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SON POSTA Halkın ıazüdiln Hallı bunuala ,1r1r 
S ON PO S TA Halkın kulatıdm Halk bununla lfİtİr. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla aa ler. 

HALK FIRKASINDA 
\1 eni Teşkilat be Yeni 
Mühim Müzakereler 

'1illi Blok Teşkil Edilecek Değildir 
Hakikatte 

lfer iki Fırkanın Da ! ekdiğerile Mutabık 
ulduğu Nokta: içlerin-

de Fena Unsur 
Bırakmamakbr •• 

~kara, 8 (Huauai)- Halk 
lai.ı ile Serbes fırkanın milli 
~ hlolc teşkil edecekleri bak· 
it.. da latanbul gueteleriade 
~ edilen haber burada ba:p-

e karşılanmııtır. 

~Ortada blok kelimesinin 
~ e ettiği birliği gösterecek 
de... anlaşma mevzubiahia 
L_ ıtldir. B6yle birşey iki fır-
~ da aklından geçmemir-

Milli blok IAfı tundan ga
~: Halk fırkası, Serbes fır
'- letJalib içinde cümhwiyet 
"' İblcilip mefbumlanm teh
~Ye koyacak tınsurTann ça-
~iını iddia ediyordu. Ser
~ ~r~a erkana da Halk fır
ı....• ıçınde de bu kabil insan· 

il bulunduğum. söylüyordu. 
) l' ClŞrada muhtelif yerlerde 
d apalan tezahürata bu zaviye
,~. bakıldığı için ortaya bir 
b:Şe çıkb. Bu bulanık suda 
tı.ıı k avlamak istiyen fırsat
tt~~~ cümhuriyeti ve inkılabı 
ltrd •keye düşürecek hareket· 
~ c ?ulunabilirler mi ? İşte 

tı:ıdışe üzerine iki fırka da 
laı~ne giren, şüpheli, fena 
ti "Satlar takip eden kimsele
"'n ç.karnııya ve cümhuriyetin 

~aası noktasından birlikte 
b bı 1Ya lüzum gördüler. Mil
~bok .lifı bundan çıkmıştır. 
llıc 11ki Fethi Bey fırkasının 

teıkil' d .. h . >tt ı esnasm a cum un-
~~e inkılabı müdafaa mcse
' e Halk fırkası ile bera
~llfacağını söylemişti. Bi
)Q'eyh ortada yeni biqey 

li . . 
.._..illik fırkası, te,kilib içine 
'-l~ ~lnıu, bulunan bu kabn 
'd,11 C&_ Ve fena maka at takip 
~~lllaeleri çıkararak yeni 
L~ ~Gaı Yapmakla mqpldllr. 
~) aktanı ilzeri saat llçte >'... fırka içtimaı rece 
-, "-G a kadar devam etmiş t t't~&keratta en ziyade taı-

' ı...1;1lbna verilecek şekil 
~~lacak kimseler mev
' 

1 
edilmiıtir • Mute

'itı, ~: nıüf ettişliklerin ye
~ b~ "°e heyetleri tayini 
L_-)ttl~ kararların bu idare 
~ .•eı;ı tarafından müştere
~ llleaf bu suretle yeni 

allibelerin ve 
l~ üremesine 

2 iacl •aJf acla ] 

Gençlik Karşısında Hamdullah B. 

Türk Ocaklan Umumi 
Reisi Hesap Vermiye 

Davet Olunuyor •• 
~----__,- __ ,.___ 

An1caratla Türle Ocakları M•rlced 
Hamdullah Suphi Beyin ile fU mektubu aldık: 

Ocak balosunda çıkarmak is- " Hamdullah Suphi Beyin 
tediği iskandalden sonra ara- bugiinkli Hakimiyeti Milliye 
mızda çıkan dava Türk gazetesinde intişar eden uru• 
gençlerini de alakadar etmiye beyanatım bir handei istihfif 
başlamışbr. Bunu idarehane- ile okuduk. Herkesi kör, ile
mize gelmekte olan mektup- mi sersem zanneden bu ef~ 
lardan anlıyoruz. di, Ocakta yapbğı iıkandaliD 

