,.. digı-. tabancayı karnına sıka- car arı a ara arına a mış ar, H ml k tt b.11v1ı·n .. ba-..aar dOJr 
l,.•mesine )anyacakt r. ariciye vekili bu meselede ve lnebolu üzerine yumurta me e e e u,,- ,.,.. 
-w r~k ağır surette yaralanmıştır. vaziyetlerini sızılbsız bir şekle k . .11 h ktu 

}f k l 1 d no taı nazanmızı izah ederken: ticareti yapan tüccarlanmızm catına fup e yo r. ~ " 
ıo mıya ça ışmış ar ır. T Her halde unacu ıeo-·~ ılfl"_ 

İhsan Kaya :B. ( Pangalb, yeni Meclis azalan ithalat emtialan üzerine - eslihatı müsavi surette isimlerini sormuşlardır. fvkalann f..Uyett.e werUecek --~ 
R kak 15) d -u ... _ tahdit ve sulbü temin edecek _.,,, ... 

us ao • \ aruırunun me- F & a 1 İ Y e t t e birlik yapmanın doğru olmıya- Bu konsoloslann, mensup ol- ,.., buJamk -. balak 1'. 
•unlanndan) cağı hakkında İkbsat Vekile- her teklifi tetkik ve kabule duklan memleketlere yumurta- latiyenlerfn nmldlııl kıracak _.ı.I~ 

- Memleketimizin Riyaseti Yeni şehir meclisi azaam- hazırız demiştir. larımızı ithal etmek istedik- tedlr. Bu meyanda Jıerteyde• ı" 
tine müracaat edilecektir. Cümburiyetçi fırkRların bir blok _ .A 

Cümhur m~amını işgal huyu- dan Kadın birliği reisi Litife leri anlaşılmaktadır. ,,... 
ran milncimiz ve mücahidimiz Bekir H. dün Debağlar cemi- Fı·ıı· m Facı· ası ===== - kil etmeleri ve m-n an•ır• _.,, Yangın Yerinde Bir -=== ı müteyakkız buıunmaıan ıç1o ~ 
ulu Gazinin kurtarmış olduklan :yeti katibi umumisi Cemal B. Ç tarafından İpekçi Kardeşler · ıu alınmHı dllfiinlllü:ror. ifto " 
Anadoluya seyahatleri elbette le beraber Yedikuledeki köse- O C U k •• Maslak caddesinde (Kaçak- aleyhine açılan filim faciası diden anlqalan ve ku-arıaturd~,ttl 
ki aziz yurdumuzun yeni dert- le fabrikalannı gezmif, kadın Fatih yangın yerinde 3 gün- çılar) filmi alınırken vukubulan davasına bu sabah ağır adhim ciheti, ıeiec~k ~etf~ 
lerini duyarak o dertlere te- amelenin mesaisini, yevmiye- lük bir erkek çocuğu bulun- otomobil kazas1 neticesinde cezada devam edilmiştir her iki fırkanın meh us ..:'=>:-

D 
· f d K ' ' listesinde, G..zi Huretlerlnce ı.6'".-

kabnl edecek ihtiyaçları temin lerile erkek amele yevmiyele- muş ve arülaczeye gönde- l ve at e en arakaş Efendi geçen davada gelmemiş şa- ve cümhuriyetçlll(i m~kOk 0 ııP'' 
edeceklerine kani bulunuyoruz. rinin nisbetini tetkik etmiştir. rilmiştir. vcıt'HSİ \e ddör Sait Bey bitler dinlenilmiş.ti... bulunnıuına imkAn bırakılııııY•'' ~ 
===================================================================-=========================================~~ 
ı.-----------------------------.....,wrm-----------------------------------------------------------------------~----------------------------------~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Teslihatı Tahdit Konferansı 

l : Hasan ~. - t'azar ola aiyaaetçi ba,ılar... ı 2 : Tevfik }füştü B. - Akvam cemiyetinde si-

Nereye böyle? IAhları terk konferansına gidiyoruz. 
3 : Tevfik Rüştü B. - Hasan Bay! Sen c'e bi
bir akıl öğret bakalım, orada ne yapalım? 
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Her gün 
Münderk':dımızın çok

luğundan dercedileme
rn~tir. Özür Dileriz. 

.......... 

Kitap Davası 
Bir T"b· M.. "f. a ı ue ı ı ,. ~ . 

''1ahkemeye Ve.rdi 

lll'Matbaamıza gelen bir mu· 
d tın, Maarif VekAleti listesin
~ bulunan bir tabiat tetkiki 
'itabında birçok fasılların 
~kaan olduğunu ve tedrisatın 
.~eye uğradığım söyliyerek 

: Yet etti. l(itabı basan tabi 
tıdindc tahkikatta bulunduk 

~~h lll~ellifin hatası yilzünden, 
lcs alaka kitapta bu fasıllann 
~G ik. olduğunu gördük. Tibi 
Ptt tl~if aleyhine dava açmıştır. 
kit aarif Vekaleti, bütün mektep 
ta a~l~nı tabolunduktan son
elin tııçın tetkik etmiyor ve ken· 
lr._e _gönderilen müsveddelerle 
;::lfbnnıyor? Bu, çocuktan· 
leb. İrfanı namına akla ge-

ilecek ilk sualdir. 

Belediye - Evkaf 
Sular Meselesinden 

balayı Dava Mı Çıkıyor 

"-rı t•kaf kendi idaresinde hulu
l.~ IQ bentleri .ile şehir ıulanm 
~en belediyeye devret· 
-;: ve fakat bunların para· 
ti Ilı ve akarlanm vermemiş· 
· Belediye, şehir meclisi açılır 

'çılnıax bu meseleyi meclise 
~erecek, bir karar aldıktan 
'°nra Evkafı dava edecektir. 

Arabacılar Cemiyeti 

tnARE HEYETİNİ iNTİHAP 
ET T 1.. 

l\t hti i6ndenberi devam eden 
a.ı~•cılar cemiyeti heyeti idare 
~ bı çok heyacanlı ve ali
'*ll 1 °lnıuştur. Mukayyet aza
"l .. llı nıiktan bin olmasına 
( 5~en. İştirak edenlerin adedi 
tt11ı· ) ıdi. Azası çok diğer 
tellı~Yttlere nazaran bu yekiin 
~ 1Yet efradının hususi ali
~ gösterir. Sandık dün 
d . cemiyetin Ebüssuut cad-
-~ll:ıdeki hinsında saat (20) de 
d~t~tır. Sandıktan matbu 
~.:uhtelif renkli intihap 
ticea· çıkmışbr. Tasnif ne
~ ?1de ıu zevat heyeti idare 

ıtıı. intihap edilmişlerdir: 
&ek~ap Mehmet Ef. , Hacı 
tf ır Ef. , mandacı Osman 
k6~İ61iacı Mehmet Ef., Kadı
~f Ali Ef. , arpacı Halis 
~d~ iyüp Ef. , Ti:lbentçi 
~ ~f lzım B. ; meydancıklı 
ktteat' ' .Mum haneli Recep Ef. , 
'1u,tafecı Mehmet Ef. , Adalı 

nu a Ef. 
•t h •-tadan Atap Mehmet 
lt>.all~ Bekir Efendiler 520 şer, 
diitt cı Osman Efendi 516 
-ıd11_, on kişi 438 zer rey 
• IQlrı •• 
ltıda ku •çın son on kişi ara-
~tcep r'a çekilerek Arap 
dt Ytd~endi birinci derece

yedek azaya kalmııhr. 
~a aza şunlardır: 

~fttıd· p Recep Efendi, Zafer 
"laall 

1Ef Etem Efendi, cambu 
lirı 'tEen'~di, Kumkapı!ı Hnae
~U. dı, Hüaeyin Efendi, 
~ S.. Bekir Efendi, h.t\İ 

'fha 'ttt r:rıatyalı M-..1aa Efen<'t, 
Uatafa Efendi. 

1 Son Postanın Resimli Makalesi .. Kendi Kendine Dayan * 
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1. - Eskiden insanlar, kendilerine aii
venm~zler ve gökten imdat umarlar, ellerini 
havaya açarlardı. 

2. - Kurunu YUıWwı diDJ demleri 
geçtikten sonra, inaanlar btrbirlerlııdea 
imdat umdular. 

3. - Fakat yine fayda etmedi. ÇOnkü 
yalnız kendine utinnt eden adam muvaffak 
olar. Bqkuından imdat bekliyeler det• 
nelde yilrOyeo imaya bent.erler. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Bir Cinayet 

Malatyada Havva Hanımı 
Niçin Bıçaklamışlar? 

Mal.ya - Battal isminde 
bir şekercinin evine henüz ço· 
cuk denecek çağda iki deli
kanlı bahçe duvarından atlıya· 
rak girmiş şeker alacakla
nnı söylemiş, yatak odasının 

kapısını çalmışlardır. Battal, o
vakit şeker veremiyecegını 
bildirince kapıyı tekme ile 

içeri girer girmez 
una Battalın zevzeai 

bıcakta öldürmüş
er bunlar, o kadını 
ınde bir vasıta zan-

netmişler ve o kadına kinleri 
varmış. Cilrümlerini itiraf et
mişlerdir. 

Ayşe Hanım 
Ihsan Efendi ismini Aldı 

Çay - Burada, Aktaş ma
hallesinde Y akup ağanın ku:ı 
Ayşe hanımda bazı gayri tabii 
haller görülmüş, doktora gös
terilmiş, ameliyat yapılmış, 

erkek olmuş, adı da İhsan'a 
çevrilmiştir. 

Şehir Bütçesi 
Hususi Muhasebe Mü
dürü İzahat Verecek 

Selçuk Hadisesinin Mağduru 

Nadir Ef. Hastanede 
Vefat Etmiştir 

lmıir 5 ( Hususi ) - Yirmi gtln evvel Selçukta bazı Halk 
Fırkası taraftarları tarafından Serbes fırka ocağı hadisesi esna· 
sında yaralanan Nadir Efendinin aldığı yaraların tesirile hutanede 
vefat ettiği bildirilmektedir. 

Sel Altında 
iş Bankasının Mersin 
Müdürü Ölümden 

Kurtuldu 
1 

Mersin - Mersinden Ad~
naya gitmek için otomobil ile 
hareket eden İş bankası şu· 
be müdürü Hamza Beyle re
fikası Hanam ve biraderi ayni 
banka kontrolörü Hamdi B. 
Zeytinli civarında fırtınaya 
tutulmuşlar seller arasında kal· 
mışlar, ikinci bir otomobil 

Adnan 

1 Rüsumat Teşkili 
Genişletiliyor, Bir De 
Dava Kalemi Açılıyor 

Ankara, 6 ( Hususi ) -
Gümrük kaçakçılığına mani 
olmak ve işleri daha çabuk 
halletmek için rüsumat idare
sinin merkez teşkilib tevsi 
edilecektir. Bu meyanda fstan
bulda da " davalar kalemi 
müdüriyeti ,, namile esaslı bir 
büro vücude getirilecektir. 

yetişerek kend.ilerini almış, < Şehir Meclisi 
fakat bu otomobil de hende· 
ğe yuvarlanmıştır. Yolcular 
harika nevinden kurtulmuş· 
lardır. 

Bu Da Yeni Moda 
Taarruz 

Rumelikavağında oturan ba
lıkçı Mustafa, Beyoğlunda 
Karaoğlan sokağından geçer· 
ken garson Emine hanıma 
taarruz etmiş, maksadına nail 
olamayınca kadının parmak· 
larım ısırmıştır. 

Bugün Saat On Dörtte 
Toplanıyor 

Şehir Meclisi bugün saat 
14 te açılacaktır. Davetiyeler 
(68) azanın he~sine de tama
men tebliğ edildiği için ilk 
celsede bütün aza bulunacak 
demektir. Meclis valinin kısa 
bir nutku ile açılacakbr. Vali 
Muhittin Beyin hastalığı geç
tiği için meclisi bizzat aça
caktır. 

Maksat Ne? 
Bazı Ecnebi Şirketler 
isimlerini Saklıyorlar. 

Ankara, 6 (Hususi) - Tiir
kiye dahilinde çalışan ve umu· 
mi merkezleri hariçte bulunan 
bazı şirketlerin umumi merkez• 
!erinin taşıdığı ismi tqımıya· 
rak memleketimizde başka 

isimlerle çalışbğı ogre
nilmiştir. Bu hal bu ıirketlerle 
münasebette bu!unan Türk
lerin bazı ahvalin tahakkuku 
halinde maiduriyetlerini mu• 
cip olacağmdan mesele tahkik 
ve takip edilmektedir. Bu 
tirketlere umumi merkezlerinin 
isimlerini taşımalan lüzumu 
bildirilecektir. 