Dün Ankaradan alb imza [Devamı 3 üncü Sayfada) 

~~~--------···-----------~~ 
Futbol, Atletizm Ve Boks ••• 

---· 

Dün, Çok Canlı Spor 
Hareketlerile Geçti .. 

Koıa Sonltll'ı1111 Dolnı H"f.calı Bir an.. -
( Spor laallerlerbab f laa n lacG saJfalanmwladu ] 

Veçhe 
Cereyan 

Etrafında Çok 
Etmektedir •• 

Harici Borçları~ ~=B=u=:g=ü=n=ü=n~M=e=s=e=le=l=e=rı=.n=d=e=n==;;;ı 
Umumi Bir Şekilde - -
Halledilecek yangı~ Var! 

Aakaradu haber verildiğine 
rlre harid borçlar hakkında Yazan: Atao/lu Ahmet 
lft8 aeneainde aktedilen iti- T • çocukluğumdan beri tüylerimi lhperten bir nara dla 
Waamenin filiyat ulıumda pce beni yatağımdan fırlatb. . 
lrüiH tatbik olmadı§'ı, glln geç- - UÇUl'Wll vaaar • .I Pencereyi açbm Baktım: 
tik,... daha ziyade a-•·-lmak- Baykıaf mrath birini sörd&m; bir elini ytizlQıiin bir tarafma 

w- .....,. koymUf ve ağmu gağe dojru açai'ak: 
tadır. - Uçurum vaaar •• .1 

Buglba, tediyata fuda Diye var kuvvetile bağınyor. Pencereden urktam, elleriaal 
ftl'lllekliğimiz nzerine, hamil- kulaklarıma dayadım ve dikkatle dinledim. 
lerin murahhaılan ile yeni Meş'um 1ea bu defa: 
m&ukerelerin açılması arife- - "Sefa mahallesinde Zevk aokağında Tufeyliler hanında 
ude bulunmaktayız. uçurnm vaaar!,, diye bağırıyordu. Rahat ve geniş bir nefes aldım.. 

Bu miinasebetle batıra e- - Bizden uzak 1 Dedim, yatağıma d&ndOm. 
Fakat yancı sut sonra ikinci, daha korkunç bir nara yeni· 

aulı bir tesviye tarzı gelmek- den beni yatağımdan fırlatb. Dinledim. Ses bu defa : 
tedir. Bu tesviye tarzı da ec- _ yangın vaaar ı t Diye bağırıyordu. 
nebilerin ellerinde bulunan Etrafa bakındım: Yangın filin eseri g6rUnmllyordu. 
lıiue senetlerinin peşin para Fakat ıes muttasıl bağın yordu: 
makabilinde makul terait ile - Yangın vaaar! Yangın vaaarl! .. 
defaten aabn alınmasıdır. Kulak verdim, nerede olduğunu anlamıya çabıbm: Ses dur· 

Cümburiyetin Feyizli 
Semereleri Budur ... 
Bu reaim, Cilolhuriyet bay

raanda, F eriköy<le, Mera
ıİİetçiyan mektebi talebesi ta-

madan: "Prim,, ciler meydanımn "Traşçılar,, köşesindeki "Ka
ıidehanlar,, sokağında yangin yaaarl! diye bağırıyordu. Yine 
geniş ve rahat nefes alarak: 

- "Bizden uzak,, dedim ve yatağıma döndüm. 
Fakat biru sonra üçüncil ve ötekilerden daha korkunç bir 

nara: 
- "Zelzele varl,, diye bağırmaya bqladı! 
Ben ihtiyarsız sokağa fırladım: Komşulan da orada buldum. 
Seı muttasıl { zelzele vaaar 1 ) Diye bağınyordu. 
Halbuki ne ben ve ne de başka birisi zelzele filin duy

muyorduk!.. 
Fakat mq'um ıes durmadan bağırıyordu. 
Artık bütiln mahalle ahalisi ayak üzerinde idi. Birbirine 

bakışıyorlar ve hayret ediyorlar. 
" Ayol, deli mi oldun 1 Zelzele nerededir. Biz hiçbir şey 

duymuyoruz. ,, 
Fakat meş'um adam inliyor, muttasıl bağınyordu. 
Nihayet yanına yaklaşbk, üzerine abldık: "Zelzele nerede?" 

' diye sorduk: 
"Görmüyor musunuz? Bakınız, bakınız! Göğün şark tarafın

daki ufkuna bakınız! Zelzele var, kıyamet kopuyor, mahşer 
oluyor.,, 

Gösterdiği tarafa baktık. Hakikaten göğün şark tarafındaki 
ufuk üzerinde nurdan yazılı şu üç kelime panldıyordu: 

" Hürriyet! Kontrol! Hesap ! .. 
işte uçurum, yangın ve zelzele 1 ! Gördünüz ya! 
Anladık ... Şarkı gümüşten bir aydınlıkla saran, bütün muhite 

rafından vUcuda getırilen gU- başka bir tazelik ve can veren, kalpleri sürur ve imanla dolduran 
zel bir gruptur. Ermeni va- şu ilç necat şulesini bu mecnunlar kıyamet ve mahşer alameti 
tanda.şlarımızın çocuktan bu diye ortalığı velveleye _verm __ i~lerl Acıdık ve yerlerimize döndük. 
tekille bir· Ciimburiyet timsali 
ricuda getirmişlerdir. Hocala- f Ocağa Yanaşan Kedi 1 
nm ve kendilerini tebrik ede- . . 
riz. Cümhuriyetin feyizli se
r.releri itte bunlardır. 

intihap Yolsuzluğu . 
~KIŞEHIR VE KONYA 
flEYETLERI MAZBAT ALA
RINI BUGÜN VERECEKLER 

Ankara, 8 (Hususi) - Es
kifehir ve Konya intihababn
da uaulanzlnk yapıldığına dair 
fiklyet mazbatalannı getiren 
Eakiıehir ve Konya heyetleri 
bugün bu mazbatalan dahiliye
ye tevdi edeceklerdir. 

Kuponlarımız 
Tebdil ediliyor 
Vakit geçirmeyiniz 

Hemen 
Matbaamıza müracaat ediniz. - Pist 1 Obur kedi... Sabahtanberi yedi;ia ciierlere 

doymadın mı ? ... 
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1r 1 Halkın Sesi 1 

Oün ile Bugün 
Arasındaki Fark 

Geçm .... tle bu ..... .,. ....... 
Wr maka,ae yapmak latetllk " 
Mllda , ............. burb 
arannda bayatlanacla .. sfbl bir 
fark biuettilderiai 10nhak. bize, 
faJUI dikkat ... ee•apla• Yeril
di. Nepecliyoruz: 

lbrahim B. ( Cinci meydanı 
36) 

- Hayabmdan geçen ime 

daha memnundum. Geçen M

neyi arayışım ve iyi buluşum: 
lktısadi buhranın geçen MDe 
bu gfinkilnden daha az telİriDİ 
göstermesidir. 

* Hasan Efendi (Tabim, Tak-
Iİm cacldai, 4 ) 

- Hayabmda ilin ıeçtikçe 
memnuniyetsizlitim artıyor. 

- Sebepleri ne olabilir? 
- Sebepleri efendim: lpia-

lik, ,.......,, 

- .... -~ 
- Bu kadar. 

• Hlleyin bey (Nura......,_, 
cadde.i, 28) 

-HayabmclnSepD -
claba çok memnadam. 

-Nedeaaca? -·-- ........... 
cLr. V erıiJer atu' p&Jor. 

* CeW Ei. (Çemberlitqta S) 
- Geçen 1e11e it yapabili

yordum. Bu sene yapamıyorum 
Çtlnldl aht, verit kıttır. 

* Hatice H. (Nmuosmaniye 28) 
- Kocam geçen MDe daha 

memnundu. Ba MM pek -. 
pn; 1ebebini aonlum: Kaza
namıyorum, İf)er du."PJI, ver
per ap diyor. Ben de bundan 
dolayı hayabmdan memnun 
dejilim. 

Jf. 
Ouwa Ef. (Küçtlkayuofya

da, Fınn 10kağmda 27) 
- Geçen 1e11e daha mem

mdam. 
- Neden, .... Nk•h• 
- SebeW: itler iri idi, 

..... arda. 
- Ewt. dalla? 
- Geziyorduk. Ejleniyor-

&lalr. Şimdi İle . İf yok, ,.... 
yok, cllkldwla kapamp kalayo-
IUL 

Profesör (Gabriyel) in 
(45) Lirası 

Be,oiluada latikW cadde
.. FrUllZ lefaretanaincle 
eturan Darilflnun midem. 
....... il. .. Gabriyel,, in ce
binden (-45) Bruı çahnm•fbr. 

- .SO_, . P-OSTA 

DABf LI BABB Günün Tarih 

Hırsızlık 
Yapmak 
isterken 

Eski Bir Sabıkah Bıça. 
iım Çekti, Ev Sahibine 

Hücum Etti Ve.-
Sabdmh Hllaeyia Sellllettin 

ela. pce lurmbk yapmak 
için V efa'da oturan tGtiin 
ameleainden Cemal efendinin 
evine gırmlf. Ewe bırs1Z1D 
tlrcliiini biueden Cemal Ef. 
odadU pk•ıı ft hırsızla 
JOz yüze elmiştir. 

Hınız f:llbattin hemen bı-
çaiuu çekmif ve Cemal Ef.yi 
IOI bajıiiııden yaralayıp ka
çarken 10kakta elinde kanlı 
haçap ile Jakalanmıfbr. 

Eski Metresini Dövdürdü 
Arap Mehmet namında biri 

Knmkapadaa geçmekte olu 
em metreli Mantiyoya arb
d.tlanaa dlYdllrmlf*. 

lzmir Halkı Neler Bekliyor? 

Vait Değil, V aitlerin 

Sebebi 
Henüz 
Meçhul 

Talebe Birliği 
Yakında ihya Edilecek 

Yerine Getirilmesini Tahta Kalede Bir 
•• j FmnCIJI Bıçakla Ağar 

Surette Yaraladılar 

Tap Talebe _.,... .. ,..
eeafmcla tıplı•• E"911 Sa.:: 
.... AH ••ur BeJba ••• 
napona ._... Soma .... 
..... hepat' 1 ........ " ~ 
.taİI OD llrahk IHr murafı, ....-
eaıf ıhterihnelDİf olm ...... 
.W.- kabul ebnedL Ali ... 
Ye Talat ~ blJ: S~ 
karar Yerdi. 

lzmir, (H.M) - s.bbiye vekili Bey tehrimize geldi ve gitti. _ 
Api umanda Dahiliye vekili de geleli. 1zmir halkı vekillerin, T abtakalede oturan Numi 
yajmur felAketine kaqı gösterdiji •••11iyettm müteşekkirdir. iaminde biri heatll alaplmw
Vekil Beyler ilk defa lzmirin feliketleri k&rflsında harekete yan bir, sebepten hamurklr 
gelmişlerdir. Fakat zihinleri kurcahyan bir mesele vardır: Abdullahı bıçakla kasığından 

- Acaba zelzele fellketlnde olduğu ıibi vaitlerden ntıkiil ap aurette yaral•mlf, ka,.m••br. 

Sonra Halit, Şenal, .., ........ 
Kimil, ŞGluG, Hamdi, M~ 
Mithat, Lemi, Bn.u ft ~ 
e.,ı.t ,... idare ...,... ~ 

. Ve • allaayet lmlcıl mlübal~ 
edilecek mi? r-1 

1 
ÇthıkG, zelzele feliketi bialerce vatandaşa açıkta bırakbğı 

zaman lmıirin ihtiyaçlarile allkadar 16rtınlllmtış, portatif evler 
yapdacaj1 Yacledilmifti. Zelzele felakebeCleleri hila toprak oda
larda oturmakta ve yapılan vaitlerin yerine ıelmeaine intizar 
etmektedir. 

Ankara - Fener Tenis Maçlan 

Ankara Beş, Fener Üç 

Sarhoşluğun Sonu yiizündea datdmıt olan --~ 
Akaaray' da Muratpafa 

1 Tlrk Talebe blrlltiaha u.,......... 
•• karpamclaki Meım.e: ı karar nrdL 

:ybaneainde kafalanm tat- 1 Değişecek Kanunlar 
llliyea oyuncakçı Halit, dijer ff•lrkınck Teddbtta 
Halit i8minde biri ile kavga Bulunacak Komisyon 
dmif. Oyuncakçı Halit cUpr - luaualarcla a,.ı-u ..:.:dt11t 14 
Halidi bmpkll _,,__ surette .AM.ada •• , .... •• .., ~~: 

.... 1 .. _...... lttlrak .... 
yaralamlf, bUnlan ayırmak ia-- v...._. da..t ec1u.. latuW "".-"~ 
tiyeu MOkenem de hafif m- laqJmk Nill r.,m o.-, lldıMI ~ 

--ı-- ...W O-• Narl, lçtlacG cesa ~ 
nlte .r--lfbr· <>JmeaJm. K..._.ell lera nW lul" ~ 
p Halit bçlDlfbr. K...ı ~ .. Aaluıraya rlblll 

Milli-Blok Oyun K t 
·K.. ... .,..... ,.,.ıac.. ~ 

a Z a n m 1 Ş 1 r Kunduracı Kunduracıyı 11uk·..ı., Adli,. Veldll Yunt ~ 

Y aladı ... ..., ..... ...,.... ...... Fi ''-:'.....-: 

-- ar "- a. .... ltla Wd T-Jls ,~ 
Teşkil Edilecek Dejildir 

.... ..... 1 laei •Jfacha) 

meydn Yerilmemaf cf&tlnll· 
mekteclir. Bu huamta en 
ziyade VW Bey (lzmir) 
Kalaç Ali, Haaaclullab Suphi, 
Recep, elki mlfettit Ali 
Nazmi Beyler lh 16ylemif, 
bilhH1a Vluf ve Hamdullah 
Suphi Beyler mutemetler ara
unda teaad&f ettikleri mlr
tecilerden bametmiflerdir. 

Bugln ·saat albda m&zake
rata devam edilecektir. Bu
,onkll farka içtimamcla ayni 
mevzu lizerinde mllzakerata 
devam edilecektir. 

Halk fırkası grupunda mevzu 
bahis olmua muhtemel me1e
lelerden biri de Gazinin 1eya-
batlericlir. Gazinin ıelecek 
intihapta namzetliiini Halk 

&rba --- kOJIDUI muh
temeldir. - . 

lllDUI 
R• Zalma•nm Nblk Şark 

...... alcltlrl 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Oldürüldü? 
Bu mlihim ifşaat ailailesinini 

oef1İne yakında bafhyoruz. 

f_ _ .... Faal Hallal Beria " ,,.--
Ankara, 7 (A.A.) - Fener- maYI -. Pft •rpa ha f1ft Balatta ot.na 1mDc1ana ......... .,._ ,.,...._.... ... ~ 

bahçe oymaculan De Ankara lraanmıfbr. t..ail Ef. ile Kantaralarda lam- ~~-iki~.-:: -
Spo .. :- Jmlllp te-:-Jla.: d &U Ef kira _,__ _., ""' 
·~ ... ı •• bu::-· Fenerli Mebmet-Tnllkcif- .~~ ~•--~da ka m ... t:..!a::d~"~ -,;Jj 

arum m~ •- ya- .....uen .......-w 9111 ~- ..mı 111ahakemelerl kaauawmd• ~ 
pWiaıftar. Altım tek ve tlç6 tine karp çaba Anbrum mlf, Ali Ef. bıçakla l1111ail Ef. .- wuat. .1s.-. ec1ecelldr• 
çift olmak bere tertip olunan Raa Denit- Rafla çifti .. çı ,ı yaralamafbr. koalaJoalar, ,.,. ,_.... .... ı.ı:: 
--.. •-~- F il caldudu. şamc:llllk 1naaı.a1, ~ua enerden Sait · e bunmıfbr. AakM'a, s. ...... " K•J• '*°ı.--
Ankaradan Hlleyia s-met Terki T eslihat .. .,... mlltaleel• ......... 

~'."° 0-1, 6-2 F- 0!--::::; ~ = Mr. Klayn Ankarada 
Faer bunm'f, biri benb.e Cenevrede Müukerat Am.UCa ticaret ..a.ı~ 4~ 

Fenerden Mehmet Reşat Ye 
Ankarada Rıfkı Beyler maçmı 
O - 6 ve 1 - 6 Ankara kazan. 
ID'fhr. Fenerden Tevfik, >.... 
karadan Ziya l>ervİf Beyler 
arumdaki maçı 4 - 5 ve 7 - 9, 
Ye 8 - 10 Ankara bzaamıfbr. 

Fenerden Zeki Beyle Anka
raclan Kerim Bey maçmı 

O - 8 " 8 - 3 Fener lruaa
ID'fbr. 

Fenerci• Sedat'la Ankara
daa laaft m•çnn 3-8 ve 3-8 
7 -5, 8-3 Aabra 1ra ............ . 

F enerclea Sedat Ye Anka
radaa Karakq maçı +8, 7-6, 

8 - 8 olank kılımı ft ikmal 
edilememiftir. Paur pi de
vam edilecektir. 

Fenerin Sedat - Sait çiftine 
kartı Ankaradan Kerim - Ser-
met Htıseyin oyoamıt. F euer 
kazanJDlfbr. 

Fenerin Sedat - Zeki çiftine 
k&rfl çıkan Ankaradan Sedat-

Açıldı.. ICl.,a ..... Ambrap ··..:-kalmafbr. ... • .,.... ...... ftlılH • 
.U... tarafıadan Juqalanmlfbr • .::;; 

S • Terki tealihat konferama Kla;ra Amerikanın Hulraaclaa 
ı s bk . ......... .......... ..... _.,... ., 

B 
açılllllfbr. 'f olarak Franaa lıımda 11,., eılmlda a1ıteJ11paı ,,.._ 

u sabah Botu ve Mar- ile İtalyanin ba!ıri tealibab caktlr. 

mara açıklanna ü çlkm&f, 1 hakkında bir itilif zemini bu- ' Madrit Hukuk Kor 
bm aeferler bozulmuftur. lunmuına çalıplacakbr. Kon- gresi Açıldı 

ferana nisan ayında ihzari ma- Madrlt Hukuk kon~~ 
Mösyö Grandi hiyette bir içtima daha akte- Alfou tarafuadu -·~__.a.. 

Koa • alb -C~-
Roma, 8 (A. A.) - Ajam 

.. Stefani" Hariciye Nama M. 
Grandinin iatifuuu haber Ye

ren bir lnıiliz pzet•nin 
bu haberini ı&lllnç olarak tay. 
sif ediyor. 

Garbi Anaclolucla 
Yağmurlar 

İzmir, 7 ( H. M. ) - Garbi 
Anadoluda kq giriminde bll
ylk yajmurlar yatmıya bq
lanufbr. Yatmurlarm b6yle 
ftktincle yaimua ~ecek 1tr 

neain iatibaallb ~in çok fay
dalıdır • . Anadola balla ftZİyet
ten memnundur. 

decektir. Murahh11nmz Tevfik ~J tiae aur~ 
Rllttl Be" Sofyadan ve 8eJ- Mu.WUttln Tdu B. intihap ~ 
pttan ıeçerkm Balsar ve mlftir. Sefaret kAttbl Bell~ 
Sup bilkGmetleri tuafUlcla .. •lfahit aıfatile kon ...... 

IMWuuaattm· 
.ıtmlıamıftır. 

1 
Belediye Haberleri 

üail IADII 1 -i~e=~,... 
Rm Zabd811nın Nlnk Şuk 

pbul mldGril 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasd 
Öldürüldü? 

- Hatlarm çifte te 
batl•aıcaktar. a .~ 

Tigatro Ve Hal - ,.,,,.-_ 
pupa projeleri tanzime ~ 
luufbr. Alb aya bdar ""' 
recektir 

Kar~nlılc Sokaklar-.~ 
rİD bazı 1erlerine vazma ~~ Ba mllhim :ı.. •• t Iİllil-:..:.. 111"",. .. ,.. - verilm bq JOz limbaDID 

nıııiDe yakmcla bqlıycwz. kine bqlaııDUfbr. 
( DeYamı 3 indi .. ,.,...., 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. 
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Vergi Yükü MiJndericatımızın eok- 1 
Niçin }'" luıundan dercedileme· ~ 
Hafi/letilmiyor? ı, miştir. Özür Dileriz. 

M. ZEKERIY A -.-i 

Geçen aün bir mektep ara• 
bacısile konuşuyordum: 

- Hanıi fırkaya rey Terdiıa; 
cled· un. 

Bill tereddüt: 
- Serbeı fırkaya, cevabım 

•erdi. 

- Niçin ? dedim. 
Atlarını durdurarak arkaya 

d6ndu ve: 
- Efelldi, dedi, ben bu 

llıektepten yirmi lira aylık 
llının. Benden senede kırk 
Ur, vergi alırlar. Belki bu 
•ergi yükü hafifler. 

iC 
Adanadan yeni i'elen bir 

arkadaş anlahyordu : 
- Vergiler fakir hallan U

terinde ezici bir ytık olmuş
tur. Geçen gün sokakta pa
llıuk masarası satan bir ada
llıuı albndan yatağını alıp 
•a.ttııar. Kaç köylü bilirim ki 
"ergi memurlan ateşten ten
teresini alıp çorbuım d6k
llıiiş ve tencereyi haczetmiştir. 

Bursa da 
byordu: 

~ 
bir kitapçı anla-

. :- Bursanın tahsilat şubel~ 
l'ini bir ziyaret etseniz çok 
'cıldı ve meraklı sahnelere 
la.hit olursunuz. Vergi vere-
tlıediği için haczedilmiş eşya 
lraauıda çocuk beşikleri, ya-
~~~r, yemek kaplan vardır. 
.a~ esnaf bu kazanç vergi

linin alhndan kalkamıyor. 

* Köyleri dolaşan bir Maarif 
llıilfcttişi anlahyordu: 

- T eftit esnasında uğra
dığun köylerden birisinde 
t~~il memuru ihtiyar köylünün 
b trınden on lira vergi istiyordu. 
id~ ihtiyar, köyün en fakiri 

6 
1:. Bir karısı ile, bir çift 
k~züııden başka hayatta hiç.bir 

ftyı yoktu, vergisini veremi-
Y0rdu. Tahsildar eşyasını 
:Pt~deceğini söyledi. KöylU, 
hıtsıl.darla birlikte bizi de ku-
. CSıne ~ötürdü. Toprak üze-
~~de kirli bir yataktan başka 
l ırşey yoktu. Yatağını gös
trerek: 

Cld - Bu, nasıl olsa, borcumu 
~enıez, bari canımı al da 

rtulayım, dedi. 
lınf ikkat ettim, beyaz ıaka-
1 a.n büyilk yq tanesi yuvar
"'1yordu. 

* ı lialk fırkası ifUPU içtima-
ai11da, vergilerin tarh ve tah
Ço'k tarzındaki hatalar llı:erinde 
,_ duruldu. Hükfımet te bazı 
t~~~~-:rha hafifletilmeai lizım 

F ıgıni kabul etti. 
ti} akat bu hafta meclise -ve
~~11 bütçeyi tetkik ettijimiz 
~ lltı sukutu hayale uğruyo
r-ıc Bütçede yapdan tasarruf 
"e 8~ar üzerine yapılm11 sun'i 
li,~ıri bir oyundan ibarettir. 
h atte tasarruf edilen bir 
~'Y 0lınadığı için, verıUerde de 
l',-;:; tadilAt yapılmamıfbr. 
)ad edilen vergiler de en zi
~ tGccar. ve sanayi eahabım 
~l t•r eden kısımlara aittir. 
hlt öylüye ve fakir halka 
... ,tn °lan veıyilero dokunul-
~ 11br. 
~ u. hareket, hnkiimetin halk
~tlt~y~~c tüccarı ve fabrika-
t•L· rı Qlllla k . . . ~p e .... ye etme sıyasetini 
~ tli d ~gı~i gösteren en kuv
hllltn tlildır. Binaenaleyh bu 
Jlı, ~et: Halk bükfımeti de
htııııı b'et ve sanayi erba
' h ıtk'1ınetidir. Halk Fır
,._ ,,• ın fırkası dejil, tnc .. 
' 

6 
fabrikatörlerin fırka-• 

1. - lnaan, hayvan •ibi çıplak ve hayvaıa 
gibi fuurıuz doj'ar. 

2. - Cemiyet oaa elbile fiydlrlr H 

içtimai ıuur verir. 
S. - Fakat ltuı IDaaıılar, en medeni .tblselcr 

içbade bile hayv- tah•lyetlerlal kunctle muhafaza 
ederler ve tuıırcl- ınahıuıadur1ar. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Dahiliye Vekili Sovgetlerin 13 üncü Yıl Dönümü Türk Dostluğu 
Belediye intihabına Ait 
Şikayetleri Tetkik Ediyor 

Macaristanda Lehiınizde 
Moskovada Muazzam Neşriyat Yapılıyor 

İzmir, 7 ( H.M ) - Dahiliye 
ve Sıhhiye vekilleri bu sabah 
hareket ettiler. 

Şükrü Kaya Bey Manisa, 
Balıkesir ve Bursaya uğrıya
cak ve yolda bazı tetkikat 
yaphktan sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Şükrü Kaya beyin bilhaua 
bu üç şehirde durmıya lllzum 
görmesinin sebebi, belediye 
intihabı esnasında buralarda 
yolsuzluk yapddığı hakkında 
kendisine gelen muhtelif mn
racaatlan mahallerinde tetkik 
etmek arzusudur. 

Sıhhiye Vekili Maqiaadan 
aynlarak Afyon tarikile doğ'
ruca Ankaraya dönecektir. 

Bulgar Kıralının Affı 
Sofya - Bulgar kıralı, pren

ses · Civanna ile izdivacı müna
sebetile (1500) mahkftm hak
kında af emri vermiştir. 

Bir Geçit Resminde .. 
- ·----

İki Yüz Bin İşçi Hazır Bulundu .. 
Moskova, 1 (A. A) - Teırinievvel ihtililinin 13 üncll 

yıl dönümll dolayısile Moskovada bllyllk tiyatroda hnkdmet 
azalan, sendikalar mümessilleri, fabrikalar murahhulan ve 
ecnebi heyeti murahhasalann iştirkile muazzam bir içtima 
aktedilmiı ve (Kalenin) dahili ve harici vaziyet hakkında büyilk 
bir nutuk irat ederek emperyalistlerin Sovyet dumpingine 
karşı mücadele perdesi alhnda Sovye Rusya itlerine mudahaleyi 
istimdat ettiklerini söylemiı ve demiştir ki: 

"Fakat her namuslu insan bilir ki biz harp aleyhtarıyız; bü
ttin kuvvetimizle harpten içtinaba gayret ediyoruz. Bu müna
sebetle Sovyet Rusya'da şimdiden birçok yeni fabrika, mektep 
ve hara milesseleri açlmışbr." Meskova'da yapılan resmi ~eçide 
250 bin işçi iştirak etmiştir. 

Rikof Hasta Kabul Resmi 
Moskova, 7 (A.A) - Sovyet Ankara, 7 (H.M) _ Sovyet-

Rusya icra komiserleri reisi 
Mösyö Rikof ahvali sıhhiyesine lerin yıl dönümü münasebetile 
mebni bir ay mezuniyet sefarette bir resmi kabul 
almıştır. _yapılmıştır. 

yeni İktısadi Çankında Yaphnlan 
Bina 

Kanunlar 
· ~ İki Fırka 

Çankın (Hususi) - Kayln-
Ankara, 8 (Hususi) - Or- niln yardımile yaptırılan yeni 

man kanununun müzakereıino 

Ankarada Bir Binanın 
Ayn iki Kısmında 

Çalışacaklar .•. 
Yann İktısat encümeninde bıaııı- bina (Belediyenin yeni binası) 

__,. · · alh d b l d. al Ankara, 8 (Hususi) - Halk 
lanacaktır. Elde hazır bulunan . ısmı n a e e ıyeye m 

fırkası merkezinin yarı yarıya 
maadin kanunu ile yeni it edilmiştir. Bu bina, Halk fır• Serheı fırka ile taksimi mev-
kanunu, birlik olarak ay so- kası için yaptırılmak isteni- zubahiıtir. Serbes fırka da 

Budapeşte, 1 ( A. A. ) -
Meb'usan meclisi hariciye en
cllmeni ve Turan Macar cemi
yetinden sabık nazırlardan 
(Bekar) buglln (Beşti Hirlap) ga
zete sinde (Türk kardeşlerimiz) 
serlevhası altında bir makale 
neşretnıiştir. Makalede iki mil
letin kısa bir tarihçesi yapıl
dıktan ve tarihi hailenin iki 
memleketi asırlarca birbirine 
kartı mücadeleye sevkettiği 
kaydedildikten ıonra yeni Ga
zi Türkiyesinin tamamen milli 
bir Türkiye olduğu beyan 
edilmektedir. 

İntihap Şikayeti 
Çankırı Da Hükumete 

Müracaat Etti ... 
Çankırı, (Hususi) - Beledi

ye intihabında usulsüzlük ol
duğu iddiasile fesh ve iptali 
için Dahiliye vekaletine mü
racaat edilmiştir. Feshi icap 
ettiren esbap kanunun 24, 32, 
38 ve 41 inci maddelerine te
mas eden hadisele!"dir. 

iktisat Vekaletinin 
Binası Y apılmıyacak.. 

nun~ M~~ hey~ umu~- ~y=o-~_u=.===~===~~~-b=u=~==m~U=h=m~~~il=d=~~--~-~ 
yesine sevkedilecektir. lktısat 
vekaleti bu sene bunlardan 
başka yeni birkaç kanun da
ha hazırlıyacaktır. 

Ankara, 9 (Hususi) - İk-
1 hsat veklleti için yeni bir 

bina inşasından sarfınazar edil
miıtir. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Günün Tarihi 

SANDALCININ KATiLi- Top ... cle 

bir ka.ga aetlccslnde saaclaJca AbmWI 

Bldllrea Ömer adliyeye Yerllmlt ve ev· 
rakı bqlncl mllat-tlkllfe tndl eclJl. 

mlftlr. 

OKMEYDANI CINA YETi - Geç
bafta Lt\tfl7e H. isminde bir kacluala 

birlikte Okm•ydanıadaıa ıeçea HU..Jla 
Şllkrü Ef. fam.inde biri, hO.tyetl meçhul 

bir ıahıı tarafında11 katledllmltti. 
Zabıtaca bu clııayetia faili olarak 

yakalaDAn Ömer IHılnde Mr tahıs acl• 
llyeye Yerllmlttlr. 

RANDEVU EVLERi - Gctea q 
urfmda zabıta (lS) randHu e.t kapatıl• 
mı4tır. Bu evleri lflctenler "Fuhp 
tahrik,, c:llrmlle mahkenae1e verlhalf· 
!erdir. 

A 

Ali Karar Heyeti Gene 
Mi Toplanacak? •• 

Hc7eU mahıuaa ve Ali kar• be,. .. 
tine• d01ya1anDUl tetkikine vakit bulu· 
namıyarak baklannda bir karar veril .. 
memlt olanlana hllktlmete ve MeoUH 
mllracaat ettikleri, bu mllracaatla.nn 
Macllı istida encllmenlne hanle edlldJll 
.. Ali karar heyetinin kuıa bir mllcldet 
lçla faaliyete reçaeal maJuacllle J'W 
bir k-un çıka.nlmaıı ihtimali '"11-du· 
p haber verilmektedir. 

Ankara - Ankaraya Bu defa Madam Marşan 
her gelişte, burada, ekse- isminde diğer bir muhabir · 
riya, Türkiye namına pro- kadına rasgeldik. Bu da 
paganda yapmakla maruf ıaliba bir Bulgarmıf. Ne
geçinen bir ecnehi kadm reden geldiği, ne yaptığı 
muhabire raıgelinir. Ge- malilm deiilnıif. Fakat 
çen defa Madam Pavlova Türkiye lehinde propagan
iaminde bir muhabir ılSze 

da yaphjma bizi ikna 
çarpıyordu. Bu kadın bir 
Bulgardı, bir İtalyanla etmit ve hllkfımetten hayli 
evlenmiş, sonra F ransaya para ıııdırmıf. 
ıeçmiş. Şimdi Pariı goe- Tahkik ettik: Her sene 
telerinde Tiirkiyc lehinde bu kadan muhabirlerde• 
yazılar yazıyormuş. "Gazi- birkaçı buraya gelir ve 
nin memleketinde,, ismile bizden muhtelif şekillerde 
bir de kitap yazmlJ. Fran- para alırlarmış. 
sada sablmıyan bu kitabı- Kendi lehimize propa
nı burada satmıya çalışı- ganda yaptırmak için bu 
yordu. Öğrendim ki bu· meşhur meçhul mubarrir
kadm bu hizmete mukabil leri bulmakta gösterdiği
hlikümetten hiç olmuaa miz meharetten dolayı 
beı on bin lira para al- doğrusu biz, hükümeti, 
Dllf. t tebrike şayan görllyoruz. 

l.t.r llUlll, ister inanma/ 

. 

Çankırı da 
Millet Mekteplerine 
Büyük Tehacüm Var .. 

Çankan - Bui\in · millet 
mekteplerinin derse bqlama 
merasimi yapıldı. Gazi Pap 
ilk mektebinin spor meydan
hğında yapılan bu merasime 
bütün memurlar iftirak etmif 
ve ilk mektep talebelerinin 
geçit re.smi ile tes'it olunmuı
tur. 

Kaleden ablan toplar bu 
merasimi iliıı etmiş, bütün 
mektep talebeleri önlerinde 
davul, zum~ ile memleketi 
baştan başa dolaşmışlar.lır. 

Gündnz bu şekilde açılan 
millet mekteplerinde ayn-
ca merasim yapılmak sureti) 
derse başlanmıştır. 

Bu sene diğer senelere n -
za:-an daha büyilk bir alik 
vardır. Hattn teşkilat kafi gel
mediğinden bir kısım talebeyi 
gt!lecek seneye tecile mebu
riyet huıl otmUJtur. 

Gençlik Karşısın
Hamdullah Bey 

(epej..(ft pUJ l IJ8.IW\ ieg) 

efkln nmumiyede icra ettiği 
ıui tesiri miidafaa ve tahfif 
edecek yerde phsa ait bir 
meseleyi Tiirklllie ve Türk 
zabitamna teşmil etmek 
suretile usuçunu te dit 
ve taz'if ediyor. Hakiki 
Türklerin bu Türkçü beyden 
beklediği şey, böyle safsata 
detil, meskt\t kalan sekiz su• 
alinizin cevabıdır. Yoksa ocak 
yasasının arkasına gizlenerek 
bütün Türk gençlerinin ve 
Türklerin alakadar bulunduğu 
bu meseleleri kendi aralarında 
gizlice mi halletmek istiyorlar? 

Gençlerden: Ertuğrul KAzim, 
Vehbi Tufan, M. Bekir, Hayri, 
Fadıl, D. Sabri. 

"" Diğer bir kariimiz HamduJ .. 
lab 8. hakkında ıu malümah 
veriyor: 

Berlin Kulübünden 
Kovuluş •.• 

., Hamdullah Suphi B. umu• 
mi harp içinde ittihatçılara, 
bilhassa Bahriye nazın Cemal 
Paşaya dehşetli iltifat eder, 
yüz sürerdi. Hatta Cemal Pa .. 
şadan gördüğü maddi, manevi 
yardıma mukabil ocağa Paşa• 
nın bir resmini asmıştı. 

Bu resim yüzfinden Ziya 
Gökalple aralarında ihtilAf 
çıkmıştı. ittihat ve Tarakki 
merkezi umumisi azasından 
olduğu halde Ziya Gökalp 
bu dalkavukluğa tahammlll 
edememiş, ocağa hayatta olan 
kimselerin resmi asılamıyaca .. 
ğını söylemişti. Bu re.sim son 
zamanlara kadar İstanbul 
ocağında asılı kaldı. 

Fakat lttihatçaların bukadar 
yardımmı gören Hamdullah bey 
mütareke esnasında Berlind bu• 
lunan Türk kulübnnde bir iki 
bin kişilik talebe huzurwıda 
İttihatçıların, bilhaua T alAt 
ve Cemal paşaların aleyhinde 
söz söylemi ye cür'et etmiş ve 
talebe tarafından kapı dışart 
edilmişti.,, 

* Behçet isminde fakir ve 
kimsesiz bir talebenin amcasa 
olduğunu söyliyen bir kariimiz 1 

de bize Hamdullah Beyia 
Maarif vekaletine ait bir vak'• 
anlatıyor: 

"Behçet denilen bu çocuk 
bir şehit yavrusudur. Leyli 
mekteplerden birine girmek 
arzusundadır. Hamdullah beye 
( o vakit Maarif vekili ) müra· 
caat ederek bir mektebe ya· 
zılmasmı İltiyor. Yer yok, ce
vabını alıyor. Fakat çocuk gir· 
mek 1 istediği mekteplerdeki 
meccani talebenin listesini te
darik ediyor. 

Bu listede bir çok meb'wı 
çocukları vardır. Bu listeyi 
Hamdullah Beye götürüyor. 
Ve; Zengin çocuklarına yer 
varken kendisine niçin yer 
olmadığını oruyor. O vakit 
Hamdullah B. "abileşiyor, 
çocuğu huzurundan kovuyor." 

Bugünlük bukadar. 

Yeni Fırkanın 
Çerkeş Ocağı 

Scrbes Cumhuriyet fırkası
nın Çerkeı kazasa ocağı hü
kümete beyanname vererek 
teıkillbna başlamışbr. 



4 layla 

.;4or 

· ft1 Yeni .. Kanun İle 
A J [ E J l Z Para Mükafatı 

•• 1 

ftlUSABftHAlftftl 1 Vey~ Mad~lya 
iki Rekor Kırıldı .. 

Verılecektır .. e 

Atletizm maçları dün saat Halk ile yakından alakadar 
onda . F enerbahçede y~pıldı • olmak isti yen ender kanun-
ve dıkkate şayan netıceJer . . . . . v. • • 

verdi. Bu neticeleri sıra ile lardan hırını teşkil ettigı ıçın 
kaydedelim: . . " Hıfzıssıhha •: kanunu büyük j 

100- 1 Suphi Beşıktaş. 11, bir memnunıyetle karıılandı. 
6. il Tevfik Bahriye. IIl Hüse- Ev · · d ki ı harfi 
..ri A d l ger, ıçın e esu ar ,.n na 0 u. harf" b'k d'l bilin' k' 200 - 1 Enver Bahriye 23,3 ıne tat ı e ı e e - ı 
il İsmail. llI Haydar Bahriye. bizce edilmelidir-halk arasında 

400 - Ziya A. H. 54,6 il büyük bir alika uyandıra· 
Amira Y. Y. Dl Bedi Anadolu. caktır. 

800 - 1 Ziya A. H. 2, 11,4. 
il Seyfi K. A. 111 Selahattin 
Beşiktaş, 

1500 - l Mehmet Beşiktaş 
4,34,8, il Hüseyin, 111 Muhsin 
Beşiktaş. 