Memlekette 

Ziraat Vaziyeti I\Jasıldır 
Sungurla - Sabahlan kuv

vetli kırağı olduğundan yeıil 
yapraklar kavrulmuştur. 

lzmir - Havalar açık ve 
kuraktır, köylü bu yağmur-

suzluktan şikayet etmektedir. 
Ayvalar olmuştur; mahsul nefüı 

ve boldur. Nar ve bir kısım 

portakallar da kemale gelmiş
tir; nar ve portakal mahsülü 
de bu sene boldur. Zeytinler 
olmak üzeredir. Yeşil ve siyah 
zeytinlerden kocserve yapıl
mıya başlanımşbr. 

Kütahya - Şeker pancar
lannın söktılmesine ve son
bahar zeriyatına başlanmıtbr. 

lstanbul belediyesinin mu
vakkat bütçesinin projesi An
karaya gönderilmişti. Muavin. 
Hamit Beyin proje hakkında 
verdiği izahat kafi görülmemiş, 
lstanbul hususi muhasebe 
müdürü Cemal Bey evvelki 
giln Dahiliye vekiletince, tele- ( 
fonla, Ankaraya davet edil
miştir. Bütçe projesi Dahiliye 
vekaletince görüldükten sonra 
şehir meclisine sevkedilecektir. 
Cemal Bey iki güne kadar 
dönecektir. 

• • 
ister inan, 

= 

• 
ister 

• 
inanma! 

Konya - Kış armutlan 
l toplanmıştır. Ayvalar toplan-

İki Yaramaz 
Mazhar Osman Beyin 
Otomobilinin Camla

rını kırdılar 

Doktor Mazhar Osman Be
yin ofamobili Sultanahmetten 
geçerken Rober ve SalAhattin 
isminde iki çocuk tqla pen
cereleri kırmı,lar, her iki ya
ramaz yakalanmışbr. 

Güzel San'atlar 
Birliğinde 

Gii.ıel san'atlar birliğinde 
bu akfam bir mlaamere ve.+
I.cektlt. 

Geçen gün gayri mü· 
badillerden biri, arkada
şımızın birine gelmiş : 

- Bana bir lira ödilnç 
verir misin ? Üç günden
beri bu lirayı kimseden 
alamadım, demiş. 

Gayri mübadilin arzu
sunu yerine getiren arka· 
daşımız diyor ki : 

- Bu adamın cebinde, 
" Takdiri kıymet" komis
yonu tarafından verilmit 
on bin liralık bir senet 
vardı. Adamcağız, bütün 
ııayri milbadiller gibi on 
bin lira değil, on kul'Uf 

• alamıyor ve silrünUyor. 

Böyle yüzlerce, binlerce 
sürünen vardır. Hükumet 
IAkayt, matbuat lakayt ••• 
İş sürüncemede kaldı, 
Kitti 1 .. 

Gayri mübadiller hak
kında arkadaşımızın söy· 
ledikleri doğrudur. Biz 
yakından daha elim ıey
ler biliyoruz. 

Bir taraftan nihayetsiz 
israflar içinde yüzülürken 
diğer taraftan vatandaşla
rımıza bile borcumuzu 
ödemediğimizi görüyo· 
ruz. Artık bizde icraabn 
salim bir zemin üstünde 
yürüdüğüne, ey kari : 

ln.r lrıan, ister inanma/ 

maktadır. Ayva bereketli, ar
mut azdır. 

Köprü Memurl&n 

Köprü parası kaldınldıktan 
sonra köpribıün (110) memuru 
açıkta kalmıştı. Bunlardan bir 
kısmı evelce belediye memur
luklanna tayin edilmiıti. Tayin 
edilenler geçenlerde bir imti
hana çağınlmış ve fakat an· 
cak ( 18) memur imtihana gir
miştir. Bunlar gösterdikleri 
liyakat ve ehliyete göre birer 
memurlığıı tayin edilmişlerdir. 
Henüz imtihana gİıT~emİf ve 
yerleşmemif elli kadar me
mur vardır. Bunlar ~a dün Şehir 
meclisi salonuıxfo Varidat mü
dür ve mihrıen•iz.i tarafından 
imtihan edilmi1lerdir. İmtihan 
kiğıtlan tetkik edadid.en son
ra münasi~ birer memuriyete 
tayin edileceklerdi:. Bu me
murlar nıs:.f maMŞ almaktadır
lar. 

1 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Bütçede 
Müvazene 
Var/ .. 
Her sene, yeni bütçe ili»" 

edildiği vakit, yekünlara baka: 
nm: Varidat hanesi, masraf 
hanesinden biraz daha fazladır. 

Bir İngiliz darbı meseli 
diyor ki: " Ayda yüz kazanıp 
doksan dokuz harcıyan adam 
zengin olur; ayda yüz kazamp 
yüz bir harcıyan adam da 
fakir.,, 

Bu söze inanmak lazımge· 
lirse, biz, dünyanın zengin 
milletleri arasındayız. Çünkü 
varidabmız masrafımızdan faz
ladır. Yatağın içinde istediği
miz kadar boylu boyuna uza• 
nalım, ayaklarımız yorganın 
dışına çıkmaz. işte her sene 
yeni biltçenin bize vadettiği 
mali vaziyet budur. 

Fakat sene ilerler, sarfiyat 
başlar, üç beş ay geçti mi, 
hükumetten alacaiı olanlara : 

- Bütçede para kalmadı l 
cevabı verilir. 

Hangi lüzamlu işe girişilmek 
lizımgelse ayni cevap tekrar 
edilir: " Bütçede para yok, ge
lecek seneye ! " 

Hükümet daiına parasızdır. 
Avrupaya, gayri mübadillere, 
sair alacaklılara bütçede para 
olmadığı s6ylenir, niçin? M8'• 
raf çoktur, varidat ul Para 
bitmiştir. Demek hesap yanlıf. 
Bunu anlamak için (Mliller) 
efendinin Almanyadan buraya 
gelmesine lüzum da yoktur. 
Sene ortasında hlildimete bir 
para iıiniz düşsün, g6rUnünllz. 

Acaba sebep ne ? Cem 
ameliyab yanlıı mı yapılıyor ? 
Kerrat cetvelini bilmiyenler mi 
var ? İki kere iki dlSrt eder. 
Fakat gene bir Lıgiliz diyor ki: 
" İki kere iki dört eder der
lerse inanmayınız 1 İki kere 
iki bazan yirmi iki de eder 1 
rakamlar yan yana yazılırsa .. " 

Ve hele alacağımızı vo va-
ridatımızı hesap ederken !.. 

Avdet Hakkını Kazanan 
Firariler 

Yeni Ankara itilifnamesi 
mucibince Ttirkiyeye avdel 
edeceklerin emvali iade edt 
lecek, eğer bu emvali satı! 
mışıa bedeli verilecektir. it' 
lifnameden istifade eden baii 
firariler hükiimete mllracaat 
etmişlerdir. Bunlann itilifna
meden derecei istifadeleri tah
kik edilmektedir. 

Türkocağında Resim 
Salonu 

Ressam Halit Muatafa B. 
Türkocaiırun hususi bir salo
nunda yarından itibaren re
simlerini teşhir etmiye bqlı
yacaktır. Sergi 17 tqrinisaniye 
kadar devam edecektir. 

Beygirle Gelen 
Sü varil erimiz 

Cuma günü Ankaradan bey· 
iİrle hareket eden süvari bl· 
nicilik mektebi muallimlerinin 
bugün şehrimize gelmesi bek
lenmektedir. 

•• • 

-rDUHIDl HATIRII 
~us Z bıt sının sabık Şark 

fUbeıi müdürU 

Agabekofun H&bralan 

Enver Pş. Nasıl 
Oldürüldü? 
Bu mUhim ifşa'\t silıileaiııini 

nqr..ne yakında bqlıyoruz. 
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FENNİN HARiKASI .• 

BUL61RiSTARDAn 
&ELER irRALAR 

Hepsi De Bakan 
insanlar Gibi 
Okuyup Yazıyor 

Evelki gün Bulgru-istandan 
ıehrimize 4 erkek, bir kadın
dan müteşekkil bir ama heyet 
gelmiştir. Bu heyet azasının 
hepsi de anadan doğma kör
dür. Sofya körler mektebinde 
mükemmel okuyup yazma ve 
musiki öğrenmişlerdir. Heyet 
dün mekteplerimizi ziyaret 
dmiye başlamıştır. Dün İstiklal 
)iresincle talebeye keman, pi
JaD J, filllitle güzel bir konser 
vermişler, Bulgar balk şarkı
Jan ve istiklil marşını büyil k 
bir intiı.amla çalmışlar ve çok 
alkıtlanmışlardır. Sonra da o- · 

kuyup yazmışlardır. Bunlann 
ellerinde; içinde k~bartma 
harfler bulunan bir kutulan 
vardır. 

Arzu edilen herhangi bir 
kelimenin harflerini buradan 
parmaklarile bularak bir ma-
kine herine çiziyorlar. Cümle 
tamam olunca ufak bir düğ
meye buılınca harfler delikli 
olarak klğıt üzerine çıkıyor. 
Bu delikleri ellerile tetkik e
derek okuyorlar. Dtln talebe 
birçok ıeyler yazmışlar ve 
körler gözlil adamlar gibi bu 
klğıtlan aüratle okuyabil
miılerdir. 

Bu heyet azasımn aon ya
zılan ( dost Tilrk hükumeti 
ye kıymetli yavruları ) ( Alla-
haısmarladık ) olmuştur. 

Bugünün Meselelerinden 
---~--------------------Gazi' nin Nutku 

l Bat tarafı 1 lnci ıayfada] 

Evet 1 Adalet 1Tasarruf1 ve 
millt hlkimiyetin yegane ifa
desi olan intihap hakkının ma
auniyeti, itte ilç kurtancı 
Hllmet umdelerill. Bu umede-
leri ihlll eden, bunlara kartı 
ıelen herhangi bir tezahllr ve 
temayil} ile milcadele milletin 
ye devletin ıelimeti namına 
ltir bor~, bir vazifedir. 

Bilytlk kurtarıcı rehber bu 
bu buauaa ait fikirlerini sara
hatle katiyetle beyan buyur-
dular ve bununla babası ol
dup milleti llmitlere gark 
ederek bir daha lebrizi şilkran 
Ye minnet ettiler. 
• Oçilııcil hususiyette de mil
lete, millet efı adına ait hia
Hyİ aynlmışt r. Milli aelimetin 
diğer bir umdesi de vifak, 
vahdet, mlltekabil hürmet ve 
muhabbet içtimai teaanüttllr. 
Btiytik rehber yeni girdiğimiz 
fırka hayabnda hu esaslann 
bozulmasından millet ni tahzir 
ediyor. Milletin efradı araaında 
husumet istemiyor! fikir, ka
naat, prensip tızerinde istedi
ğimiz kadar mücadele edelim, 
ve bu mücadeleler ne kadar 
ıeniı ve derin olursa o nisbet
te faydalıdır. Fakat bir ıartla: 
nezih olmak, phsiyata döküle
cek husumet ve adavet uyan
dırmamak prtilel Büyük insan 
bize hitaben buyuruyorlar: 
.. Hür olunuz, serbes konuıu
nuz, fakat efendi bir milletin 
evladı olduğunuzu unutmayınız, 
yekdiğerinize kartı husumet 
tevlit edecek hareket • söz
lerden tevakki edinis, hul61a 

Bu Hakkınızı 
Aramak İstemez 

Misiniz? 
Bugünden itibaren tatbikine 

başlanan yeni hıfzıssıhha kanu
nile, hükfımet, altı ve daha 
fazla çocuk sahibi annelere 
muayyen bir para yardımı 
yapmayı kabul ediyor. Para 
istemiyenlere de madalya ve
recek. Bu vaziyette bulunan 
aileler haklarını bizzat arıya
bilecekleri gibi vakitleri müsait 
değilse bu vazifeyi " Son 
Posta" gazetesine de devrede
bilirler. Gazetemiz, bu gibi 
ailelerin haklarmı takip ve 
intaç edecek, neticeyi d~ 

alakadarlara bildirecektir. 1.
terseniz vakit geçirmeden ga
zetemize müracaat ediniz. 

Bu münasebetle turasım da 
aynca kaydedelim ki bu vait, 
herhangi bir teahhüdü tazam
mun eder mahiyette değildir. 

Elde bir kanun mevcuttur. 
Hühümet, bu kanun ile bir 
taahhüt altına girmiştir. 

Landrü Gibi 
Bir Arap, İşlemedik 
Cinayet Bırakmamış 

Kudüs - Flistin köylerinden 
(Selfit) te oturan Selim Ab
durrahman Elgazal isminde bir 
genç amcasının kızile evlen
mek istemiş. Fakat ret cevabı 
aldığı için çok içerlemiş. Bir 
gün kızın köy haricinde odun 
kesmekte olduğunu görmüş, 

kendisine tecavüz etmek iste
miş. Fakat kızdan yüz bula
mayınca kuzu boğazlar gibi 
kıbr kıtır kesmiş, üzerine taş· 
lar yığarak kapattıktan sonra 
dönerken o civarda 1 O yaşla
nnda bir çocuğa tesadüf etmiş, 
faciayı görmüş zannile çocuğu
da öldürüp toprağa gömmÜf. 
Sonra bir ihtiyar kadına ras
gelmit ve sormuş : 

- Benim ne yapbğımı gör
dün mü? 

Kadın: 
- Evet, çocuğu kestin. 

Gidip muhtara haber vere
ceğim. Deyince onu da ya
bnp öldürmüştür. Bundan 
aonra memnun ve müsterih 
köyUne dönen cani, bu ci
nayetlerden dolayı şüphe al
bnda kalınca köy muhtarı Ra
ıit Efendiyi baştan çıkarmıya 

çalıımlf ve onun tehadetinden 
istifade ederek zan albndan 
kurtulmak istemiştir. Bunun 
için ( 20 ) albn vadetmiştir. 
Fakat paralan vereceği sırada 
muhtar tarafıcdan polislere 
yakalattınlmışbr. 

hürnyeti aui istimal etmeyiniz. 
Çiinkil hurriyet kendisini aui 
istimal edenleri çarpar, hacil 
ve bq aşağı ederi" 

İşte Büyük insanın işaret 
ettiği ıelimet yollan! 

Şimdi önllmüzde böyle bir 
insan var iken ve selimet yolu
nun merhaleleri de bu suretle 
ipret edilmiş iken onun arka-

111n drn bu yolu takip etmiyecek 
Tllrk namını taşımıya liyik 
bir tek nefer bulunur mu ? 

Afaof la Aluıwt 

Şamda Bir Kadın Kurt Doğurdu 

Fakat iki Gün Sonra 
Lohuscl Öldü ... 
Şam - Şam c:v.mnda ~ Haracil) de yedi aylık gebe bir 

kadın hiçbir gebenin duymadığı ısbraplar çekmiş, sanki bar
sakları koparılıyor gibi acılar hissetmiş. Nihayet bu ıstırap 
tahammül edilemiyecek bir hal alınca kocası Yusuf ebu Atfa 
doktora koşmuş. Lavta gelmiş, kadını muayene etmiş, fakat 
kadının vaz'ını çok gayrı tabii bulmuş, rahim ve midede pek 
fazla şişkinlikler görmüş, nihayet birkaç gün sonra kadın lav
tanın huzurunda çok garip bir mahluk doğurmuş. Bu mahlu
kun alt kısmı tabii bir çocuk gibidir. Fakat elleri tıpkı kurt 
ayaklarına benziyor. Kafası da kurt kafası gibi, yalmz alnında 
parlak ve büyük bir tek gözü var. Ağzındaki azı dişlerin boyu 
üç santimetre uzunluğunda ve bir ustura gibi keskindir. Doğar 
doğmaz kendisinin ısırmak ve yemek iştihası görülmüştür. Bir
kaç saat yaşadıktan sonra ölen bu ucube, tetkikat yapılmak 
üzere Berutta bir hastaneye nakledilmiştir. 

Zavallı anneye gelince, birkaç doktorun muayenesi netice
sinde kendisinden bir hayır beklenemiyeceği anlaşılmıştır. Kadın 
iki gün sonra ölmüştür. 

~~------------.-·~------------~~ 
Bafrada Mü~ssi/ Bir Hadise 

Cümhurifıet Bayramı 
Günü Yolsuzluk Yapan 

Ceza Görmeli. .. 
Ankara, ( Hususi ) - Cü -

huriye bayramı günü Ba -
rada vukua delen hadiseler 

1 
hakkında Serbes fırkaya mı-
lumat gelmiştir. 

Bafra halkı Cümhuriyet 
bayramı günü fırka bin311 
yanında yapılan tak etrafında 
toplanarak gece eğlenceleii 
yapmış ve sevinçle eğlenmiye 
başlamışbr. Serbes fırka bt 
nası önünde halkın toplanma
sını gören Halk fırkası gayf 
retkeşlerinden bazılari tuttuk· 
ları şoförlerle otomobil geç
mesi imkinsız bulunan se~ 
bes fırka binası önünden eğ· 
lenceleri bozarak geçmişleroir. 

Aynı otomobiller bir ikinci 
defa daha geçmek istemişler-

se de halk mümanaat etmiş
tir. Bunun üzerine Halk fır
kası mutemedi ve memurlan 
jandarma kumandanile gelerek 
eğlenceyi bozup geçmişlerdir. 

Halk gene eğlencesine de
vam etmiş, bunu gören jan
darma kumandanı halkı dip
çikle dağıtarak meydam 
açmışbr. 

Halk tekrar toplanmı~, bu sefer 
kumandan hücüm emri vermiştir. 
Bu esnada mahalli vak'aya yeti
şen müddei umumi tahkik için 
Serbea fırka idare azasını davet 
etmiştir. İdare azaları hükumete 
gittikleri esnada jandarma kuman
danı dipçikle ve etfaiye arazoz
larile halkın eğlencesine imkan 
brakmamış ve sokağın iki başına 
jandarma nöbetçileri vazederek 

Siz Arıyamaz
sanız Biz Takip 

Ederiz. 
Bizim kabul etmek istedi

ğimiz vazife, hilk6metin hu 
taahhüdünün ifasına ait mu
ameleyi takip etmek külfetini, 
sırf karilerimize bir yardım 
ve kolaylık olsun diye yük
lenmektir. 

Eğer herhangi bir bütçe 
mülAhazası bu ahdin yerine 
getirilmesine mani olursa, bun-
dan dolayı muatep tutulm •ma
mızı timdiden rica ederiz. .. 

Bugtin çok çocuklu aileler
den ikisinin resmini dercediyo
ruz. Yukardaki resi11, Bayın

dırda avukat Cıva oğlu Ihsan 
1 Nadir B. ailesini göstermektedir. 

Bu aile alb çoc'Ji!udur. Alttaki 
resim ise Haslöyde Kadriye 
sokağında, sinagon karşısında 
(2) numaralı evde oturan Moiz 
Eskinazi Efendi ailesini irae 
ediyor. Bu aile ise sekiz 
çocukludur. 

Şamda Çıkan 
Böyle Haber 

ır Gazete 
Alırsa.. 

Şamda çıkan (Elkabes) isimli 
, gazetenin uydurmabrındın : 
' "Türkiyede 18 yaşından 25 ) a
şına kadar olan gençleri ev-
lenmiye mecbur eden bir ka
nun çıkmak üzeredir. Karileri
mize bu kanunun bazı mad
delerini naklediyoru•: 

Dördüncü madde - 25 ya
şından sonra özürsüz olarak 
evlenmek istemiyen her gençten 
bilamuhakeme muayyen bir 
para alınarak evlenecek fakir 
gençlere verilmek üzere Zira
at bankasına konacakbr. 

Yedinci madde - Elli ya-
şını geçen ve bir kadınla ev
lenen herhangi bir erkeğin 
ikinci bir kadın almıya mali 
ve - bilmuayene - bedeni kud-
reti müsait ise kendisine mü· 
saade edilecektir. 

Dokuzuncu madde - 18 ile 
25 ya j ar89ında evlenmekte 
muhtar olan fakir bir genç evle
nirse hükumet kendisine mec-
canen 150 dönümden 1000 dö
nüme kadar toprak verecektir.,, 

biz bu kadar müthiş bir oy
durma kudretine, ne yalan 
söyliyelim, birazda hayret ettik. 

Çeşmede Otel 
Yapılacak 

Çeşme - Plaj ve Ilıca ci
varında inşa edilece olan B i-
yük Hililiahmer otelini inşa 
için teklifte bulunan ve bu-
nun için iki milyon lira ser
maye koymayı teklif eden ec
nebi şirket mümessilleri şeh
rimize gelmişlerdir. 

Ekrem 
mürur ve uburu men ede .. ~k 
ıokağı dört saat meadut bırak
mıştır. Vak'ada döiiilen kadın 
ve erkek çoktur. Vak'ada yir.ni 
kişi yaralanmıı, on sekiz hanım 
bayılmışbr. Yararalanlardan on 
iki kişi mahkemeye mı.ir;ıcııat 

edc.aek rapor almışl~rdır. Jandar
ma kul'IMıındam h~afın~•n tevkıf 

edilen on kişı müddei umumilikçc 
Serbea hır.1l:ılmıştır. 

Vak'a e.masıncia bir jan
darma da yüzünden yaralan
mış ise de kimin tan.~ındau 
yaralandıiı anl~.,.dam•mııbr. 

- T~7 

Bu Konferans
tan Millet/er 
"!Ve Bekliyor? 

- - .. 
Cenevrede silahlan terk ,.pi 

tahdit için ihzari bir konfetof,.. 
hazırlanmaktadır. Bu ko. ,. 
ransa İngiltere, Fransa, Bel~ 
Amerika, Çin, Japon, ~o d• 
milletleri arasında Türkıye ·ye 
iştirak edecektir. flari:,.. 
vekili Tevfik Rüştü B. ref sJlf 
tinde bulunan murahb~ ~ 
Cenevreye doğru istanbU1 

hareket ediyorlar. . de' 
Mütarnkenin ilk senelerı~ 

beri, bütün Garp ve afi' 
milletleri arasında sili~ ~ 
tahdidine doğru ku'V'.retli. ti' 
cereyan vardı ve bu gayeY1 or 
min için birkaç konferans t o" 
landı; fakat hiçbir müsb~l ~ 
tice elde edilemedi. Gerçı, bJ 
letler arasında asırlardall ~ 
birikmit kinlerin ve şüpbel -' 
mahsulü olan siJahlatl 
ıayretine mani olmak sa;::;. 
dildiji kadar kolay b~ 
deiildir. Bu muazzam b .fi 

davanın ilç beı konferaJJll• dil' 
Yetil masa etrafında ııaUe ~ 
meaini beklemek, fazla h•Y 
kapılmak olur; fakat bu~ 
kadar cereyan etmiı olall 111 tf' 
zakerelerde, ebedi ıulbOO bW 
minine doğru en ktıçnk 
adım ablmamııbr. . "' 

Bugün, ilmit edelılll 1' 
büyük harbin bntua dilDf :ı,. 
miras bırakbğı iktısadi bd' 
ketleri daha çok anlallllf clid' 
lunan diplomatlar, bu .a -· 
anlaşma~ için daha fazla b 
niyet göstereceklerdir. 

Konyada Y ağınur19',ı 
O etf 

Konya, 2 - ç gllıı • dele~ 
Karaman civarında pek 11 Jjf 

li yağmurlar yağmıı, :;!tat· 
birçok zararlar yap Is'~ 

Köy evlerinden hirkaçı ~ 
mıştır. Yağmurlar; ~ ~ 

ve havalisinde fasıla ile de fi 
etmekte, Meram, Dete ,J 
Sille taraflarına sık ,.ıı 
gelmektedir. / 

DlÜHİDl HATIRll 
Rus Zabıtasının sabık ~ 

tubeai müdürii J,t' 
Agabekofun Hatır'_..) 

EnverPş.N~ 
Öl dürü~~~ 
Bu mühim ifşaat silsil of"1' 

neşrine yakında b~ 

Yorulmaksızırı k 
Para Kaza?'!'~ı? 
isiemez mısırıı ~ 

Evlnhe veya if:nlze gideri'~ 
la ıcsc..lr.en vey~ blritıUc 0cı- 11' 

her t.angi bir vaka , kart••• ""'J' 
lin!rU... • o t11 

Havadb ·~edlr bU1yort•111

1...ıı"' f.ıl' duhıl ıörebi!irs•nb. 8~vadltl~.'.3 --; 
kıtll, bir kaza birer h 1 r."" .,ı~..ı 
ıeldijlnla • akalaı"d"n :t;ı': biti ti~ 
de1eı'Cle ılinr.t;lf wıe .,. b' _. 'I 

derhal telefon~n:.ıu 8~İ~ ~~L11 lı'" 
2• .ıtemlM ı.- ,.r v• veril~ ttl 
rulnid de lnn.kırıı:. f-'o 

.. urc ...aı 
dida eht.smtyetlnc ;ıfc .,,U.:• ,ı '1" 
mllklfahm ... MID•Y1 " 8 19taOi).al 

Tell'ton 11umaraıııa:ıı: 
tttr. 
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1
Taryare Gibi Bir ~ asıtadan Niçin 

Müreftede istifade Etmek istemiyoruz? 
Kadınla Erkeğin Arkadaşlığı ..• 

Zaman, itiyatları Bozan Şarapçılık Vaziyeti Ne 
Hale Girdi? 