Bu kanun icabı olarak hü
kumet altı ve daha fazla çocuk 

1 ıahibi olan anneler için bir 
para mükafatı kabul etmiştir. 
Para istemiyenlere de madalya 3000 - 1 Mehmet Beşiktaş 

9,29 (Yeni Türkiye rekoru ve-recektir. 
eskisi 9,33, Mehmet) il Pana Altı ve daha ziyade çocuğu 
9,50,3-5; III Muhsin Beşiktaş mevcut olan anneler hükümete 

5000 - 1 Mehmet Beşiktaş 
17,05. il Çanakis Y. ili Pasom
yadis Y. Y. 

l 0,000 - 1 Mehmet Beşik
taş 35, 14,6 (Yeni TUrkiye re-
koru. Eskisi 36, 15) il Karavas 
Y. Y. 38,0l; 111 Vahit Bahriye 

müracaat ederek bu kanunun 
verdiği haktan istifade etmek 
istediklerini haber verebilirler. 

Fakat bu işle uğraşmıya 

vakitleri müsait değilse biz 
meşgul olabiliriz. Çünkli teş-

kilatımız buna müsaittir. 

Bunun için behemehal grup 

halinde bir aile fotografisi, 
sarih isim ve adresle bir-

likte matbaamıza gönderilme

lidir. 

Bu vait, bir ahtı kabul et

mek değildir. Yapmak istedi-

Siz İşinizi Takip Faşizm, A:vru
Edemezseniz Bu paya Hakim 

Vazifeyi Bize 1 Olacak Mıdır? 
Bırakın... I · Kont Betlen, Ankaraya .... 

yahati hakkında "Peşler Logl,, 
ğimiz şey, hükumet nezdinde gazetesi muharririne oldukça 
hakkımzı aramak, bütlln mua- mühim bir beyanatta butuıı

neticeyi muştur. Kont Betlen diyor Jd ; meleleri yaptırmak, 

de tebliğ f eylemektir. 

~ 
onda, Ankaraya seyahat arıtl .. 
ıu çok eskidir, hatta geçell 

Yeni Hıfzıssıhha kanunun- nisandanberi buna karar ver 
dan istifade etmek istiyen iki 
aile daha fotografilerini bize 
l'Öndermişlerdir. 

Bunlardan yukardaki resim 
Aksarayda, Bllyük Unga da 
Mustafa Kemal Pş. cadde-
ıinde, karagöz Koçouun arsa
sında (24) numaralı barakada 
oturan Bitlisli Cebrail efendi 
ailesini göstermektedir. Bu 
ailenin sekiz cocuğu vardır. 

Aşağdaki resim ise Ak
ıarayda, Hasanalemi mahal
lesinde Kınktulumba cadde-
sinde 11 numaralı medresede 
oturan Bitlisli Sait efendi aile
sini gösteriyor. Sait efendinin 

yedi çocuğu vardır. 

miş bulunuyor. Türkiye hü1<6 .. 

metinin davetini çok büynl< 

bir memnuniyetle kabul etJJ>İf· 
Buna sebep te yeni Türkiyec:lt" 
ki değişiklikleri gözile görıııelı 
arzusudur. Kendisinin TürkiY~ 
Reisicümhuru ile görüşme~' 
yalnız bazı iktısadi meselef erıı> 
halli için değildir, ayni zaI1l8ıı .. 
da iki memleketi alakadıı.t 
eden siyasi meselelerin de dıı
ha mükemmel bir inkişafa 
doğru yürümesini temin etıJJelı 
maksadiledir. 

Faşizm Bir Dünya 
Hareketi Midir?.· 

F · b ·· k d yal-aşızm, ugune a ar, 
nız İtalyaya mahsus bir inkıliP 4X 100-1 Beşiktaş (Hayati, 

Melih, lbrahim, Suphi) 48,6. lI 
Y. Y. 49. III Anadolu. 

4 X 400-1 Bahriye (A. Baha, 
Sükrü, Haydar, Tevfi) 3,50,6. 
f I Beşiktaş. 

Yüksek atlam - 1 Melih 
Beşiktaş 1,65, il Asmanidis 
Y. Y., 111 Andra Y. Y. 

Uzun atlama - Tevfik Bah· 
riye 6,50 ( Yeni Türkiye 
rekoru, eskisi 6,43 ) il Asma
nidis Y. Y.; ili Şeref A. K. 

Türk Evlatlarından Kuvvetli San' at ar Niçin 
Yetişmiyor? Mualliın Vahit Beyin Taksim 
Heykeli Hakkındaki Yazısının Hataları ... 

fshareketi zannolunuyordu. 
kat ( Hitler ) in Alınanyad.• 
kazandığı intihap muvaffa){~-

. d F . . ,, .. 
yetın en ıonra, aşızmın ,, 
hanşümul bir inkişaf kazandığt 
söyleniyor. Hakikatte her itı' 
kılap, mahiyeti ne '>lursa oısutlr 

1 

etrafa sirayet kuvvetini hıı.İı: 
dir. Bunun için Faşizmin beY 

Sırık - 1 Sadri A. K. 3,05. 
Il Sadık F. B. 111 Vedat Bah
riye. 

Üç adım - 1 Selim 13,02. 
il Tevfik Bahriye 12,81. Ill 
Melih Beşiktaş 11,87. 

Disk- l Veysi 35,38. il Se
lim, 30,85. m Faruk Anadolu. 

Gnlle - l Veysi 11,97, 2 
Kizım Beşiktaş, ,a Aamanidis 
Y. Y. 

Cirit - 1 Nuri Beşiktaş, 
46, 1 1. il Selim 44,65. 111 M. 
Nedim Beşiktaş 40,86. 

Müsabakaların umumi neta
yicine nazaran puvan hesabile 
Beşiktaş birinci, Bahriye ikinci 
l'elmektedir. 

Boks Müsabakalan 
Programın giizel olma.una 

rağmen illnlann .zamanında 
yapılmamuı ytizibıden boks 
mllaabakalarında fazla seyirci 
yoktu. 

Günün ilk pyanı dikkat 
müsabakası Maka ile Agop 
arasında oldu. Maka kendinden 
.Ucutça hafif olan rakibine 
karşı sayı hesabile galip gel-
mek için hayli güçlUk çekti. 
Bundan sonra Rup'::n, Mar
ıeli, Y orgos (ta Nazareti 
yilksek farklarla mağlup etti-
ler. Maamafih Marselin ikinci 
devrede aşağı bir darbe alarak 
hayli sarsıldığını, ve buna 
rağmen maça devam ettiğini 

kaydetmeden geçmiyelim. Son 
olarak Yunan şampiyonu An
gelides, Muladoviçle, Kemal de 
Franki Martenle ikişer ravunt
luk iki gösteriş maçı yaptılar. 
Bilhassa Kemalle Fransız ıam
piyonu arasındaki gösteriş bü-
yük bir alaka ile seyredildi. 
Sevimli Kemal pek çok al
kıılnadı. 

Memleketlmb;de aan'atklr yetlttlrme-

ahı ancak onlara ehemmiyet vermekle 

olablleceilnl kabul etmlt ye bir çok 

yerlerde oldujıı ıfbl, aon :r.amanlarda 

lsmlr abtdealnln de Mösy8 Kanonlkaya 

havale edlldltlne kwp durulurken 

29-10-930 tarihli Milllyet l'al:ctealnde 
(Vahit) lmıulle TakJılm abidesi hak

lmıda btr makale okudum. 

Dotruaunu söylemek ll:r.ımgellrH 

Vahit Beyin Sinyor Kaııonika lehinde 

bapa batıra çalclıiı bu methiye 

davu1unwa rUmbUrtüall kulaklarımı 

rahataız etti. 

Galiba buılanmıxm ıözOnde ecnebi 

pirelerbal deve gören bir 18:dllk nr ı 

bunu tek ııöıtlne takanlar blle IStekJ 

g5zlle doi'ruyu blraıı: olsun l'l>rmek 

kudretini kaybediyor. Allah Allah L. 
Neye bu kadar ecneblpereat olduk 1 •• 

Vahit Beye g8re (Bu abidenin san'at 

loymetiae doyum olmumlf !.. FlgUrler 

98yle nulk, bayi• manidar !.. Mllsyö 

Kanonlka bu abldesile yalnııı: latanbulun 

Tak.tim meydanım detfl, dlfer tah· 

uerlerile Ankarammn da teıylnlne 

hizmet etmltl. Bu eserler TUrk ruhunun, 

TUrJı: duypsuııun birer tlmaali lmltll .• ) 

lnaan o Gç ıOtunu okuduktan sonra 

Kanonlkanın Kayaerlde dopUf Anka

rada okumu,, mlllt harpte d8rt yerinden 

kur1un yemit ( Halisilddem ) bir Tlirk 

Ödemiş Heyeti 
lntihabattanberi 

Mevkuftur .. 

l.zmir, 8 (Hususi) - Bir 
hayli zaman evvel tevkif edi
len Ödemiş Serbes fırka 
heyeti el'an tahliye edilmemiş
tir. Vali, Dahiliyeye, mevkuf 
heyetin gizli toplantılar yap
bğını ve halkı hükumet aley
hine teşvik etliğini bildirmişti. 
Bu isnat üzerine ocak heyeti 
vali aleyhine bir iftira davası 
açmıfbr. 

çocuğu, bir vatan kahramanı olduğu.na 

inanır ; bu abideleri onun tahacc:\ir 
etmlt lhtlauatı ıı:anneder ... 

iddiaya lapat latemedikçe, bu bir 
aürü llkudının da dellllııl aramak 

Uizumsuzdur. 

Vahit Bey bu eserlerin güzelli
ğine 4ahit olarak şunları aöylü· 
yorlar: (Modem bir istilde .. ) (Bu 
tipte bir abide yoktur.) Bunların 

manasını anlamadık. Yani 4imdiye 
kadar kimsenin aklına getirmediği 
acayip bir biçimde mi demek isterler? 

(Mermerlerin mecmu sıkleti 66 

metre mikabı 66 X 2800 = 184800 
kilogram, abidenin fevkani kıs-

mını teşkil eden takı:ıafer 3600 
kilogram ağırlıitndadır.) ribi ma-

kaleye bir hesap pusulası girmit; 
bu Mkletler abidenin aan'at kıy

metini tartmak içinse Galata ku· 

lesinin en kıymetli abidattan ol
ması lazım gelir. 

Hele heykellerin ltalyadan kı
rılmadan naklini o kadar hayrete 

ıayan görüyorlar ki, insanın cerri 
eakalin mevcut olmadığı bir ta-
rihte Mısırdan getirilen dikilitaşın 
karşıaında ibadet edeceği geliyor. 

LAkırdıyı uzatmadan tunu aöyliyellm 

ki, biz Vahit beyin takdirine zıt sebep• 

Meyhanede 
Dün Gece Sunturlu 
Bir Kavga Oldu 

Evelki gece saat 1 1 de Ga
lata nhtımında panorama bira
hanesine üç Macar gelmiş, iç-
meye başlamışlar. Macarlr içer
ken, neden dolayı bilinemiyor, 
masalann yakın olan bir adam· 
la kavga etmişler. Kavgaya 
birahane sahibi Hasan efendi 
de karı.şmışbr. Gerek Hasan 
efendi ve l'erek diğer zat 

ler buluyoruz. Birkaç tanesini aayabmı 

Abidenin iki tarafındaki l'uruplnrda 

bulunan Gaxi Hazretlerinin heykellerin• 

de çehreler biri birine benzemez. Belki 

Vahit bey "birinci harp dolayıallel rldal 

taap Ue pirayedar, diğerini muzafferi

yetin aüruru neş'edarile bahtiyar,, g8a· 

termekte llıtadın nakrı slhlrklnnıJ met-

hil tlzkl.r ederek Sinyor Kanonlkanın 

kurnaz bir avukatı olmak lıtlyecekle;. 
dlr. Fakat bilyUk mUncinln Kocatepede 

alınan fotoğ'rafisinden iıtlnaah edilen 

heykelin elindeki sll'arayı 1'8rmlyen hey-

keltrat o pozu aynen kopya ettlji 

için aa! kolun vaı'lyetl ifadesiz kaldı-

iJııa mGnuip bir mana nreme:iler 
ıı:annederim. 

Beyoğluna müteveccih cephe
deki heykelin ileri uzanan sağ 
elinde ilk üç parmağın açık, ikl
ıinin nim kapalı oluşu ıan'atka

rm Papa diyarı mahsullerinden 
olduğunu gösteren en canlı bir 
delildir. Vahit Beyin iddiasının 

aksine olarak M. Kanonika ne 
Tilrkün ruhunu, ne de Türkün en 

büyük naaiyeai, en mübeccel •i

m .. ı olan Büyük Gaziyi anlamıt
br. 

(Modem) tavsifile Vahit Be
yin alkışladığı grupların tet-

İadei Ziyaret 
Başvekil Atina Ve 
Peşteye Ne Zaman 

Gidecek? 

Ankara, 8 (Hususi) - Hari
ciye vekili Tevfik Rüştü Beyle 
Başvekil İsmet Paşanın Atina 
ve Podapeşteyi ziyaretleri 
ıubat sonlarına doğru vuku
bulacaktır. . 
Macarları epeyce ıslatmışlar 
ve birini de yaramışlardır; tah· 
kikata devam edilmektedir. 

ki kine girişmeyi zait görü-
yoruz. 

Mösyö Kanonika bize sat
hğı abideleri yaparken bir 
aan'at adamından ziyade bir 
bezirgan hissile hareket et
miştir, inkar olunamaz. An
karada, müze önünde rekze
dilen abidenin piyedestalinde
ki baröliyeflerde görülen Türk 
bayrağı bunun en bariz de
lilidir. 

Bir yığın parasını aldığı bir 
milletin bayrağındaki ayın ne 
şekilde, ve hangi tarafa mü
teveccih olduğunu olsun tet-
kike lUzum görmemiş olan 
ıinyorun acaba Türk ruhundan, 
Türk zaferinden ne anlamış 
olması ihtimalı vardır ? 

Vahit B. gibi senelerce Güzel 
ıan'atlar akademisinde san'at 
tarihi okutmuş bir müderrisin 
kaleminden böyle fisebilullah 
methiyeler yağarsa İZMİR abi
desinin de ayni zata ihale 
edilmesi çok görülmez ve Türk 
evlatlarından hiçbir vakit 
san' atkir yetişemez. 

' 
K. E. 

Acaba Kimdi? 
Meçhul Bir Kadın Kan 

Kusarak Öldü 
Dün akşam saat 8 de Be-

yazıtta, üstü, başı temiz bir kadın 
bayılmış; gasiyan etmiye baş
lamıştır. Hüviyeti anlaşılamı
yan bu hanım Merkez eczane
sine kaldırılmış, doktor aran
mışsa da bulunamamışbr. Ka
dın fazla kan kustuğundan 
hastaneye kaldırılımık merhu
riyeti hissedilmiş, fakat yolda 
ölmilştfir. Kadımn hthyeti 
anlaıılmamııtır. 

.,, 
nelmilel tesirlerini mübaliS' 

ile görmek doğru olınaı· s~, 
l
.,,, 

nunla beraber, M. ( Muso 1 

1 
ıon nutkunda: ., 

F · b' f'k'r bl - aşızm, ır ı ı , ., 
akide, bir şeniyet olarak cJ 

. r: 
hanşümul bir harekettir. B1

"_., 

b
. ,.. 

enaleyh, yarın Faşist ır JI 

rupa göreceğimizi şimdidd~' ,, ·ı 1 • 
tahkmin etmek yanlış değl b1' 

M. Musoliniden ancak f 

sözler beklenmekle beıabt ' 
Faşizmin istikbali hakk111~' 
bu kadar nikbin olJlllllctııJ' 
kaçanlar pek çoktur. ,. 

İspanyada Siyası 
Mevkuf) ar 

. e5' 
Son İspanya hadiselcrı ~ 

• siY9 
nasında tevkif edıJen b•' 
mevkufların hepsi serbe9 ııı•' 
rakılmışhr. Hürriyetperverııyof' 
hafil bu karan iyi katŞ1 fi' 

bu ](a 
lar. Diğer taraftan, . idıare" 
nn, ispanyada sabit bır ,, tJ"" 

• JJt!d 
nin teessüsüne delil 0 cı " 

ıöDlüHimk HAiinAJ 
- k Şş'" 

Rus Zabılasmın s,.bı 
şubesi müdürü Jııı1 

Agabekofun H~t' 511 
Enver Pşe ı~~? 
Öldürüld~~ 

'f t silıil - .A' 
Bu mühim ı şaa atb_'I"'~ 
neşrine yakında b 



Kari Gözile 
G Ördükleri m iz 

r·· k ur Ocağ'lndan Genç-
lik Hesap Soruyor 

J.. --rıkaradan ya:ıılıyor: 

1 
Bir memleket (!zerinde herkesin 

0 duğu b kadar ve istikbale taallOku 

1 a&ebııe belki daha ziyade Türk genç· 
ttirıirı d b. h kk B' b .. e ır a ı var. ız ugun 
•ıraaı gelın' k ·· l" ld b ış en ıua u ve a atıcı eya-
ııatıar 1 • 
lı Çındc hareketıi.z ve faydHız bir 
~le itlen Türk ocağından ve biUabi 

lı hı ••çlı relainden ıual ıorma'<, 
):~ iıtemek mecburiyetinde bulunu-

' lrıkıllbın başlangıcından buırüne 
••dar 
"'i (8) ıene geçti ve itiraf etmek 

4 
cdant borcumuzdur ki birçok büyük 

havvnııer ve büyüklUlder meydana 

:~d~ fakat maalesef Türk ocaiı hiçbir 
hpanıadı. Uyudu.. uyudu. 

,. Bu lrılulip 1enelerinde Tllrk ocaiı ne 
"

1Ph? G tlbı eııçllte neler verebUdl ? Ne 
~ Y•rdımlarda bulundu ? Bunlara her 

lçılc do!u ırenclnln verecef i cevap-gayet 
•ulUyonu: • bir biçten ibarettir. 

• ~0•koca merkezi umumt blnuıacla 
ır-., 

>1lıı ırellyor ld-ekaerlya b3yledlr·ayda 

~ trce liraları ceplerine doldurmaktan 

ltı lı.a lıiçblr hikmeti ricutlan bulun-
ıylQ 

lı mlldllrlerin ayak ıealerinden 

'•le btr varlık bl11edilmJyor • 

.... l::EendUer: Artık bu gençlik kUtleal 
""tın hlQ Uyor, g8ı:Unll de g8rdllklerlne ka· 

li 1Yor. Kimi aldatmak latiyorauauz. 
'
1ttyl ta, oldufu ııibl ve blltUn wyulı· 

l'tlt1t lrÖrüyonız, heaap lıtlyoruz ?. 
lı tlerden ıonra acaba imaret çor· 
iaııu 

ttdir timdi de bu mlle11ese mi 
tcek. Ankara 

Abdullah Necdet 

l~tihabat Ve Bir Fikir 
l>t.lt llpılan tehir mecllıl lntlhababnda 

lıııtJ b11r1z ve açık olarak birçok yolauz

dlk:r oldu. Fakat en ziyade nazarı 
l>rt.n!:ı ccJbeden nokta COmhurlyet 
lc Plerinden madut bulunan • ferdin 
l.ıııı.au 

llıttlı vlcdaniyeaUc hareketine. 
ttflt~lefet ve hatta mümanaat etmek 
tltıın eder, Biz Halk fırklllı hUkQme• 
llıti ınuhtellf suretlerde vadettiği 
't lahcretlerl beklerken maaleııef bu 
'ftı.tit bttmem :ne için tahakkuk ettirll· 

t.~tlr. Rey vermek huıusundaki 
~ Un fertlere bahşı lfizımken ve bu 

btı.ıı~)'elc de hllrmet farizeden iken 
1:1 ' ayet oluıımamışbr. 

'Ilı lnıenaJeyh hiç olmazaa bu ve 
•a.ıı b ~ at l nkubulacak lntlhabatta 

"1tıı lle "• fertlerin kanaati Ticdanlye· 
lçı11 e hGrınet edllmealne alışabilmemiz 
t'Jı L lrtnçllğin tlmdiden hazarlanmaaı 
~Qllt' 
"~tt 1YeUn onlara tahmil ettl#I 

"l.Zalftendlr. 
TUtUn ltçilerlnden 

lamail hakkı 

"•tıh Cevaplarımız '->, 1 Kınalızade ıokak Fadıl Kerim 

.... s 
~ 0rdu§'wıuz meaele kanun •• 
~t itidir, Filhakika kanunun emri 
ı.. ldlr 
~-- • Onun tçln beklemekten 

/ ç.,e yoktur. 

-., "/l(~,.i sütunumuzun deva
ırıci sag/amızdadır. J 

• 
lmperatorluk Konferansı B•t:1..• 1 ~--ı . 

Fakat fngilterenin Bin Bir Der-
dinden Hiçbiri Halledilmedi .• 

. 
Konferanstan son-

Konferansı açmıga giden 
Kıral ve Kıraliçc 

Konferanatan sonra •erilen 
blyilk ruml kabulde 

Hicaz Hflri 

ra verilen Büyük 
reımi kabulde hazır 
bulunan Japon se-

firi ve refikası 

Konferansa iftirak eden Hint mihraceleri Konferansta bulunan Hint murahhasları 

Londrada toplanan impera- çoğalıyor. Mtistemlike kapıla- Avustralya gibi eski müs
torluk konferansi nihayet işini nnı İngiliz mallanna karşı temlekeler şimdi bütün ihtiyaç
bitirdi. açık bulundurmakla bu işsiz- larını kendileri tedarik edecek 

İngiltere bir defa daha liğin kısmen önüne durulmuş vaziyete girmektedirler. 
içinde bulunduğu müthiş mali olacakbr. İngiltere az zamanda bu iki 
ve iktısadi buhrana karşı mu- mahreci tamamen kaybede-

F akat ipmeratorluk konferan- l 
vakkat bir ilaç temin etmış' cektir. Rusya da ngiliz mal-

sında tahakkuk eden mühim 
oldu. larına kapılarını kapamıya 

Konferanstan alınan en mü- netice, lngilterenin şimden karar vermiştir. Binaenaleyh 
sonra kendi müstemlekelerine müstemlekelerin bu sene irin 

him netice eski mUstemlekele- r 

t fazla dayanmasına imkan ol- kabul ettikleri teshilat muvak-
rin ngiliz mallarına karşı yüz-
de on nisbetinde müsaadekAr madığıdır. Çünkü Kanada, kat bir mahiyeti haizdir. 

bir vaziyet almasına karar 
verilmesidir. Bu karar Rusya
nın son buğday iatillsı karıı
ıında İngilterenin istinat ede
bileceği yegane çare olarak 
kaldı. 

İngiltere fazla istihsal yü
zünden büyük bir iktısadi 
buhran geçirmektedir. İşsiz 
amelenin miktarı günden güne 

(5) Lira Rüşvet için (3) Gümrük Levazım Müdü

Ay Hapse Mhkum Oldu 
Adana~a orman mühendis 

muavini Ahmet Hamdi Ef. ke· 
restecilerden birinden 5 lira 

rüşvet aldığından 3 ay hapse 

mahkum edilmiştir. 

rünün 600 Lirası 
Kadıköy vapurunu kaçırdığı 

için diin geceyi Kadıköyde 
Anadolu otelinde geçirmiye 
mecbur olan gümrük levazım 
müdürü Safi Beyin o gece ayni 
otelde misafir olan Ali namın
da biri tarafından 600 lirası 
çalınmışbr. 

.,.,,,..,_ -
1ıtcı numarası: 19 PEY AMI SAFA aradı ki yuzune kan çıktı ve 

beyaz sakalı bir kabartma gibi 
vuzuhla belirdi: 

zafını hicveden Fransızca 
kelimeler ve yarı dili dönme
diği için, yarı da istihza ile 
bilhassa bozduğu için yayvan 
bir şive alan ecnebi tabirler 
söylüyordu. 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

l'ATIB-BABBIYB 
\._.~tti 
"\la}' illan günleri sayıyordu: 

V ' altı gün var! 
~illet hemen yataktan atladı. 
~itı f elen bu manasız cüm
huitd'? edefi yoktu. Ne yapa
~a~d:. E liiçbir iıte başlıya
ı 'ttak 1 .. evvela babasını hazır-
ıt;ı,, azıın G ki .. 
i~~a}'ı h · ece muna-
P.\ t~ e a~~~ladı ve babasına 
h lttitt ltıgıne pişman oldu. 
b ~li ~:n ayrıldığı zamandan
~bllııtı~en hu üç gün içinde 
~~llabil ~=. dereceye kadar 
ttı ~lldıı- dıgıni hesap etti. Hiç. 
~ ~baı: 61 ~a?annı da bir ku-

11 k:-ı gıbı dün geceki 
~ llQtı~ada vermişti. 
b~Uııdu. derhal tashih etmeyi 
'%· llsıtt1~ \'e bundan sonra, 
ltıh, 'ltsa .. nekadar tenkidine 
ıe ita \lgrasın itiraz etme

tar \'erdi. 

Yemek odasına indiği vakit 
Faiz Beyi orada bulmuştu. 
Yanına koştu, elini öptü ve: 
" Sabah şerifler hayrolsun, 
babacığım! ,, dedi. 

Faiz Bey neş' elidi, ve yüzün
de, ihtiyarlara şeytani bir 
tazelik veren gizli bir tebes
süm, beyaz sakalile bıyığı 
arasındaki pembe deriden kıl
ların altına doğru kaçıyordu. 
Kızına karşı, geceki zaferini 

ebedileştirecek müstehzi bir 
cevap aradı; öyle bir cevap ki, 
N erimanla arasındaki ezeli 
ihtilafta, kızının herhagni 
bir isyanına daima set çeke
cek kadar sade ve kuvvetli 
bir nakaı·at halinde her zaman 
diline dolayabilsin. Bunu o 
kadar şiddetli bir ihtirasla 

- Bonjur Matmazeli Dedi. 
Neriman, biraz evvel verdiği 

karar yüzünden, soğuk buldu
ğu bu latifeyi güler yüzle 
karşıladı: 

- Kahvaltınız hazır değil mi? 
Dedi ve gene babasına ya

ranmak gayretile mutfağa koş
mak için doğrulurken Faiz B. 
cevap verdi: 

- Hazır değil Matmazeli 
Neriman bu sefer gülemedi. 

Hatta babasına hizmet etmek
ten ziyade, hu latifeden aldı

ğı fena tesiri saklamak için 
odadan hızla çıktı ve taşlıkta: 
" Soğuk şaka 1 ,, diye söylendi 
Babasının şefkatten ziyade 
kinle ve tahakküm hırsile ka
rışık bütün fena istihzalarını 
müphem bir surette habrlıya
rak öfkelendi . 

Odaya döndüğü vakit, Faiz 
bey esaslı unsurunu muhafaza 
ederek bu şakayı evire çevire 
tekrarladı ve kızının fani yeni
liklere, güliinç asriliğe karşı 

Neriman baloya ait arzu
larile öfkesi arasında müvaze
ne bulmıya çalışarak zor ken
dini tutuyor, kızarıyordu. 

Nihayet arzularından feda 
ederek boşaldı, fakat öfkesini 
yalvarışlı bir sesle yumuşat
mıya karar vererek: 

- Baba. dedi, böyle şaka 
etmeyiniz, sinirleniyorum. 

-Öyleyse pardon Matmazel. 
- Siz ciddi bir adamsınız, 

bu latifeler ağzınıza yakış
mıyor. 

- Mil pardon Matmazel. 
- E... Akşama kadar söy-

leyin. Zaten bu evde sıkıntıdnn 
patlıyorum. Sizin yaşınız baş
ka, benimki başka. Benim 
yerimde olsanız ne yaparsınız? 
Bu salaş evde çıldırırsınız. 

Faiz Bey birdenbire su5tu. 
Kendi hırslarıuın tehlikeli mün
tehalarmı ekseriya gören bir 

....::. - ':! 

-t-----:--~---------~----------__;..~L 
Kadın Ve Kalp İşleri . ıw 
Babaların İhmali Meselesi 

Evinden 
• 
isti yen 

Kaçmak 
Bir ~ız 

B~an~~ ey~~iğ~~psın ? ı ı ____ K_/'_a_d_i fı_e_R_o_P __ --..Jl 
11 Ben (20) yaşında bir kı- ı 

zım. Henüz ( 4 ) yaşımda 
iken annem öldü, ve babam 
diğer bir kadınla evlendi. O 
vakit hayatta bulunan baba
annem bana annesizliğimi his
settirmiyordu. Böylece beş sene 
geçti. Bir gün babaannem an- i 

ıızın dünyaya gözlerini kapadı. 
Benim için felaket te o günden 
itibaren başladı. Üvey annem 
beni hırpalanuya başlamıştı. 
Günden güne bunun yaptığı 
hakaretler çekilmez bir hale 
geliyordu. Ben hiç sesimi 
çıkarmıyor, yalnız kaldıkça 
sanki bütün hıncımı gözlerim
den çıkaracakmışım gibi ağlı
yordum. 