Pttürefc - Yunanistanda bağlara arız 
olan hastalık dolay11 ile şar<ıp iht iyacı 
için nıcnılckctimlz.den üzüm alacaklarını, 
fak.at lfilmrük resminin faz.lnlığından 
Anlı.arada yapılacak ticaret muahedesini 

~klediklcrini söylemişlerdir. Bahsetti· 

lllın bu mesele tayanı dikkattir. ÇUnkil 

bıcınlckeUmbde inhisar dolayıalle 
tarapçıhk tedenniye dokru koşuyor. 
Şarapç.Jar satım olmadı§'ından üz.ümle
tiıı· 1 Yok bahasına veriyorlar. Son 

;;;anda Danit Bey isminde bir tüccar 
rlı·Alı:nan Llmitet tlrketlne üıümüıı 

lkı '-
lı lllUfUftan fazlaya alınmamuını ve 
•lctların bllmecburlye aatacaklarınt 

•ilyleıntştir. Şirket bu menfaatli lkau 

dbaliycrek Uıüm almamakta ısrar etmit· 
tir G 

' eçcnlt:rde gazetelere inhisardan 
llıe111 IQı llUJıuz diye yaı.ılan bir mektubu 

la eden Daniş Bey yüksek sermayeli 

~llae'#f bir ticaretane ile ortak olarak 
Cdava üıUm almak için propaganda 

hplllıttır. Bundan dolayı bağcılar 
"lları lı nda bir ılrket teala ederek 
.. 'ııdllerl tarap imaline batlamıılardır. 
"•ti !Qeaelcnia milhlml:~badema balcılar 

~'Plı"1arı ıarabı Avrupaya aatamularaa 
11 llıJ tlrket rekabet :rapacak ve 

'"•pi ...... llı ar yok bahaaına aidecektlr. "t•• 
bac:ı bir lnhlaar daha 1 

Taldt Behçel 

Bu Yolu Niçin Yapbr
rnadılar Acaba? 

~Cll Hnuln Huiranında aokak· 
ltı11ııEııa ıayri kabili mt1.rur bir bale 
t•ldı.t.ı 
~ ••ili tehir emanetlae mubata Ue 
dJUdirıııı,tlk. Emanet te Yeıılk8y b.le-

)'eı!Qe yolumullllD derhal yaphrılmuı 
lç1,ı emir vermlttL Aradan bir aene 

t•Çtıtl halde Yenlk8y beledlycal bu 
)o)\I yapbrmamışbr. Esbabı nedir? 

.\it olduğu makamııa nuan dlkkatlol 
ollı.derhı:, efendim. 

ArnaYUtkBy ı Sekbaalar aokak 

Hulki 

Cevaplanınız 
.J.danada Necip Beye: 

'alı "1elıt\lbwuazu aldık. Ayni meHle 

Ilı lııııda muhabirimizin nrdltl maltl

....... t derccdllmlttL V adlnlıe teıekkUr 
'"'ler O lll ·.ıvaffaldyet tcmenol ederiz. 

llllt •klldarda ı tnukııla - Kayaeri hatb 
il Cahhfdl aa111lulnden Ahmet Bekir 
t)'t 

-ı_ 1 
( YGlyti• Bcırer] 9lrketlndea 

~11llt oldutww, bu matlubunusu 

1 lçbı tlrket tarafıadan buraya 

1ı:~dlftaıa1 fakat puanwn nrllmeyip 
~ld x..,_ 

ı,. \l•Wllusu kaydediyorsunuz. Bu 

-..::.. hllkuJ&a taal6k eder bir alacak 

' ldJr, lılabkemeye mllrac..t 

.. .._ 
lllltıda Klnlye Haaıma ı 

~: ' 111
•1etlnla alt oldufu makaaa 

1111lttlr, efendim. 

teı,..L 
1 ' l1q1 numarası: 17 

ve Amerikada ise, hemen 
yUıde on kişinin hususi bir 
tayyaresi vardır. 

•• u Amil •• 
• 
ım Ekserisi seksen beygir kuv

vetinde olan bu tayyarelerin 
istenildiği zaman kanatları 
kapatılmakta ve otomobil 

Eski Ve Ye~ Telakki 
1
! _____ ç_a_m_a_ş_i'-··--~ 

Hususi bir aile taggaresi 

ıarajlarında muhafaza edile
bilmektedirler. 

Birçok İngiliz sportmenleri, 
huıusi ziyaretlerini timdi hep 
bu mini mım tayyarelerle 
yapmaktadırlar. Kadınlar da 
bu yolda bir hayli istidat 
gösteriyor. Hatta son ıene

ı.rde lngiliz veHahtı, ava bi
le tayyare ile ıitmektedlr. 

iu mal6mat göıtoriyor ki 
qarl>I ft tuld Ana®Ju ara-

Bir kariim diyor ki: 
"Vaziyetim icabı birçok er· 

keklerle tanışmakta ve bunlar- j 
la arkadaş olmaktayım. Bun- •" 
lardan hiçbirile aramda aşka f 
ve sevgiye dair birşey yoktur. 
Arkad~lığım samimi bir dost
luktan ibarettir. Fakat muhf· 
timdekilere bunu anlatamıyo
rum. Onları inandıramıyorum. 
Neden bir kadınla bir veyahut 
oirkaç erkeğin arkadaşhğı 

• mllmknn olmasın?" 
Posta nakliyatının arzumu- " Kızım, bizde eakidenberi ka-

za uygun bir şekilde yapıldı- dın ve erkek münuebeti yal-
ğmı iddia edemeyiz. Memle- mz cimi münasebetten iba-
ketin öyle tarafları var ki bu- retti. Kadın veyahut erkek, 
ralarla muhabere ve muvasala, alleıl haricindeki kadın veya-

1
ı 

ekseriya haftalar ııeçmeılne but erkekleri ancak bu mll-
vabestedir. • Bu vaziyet karfı· nuebetle ııörebiliyordu. Keza 
ıında tayyare gibi bir vasıta- yine eskiden kadınla erkek 
dan, hatta birçok yerlerde arasında ycglne mütterek 

yolcu nakli hususunda istifade nokta bu Rokta idi. Kadın 

etmek elbette ki kabildir ve evinde meşgul olunur, erkek 
bu, çok faydalı olur. itile uğraşırdı. Ev ve İf 

Bu husuıta bir fikir vermek hayati bir hatbn iki kutbu ,, 
için bugifn, diinya tayyarecili- gibi birbirJerile hiç temua 
~ .... : dığı yüka k bal olmıyan şeylerdir. 
all.&&An Tar e mer e Aflrapada her zaman iıligen muntazam bir golcu taggareıi Halbukı" bugün kadınla e--
hakkında biraz malümat neş- d b · kı ı • -

sın a posta ve ır aım yo cu kek muhtelif muhitlerde bir-
retmek istiyoruz : nakliyabnda, tayyare gibi 

Bugün tayyarecilik iki is- emniyeti artık tahakkuk etmit birlerine tesadüf ediyorlar. 
tikamette terakki etmiştir: 1 bir vasıtadan istifade etme- Ve çok yakından tanışmak 

ı _ Büyi1k yolcu tayyare- mek, bizce, doğru değildir. mecburiyetinde kalıyorlar. 
leri İnfaab. Bu hususta yerli ve hususi Aralarında her ikisinin de 

firketler de vücuda getirmek müştereken alikadar olduguv 2 - Ufak Te harcı llem 
mümkündür. pek çok şeyler vardır. Bu 

tayyareler. H ı k · · f d 
em mem e et ıçm ay a vaziyette kadınla erkeğin arka-

Bunlardan birinci kısımda temin ed~~vek olan, hem vde halkı 1 d lığını yalmz cinsi addetmek 

işte ıizc zarif bir iç çama
tırı nümunesi daha .. 

en fazla terkki ııösteren tayyarecılıge alışbracagı şllp- aş br. Binaenaleyh bunu bir 
Almanlar, ikinci kısımda ise i hesiz bulunan bu mesele üze- elbette yanlış olur. Fakat biz man meselesi addetmek 

za• 

lngiliz ve Amerikalılardır. r rinde ehemmiyetle durmak lazım- eskidenberi alışkın olduğumuz zımdır . 
dır. Çünkü bu asırda at sır- bu telakkiden kendimizi kur-

la-

Tayyare, bugün, yflzde yi1z bnda posta nakletmek, ıai ile taramaz ve muhcakkak her ka-
demiyelim, ytizde doksan em- telgraf yollamak insana biru dınla her erkeğin arasında cinsi 
niyet veren bir vasıtadır. gUç geliyor. bir münasebet bulunduğuna 

Günün buı aaatleri olur ki .. • hükmeder ve başka sebeplerle 

Berlinin (Tampelhavf) denilen DlUHIDl HITIRIT arkadc1ş olacağını düşünemeyiz. 
tayyare kararglhından Ruıya, ı Bunun için muhtelit mek-

Bel .. :ı,a, Fransa, lıver Felemen1• Ü.lJ teplerimizde kızlar ayn er-~ ,,.., .., l~ Ruı Zabıtaaınm 1abık Şark 

Hanımtegze 

C. 1. Bey veya Hanıma 
Maksadınızı kapalı yazıyorsu

nuz. Açık bildiriniz. Ne demek 

istiyorsunuz? Ona göre cevap 

verelim. H.t 

yolcu ve poıta paketleri ile '· Agabekofun Hahralan ayni müessesede çalışan er- GGn sı6-Teşrini.sani -930Hıur 
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Danimarkaya birçok tayyare \ şube1i müdilril kekler ayrı grup teşkil eder _ T AKVIM = 
hareket eder ft bunlann ha- ''\ E p N J kekler yine ayrı bir grup, Arabi Rumt 

reketini, ytlkaek bir kulede \ ) fiVef Şe ası kadınlar ayn bir grup teşkil 14. Cem.elabar-1349 24-Teşrinlevvel-134' 
duran bir nöbetçi polisi bir --,., ~ il . -- ÖJd ÜrÜ)d Ü? eder. Telakkilerin değişmesi Vaklt-Euni-Vaaab Vakıt-EıanI-Vaıoatt 
kol İ.fareti ile idare eder, ade- . 1 ,A"'- .. uzun zamana, itiyatlann de- I GGnot 1 .ss 6 .s6 Akvam 12.- 17 • 

ta Eminönllndon tramvaylann_ I j Bu mühim ifşaat silsilesinin 1 ğişmesi ise ondan da daha Oa-ıe 6.57 11.sa Yataa 1.33 1us 

di b ln-:ı 'T' • b • l ·ı · u neşrine yakında batlıyoruz. '. uzun bir zamana mütevakkıf-
1 

ikindi 9.42 14.43 lmaü 11,54 5.45 hareket e 'ti gi i.. ~:ıtere 1.ı aggcuecı ır ngı ız nanımı 

P,Jı:'V A •ıJ S' A -,;o A ıundandı: Şarklılar kediye, fikirlere daha sahip olmıya almak isteyerek, sinirli bir - Ne gibi? 

SON POST A'nın Edebi Romanı 
.c.ı ,.,,,,,,, ./'Si',. 1 b J b acele ile ile alatb: Faız" B. go··-1u··gv un" un.. u··stü'n· garplılar köpeğe benziyorlar aş amış · . . . :u 

. . Hemen bu fikrım babasına - Sadece onlar uyumuyor- den kızına hiç inhiraf etmiyen 
Ke~ı yer, ıçer, yatar, ~yur, ıöylemek istedi ve alacağı ce- lar, bütün Fatih uykuda. Ne bir dikkatle bakıyordu. Ôm· 

l'ATIB-BABBln: ,. 
~tı •rden bire ıiikindi. Ku- ı hallerini . gördü ve kucağına 
~~na ağır bir ıey dllşmllıttı. atlamakta çok tereddüt etmedi. 
~t kilntı hemen geriye çekti Neriman hafifçe Sarmanın 
S'-ln Orku İle Öntlne baktı : batım okşıyordu. Öyle bir an 
d-~ik:i hanımının bu ııaflet geldi ki bOtthı mahallede, bn
)-ıcınd aı:ını fırsat bilmit gibi tUn ıokakta, evde Te odada 
~ct... ilki nıinderin üıtünden Sarmanın mırlhsından başka 
h\l ı:;n-._ •tlamışb. Vücudunu ıes kalmamıtb. GUlter, kabı
'attıcagııı çukuruna tamamı nın yanında, yerdeki minderde, 
~ld1.1, ba yerleştirdi, tortop bqım önüne iğmiş, uyuklı
~, dtrh llfını kendine gömdü yordu. Şüpheıiz, böyle uyamk 
~ ~t aJ lllırhyarak uyudu. birkaç kiti mllstesna, bütün 
S 'eliyi 7111aııdır, Neriman bu ıokak, biltnn Fatih uyku için
~~aıı ; okşamaz olmuştu; de idi. 
~-Cuıte 8 Faiz bey, Şinasi Neriman dtlfündü Te bir 
~~'41ar~ kadar hanımının son Anda ıarklılann kedileri ve 
)~., ~e 0 

8 başkalaştığını an- ıarplıların köpekleri niçin bu 
dll. lı nun Yanına ıokulmı- kadar sevdiğini anladı. Mtısln-

u Rece haıumında eaki mu evlerinde kapek bolluta 

dogurur; hayab hep mınder vahı merak etli. Fakat baba- düşündüm bilir misiniz? ründe ilk defadır ki Neriman-
Ustünde ve rilya içinde geçer; aile hiç buna benzer mevzu- Neriman, mütalaasını be- dan bir mütalea dinliyordu. 
1rö:ıleri, bazı uyanıkken bile larda konuşmamış, ona hiçbir yan etmek sırası gelince biraz Neriman devam etti: 
rti'ya görüyormuş gibidir; mülahazasını, fikrini açmamışb. kızardı ve Faiz Beyin alakası artb. - Şark ta işte böyle mis-
lipacı tenbel ve hayalperest Zekasının bakir ve mahrem _ Ne düşilndüm bilir mi- kin, uykucu, lapacı.. Bakın 
mahluk alı ma hiç sevmez. bir tarafım göstermek isterken siniz? Bütün bu ıemt, müı- timdi her taraf uyuyur. Bir 

.. ' ~. § ~ d babasının karşısında soyuna- lü nl de şimdi Beyoğluna çıkın .. 
Kobek dın,. çevık,. ablgan ır. cakmış gibi utanıyordu. Fakat mB~ra~r .. düşünerek kelimeyi Ortahk mahşer gibi.. Herkeı 
işe yarar, bırçok ışlere yarar. soracağı şey, epey zamandan- buldu: ayakta, uyanık .. 
Uyurken bile uyanıkbr. En beri, babasile kendisi arasında _ Bütün Şark kedilere Faiz B. hafif bir acılık ilave 
küçük sesleri bile duyar, sıçrar, çıkan ve henüz hiç münakaşa benziyor.. olan tebessUmile başım salladı. 
bağırır. edilmiyen hayati meselelerle Bu mülahaza Faiz Beyi Aylardan beri kızının zihnini 

Şark ve garbı temsil eden kEanşbğı içindd.. ehemmiyetlid!. gülciürmUştü. Takdirle istihza- işgal eden bu meseleyi 
b ik. · N · zih peyce tere utten sonra, nı- dan banaisine maruz kaldı<Yını J ıeziyordu.. işte bu gece, u ı remız, erımanın - h t .. l d ' a e 

ainde iki z~t alemi o. ka.daı: aye a:{
1
:, 

1 
: dedi, Gülter de anlamı yan Neriman şaşırdı ve keyfiyet apaşikir meydana 

müşahhas bır hal.e getır. dı ki uyuyor, Sarman da. büsblitün . kızarak cesaretle çıkıyor. Hayret etmedi ve bu 
d b k d k devam ettı. d k d' · ·· ep. ey zaman an. erı env ı en· Faiz B. başını kitaptan kal- _ G ta köpeklere ben- mevzu 8 en ısıne soz söy-

d hail t J t arp l k fı b k " · · ıne e m~ye ça ış ıgı mu- dırdı ve gözlüğünün üstünden ziyor. eme rsa çı tıgı ıçın 
amınalann bs:çok anaht?.rJ.a- kızına bakb. Bu sözün bir mu- Durdu. Söylenecek fazla memnun oldu, aceleye lüzum 
nnı bulur gıbı oluyordu; ~uyilk kaddime olduğunu anlamıyarak bir şey bulamıyordu. Halbuki görmedi ve kızının bütün fil\iı 
bir kültürü olmıyan Nenman, tekrar gözlerini kitaba indirir- pek çok şeyler düşünmüştU. lerini anlamak için sordu: 
ancak bu basit remizlerin zıd- · n söylemek iı- izah etmek l~m. _Gene şa- - Garplılar niçin köpeğe 
d~~ri~~~m~a~y~e~~~e;rT~~;d~i~~~·~ş~e~y~c~n~~~~~~~~~~~~~~--~~i 
pyarak, kendine g6re bazı karak, hem de neticeyi çabuk zahı ~~--....;..~;--~-:---=:;::~:::;:;;::;:~~~~ 
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BAREM DERLfZLBRINDB 
HANIMLAR MOLLA HAŞMETiN ELiNE ETEGİNE SARILMIŞLARDI, 
BİR ŞEYLER KEKELIYORLARDI. MOLLANIN DA RENGi KAÇIKTI •. 

Al'lık Sıfırı Tüketmiştim, Dizlerimin Baiı Çöziilmilftii •• 
- Nasıl kıyamet ? Ayılmak, ı 

bayılmak filin mı ? 
- Molla Ha~etin Gülfida- -----

nı getirtmek için efsun !okur
ken kurduj-J çadır altında 
bulunduğumuz ın·ada bir gil
rültti işitmemiş midik ? İşte 
tam kapının önünde to gürültü 
ıene belirdi. Fak.at bu defaki 
yamtllldı. Sanki ıök kubbesi 
yıkılıyordu, damlar çöküyor
du, duvarlar dağılıyordu. Tam 
tepemin üstünde bu korkunç 
velveleyi işitince ıaşırd1m, 
yürüyemez oldum. 

Gülfidan, benden beter 
korkmuşa benziyordu, kolum
dan kurtulup yere diz çök
müştü, yüzünü kapayıp ağ

lamıya koyulmuştu. Hanımlar 
Molla Haşmetin eline, eteğine 
sarılmışlardı, birşeyler keke
liyorlardı. Mollanın da rengi 
kaçık, ağzı açıkb. Ben bu 
temaşada iken gürültü devam 
ediyordu. Derken bir arlan 
gtlrültüsü duyuldu, arkasından 
bir yılan ıslığı, daha sonra 
bir fil homurdamuı iıitildi. 

Hekimoğlu, bili ihtiyar 
bağdq vaziyetini bozdu, diz 
listüne geldi. 

- Bu sesleri duydun ha, 
yanlış olmasın? 

- Yanılmak ne demek 
ıultanım, öz kulağımla duydum. 
Ortada ne fil vardı, ne yılan. 
Gel ıelelim ki kükremelerin, 
tslıklann, homurdanmaların ar
dı arası kesilmiyordu. Aslan
lar karargahına mı düştüm, 
yılan kovuklanna mı uğramış

tım, filler arasında mı dolaşı
yordum, farkında de~lclim, ne 
yapacağımı bilmiyordLm. 

Korku bir taraft-ıın ilikle· 
rimi kurutuyordu. Gülfidoml' 
baygınlıklar geçirmesi de ha 
taraftan sinirlerimi bozuyo.:-,Ju. 
Bununla beraber bir baml
gösterdim, ku.ı kucaklayıp bu 
" şom ., yerden can ıağhğile 
ıavuşmek istedim. Fakat elimi 
Gi.ilfidana vurmıya aman bul
madan bi,. nara gürledi, kula
ğımın zarı patl.ıyayazdı. 

Hekimoğlu, zeki göderini 
süzerek sordu: 

- İnsan ıe!Iİ midi bu? 
- İnsem sesi idi ama çok 

heybetli idi. Esedullah Efen· 
dimiı:, lHayber kalesi önünde 
belki böyle gürlememiştir, 
Zaloğlu Rüstem bütün öm
ründe belki böyle bir nara 
at.am&mıftar. Bir adam lboğa
zmdan değil de bir dev ağzın
dan çıkıvermi~ gibi müthişti, 
korkunçtu. Deminki boralar, 
hayvan sesleri bu naranın ya
nında kedi miyavlaması kadar 
hafif kalıyordu. 

Gülfidaıı da, Hanımlar da 
bayılmışlardı, molla Haşmetin 
ağzı biraz daha a~lmııb. İç· 
terinde yalnız ben ayakta 
idim, lakin hapı yutmuştum. 

Kaçan hala} ıklan efau11la bul· 
duımanm ~alib... cezasım ,e
kiyordum. Oyle ya; kıı.ı üfil
rtikle filin getirtmiştik. Fakat 
yakasından tutup eve götürmek 
ruhsatım almıt mı idik? Bu 
gürUltüler, bu likırdılar, şüphe 
yok ki, iyi saatte olsunlann 
ıs-ıebini gösteriyordu. 

Bu bc::rbat vaziyette titreyip 
dururken kuvvetli bir tekbir 
•esi işittim. Arkasından men
berde hutbe okunuyormuş gibi 
tecvitli bir terane ba~?adı, da· 

ha sonra yırticı bir ses, bana 
ismimle hitap etti: [Ya Hacı 
Hafız Mahmut, dinle.) Artık 
ııfın tüketmiştim, dizlerimin 
bağı çözülmüştü, beynime bir 
topuz vurulmuş gibi Gülfidanın 
ayaklan ucuna çöküvenniştim. 

O ses, oyırbcı ses devam 
ediyordu: [ Dinle ey gafil, 
dinle ey cahil, dinle ey ahmakf] 
diye başlıyarak beni tepeden 
brnağa kadar donabyordu. 
Aman Allahım, nelerde söyHi
yordu neler? .• Gafilliğimi, cahil .. 
liğimi, ahmaklığımı yüzüme 
wrduktan sonra utanmazlığımı, 
hayasızlığımı, edepsizliğimi 
haykırmışh. Nihayet şu acı 
sözleri bir bardak zehir gibi 
kulağıma döktn: 

(Gülfidan oğlunundur. O iki 
genç; tezelden sevişmişlerdir, 

ruh halinde iken visale ermiş .. 
lerdir. Sen ak sakalından utan
mayıp Gülfidandan vuslat isti
yorsun, sana baba diyen bir 
kızın gençliğini emmek diliyor
sun. Yapa yok habis! Biz 
varken bu alçaklığı yapamaz
sın. Ona el ve dil uzatbğın 
dakikada evini başına yıkarız, 
seni tarümar ederiz. Haydi 
şimdi uğurlar olsun, haddin 
varsa kız;- yan baki] 

Mel'un ses, bu meş'um 

hutbeyi okuduktan sonra ke
aildi. Fakat işittiğim sözler, 
kulağımdan silinmiyordu. Hele 
Gülfidanla oğlumun ezelden 
ıevişnıiş ve birbirinden gim 
almış olmalarını anlamak yü· 
reğimi altlist etmişti. Onların 
ruhan yapbklan İfİ, yann cis
men de yapmalan - o daki· 
kada - g6zllmiln önüne geli
yordu. lıittiğim gürültülerden, 
naralardan ve •iır nutuktan 
ziyade bu hayal, beni çileden 
çıkarıyordu. 

Artık korkum, ıeçmifti,ıay
zım kabarmıştı, yeis dalıalan 
benlijimi kaplamııtı. Bilmem 
naaıl bir buhran içinde yerim
den fırladım. HenUz baygın 

olan GUlfidam kucakladım, 
meı'um odanın meı'um sakin-

lerine, hain mollaya 1ıöz ucu 
ile bile bakmadan sofaya fır
ladım. Merdivenleri ikişer, iki· 
şer atlıyarak sokağa çıktım, 
çocuklann "yuhal" Jan, gelip 
geçenlerin kahkahaları arasın· 
da mahalleleri aştım doğru esir 
pazarına geldim, kihyayı bul· 
dum: "Al - diye bağırdım - bu 
halayığı satl., 

Saray tellilı orada imiş. 
Yangın kızın güzelliğini göriln
ce hemen pazarlığa girişti, 
istediğim parayı verdi, Gülfi
dancığımı - belki ayılmadan -
bir koçuya (arabaya) attı, sa
raya götürdü. 