Bugünkü hayatımı size bir 
cümle ile izah edebilirim: Ölüm 
yaşamaktan çok hayırlıdır. 
Çünkü artık hayattan hiçbir 
lezzet almıyorum. Bundan ma
ada 3 senedir bir gençle sevi
şiyoruz. O kadar arzumuza rağ
men evlenemiyoruz. Çünkü ba
bam razı değil. 

Bir senedir birbirimizi pek 
nadir görebiliyoruzr. Her iki
miz de yekdiğerimize sadık 
kalacağımıza dair verdiğimiz 
sözü filen ispat ediyoruz. 

Heyhat ki böyle seneler 
pek uzun ve yorucu geliyor. 
Benim fikrimce saadet ancak 
her iki tarafın mukabil sevgi-
leri ile husule gelir. Bilmem 
babam ne düşünüyor. Bu genç 
bana son görüşüşümüzde artık 
bu hayata tahammül edemiye
ceğini, ve intihar edeceğini 
söyliyor ve sen de o vakit 
iftihar edersin, eğer sen 
istemiş olsaydın berşeyi yapar
dın, diyor. 

Çok müşkül vaziyette kal
dım. Kuzum Hanımteyzeciğim 
beni bu müşkülden kurtar. Ne 
yapayım? N. V. 

Kızım, bana öyle geliyor ki 

i 

Yeşil kadifeden çok şık bir 
rop. İçe giyilen bluzun yeşil 
renkli olması umumi ahengi 
son derece arttırır. 

= TAKViM==-
ıen kararım vermişsin. Erkek Glln 318 -Teşrinisani -930Hızır 187 
ıenden cevap bekliyor. Eğer 
sevdiğin gence itimadın varsa Arabi Rumi 
kazancı yolunda ise yapacağın 16· Cem.elahar-1349 26-Teşrlnievvel-134' 

ıey hüviyet cüzdanını alıp Vakit-Ezant·Vasatı Vakıt-Ezani-Vasatl 
nikah dairesine gitmek ve 
derhal nikah olmaktır. 

Hanımtegze 

adamdı. İçindeki .ıebaniyi zap
tedebilecek im yakaladı ve 
devam etti. 

Neriman babasının bu ricab 
üzerine ilave etmedi: 

- Benim yaşımdaki kızlann 
nasıl yaşadıklarım bUmiyor
ıunuz. Ben sizi üzmemek için 
çok sabrediyorum, ama ne 
kadar çok, bilmezsini'l. 

Nerimanın gözleri doldu. 
Bir taraftan da babaaının diz
lerine peşkir .seriyor, tepsiyi 
düzeltiyor, rafadan yumurta
larını kırıyordu. 

Bu, Faiz Beye tesir etti. 
Fakat birdenbire geri döne
miyordu. Kızını okşıyacak bir 
kelime söyJiyemedi, teessllrünü 
başka bir vesile ile Nerimana 
hissettirmek için odaya giren 
Güllere mahzun bir sesle emir 
verdi: 

- Kızım, bana bir kahve 
yap, bu sabah süt içmiyece
ğim. 

Gülter odadan çıktı ve 
evin son bir iki günlük neş
esi o ande tamamile mahvoldu. 

Hiç konuşmadan kahvaltı 

Gllııct 1 .40 6 .59 
Öilc 6.59 11.58 
ikindi 9.42 14.41 

Akt•m 12.- 16.19 
Yaı.ı 1.n 1a.ss 
im.ak 11.51 4.57 

ettiler. Faiz Beyin de, Neri
manın da renkleri hafif uç
muştu. Birbirlerine belli etme• 
den bunu gördüler. 

Daha genç olan kendini 
daha evvel tgpladı. Onda ar
zular var, onda saşanacak se
neler daha çok ve iatikballn 
vaitleri daha zengin. O daha 
kuvvetli, hatta karşısındaki 
ihtiyarın bu küçük vicdan aza
bından nasıl istifade edebile
ceğini düşünecek kadar hain 
tasavvurlar beslemiye cür'et 
ediyordu. Bunun için, babasına 
karşı gücenmiş ve kederli gö
rünmiye karar verdi. Bu taze 
ihtiras, gayesine doğru, dişi 
bir canavar çevikliğile atlarken 
ezeceği ihtiyar kalbe ~amamile 
kayıtsızdı. Belki o an için. 

Kahvaltısını yarıda bıra
karak oda ına çıktı. Kendine 
ait bir şeyi ezdiği için bu za-
ferin acı tortusunu da hissedi
yordu. Fakat omuzlarını silkti: 

" Bu insanlar böyle işte, 
diye düşündü, anlamıyorh.r, 
babalar bile anlamıyorlar, on
lara böyle lazım ..• ,, 

( Arkası var] 



6 Sayfa SON POSTA 

Kadın Ticareti Yapanlara Aman Vermemeli.. 

KADIN BA- .....,_____ _ __... 
ANLATIYOR 

lı:mir - Burada, Kestelli l Oradan çıktıktan sonra bir 
caddesinde, Turna ıokağında cuma gün6 Gülhane parkında 

oturan 17 yaşlannda Neriman hava alırken yanıma bir kam· 
H., bir İltida ile mahalli hU· bur kadın sokuldu. Dereden 
kCimete müracaat ve Kab· tepeden görüştük. Söz arasın· 
raman Mesçit sokağında 11 da kimsesizliğimden bahsettim. 
.ııumarada oturan Saadet H. Derhal dedi ki; 

isminde bir kadından şikayet "Bizim ev müsaittir, evde 
etmiştir. Kadının şikayeti şa· kızlanm da var, hep beraber 
yanı dikkattir. oturursunuz, ben Tanrı misa· 

istidasında ezcümle diyor ki: firini çok severim.,, Ben de 
- Ben İstanbulluyum. Bey· muvafakat ettim, birlikte Be· 

lerbeyinde Hikmet Bey ismin· yoğluna gittik, burası Kama· 
de bir zahn yanında hizmetçi vula sokağı imiş. Ev de Eleni 
idim. Evin afacan bir küçük isminde bir kadına aitmiş, 
beyi vardı. Bir gece gençli· 
ğimden istifade etti. Beni evde on gün kaldım. 
iğfal etti. Şikayet ettim. T ah· Bir gün pastacı dükkanında 
lrikat devam ediyor. oturuyordum. Adresini kaydetti· 

ğim Saadet hanım yanıma gel
di. Kendisinin İranlı olduğunu 
sonradan anladım. Beni kan· 
dırdı, İzmire getirdi. Bir oğlu 
varmış, alacağını söyledi, düş· 
tüğüm feliketten kurtulmak 
için bu teklifi kabul ettim . 
Beraber gittik. Saadet hanımın 
evinde Melahat isimli bir arka
daş vardı. Ev sahibi olan ka· 
dın bizi yalnız bırakh, gitti. 
Biz akşama kadar dertleştik. 
Akşam üzeri bir otomobil ile 
ve iki adamla geldi: 

-Haydi, .bu Mösyölerle bera
ber gideceksiniz dedi. Biz tehdit 
altında gittik. Bunlar iki İtal· 
yan genci idi ve bizi Çeşme 
ılıcalarına götürüyorlarmış. İşte 
bu kadından şikayetçiyim. 

oo===•====--=-=z=="'=========-.....::===========-

lzmi r de İkinci Bir Felaket Vukuuna 
Meydan V erilmiyecek ••• 

lzmir,7 ( H.M) - Dahiliye 
vekilini, hareketi esnasında 
görerek meşhudabnı nakletmek 
istedim. Ricamı kabul ederek 
dedi ki: 

- İzmirde felakete uğrayan 
mıntakamzı gezdim. Y ağmu· 

görüldü. Mütehassıslar derhal 
tetkikat yapmıya başladılar. 

Bumevada Belediye , mu
hasebei hususiye ve hükumet 
Felaketzedelere yardım ederek 
yıkılan evlerin yerlerine yeni· 
lerinin inşası için kolaylık gös· 
tereceklerdir. Bu hususta lazım 
gelenlere emirler verdim. 

Bira Fiatları 
Ucuzlama Meselesi 
Ne Vaziyettedir? 

-ı;--

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Sağa: 
J - Bir kasaba 8, işaret 

kelimesi 2 
2 - Tatlı 5, taraf 3 
3 - Bağıslamak 2, sual 2, 

koyun yavrusu 4 

4 - Yetişir 2, işte 3, bir 
hece 2 

5 - Temel 4, 
rabıt edatı 2 

6 - Son 7 

bir meyva 3, 

Sinemalar 

9 teırinisaai Pazar alqama ... t U,30 da 
• 

MAJIK sinemasında 
HARiKULADE BiR TEMAŞA 
Meş~:o:era RİCHARD T ~UBER'i 

SEVGİLİNİN • S Q N SES l<Das Lockende Zi~) 
Yüzde yüz: Almanca sözlü ve şarkılı filminde dinliyecek" 
siniz. Bilet gişesi, pazar günü 10 dan itibaren açıktıt· 

ŞEHZADEBAŞI 

HİLAL SİNEMASI 
y ARIN Aç 1L1 y o R tık muhteşem prograıııı: 

BRODV AY Melodi 
şarkılı, renkli muazzam filim. A ca: Sesli, 

sözlü, şarkılı ve varyeteli komik 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

L LA H SIZ K l Z 1 DENİS KiNÔ 
t tabi" okleril.Y Dehakar vazıı sahne am~en ve 1 re ~ 
de sınemaya alıamıf 

c. B. DE MILLE'in bilyük opera olaıı ı 
SERSERi KIRAdıl 

Geçen sene ( Mari Bell) e 
refakat etmiş olan şık jön 
prömye 

CHARLES BOYER 
OPERADA BİR YANGIN 

filminde görünecektir. 

Filminde şayanı hayret yıl 
EANNETTE MAC ooN 

ile beraber OYI!U or. 

. . , 
Iktısat BütçesıJ1 

run İzmirde yapbğı tabriba· 
tın kabili telafi olduğunu gör· 
düm. lzmirin etrafını earan 
bazı çaylar vardır ki fazla 
yağmur. yağdığı zaman taşar
lar ve lzmiri tehdit ederler. 

Şehrin kanalizasyon ışını 
tetkike salahiyettar olan şehir 
meclisidir. 

Lokantacı ve birahaneciler 
bütün yaz bira fiatlarmın faz. 
lalığından şikayet ettiler. Fa
kat bu şikayetlerini bir türlü 
dinletemediler. Bomontiden 
menfi cevap aldılar. İnhisar 
idaresinden de şafi bir cevap 
alamadılar. Bu hususta inhi
sar müdürü umumi muavını 
Hüsnü B. bize şu malümatı 
verdi: 

7 - Bnzer 2, şüphe 3
1 

tor· DARÜLBEDA Yf TEMSİLLERİ 

deki T asarrııf 
~ 

Ankara, 8 (Hususi) - 111• 

Felaketin tekerrürüne mani 
olmak için bu çayların mec· 
ralarını değiştirmiye lüzum 