İşte devletli ! Kıssa bitti. 
Ben bir delilik nöbeti geçir
dim, oğluma nasip olmasın 

diye sevgilimi kendi elimle 
yadellere sattım, o gündenberi 
ölüyüm. Gerçi yaşıyorum, la
kin yemiyorum, içmiyorum, 
uyumuyorum, sevgilimi düşünilp 
ağlıyorum ve mecnun bir işti
yak içinde Azraili bekliyorum. 

Hekimoğlu Ali paşa, sa• 
rayda işittiği hikaye ile hacı 
Mahmut Ef. nin naklettiği kıs· 
sa arasındaki mümasil nokta
ları tesbit için düşünürken ih
tiyar kalkb, sadrazamın "hele 
dur, namaz kılalım, çorba içe
lim., demesini mühimsemeden 
ve hatta " Allaha ısmarladık " 
demeden yürüdü, sallana sal
lana salondan çıktı. Paşa onu 
alıkoymak için ısrar etmedi, 
çünkii öğrenmek istediği şey

leri öğrenmişti, Gülnibalin ne 
suretle ele geçirileceğini arbk 
biliyordul 

( Arkası var ) 

NiHAYET 8ELD! iti 
HANAU ,. 

ŞOSON LA Al 

Gümrükte Mühim Sahtekarlık 
• 

Bazı Firmalar icraya 
Verildi •. 

Gümrük idaresi; hariçten getirdikleri yüksek tarifeli mallan, 
dun tarifeye tabi mallar ıeklinde gösteren ba.zı tüccarlar hak
kında dava açmıf ; (240) bin liralık bir alacak tahakkulr 
ettirmiştir. Gümriije bu suretle borpu çıkan mtieueacler 
aruında birkaı maruf firma da vardır. 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 1011 

Soldan Sağa, Yukardan Aşajı: 
1 - Mühlet 4, bir kaza-

mız 4 
2 - Yurt 5, isim 5 
3 - Hayvan 2, bir hece 2 
4 - Anne kardeşi 4, emni-

yetli 4 
5 - Genişlik 2, bikiye 

sigası 3, nota 2 
6 - Bir deniz 7 
7 - İdam emri 2, 

bir kısmı 3, şikar 2 
8 - Yüksek 4, meyva 4 
9 - Bir parçacık 2, siyah

lık 2 
1 O - Şükreden 5, ecnebi 

ismi 5 
11 - Kokulu ot 4, 

yapan 4 
Tertip eden: Pervin 

Gabrielle Dorziat 
ve 

Pierre Magnier 
Turnesi pek yakında geliyor. 
Parisin meşhur artistlerinden, 
şık ve güzel olan MAD AMME 
GABRİELLE DORZiA T ile 
Bulvard tiyatrolarında 

çok muvaffakiyet kazanmıı 
olan Mösyö PİERRE MAG-

NİER ve bir çok filimler sa
yesinde bütün dünyada büyük 
bir şöhret kazanmıt olan 

Mösyö GİL ROLAND ve bir 
çok meşhur artistlerden mtı
rekkep bir heyeti temsiliye 
Fransız tiyatrosunda birkaç 
temsil vermek üzere pek ya· 
kında şehrimize muvasalat 
edecektir. 

Temsiller 18 Tqrinisaai 
çarşamba alqamınclan itibaren 
lngiliz taheseri olan ve M .. y6 
t Bison tarafından sahneye vaze
dilen LE ROSAIRE piyesi ile 
baılıyacaktır. 

Ertesi ıün LE PROCiS 
DE MARY DUGAN 

Yarın 8 suvare ve 2 matine
de verilecek temsillerin pro
gramı ilin edilecektir. 

Gişeler önümüzdeki puar
tesi akşamından itibaren bilet 
satışma başhyacaktır. 

Sinemalar 

JANNINGES 
•e M AR L E N E D I E TR 1 C 

vücuda getirdikleri 

Mavi Melek 
fimi şimdiye kadar görülen sine: 
ma bedialannın en mükeınoıeli 

ve en muazzamıdır. 
1 O teşrinisani pazartesi akşalll~ 

GALA MÜSAMERESi OLARA~ 

Melek ve Elhaınra 

Şehzade Baıı 

HİLAL SİNEMASI 

Dünya Sürat Rekotu 
Londradu lıaber verildi• 

ne ıöre, 5 • AT. moclelinit 
bir F ort tayyareai Nevyarktan 
Avrupaya hareket etmesc:l$ 
evv•I, saatte 164.4116 adi 
ailra :le 2000 kiloıram hamu-
leaib 100 kilometrelik dı.~ I}• 
rekorunu kazanmı,br. 

Bu rekor evvelce bir Baoh 
tayya!'esi tarafından saatte 
142.f5 mil ıüratle kazamlmıfb. 

GLORYA SiNEMASI 0~ Yan•kl cuma ırihıü aaat 14)0 matiaealndea itibaren ve sece1I 21,35 de Ok GALi tıOSAMER.&,SI 
Renk ve •u IU~wlle tla.lll7e kadar cmtall aUrillmemlf haldld bir t11rn'aı harikası otao 

P A U L W H I T iS M A N '" 
CAZDANT KIRA 1 

nam 9ayanı hayret filmi U. ll'!fat ~k*'· - tıııel'~ 
Seans saaUerl: Adi ırblerde 1~ 1 ,SO 18,SO ve 21,J Cuma ve bayram plul: S...t ıı ._ıs de llJ19 .,a Uf~ 

Yerlerin fİat}arl • Balkon 4V. Parter 55, 1J~wô 75, nu-ala balkon fot37lerl tOOJ parlff' ı;_ıı.'" 
. • balkoa IOOAlan 451J cum•· g ı-14• •aat 11 matfnelerln:n flatıan tcıı:z:lll\tlı~ın 

parter umumıyetlc 55, "ıalkon foU5ylerl 751 localar SSO kuruştur. 
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Alide Veriyorlar ••• Müsabakalı Hi_l-fesc:p 

Bütün Bu 
lVIeh'uslar 

İşler 
Ne 

Olup Biterken 
Yapıyorlardı ? •• l 

kaye Müddeti 

Cavit Beye Niçin Tek Bir Sual Soran Olmamışh? •. 

Müsabakalı hikayelerimi
zin bu serisi de bitti • Ce
vaplar teşrinisaninin l 1 inci 
günü akşamına kadar ida
remize vasıl olmuş bulun
malıdır • Geciken cevaplar 
muteber değildir • Çünkn 
teşrinisaninin 12 inci günü 
biz bu hikayelerin doğru 
cevaplarını neşredeceğiz ve 
karilerimiz bize ondan ev
vel göndermiş olacaklan 
cevapların doğru olup ol
madığını bu suretle anlıya
caklardır . Cevaplar ( 15) 
satırı geçmiyecektir. 

liarbin hakiki sebepleri 
rtıcb' ~ uslardan saklanmıştır; on-

a Yalan söylenilmiştir. 
Bu iddia sabık Maliye na-

tırı c . al k , lin avıt Beye bir su şe -
p te tevcih edildiği zaman, 
be tabii olarak " o vakit 
b;? ~abinede değildim!,, diye
ol~ lrdı ve netekim de öyle 
\' U. Fakat; işin bir de fakah 
t atdı : Acaba Cavit B. bu 
l '"ap ile yakasım kurtarabi
Ctek mi idi? 

b· l\ütahya meb'usu Sadık B. 
~su~ ile işi kestirme yoldan 

edıverdi: 
,. -cavit Beyin şimdiye kadar 
~diği izahat ile evvelce hü
~ct tarafından meclise bil-

-.ıı .. ~ nıaliimatm yalan olduğu 
--tllrtıışbr. 

C"et, filhakika öyle idi. 

~dık B. timdi asıl ıuali 
Yordu: 

0~ Fakat o zaman kabinede 
'Ytıi dığını söyliyen Cavit Bey 
idi. %amanda ( Bir>a) meb'usu 
"ıı Acaba bu vaziyet karşı
bit d~. meclis kürsüsünden niçin 

Soz söylememiştir? 

di"~~n Cavit Beyin biraz irgil
n giqı hisseder gibi oldum. 

tı~Unla beraber Cavit B. man
~ &tııı çabuk topladı. Ve ce-
'ı> Verdi: 

~ Dediğiniz belki olurdu, 
d" .. ' fakat o zamanki vaziyeti 
t~ı\tııünüz. Devletin en buh-

""4Q bir zamanında iktidar 
ıtle"kiln 'ti~ . . de bulunan hükumet 
) ulliıı hakikate muhalif be-

ı~'tta hulunduklarım ıöy
)'n e • kendi kanaatimce hi-nt gibi telakki edilirdi. 
fiıt;ien, hususi meclislerde 
~ ini htr zama!l açık
~ '6ylüyor ve bu yüz.:ien 
t~ttıa nıuahaze ediliy<'rdum. 

~ ': müsaadenizle şurasını 
latif 'ö:rliyeccğim ki kabineden 

~ldu~ eden y~gi2e meb'us 
'illın halde hiçbir kimse 
"i~ llla çıkıp ta: "Kabineden 
l) .. ç.ckiıdiniz?,, diye sormadı. 

~llı °ttusunu itiraf etmek li-
.1 ielirse Ca • B . . . . 'ltl\ vıt ey ışın ıçın-

~ Yaman sıyrıldı. 
~ ~un iç.indir ki arkadaşlar
~t"ti Clruhan meb'usu Mustafa 
'1 Efendinin ağzından fU 

e döküldU: 

~ liakikaten öyle "oldu! 
dUtt, ~~endi kendime: "Efen
" iM ıç te öyle değil, amma 
di -YlCn g ..+-:kt l'ebud· e~... en sonra .•. ,, 

~· ır:n 
~ .. ı~1ltıd' • 
~ttdı .sıra sulh teklifleri 

tı~ aki rivayetlerin tahki-
~'" gelıni ... f H · · C •t ıtn 1 -r ı. epımız avı 

~~ ' 
03
u bahis uzerinde pek 

~~diğ?!eri, bizim heuü"! bil
~ika:ız. Pek gizli ve esrarlı 
lllıt ed~tı ortaya dölceceğini 
~ ~ is ıyo~duk. 
~~l' kclirneleri tane tane 
i 0;d k bu meseleye ait 

L,._ ....... s U: 

~t fcrberlikten .ıonra ve 

l~ lar ~VVel i~laf devlet
d •~tefi~ ndan ileri silrü
~~U~ 1 

sulh teklifleri red
'1~Y~ harbe girerken de 

ttıattı an tek bir teminat 
c,\it '~· deniliyor. 

· cevap vermek için 

uzun uzadıya düşünmiye lü
zum görmedi ve anlatmıya 

başladı: 

- tilaf devletleri ile harp
ten evelki günlerde geçen mü
zakere hakkında tafsil at ver
miştim. Bununla beraber se
ferberlikle harbin ilanı arasın

daki müddet içinde Almanya 
ile imzalanan ilk muahede de
ğilse de diğer bazı vesikalarla 
Almanyadan bazı taahhütler 
alınmış ve bir takim faydalar 
temin olunmuştur. 

Cavit B. durdu, bir az dü
ıündü ve reisin başka bir su
al sormasına meydan verme
den devam etti: 

-Fakat bu vesikalar, taah-

' 

hütler ve bu suretle temin 
olunan faydalar neden iba
rettir? 

Bunları bugün ifşa etmem 
doğru değildir. Şu kadar var ki 
bu vesikalar ve muahedeler 
meclise verildiği takdirde soru
lacak bütün suallere cevap 
verebilirim. 

Sabık Maliye nazın sustu. 
BelJi idi ki sözünü bitirmiş 

ve yeni bir suale intizar edi
yordu. Fakat şu muazzam 
faciadan sonra sorulacak su
aller ve alınacak cevaplar 
ölüyü diriltemiyeceğine göre: 

Ba'de harabelbasra! 
Demekten başka birşey 

söylenebilir mi idi? 

İncir - Üzüm 
Müskirat İdaresi 
Mal Almıyor 

Müskirat inhisar idaresi 

-~'-------.------------------------------....... 

elinde stok mal bulunduğu için 
bu sene incir ve üzüm sabn 
almıyacaktır. Memleketimizin 
yegane mahsulü olan bu iki 
madde ençok müskirat yapıl

mak suretile istihlak edil
mekte idi. 

Kari Gözile 

Hamdullah Suphi Beye 
Dair ... 

Bir arkadaşımdan işittim. 

Zekeriya Bey münasebetsiz 
denecek şeylere savaşmaktan 
çekinirmiş. Ben her ikisini de 
resimleri ve isimleri ile tanırım. 
Fakat Hamdullah Suplıi Beyin 
hareketi bir düello daveti ma
hiyetinde olduğu için Zekeriya 
Bey böyle şerefli bir gecede 
münasebetsiz şeylerden tevak
ki maksadile çekilip gitmiştir. 
Bu kadar tabii bir hareket 
her nedense bütün gençliği 
Suphi Beye hürmeti olanları 

bile harekete getirdi. Zekeriya 
Bey Ocağı terketmemclidi di
renler de oldu. Anlaşılan zor
balığa yüzü yok; ol nesneyi 
güdemediği için o diyan ter
keden elbette ötekinden akıl
lıdır derim. 

Hulasa şudur: Hamdullah 
Suphi Bey Ocak sahibi olmuş, 
fakat henüz misafirperver ola
mamış! .. 

Şişli: Ocaklılardan 

H. N. 

Hayvan Borsası 
Esnaftan Mehmet ve Hils

nii imzalarile aldığımız bir 
mektupta ( Hayvan borsasında 
yangın var ) başlangıcı albn
da bu müessesenin alakadar 
makamlarca tetkiki isten -
mektedir. Mektup sahipleri, 
bu müessesenin Mezbaha ile 
pekala birleştirilebileceğini 
kayıt ve bugünkü vaziyetin sırf 
insan kayırmak kastile bu 
şekli aldığını iddia etmekte
dirler. Eğer bu iddia muhik 
ise hayret edilecek birşeydir. 
Alakadar makamların bu işle 
meşgul olmalarını isteriz. Çün
kü yapılan şikayet yabana 
atılabilecek mahiyette değildir. 

Konya Hamamları 
Çok Pis 

Konya belediyesi ıehir işle
rine bakmadığı gibi hamamlan 
da sıkı bir kontrole tabi tut
muyor. Halk hamama tc
mizlenmiye değil, bilikis kir
lenmiye gidiyor. 

Kadınlara mahsus hamamlar 
daha fena vaziyettedir. Bele
diyemiz, bilhassa sıhhatle ala
kadar olan hamamlara bakmayı 
ihmal ederse başka neye ba
kacak? Bilmiyol'U%. 

s. o. 

Gördii.klerimiz 

Hamdullah Suphi Bey, 
Siz Böyle Yaparsanız .. 

Hamdullah Suphi Bey gibi 
ilimü irfanına itimat ettiğimiz 

Bu sene ihracat ta az oldu
ğu için bu haber İzmir ve 
Aydın ticaret odalarını son 
derece müteessir etmiştir. 

Bir Tavzih Ve 
Cevabımız 

yüksek bir simanın gerek şah
si iğbirarım ve gerek ocaktaki 
mevki ve nüfuzunu sui istimal 
etmek suretile M. Zekeriya B. İspirto ve ispirtolu içkiler 
gibi münevver ve kıymetli bir inhisarı umumi müdürlüğünden: 
vatandaşı Türk ocağı balosun· Gazetenizin 31 teşıinievvel 

dan çıkartması keyfiyet-ini hoş i%J30 tarihli nüshasında ispirto 
gördük. Yalnız Hamdullah ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Suphi Beye bir sualimiz var: hakkında bir kariden alınan 

Beyefendi!.. Benliği va- mektuba atfen vaki olan neş-
tandaşlık mefhumuna tercih, riyat hilafı hakikat olduğu 
fili kabihi sizden değil bizden cihetle keyfiyetin tavzihine lü-
sadır olursa ıslah ile mükellef- ·· ·· 1 .. t-. · d -·ı ·? zum goru muş ur. 
sınız egı mı . 

O .... d d Ça ı t Kabataştakı yeni binaya 
llhU ar 8 VUŞ dere 49 f ı 

Enver l'(.lakledilen stanbul başmüdü-
---- riyetine, göriilen ihtiyaca meb-

B • l • N •• ni, usulü dairesinde, bq yüz 
ı mıyen ume- liralık iskemle mübayaa edil-

• rot a1· 1 ş i miştir. 30,~ li~ahk ~s.ke.mle 
satın alındıgı dogru degıldır. 

Sokaklara ve evlere numara İstanbul başmüdürü Süley-
ve lavha koymak için çalışan man B 'd · t - -.. . ey ı aremn eessusun-
md.uted~Jdb~~· _mhüdlddet üç defa tem- den beri 250 lira maaşla is-
ıt e ı ıgı a e bu ameliyeyi tihd d.l kt d. K d .. b" .. 1.. b' . am e ı me e ır. en ısıne 
ır tur u ıtıremediği ıçm hiçbir vakit 400 lira maa~ 

mukavelesinin feshedildiği haber 
verildi. 

Fakat belediye son defa olmak 
üzere müteahhide bir ay daha 
müsaade etmiştir . 

Müteahhit on beş koldan 
adamlar çıkarıp bu işi bir 
ayda tamamen bitirecek imiş. 
inşallah diyelim. 

Gala ta sarayın 
Teşekkürü 

Galatasaray spor kulübü 
riyasetinden: Şimali Yunanis
tan sampiyonu Aris kulübüne 
karşı kazandığımız galebeyi 
tebrik zımnında sopr teşkila-
bmız.m muhtelif mıntakalarm
dan, kıymetli kulüplerinden 
ve Galatasarayı seven kadir
fİnas vatandaşlarımızdan aldı
ğımız telgraf ve mektuplardan 
dolayı kendilerine minnttar
lığımızm ve en samimi teşek

klirlerimizin alenen iblağına 
muhterem gazetenizin tavas
sutunu rica eylerim efendim. 

Büyükada Serbes Genç
ler Spor Cemiyeti 
BüyUkada' da Serbes gençler 

ıpor kulübü namı albnda her 
nevi beden terbiyesine ait id
manlarla meşgul olmak üzere 
bir cemiyet teşekkill etmiştir . .. 

verilmemiştir. 

Müdüriyeti umumiye imalat 
müdürü Haydar Beyin maaşı 
500 lira olmayıp diğer müdür
ler gibi 350 liradır. 

SON POSTA - ispirto 
inhisarının cevabını aynen neş-

rediyoruz. Bir rakam yanlışlığı
na benziyen otuz bin liralık 
iskemle mübayaası istisna edi
lirse bize mektup gönderen 
kariin diğer hususlarda kaki
katten pek te uzak malumat 

• vermediği görülüyor. inhisar 
idaresinin bizim yazdığımız ya
zının esasına cevap vermiye
rek bazı rakamları tashihle 
iktifa etmesi buna delildir. Biz 
yine her hagni bir şube mü
dürüne ( 350 ) lira aylığı 
çok görüyoruz. Memleketimtz 
fakirdir. Tuamıf mücadele
sine karar verdik. Hani tas~ 
ruf?İnhisar idaresi henüz buna 
cevap vermiş değildir. Bizim 
sorduğumuz yalnız bu idi. 

lanmın hiçbirine bakmadılar. 
Görülüyor ki uğradığım mua
mele haksızdır. Bir vatan ço
cuğuna bu suretle muamele 
etmek doğru mudur 1 

Beyollu belediyesi sabık temWcn.e 
sOpUrgecllerinden 315 

Nazif 

Say~a 7 
---~ --=t 

itiraftan Sonra a 
·dullah Suphi B. Şimdi, 

1 • 

-
1 iftira Yoluna Saph ••. 

(Baf tarafı 1 inci aayfada) 

tavnm muhafaza etmekte ısrar 
gösteriyor ve arkadaşımız 

aleyhine bir takım iğrenç iftira
lar savuruyor. Bu iftiralardan 
sonra kendisinin ocaktan dört 
yüz lira aldığını itiraE mecbu
riyetinde de kalıyor. 

Evveli Hamdullalı Beye 
şunu ihtar edelim ki ortada 
bir M. Zelariga-Hamdullalı 

Suphi davasından evvel, Türk 

ocaklarından para alma mese
lesi vardır. Hamdullah B. bu 
meseleyi şahsiyata dökerek ve 

jumala, tezvire, iftiraya baş 

vurarak halledemez. Biz Son 

Postayı çıkaranlar, yani yalnız 
Zekeriya B. arkadaşımız değil, 
hepimiz, iddia ve ilan ediyoruz 
ki: Türk ocakları merkez heyeti 
bir me'keldir; ocak varidabnın 
mühim bir kısmını maaş ola
rak aranızda paylaşıyorsunuz. 

Ve bu, itirafınızla da sabittir, 
Ayda yüzlerce lira maaş 

alamazsımz. Türk, on parasını 
bile hesap etmiye mecburdur. 
Ve sizin Fenerdeki \"İllanwn 
masraflarını hiç bir suretle 
ödiyemez. Mefküreci iseniz, 
mefkureniz uğruna haftada bir 
kaç saat çalışırsınız. Dünyanın 
her tarafında bu böyldir. 

Gene diyoruz ki: 
Ocak tiyatro binasına sarf e

dilen para büyük bir israftır. 
Fakir bir memleketin hükiı-
meti bile milli tiyatro yaptır
maktan acizken bir cemiyet, 
herhangi bir tiyatro binasına 
yüzbinlerce lira sarfedemez. 

Gene diyoruz ki: 
Türk ocaklarının -parası 

gibi- diğer kısı:nlarmm ida
resi de bozuktur. Bunu is
pat için birçok deliller neş

rettik. Hamdullah B. bu-
na cevap vereceği yerde me

seleyi Zekeriya B. in ş~ına 
irca etmiştir. Ocatc meselesile 

Zekeriya heyin phs1D1D ala
kası yoktur. 

lftiranw nefretle karşılıyan 
gene en evvel Türk zabiti ve 
Türk ordusu olacaktır. Mat
buatla Ordu arasına tefrika 
sokmanın mes'uliyetini ceza 
kanununda bir okuyunuz, belki 
kanun liyiham müzakere edi .. 
lirken mecliste değildiniz! 

Şwiyata gelince; biz icap 
ederse o vadiye de girebilir 
ve sizin terceme i halinizde 
barhalde iftihar edemiyeceği• 
badiselarin delillerini kılişesile 
bilikte derccdebiliriz. Bir hars 
meselesile şahsıyat davasının 
hududu üzerinde f aila durma
nızı ve fazla düşünmenizi tav
siye ederizf 

Nafia İşleri 
Yeni Bir İstika

mete Girdi. 
Nafia vekili Zekai bey na

fia işlerinden bahsederken 
muhtelif sahalarda yeni bir 
istikamet takip edilmiye baf
landığını söylemiştir. Nafia 
vekili demiştir ki: 

"Devlet demiryolları inşaatın
da şimdiye kadar başlanmış 
olanların ikmaline çalışıyoruz. 
Yülyüs Berger grupu Kütahya
Balıkesir hattını ikmal etmek ü

zeredir. Bu gruba ait Ulukışla 
Boğazköprü ( Kayseri ) kısmı 
da 106 ncı kilometreye kadar 
yapılmıştır denilebilir Bu iki bet 
tın insasına tahsis edilen para 
ikmali ııışaata kifayet etmiye
ceği anlaşıldığından grupla he
s2 bımızı l..atel1.ı1iye karar ver
dik. G6çen ayın 15 inci günün
den itibaren hesabata başlan
mıştır. Grupun inşaab durmuş
tur. Hı:altm noksan kalan 73 
'.cilometrelik kadar kısmı Devlet 
Demiryolları idaresince yapıla
cakbr. Bunun bir kısmını D. D. 
Yollan F ox grupuna yapbra
cak ve bu grup şimdilik kabili 
tehir görülen Ankara istasyo
nu etrafındaki inşaatindan sarfı 

Zekerıya B. arkadaşımız, nazar ederek mezkfır inşaata 
şahsı hakkında söyiencn sörle- mütealli!! mukavelesine mah
re AnkaraJan geldiği vakit sup edecektir. 
cevap vermeği elbette düşüne- Bunun haricinde bir de peşin 
cektir; fakat biz Zekerga para ile yapbrmakta olduğu
B. ismi deliletile gazetemize muz ve İsveç grupunun fen
yapılan iftirayı\ cevap verelim: ni nezaretini yapbğı maden 
Zekeriya B. Türk zabitinin hattile kömür hattımız 
düşmanıymış ! Bunun delili de vardır. M~den hattı F evzipaşa-
Son Postada çıkan resimmiş. Ergani ınadeni kısmıdır· 
O resimden maksadımız •"u 

Kömiir hatu da Irmak , 
Filyos kısmıdır. Bu hatların in-

veya bu insanı, şu veya şaatı bugün tatbik edilmekte 
bu hadiseyi kastetmek değil, olan inşaat programlarına göre 
umumjyetle herkel)te bir hırs 1934 senesinde ikmal eclilccek
bnlunduğunl! fakat esasta ka- tir. Bu hatlar fö:erinde inşaat 
naatin de unutulmaması lizım germi ile devam ediyor. Müte-
gddiğini anlatmakb. ahhitler ve bütün inşnat mü-