Meclisinizin bu meseleyi bir 
an evvel müzakere ve intaç 
etmesi şayanı temennidir. 

~~~---------·~----------~~-
Garip Bir Tekzip 
Doktor Kemal Cenap 
Bey Mi Hatalı, Yoksa 

Biz Mi? 

Arjantinde doktor (Lemos) 
isminde bir zat, nezleye karşı 
aşımsı bir ilaç bulmuş. Bu 
ilaçtan memleketimize de gel· 
di, bazı doktorlar, bazı hasta
lanna tatbik ettiler. Muvaffa. 
kiyet görmüşler. Biz de haber 
aldık, hadiseye ehemmiyet 
verdik ve okuyucularımıza et· 
raflı malumat verebilmek için 
maruf bir doktorumuza, Kemal 
Cenap Beye müracaat ettik. 

Bize telefonla bazı izahat 
verdi, hatta daha ileri giderek 
bu ampuliln kendi üzerinde-
ki tesirinden bile bahsetti. 
Sonra evelki pn gördük ki 
muhterem doktor, bir ıabah 
gazetesine bir mektup gön
dermiş: 

"-Ben, diyor, hiç kimseye 
birşey söylemedim. Esasen · 
dahiliyecilere ait olan bu balıia 
benim ihtisasım haricindedir.,, 

Bu illç hakkında söz aöy· 
lemek, belki kendilerinin ihti· 
ıaslan harici idi. Fakat ne 
yapalım ki hadise bir emri 
vakidir ve gazetede intişar 
eden o ıöıler, birer, birer te-
lefonla kendileri tarafından 
söylenilmi§tir. 

Haddi zabnda pyanı ehem· 
miyet olmıyan bu hadise 
hakkında Kemal Cenap Beyin 
bir tekzip neşrettirmiye lüzum 
görmesinin saikini anlamamakla 
beraber, uydurucu mevkiinde 
kalmamak için de bu sabrlan 
karalamıya lüzum hissettik. 
Bizi mızur görsünler. 

· Reyiam 
Dokuzuncu Bir Belediye 
ihdası Meselesi Şehir 
Meclisinden Geçecek ... 

Beşiktaşta dokuzuncu bir 
belediye dairesi tesis ve bele· 
diye hudutlarının nahiye ve 
kaza hudutlarına uydurulması 
hususunda halkın umumi reyine 
müracaat edilmişti. Müsbet 
çıkan bu neticeye c&it evrak, 
yazıldığı gibi, henüz Dahiliye 
veki.letine gönderilmiş değildir. 

Arayı umumiye neticesi, 
mahalle hudutların da da bazı 
tadilat yapılacaktır. Bu husus 
şehir meclisini alakadar ettiği 
için bu tadilit tetkik edilmek 
ve diğer hudutlann heyeti 
umumiyesi hakkında malumat 
edinmek üzere evrak 12 teşri· 
nisani 930 çarşamba gUnü 
ikinci içtimaını aktedecek olan 
tehir meclisine verilecektir. 

Meclilin kararı çıktıktan ıonra 
villyet idare heyetine, oradan 
da Dahiliyeye ve Şurayı 

devlete gönderilerek Ali karara 
arzedilecektir. 

•• • 

DlUHIDl HATIRAT 
Ru. Zabıtaaının sabık Şark 

şubeai müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Old örüldü? 
Bu mühim ifşaat silsilesinini 

neşrine yakında bqlıyoruz. 

' -Lokantacı ve birahanecilerin 
bir şikaveti vardır. Pahalılık· 
tan bahsediyorlar. Bu şikayet· 
leri Müdürler encümeninde 
tetkik edilecektir. Bomontinin 
İnhisar idaresile on senelik bir 
mukavelesi vardır. Her türlü 
masrafı çıktıktan sonra idareye 
kazancından vüzde yedi buçuk 
vermektedir. Bu suretle her 
sene altı, yedi bin lira kadar 
bir mef aat temin etmekteyiz. 
Kilosundan da Ayrıca ( 13) 
kuruş almaktayız. 

Tayyare ile Çiçek 

Tohumu Getiriliyor 

Sonbahar birçok çiçeklerin 
ekilme ve dikilme zamanı 
olduğu için Avrupadan ve bil· 
hassa İtalyadan tayyare ilci şe· 
hrimize birçok çiçek dalları ve 
tohumlan getirilmektedir. 

Mahvolan Fidanlar 
Zafranbolu - Son Posta

nın nefrİyc&tı neticesi olarak 
{Dorna) orman meselesini ka
pamak ve ortada cürüm delili 
buakmamak için mahvedilen 
binlerce fidanın kökleri imha 
olunmaktadır. Mahvolan fidan· 
lann adedi elli bindir. Ait ol· 
duğu vakiletin bu işle meşgul 
olması şayanı arzudur, 

A. 

Çiçek Yetiştiriliyor 

Belediye bahçeler müdü· 
riyeti bu sene yıldız nümune 
bahçesinde çok kıymetli çi· 
çekler yetiştirmiştir. Avrupa 
krizantemlerinden ve karan· 
fillerinden üretilen bilyük çi· 
çekli krizantem ve karan· 
filler arzu edenlere toptan 
aablmaktadır. • Krizantem ve 
karaııfllin bir kOldl bir, bir 
buçuk liraya aablmaktadır. 

ba 4 M E L O ISTAHBUL BELEDiYESi 
8 - Beyaz 2, çalgı 3, no· 

ta 2 
9 - Hayvan Evi 4, eser 

2, nota 2 
10 - Sayı 3, vergi 5 
1 l - Zaman 5, Hasan Bey 8 

· Yukardan Aşağı: 

l - Çocuk alan 3, kalın 
kumaş 3 

2 - Eski serpuş 3, yırtıcı 
kuş 5 

3 - Yemek 2, misafirhane 
3, çayır 3 

4 - Gamsız 3, karşınız
dakiler 3 

5 - Çiftçi 4, hilesiz 3, 
bir hece 2 

6 - Ermeni şivesi 2, bir 
vilayet 5, çok değil 2 

7 - lr 2, adet 3, ışık 4 
8 - Çift değil 3, delinin 

sıfatı 3 
8 - Kabahat 3, bir mu· 

siki aleti 3, manda sesi 2 
10 - Bozulmuş 5, ilk gemi 3 
1 l - Büyük 3, şart rabıtası 3 

Pancar İspirtosu 
Şeker Fabrikaları Müs
kirat İdaresine ispirto 

Verecekler 

Müskirat inhisar idaresi Al· 
pullu şeker fabrikasile bir mu· 
kavele yapmıştır. Bu mukavele 
mucibince AJpullu fabrikası bu 
sene idareye ( 300 ) bin kilo ı 
pancar ispirtosu verecektir. J 

inhisar idaresi Uşak fahri- ı 
kasının pancar posasını da 
Paşabahçesinde 160 bin lira· 
ya aldığı fabrikaya getirerek 
ispirto çıkaracaktır. Bu posa
lardan 200 bin kilo kadar 
ispirto çıkacağı tahmin edil
mektedir. Bu ispirtoların kilosu 
37 kuruşa mal olmaktadır. 
Bunlar kolonyacı ve konyakçı· 
lara verilmektedir. 

3 Perde ~ ~ ~ ~~ 12 Tablo 

Yın:an: 

H. Berntein il 11 

Terceme erlen: l 11111111 Fikret Adil 
Cumartesi akşamı umuma biletlerde 

te nı:ilAt vardır. 
Dikkat - 6 y~ından aşağı olan 

çocult!ar tiyatroya kabul edilmez. 

Şehzade başı ( MlLLET) tiyatroıu 
9 teşrinisani paı:ar günU akşamı 

tiyatro müdllriyeti f"refine san'atklr 
Naşit Bey, sevimli komik Şevki Bey, 
rcjisl>r Karakaş Ef. ve rüfckayı uo'a
tının iştiraldle: 

"BALLI BABA,, Muthike 2 perde. 
(Merhum komikler üıtadı Hasan Ef. 
sahnede) • "YAVRUM KOMiSER., ko
medi l perde. Şehrimizin medarı if
tiharı Hafız Burhan Bey ve arkadaşları 
tarafından " Büyük konser,, . , Danı 1 
Varyete, Kanto. 

Alemdar zade vapurları 

M·ıı t vapuru 
l e 9 Teşrinisani 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize, Mapavri ve Hope) ye 
azime.t ve Vakfıkebir, Görele, 
ve Ünyaya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstan· 
bul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon İstanbal l l 

ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

İn Önü 
Vapuru p giinfi 

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

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat. 

Telefon Is. 2 l 34 

· de ı tısat vekaleti bUtçesın iK 
pılan tasarrufun ıniktar1 ~, 
buçuk milyondur. Bu tasa y-01 
masrafı bir milyon dörlu,t" 
bin lira tutan mevadı J1l del 
ğile, orman işletmesi, ııt•i~ 
aranması, kimyevi gn~rd~ 
iÜmrük resminin uı .. çef' 
ait olarak daima but ştıt· 
konulan paralardan yapılıP' 

Sokakta ôJdiİ ,J 
Adana, 8 (Hususi) ...,.. b~ 

oğlu Mustafa ~minde ~e" 
bir sene evel verem olınıJfb~'' 
disine bakamadığından . iı;,; 
lığı ilerlemi~tir. 4 teŞ~~ 
günü ağzından kanlar tf!• 
rak sokakta düşüp ölııılil 

/ 
Adanada Petrol BııJtJ ;1 

yır. 
Adana, 8 (Hususi) .>- .' ~~ 

t,Jl".'A' 
lan petrol membalar1 ffl'İı" 
yatı müsbet netic~ ~e _

1
1 

Bu suretle viliyetiauı&11 

telif mıntakalarında ~0,I 
yon tonluk petrol blP..-
anlaıılmııtır. ~ 

, .. _iı--. s-ab_a_k_a~lı ~ 
ktlge MüJJe. 

Müsahakalı biki~1. 
zin bu serisi de .b~ 1 1 jst&' 
vaplar te~rinisan111~,.. ;V 
gtinn akşamına k• bılıııst' 
remize vlsıl olnıUf ,,-J'~ 
malıdır . Ge~ik.en ce çOJ"; 
muteber değıldır ·. ci ~ 
teşrinisaninin 12 ~o d'or"_ 
b. b h"kiyelerı0 "·1 ~ 

1% u ı decd1 " 
cevaplarını neJ'e d~.ı~ 
karilcrimiz bi~e 0:ı,cJY~, 
vel göndennıı 

0
(uJ' 

1
, 

cevapların doğrutle ~~) 
madığını bu sure ( ı 

pıtır 
caklardır . Ccvn gtit· 
satırı geçmiyece 
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ittihatçılar Divanı 
. 

Alide Hesap 

A.Inıanlar: Para 
Evveli Harbe 
liarp T araftarlan 

lia.rp taraftarlannın kafala
~~a ~erhal harbe sürüklen
.:. fikirleri alevlendiği bir 
taı da ortaya çıkan en mühim 
~ t~l parasızlıktı. Hazinede 
• ç eş günlük kadar bir para 
~ '1-dı. Bu vaziyet karşısmda 
~:ara bulmak, ya harp fik-

en vaz geçmek lizımdı. 
B .._ u adamlar hemedense 

lii llharebe havesinden bir tür· 
~ı:.aı geçmemişler, buna mu
'itu il her ne pahasına olursa 
'-td n Para bulmıya savaşmış
t~ Hele Enverin istikraz 
"Aı ·ne ~ı C&vit Beyin: 
ı.ı ktııanyadan borç para iste-
~~'· harbi tacil etmektir." 
~ 1ndeki itirazı bunlar için 
~ a müsait bir fırsat ol-

llftu. 

-0~abık Maliye nazın ba 
~arı fU ıekilde izah etti: 
~ Benim itirazuııa rağmen 
~~ r~ için Berlin sefiri~iz 
-.llt-ltaile Alman htikümetino 
~ •c.ata karar verildi. Ber
llı.~ latanbul aruında birçok 
~1.•b relerden sonra bir gün 
~ın sefiri Muhtar paşadan 
~'ha 1-falim paşanın zatına 
~ Us ve gayet mahrem ol
tt}di : lizere fU telgrafnııme 

tq; Alınan hükumetinin teklifi 
~t: 

a, 1~15 senesi kinunuevvelinin 
lnrk~ci gününden itibaren 
'\>a~Ytye beş milyon lira 

. Yapılacaktır. 

~u ~Uknvelenin imzasından on 
~~ sonra iki yüz elli bin lira, 

ı~~~. ~e lngiltere ile harbe 
)tdi &t~ızden on gün sonra da 

ttkttı.Yüı elli bin lira verile

~th· · Mntebakisi de ilAnı 
~ •n Ot\4zuncu iÜJlÜnden 

~~~tı -~yda dört yüz bin lira 
~ Uzere tediye oluna-. ., 
l. ta\ıi 
~ıtı t Beyin şu ifıaatt mn-
~.:e rnüthişti ve bu dehşet 
S-~i ~da Mut meb 'usu İlyas 
~ ......_ ty gayri ihtiyari olarak: 
'~d Olur tey değili.. diye 
ij ı. 

~lb~ikaten olur şey değildi. 
't4 Ya hlikiimeti bize borç 
~ Ve • ~~ıtb· tıyordu. Fakat buna 
'ltııtı.a~l de kanlı bir harbe 
't~ ~ 1~1 Şart koşuyordu. De

' dei~t. B. itirv.ında hak-
S._b tnış. 

~bti~. llaıtr, bizim istikraz 
t' "'4.lllt 

~;~ 'lird~ karşı Almanlann 
~~d Uklcri diğer sartlar 
\' aa:ı d~ izahat verdikten 

ttu ~ııne ı,u suretle de-
~' . 
~ -~:;elgraf geldiği vakit 

~}'l ~şiara aynen şu söz-
b. edıın· ··c l'b Alın ·~ · a ı a an-

~~OtJ ~ok nıüzayakada zan
·_1 t k' ş ltklif 1 .böyle bir ahı 

~lQıl.ı d edıyorlar.,, 
'fıt ~ • öyliyeyim ki bu 

\it- lıi ~ıye nezareti tara
• flcç ır cevap verilme-
~~ltu~ .. ~ liye nezaretin
tlliltd &ırn tarihe kadar 
~ an ne b" ,, e b· ır para iste-

'l~ ır p > b\ıt ara aldım ve 
ft~t te..ı:~Ya gelen para 

--.... edildi. ı 

İçin Bu Teklif Bulunmaz Fırsattı 

Ertuğrul meb'usu Şemsettin 1 - Hiç olmazsa harbin de-
8. dayanam"adı: vam ettiği müddetçe lazım 

- Peki, bu paralar ne oldu? olan paranın verileceğine dair 

1 sualini ortaya atb. bir taahhütname almıya çalı-
Cavit Bey - Ben buraya tınız, dedim. 

para ga1diğini Maliye nazın Bu ifşaat arkadaşlar ara
olduğum halde, İtilaf sefirlerin- sında büyük bir alaka uyan
den öğreniyordum. Bir gün dırdı ve bu arada Şemsettin 
Fransız sefiri: 0 Almanlar siz:e B. bir sual daha sordu: 
para gönderiyorlar. Bu, harbin - Bunu Maliye nazırı ııfa-
başlangıcıdır.,, Dedi. Halbuki tile mi söylediniz? 
benim bundan hiç haberim Cavit Bey - Hayır o zaman 
yoktu. Sonradan anladım ki istifa etmiştim. 

1 -- llln 3 ıabn feçtniyeeektir. 
2 - Her sahr 4 kelime heup edl· 

lecektir. 
3 -- Her illn S adet ilan kuponu 

mukabilindedlr. 
4 -- Her 3 11brdan faxluma 2 

kapon lllve edilmelidir. 
5 - Her kupon lherlndeld tarihten 

bir hafta müddetle Dtuleberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu aklayı
nız. Bundan S adedini ilimmz 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemiz.c gön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir
mesi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 
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buraya para gelmiş, fakat Şemsettin B. - Harpten HANIMLAR TERZ1HAHES1 - Bahçe 

hükiimetle bir mukavele olma- evvel Almanyadan ge)en pa- kapı Ruımpqa bam 12 No. Telefon 
. . h latanbul 4057. 

dığı için Doyçe Bankta depo radan Maliye nezaretimn a-
edilmiş. Ben kabineden beri olmadığını söylediniz. A~ 1 INEBOLU KANAAT MAÔAZASI 

b h b b l d b Teni otlu Yenant: Saatler, Amerikan 
çekildiğim vakit Talat ve ca a ar e aş anma an u kaplama k&tekler. lataabul büyük 

Halil beyler bana sıeldiler: paradan bazı devlet dairde- Ç&J'fıda Mhfuacılar aokak. 

HÜSEYiN ZEYTiN YAÖINI - DamH 
kullaruım. Yemeklerinizi nefia Ye Jeuetll 
yemek ister mlslnh? Behemelaal Hn1e:r.n 
&eytla yaiı ile pifirinb. l.tanh.1 Zfn an 
hpw Ba6acafer tiJrbal karpamclaNo.SS 

"-Almanya ile istikraz me- rine az veya çok verildi mi? 
selesini müzakere ediyoruz. Cavit 8. - Onu bilmiyo
Almanlar beş milyon lira ver- rum. Fakat kat'iyen ihtimal 
eliler. ilerde beş milyon daha vermiyorum. ÇUnkü elde bir 
verecekler,, dediler. mukavele olmadan Almanla .. 

SATIN ALIYORUM - Admllanılmıı 
Ben kendilerine cevap ver- nn para vereceğini zamıet- foto maldııuı Hanrl tıeset baa Galata. 

elim: mem. 

1 
1Kari Gözile 

Postacıların 
Şikayeti 

Gördüklerimiz 

Hapisaneden 
Bir arzuhal 

Postaneye girdikten sonra Yeni Adliye Vekilinden 
elbise bedeli olarak kesilen Rica Ediliyor 
onar lira paramıza mali sene --

Cehil, iptidai bırakılmak 
başında hükumet vazıyet etti.. bedbahtlığınm neticesi olarak 

Malmüdfirlüğüne birer istida 
ile müracaat ederek makbuz işlediğimiz cürümlerin cezası-

(aldık.. Ankarada bu işlerle nı insanı yaşatacak he11eyden 
mahrum bir tarzda çemekte

uğraşan bir komisyon] olduğu-
yiz. Dünkü, ilme, vukufa müsnu işittik. Oradan emir gelirse 

SAm.JK EV - Ortakayde Yenlma
ballede cedit fına cedlt tlç yıldız aoka- 1 
imda deıd&e aaar, havadar, denuı11 1 
boyah Mr numaralı hane aabhkbr. 