Hamdu llah Saphi Bey hendisteri Türktür ve paralarını 
bu resimde şahıslardan bi- · 

peşin almaktadır. Isveç grupu
rinin asker kıyafetinde yoıD, ıl- nun inşaat önündeki vaziyeti 
mış olmuından istifade ederek nezareti fenniyeden ibarettir. 
bizi Türk ordusunun düş- E b · · d C ı· T unun ancın e . . . 
manı göstermek suretile gıupundan müdevver Samsun -
T2rk matbuah arasında en Sivas b kiyesi inşaatı Devlet 
iıalkçı bir gazekniıı mukad- demiryollnrı tarafından yapılım -
des bir kuV"ıete dü~man olabi- hr ve bu inşaata devam edilmek 
leceğini iddia etmi~tir. Hayır, tedir. Bu hatb l 1931 nihayc-

tin~e işletmiye küşat olunma ı 
Hamdul /ah Beg, TürkiyedP 

m~muldüı. 
Türk ordusuna düşman bir ca- c· E o ... ıvas - rzurum istikşafatı 
zete değil, b!r tek dam bile \ idarei umumiycce yapılmak-
yoktur. tadır. 
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YŞekı~r hastalı~nnahml.üjde TAZE HASAN GLUTEN EKMEGi ~~§u~~ 
er ı mamu atı a ıs ve DEPosuNDA 

Avrupanın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa hergün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görmektedir 
Birkaç sene bozulmadan dayanacak ve cevherini muhafaza edecek GLUTEN ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içersinde 50 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 

~========================-=========;========:=:==========================~================;:;===:~:==~~ 

H U.ı R A D A M [ 1 Yeni Çıkan Eserler: 

adıköy iskele 
ÜZERİNDEKİ DANS SALONU 

Beş kişiden mürekkep caz takımile hergün saat on sekizden bire 
cuma günleride on dörtten bire kadar kışlık programlanna de
vam etmekle olduğunu muhterem müşterilerimize arz ve teşrif-

lerini ümit eylerim efendim. 
Müdür ve müstecir: Hüseyin Cahit 

İSTANBUL DEITERDARLIGI iLANATI 

SA TILlK AGAÇLAR - Kaathanede Çağlıyan 
köşkü bahçesinde devrilmiş karaağaç, dişbudak, 
ıhlamur, kavak olmak üzere 9 adet tahminen 
29 çeki miktarında odun ve O, 490 desimetre 
mik'abında kerestelik kısmı vardır. Tahmin 
edilen kıymeti 41 lira, sahş açık artbrma 
9 Teşrinisani 930 Pazar 15 Dfterdarlıkta (M.171) 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

000 (hin) bidon 
Kapalı zarfla mübayaa edilecektir. ihale Kinunuevvelin 

13 üncü cumartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin münakasa 

artnamesini almak üzere Ticaret tubesine müracaatları. 

HiÇ BEKLE N 1 L M E D i G 1 BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIY ANKO BlLETl ALMAKLA 

KABİLDiR. ONUN IÇlN: 

TAYYARE PiYANGOSU BİLETİNİ ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMİYE459000 LİRADIR 

Emvali metruke 
dürlüğünden: 

•• mu-

Sahlık maa arsa bir bap ır.ağazanın 
nısıf hissesi 

Galatada Şehit Mehmetµaşa mahallesinde Eski Destere
ciler yeni kaWat yeri sokağında eıki 16,6,8, 10,12 yeni 16, 18 
numaralı maa arıa bir bap mağazanın hazineye ait nısıf 
hissesi, bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 16282 lİ!'a bedelle 
talibi uhdesindedir. Müzayede 10 - 11 - 930 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de pazarlık suretile intaç edilecektir. 
Taliplerin % 7,50 teminat makbuz!arile İstanbul Milli emlak 
müdüriyeti sabş komisyonuna mfiracaat eylemeleri. 

Yakında - Yevmi Siyasi Gazete 
Çıkaran: Esbak hmit meb'usu Fuat 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk hastalıkları mütehassısı 

OH. EKREM BEHCET 
hastanesi kulak, boğaz burun h?uıtaııldan 

Mekte sokak No. 1 Telefon Be o lu 2496. 
mütehusıaı 

.. LONDRA BİRAHANESİ 
Hrua::..k; Aile Saz Heyeti ~d':::: 

Darüttalimin kemani Cevdet B. Muganniye Servet H. 
Kemani muallim Mustafa B. " Nebahat " 
Darüttalimin nısfiye İhsan B. ,, Müyesser " 

,, Piyanist Nimet H. ., Emine " 
Viyolonsel - Cümbus - Tan- ,, Belkıs " 
bur Cemal 8. 

" Darüttalimin hanende Celal B. 

6LİSERİDLİ UEnüs saeunu 
Dünyada mevcut tualct ıabun

lannıa en birlnciıldir. 

Baştaki kepekleri izale eder. 

Kireçli Ye acı sularda fevkallde 

köpürür. Cildin taravetini mu· 
hafaza ve vaktinden evvel bu
ruşmasına mlnl olan ycglııo 
aıhht sabundur. 

Bütün cihan sergilerinde albn 
madalye ve diplomalar kazan
mıştır. Flah 20 kuruş olup bll· 
cümle ecza ve Itriyat dcpolarile 
ca:anelerde satılır. 
D,.pozlticri: lstnnbul Bahçekapı 
Evliya z:ade Nurettin 
ıtriyat deposudur. 

TÜRI<LER iÇİN 
1' ol ylıkla 

LMANCA ÖGRENME USULÜ 
Mücll(flcrl ı 

HERMAN SANDER 
Alman lisanı mütehassıs ve 

muallimi 
Sene 1930 

TA}ISİN ABDİ 
hmir erkek llıeai Almanca 

muallimi 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız 1 .. 

Şişlinin Muhterem 
Halkına ... 

Bakkaliyeye ait ihtiyaçlarınızı tatmin 
için Beyoğluna inmek mecburiyetinden 

Kurtuldunuz! 

Mehtap Sokağında 
Mehtap bakkaliyesi en müşkülpesent 

müşterilerini bile tatmin edebilecek ted

birleri almışhr. 

Tütün inhisarı umumi 1 ı;:;: 
müdürlüğün en: 

ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehasısı 5000 kilo köhne çul 

Anbarlanmızda birikmiş olQn tahminen beş bin kilo 
köhne çul aleni müzayde ile satılacaktır. Taliplerin ( 17 
teşrinisani 930 ) pazartesi günü yüzde 7 1/2 teminat akçele· 
rile beraber aat 11 de Galatada mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hil5li~;ı l!t!r binası 

No. 1 O T e:efon İst. 2622 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı dvannda 
eski İkdam Yurdu karşısında 
71 numarada birinci kat. 

Her gün birden ikiye, dört 
buçuktan a_kşama kadar. 

v APURLAR ELlşt GAZETESi 
Eli . t • • T . • . n11ıh•" ____________ _. ft guc camın cşrın .. anı 'I• 

Seyrisefain 

Merkez acentesi:Galata köp

rü başında Beyoğlu 2362. 
Şube acenteai:Sirkeci' de Mühür
dar zade hanı albnda TeLİst.2740 

İskenderiye sürat 
postası 

( Ege ) vapuru 7 Teşrini

sani Cuma 1 O da Galata 
nhhmından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
İzmir' den saat 12de kalkarak 
pazartesi saat 10 da İskende 
riye'ye varacak ve çarşamba 
İsken deriye' den kalkarak 

( P• ) ye uğnyarak 
ıre doğruca Istan-

bul' a gelecektir. 

lsKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

Mudanya Postalan 
İdare rıhbınından saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşamba 
Mudanya'ya, pazar günleri 
Mudanya'ya uğrayarak Gem
liğe gider ve gelirler. 

1 O, 11 teşrinisani 930 kadınlara 
12, l 3 ,, ,, erkekler 

Türkiye Seyrisofain ida
resi mütekaidin, eytam ve 
eramilin teşrinievvel 930 
maaşları balada muharrer 
günlerde verilecektir. 

zade vapurları 

Millet 9 T;;~~r;ıani 
Pazar 

gunu akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından { Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize, Mapavri ve Hope) ye 
azimet ve Vakfıkebir, Görele, 
ve Ünyay.ı uğnyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli : İstan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon lstanbal 11 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

İn Önü 
Vapuru p günü 

9 T. sani azar akşamı 
Sirkeci nhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Dr. M i M i D 1 A N 
Göz - burun - kulak - boğaz 

mütehassısı Avrupadan nvdet et
miştir. 

Beyoğlu İmam sokak 2. Tel. 

B. O. 2934 muayene saatleri 10 -
12 ve 15 - 18 

çok zengin modeller ye resimler ~a· 
Çlkmıftır. Mcktcplilcrimi:ı:l YC hant 111 
nmı:ı:ı çok alilı:adar eden bu ınett11bit 
memleket için cidden faydalı ~· 
eserdir. lımct Samra Hf. nin tar! 

1
• 

y•P tından herkes tarafından kohıyca iŞ 
labllecck tel ve yünden imal rdll~ııt 
kutlar çok zariftir. Bu nushada J\~IJetı 
naatl yapılır? Oyma ve kartondan ışl li 
beyaz: ve renkli lflcr, frnıü va eğlence 
itler v. s. 

MİLLi MECMUA 
r.tr•ltı 

119 uncu nüshaııı çıktı. Mehmet bııS 
Beyin yazısı: Yaratalım. Dilersek N~ t, 
adlı musahabe ve birçok ft~ıt 
edebt, içtimat yazı ve şiirler, 1 

rlll 

Baba biklyeai, Mimar Vedat ~· 
milll mimart anketine cevabı " 
Miut Mecmua bu nuıhaaile ıekis yafl" 
gtımJ9tlr. 

Kadın zarafetinin lazımı gaytİ 
müf~iki dolayısile de ipekli!~ 
harabiden kurtadıği için ço 

iktisadi bir ilact.r. 

!>ıhhat ve içtim.ıi muaveP:t 
k Al t' . ~ d 'I f-JıÇ ve a e ının musaa esı e. k• 

bir türlü mnhz.uru sıhhisi Y0 
0

• 

tur. Her eczane ve ecza .deP ıı 
larile Itriyat mağazalarındıı 

arayınız. 

lst. 4 Unca icra mcmurluğund~P ~· 
Birinci ticaret mahkemesince if. cır'° 

knrar verilen Z:.ırmayır Haın•ıı:ı ııııt!J 
efendi hakkında alncaklı~nn t~uflll 
muamelesi bitmlf olmasına ve eı-t' 
tarafından konkordato teklif edil~ 91! 
bulunmaaına mebni 29 Tcşrint't 11ııııl 
Cumartesi &'Ünü saat 15 te ~I~ 
lcra dairesi iflJ.s oduında alacak ııd•" 
2 inci toplanması yapılacııi' ıılP" 
k••!llcn veya tamamem atııc•lı,; 
k l bul edilenlerin ycvnl mcdrllrd• 
bul11nmalan ilin olunur. 

-----~ 
Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfİ 
GÜLHANE SER11UY A'(J 

MU ALLIMLERIND6r4 

Dahili, ve intani ha.talat• ~:: 
tolojik ve Bakteriyolojik ti'ıı1'' 
yeneler, bilhassa Ronı• ,ııo' 
ve Siyatik olanların aı: :ıaı:ıı 
tedavileri icra olunur. ~ı;,ft 
Adres: Babıali caddesi ~ 
kartısı 15 No. 1 ,,23 
Muayenehane: Telefon fstanb0 ~ 
lkametglhı : ,, ,, 

---~ 
'soN POS~ 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk g~ 
- ,ııl1" 

idare: lstnnbul, Nuruosdl 

Şeref sokağı 35 • 37 -Tc!"''>nı latanbul • 203 
.. .. 1 

PoL •• kutusu: lstanbul - ' os1ft 
Tclraf ı lstanbul SON r 

ABONE FİA Ti ~13ı 
TÔRKIYE - ~~ 

14!Y.) kr. 
750 " 
400 .. 
150 ,, 

ı Seııc 
6 Ay 
3 ,, 
1 .. 

77.JJ 
14Q() ,, 
Sl)J " 
so3 " 

Gelen evrak geri vcrilıne:ı:• 
tı:ı'll l'

lı!nlardan mcs:ıll~~ 

----------_ 9aJrfl 
Mes'ul Müdür: Halil 