BEYLERE VE HANDı1LARA 
Ehven ıeraitle hanemde n hanelerde 

•wılkl deni ffriyorum. 

Etyemez. ı t~k'uıtıcecllt mahalleal 
Kadim e aokak No. H 

latanbul dördüncU icra dalrealnden : 
Açık arttırma Ue _paraya çevrllecek 

ıayri menkuUin ne olduğu maa bir bap 
hanenin tamamı, 1rayrl mcnkullln bulun· 

dutu menli maballeıd aokait numara• 
Kara.,nmrtlk Keçeclplrl sofular çe9mo 
çıkmazında numara (') takdir olunu 
kıymet (681) lira. 

Arttırmanın 7apılacağı 7er, sla aaat 1 
latanbul dördüncll icrasından 10 Ye 11 
930 tarih 13 ve 15 e kadar. 

MQteralrlm verıi mlifterlye aittir. 
Bfrfncl uttmada ea dJ'&cle •Ura taUp 
çıkmıştır. 200 liradan en ziyade artıra-
pın ıtb..tncle kalacaktır. Mezk6r emJllda 
lltanbul 4 c:ü icra dalreıl memurlulun· 
ela lio Ye 11- 930 tarihinde ltbu illn ve 
.asterUca arttırma fartnameal De aah· 
l:.cait Ub olunur. verilecekmiş. Fakat ne zaman? tenit bulunmıyan bir devlet 

Dört aydır bekliyoruz. Pos- ve cemiyet aiateminin kurbana r l 
tanenin kasasından bu para olan biz vatandqlannız müc- _ VAPURLAR I 
gidince, idare tekrar bizden nm bulunduğumuz ef'alden .__._ __________ ., 
bu sefer de on beşer liralık yalnızca mea'ul olmadığımız 1 

kefalet senedi aldı.. Yirmi alb muhakkakbr. 
lira gibi cliz'i bir maaşla aile Bizanstan arta kalan ve 
geçindirmek mecburiyetinde binlerce Türk yaY11Uuna mak
kalan bizim gibi insanlara tel olan bodnımlarda fikri be-
yazık değil mi? ıerin ihata edemiyeceği ıekil-

Tev f ik Bedri de hergün iillhne biraz daha 

Nümuneler Niçı· n İade yaklaşmaktayız. Bu vaziyetin 
tevlit ettiği bitkinliğin son 

O 1 Un Uy O r ? hamleıile ıizden rica ediyoruz: 
Trabzonda ithalat gümrü- Şeyh Sait isyanının bakiy-

ğü vard!r. Fakat bilmem han- yetüssüyufu hainler ve bu me
gi hikmete binaen ve hangi yanda isyan mıntakaaındalri 
kanuna istinaden ve "şimdiye ceraimi adiye esbabının kaf- J 
kadar hep lstanbulda tabi fesi makamı aliniıin teklifi 
olduğu muameleye tabi tutul- ve meclisi ilinin karan 
makta iken,, iki haftadanberi ile cezalan tecil edilerek hür
namıma ve umum T rabı:on riyetlerine kavuştular. Ertesi 
tacirleri namına gelen nümu-
nelerin kaffesi Avrupaya ı- ıeneki devrei içtimaiyede tek-

Seyrisefain 
Merkez aceatesi:Galata köp

rü batında Beyotlu 2362. 
Şube acenteai:Sirkcci' de Mühür
du zade hanı albnda T cl.1.t..27 4() 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru 10teşrini

sani Pazartesi 14,30 da Galata J 

Rıhbmından kalkarak Salı sa- 1 
babı lzmire varır ve Çarşam
ba 14,30 da İzmir den kalka- • 
rak Perşembe sabahı gelir. · 

Vapurda mükemmel bir or-
kestra ve cazbant mevcuttur. 

rar vuku bulan teklif üzerine 
ade olunuyor? meclisi ali bir tecil kanunu Doğum ve kadın hastalıklan 

Kış mevsimi dolayısile, bat-
taniye, yünlü kumaş, perde, daha takrir etti. Huıranla ııör-
masa örtüsü ve saıre mallar- dtık ki katil mahkô.mlan bu 
dan siparişlerim vardı. Avru- kanunun da dairei tümulu ba
padaki muhtelif fabrikalardan ricine bırakılmış. 

mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit nilmune istedim. Tabiidir ki Vekil Beyefendi, Tiirkiye 
gönderdiler, fakat tekrar edi- cllmhuriyeti bikimleri tara-
yorum maalesef mektuplan fından Tiirk ceza kanunu Tilrbe, eski Hililiahmer binası 
ve fiat listelerini aldığım ile mahkfun edilen vatanın No. J O Telefon lst. 2622 
halde nümuneler kimilen lstan-
buldan Avrupaya " mürsille- bir köşesindeki katil ve 
· • d l d 1 B yü saire ceraimi adiye erbabının ker daha adaleti tecelli etti-

nne ,, ıa e o un u ar. u ı:- .1 hli el • b. k - • · b ı 
d dd• • tecı en ta y erı ır aç recegıne emın u unuyoruz . 

en ma ı ve manevı zarar- . . H" b" • k · · ı ks 
1 k ld - b dih.d" seneyı bulmuşken aynı mah- ıç ır sun u ta sırı o ma ızm 
ara maruz a ıgım e ı ır. . ı b. · ı b b ı . .. kemelerde aym kanunlar 1 ızım e era er e em ve ıstırap 

Mektuplan verıp numune- ı il hk" dil b. aı· 1 içinde yüzen efradı ailemizin 
1 · · d tm kt bütü e ma um e en ız t ı- d b . . en ıa e e e ense n • I . hili d k.. l . d e u suretle fecı vazıyetine 
büttln mektuplan iade etsinler, ~ızl eniln . zınih an oşe ~lrın ke hatime verilmesini kemali hör-
d h . . 1 m et mesıne n ayet verı ere metle dileriz efendim. 

a a ıyı o ur. dl' k d' . . d. 
Trabzo a ı en ısıne şıar e men l.itanbul bnpisaneırindc Ekrem otlu 

Lllt/ü Cümhuriyet hi1kümetimizin bir Arif Örfi 

Sayfa 7 

Emniyet sandığı eml~ 
müzayedesi 

Etem Ef. 

• 

813 

3835 23160 
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Galatada Kara
köyde Börekçi 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallebicinin üstünde 
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BÜYÜK 

ELBiSE 
FABRİKASI 

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

satan yegane müessesedir. 
biçimde 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESOLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MU AMBALARIN rnüntehap çeşitleri VE 
hanım ara mahsus mantolarla ipekli muf~mbalaf •· 

ERKEKLER İÇİN 
:J 

Muşambalar İngiliz 

. Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

P d ••ı Gabardin ar esu er müflon ile 

Pardesüler . 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize gabardin 

P d ••} Meşhur Mandelberg ar esu er marka muflon ile 

Pardesüler ~u~~~~~çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
Kostümler bi~:!~ 
K t •• } Lici vert os um er ve siyah 

9 1/ Liradan 
2 itibaren 

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

37 1/2 
22 1/2 
17 1/2 
13 1/2 
14 1/2 
18 1/2 

" 
" 
" 
" 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 

M b 1 Deri taklidi 
uşam a ar muhtelif renklerde 

Muşambalar Çevrilebilir 

İÇiN 

13 1/2 
14 1/2 

T k ti Muhtelif 17 1 / renç o ar renklerde ı 

Muşambalar Po dö peş 14 1
/ 3 

Muşambalar İpekli 18 1
/ 1 

ÇOCUKLAR İÇİN 
Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

,, 
,, 

" 
" 

Tediyatta Büyük Teshil&t Toptan 
F.iatına Perakende 

Emniyet sandığı 
[Baş tarafı 7 inci sayfada] 

1335 3772 

665 ııoo 

1185 3300 

rinde kargir dört buçuk katta 
dokuz daireden ibaret olup otuz 
beş oda, sekiz mutfak, bir ban
yo mahalli, bir koridor, bir ça
maşırhane, dokuz kömürlük, bir 
daraça, aynca bodrum ve met
hali altında seneden dükkan 
mahallen kıraathaneyi havi bir 
apartımanm tamamı. Mustafa Ağa 

3884 Emirganda Boyacıköy cadde-
sinde eski 2 numaralı yüz sek
sen üç arşın arsa üzerine kar
gir iki katta üç oda, bir sofa, 
bir toprak, avlu bir koridor 
albnda natamam arabalık on 
üç bin yedi yüz bir arşın bah
çeyi havi ahşap kısmının bazı 
kaplamaları noksan yeni bir 
hanenin tamamı. lsmail Hayrettin B. 

391 l Beylerbeyi'nde eski Şemsi B. 
ve yeni ikinci yeni sokakta es
ki 8 mükerrer ve yeni l 1 nu
maralı yüz otuz beş arşın arsa 

üzerinde kirgir iki bnçuk katta 
on oda, biri küçük olmak üze
re üç sofa bir kömürlük bir 
gusulane bir kuyu bir küçük 
antre bir balkon ve bir kuyu 
ve kırk arşın arsa üzerinde bir 
mutfak ve bin dört yüz yirmi 
beş arşın bahçeyi havi dahili ve 
harici bazı sıvalan noksan bir 
hanenin tamamı. Sadberk ve Hacer 

Memnune Hanımlar 
4010 Bevoğlun'da Hüseyinağa ma-

hallesinde Kırlangıç sokağında 
eski l ve yeni 1, 3numaralı altmış 
alb arşın arsa üzerinde kagir 
üç katta beş oda, iki sofa, 1 
antre, iki mutfak, l sarnıç 1 
kuyu, alhnda bodrum ve dük
kinı ve üstünde çab kabnı havi 
1 hanenin tamamı Strak Se~ Efendi 

~!111ak4025 K!!~d~~r~~!:.si 

220 

hattin mahallesinde Pişmaniye 
sokağında eski 47 ve yeni 73, 
75 No. 100 arşın arsa üzerin
de ahşap iki buçuk katta bir 
toprak antre biri yani 73 nu
maralısı 3 oda bir sofa ( oda
lardan biri diğer hane tarafın
dan kullanılmaktadır. ) diğeri 
keza: 3 oda, 1 toprak antre, 
ufak bir sofa, 1 mutfak (oda
nın biri sandık edasıdır ) ve 
180 arşın bahçeyi havi bir ça
b albnda harici sıvalan dö
külmüş mukaddema bir ve el-
yevm iki hanenin tamamı Şaziye H. 

650 415.1 Boğaziçinde Paşabahçe mahal-
lesinde eski şehitlik Y eniçeş
me sokağında eski 26 ve yeni 
44 No. lı yüz altmış arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta bet 
oda, iki sofa, bir taşlık, bir 
mutfak, bir kuyu ve iki yüz 
on yedi arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Ayşe Ferdane H. 

805 2961 3811 Balatta Tahtaminare mahalle-
sinde Köprübaşı sokağında eski 
14, l 4 mükerrer l 4mükerrer ve 

yeni 50,5253,numaralı yüz altmış 
Arşın arsa üzerinde kargir üçer 
katta dörder oda, birer mutfak, 
birer çini antre, altı merdiven 

başı birer şahniş, birer balkon, 
odun ve kömürlük, bir kuyu 
ve altmış beş arşın kalei zemin 
mahallini ve otuz beş arşın 
bahçeyi havi üç hanenin tamamı 
üç sehim itibarile iki sehim ve 
kale mahallinin nısıf hissesi Hamdi Ef. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlAk 
hizalarmda gösteri)P.n bedellerle talipleri üzerinde olup l ka
nunuevvel 930 r,.rıhine m~sadif pazartesi günü saat ikiden 
ftıbaren müzayedeye uıübaşeret olunarak (muhammen) kıymet
leriai geçtiği takdirde kat'ı karnrlannm çekilmesi mukarrer 

Sa·tış 
~:7 

d•( 
bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat dörde kil ıı~ 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten 50 ~V' 
vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve ıneı bıl' 
emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında haZJ' e ~ı 
lunmadıkları ve başka talip zühur eylediği takdirde eV"ılj~ 
taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacaklan lüzuınu 
olunur. 
~--------------------------------------------------------~' 

Tü 
•• •• mu u 

·nhi a ı 
ı··ğünde • • 

J11ı 

25,000 kilo kırmızı Selluloz kağıdı. ,._ 
Kapalı zarf usulile satın almacak olan bu kağıtlar 63 ~ 

eb'a ı da ve metro murabbaı 82 gram sıkletinde olaca~ 
Taliplerin teminat mektuplarile beraber 24 - 1 J - 930 pnıll 
günü Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

~ ~ ' 
Tütün inhisarı Umuııı• 
Müdürlüğünden: '"' 

( 2500 ) yarda yeşil ve ( 5000 ) yarda beyaz; yağlı le~~ 
kapalı zarf uıulile bilmünakasa alınacaktır. Talip 0 ,ttl 
teminat mektuplarile beraber ( 29 Teşrinisani 930 ) Cıı~,tl~ 
günü saat 1 l de Galata'da mübayaat komisyonuna~~~ 

Dr. M 1 M I D 1 A N s 'f A 
Göz - burun - kulak - boğaz s o N p o r 

mütehauısı Avrupadan avdet et- ~ 
miştir. tI ıtc I' 
• Beyo.ıı.tu imam sokak 2. Tel. Y cvmi, Siyasi, Havadis ve ~ 

• - ıırılf' 
idare ı lstanbul, N\lrıt05~ 

Şeref sokağı SS • 3 
B. O. 2934 muayene saatleri 10 -
12 ve ıs . 18 

af tada2 lira taksitle 
ELBİSE 

Haftalık veya aylık tediyat
la erkek ve kadın için her 
nevi şık elbiseler imal olunur. 

Son moda kumaşlar ve fevka
lade biçim terzihanemizin 
ihtisastdır. 

Bir tecrübe kafidi 

-Tekfun: lstanb\11 • 203 tJI 
' Poıl.1 kutusu: lstanbul ·!ol ,,os 

Tclg-af: lstanbul sO 

ABONE fjA.rı 
EC~v/ 

TORKIYE -- ;;..--::,, 

1400 kr. 
750 " 
400 " 
150 n 

1 s pil 

6 AY 
3 " 
1 ' 
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Han No. 19, sı ı..;;;;;;~--~~ 

Y orgi Zahariadi '--111 


