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Şehir İçin Bir Diktatör Lô.zımdır 
Sabık Şehremini Emin 
Bey Bu Fikirdedir.~. 

~ ı 
~ar Programlarını Alelacele Top-
anan Komisyonlar Yapamazlar. 

~ehir için be~ senelik bir 
llıiy Programı yapıldı. Umu- J 

lirıdetle bir · muhtara mahiye· l 
t~ e telikki edilen bu prog
ıı.. 'ı· \re bu yüzden Şehir 
'""<: 1 • d ~ sın e çıkan münakaşa-
lt d kaydettik. Bu münasebet· 
ta~ e eski Şehremini opera
~~ Ernin Beyle görüştük. 
~~eternizde, birkaç gün de
~· eden Cemil Paşanın fikir-

ı, • ş 
~tel' .Yenı program, ehir 
kitı •sınde tebellür eden fi-
'<>t~r hakkında mütaleasını 
~•ş uk. Emin Bey, Cemil 
tiıı a:ıın şehir işleri ve şeh
~~d1rnarı hakkındaki gazete
~ ; ... çıkan mütaleaları haklı 
'"'t d?iru bulmaktadır. Emin 

1Yor ki: 

'tti~k 
11 

Bütün bu mntalealara 
fİlti ~ . ediyorum. Eğer bu 
btrı~ erı şehir meclisi azası da 
l'iL~t:ı:ıseınişlerse şayanı teb
""'lıt·ler 

to • " 
~ın· 

ın Beye sorduk: 

Emin Bey 

- Şehrin imarı için müte
hassıs meselesine ne dersiniz? 

- "Bizde de değerli insan 
bulmak mümkündür. Fakat 

· (Devamı 3 üncü sayfada ) 

~Qheser Bir T;~cılık Meselesi 

llakim İle Şikiyetçlyi 
~ Birbirine _D~şürd~ 
ctvlanan Para 5 Bın· Lırayı Geçıyor 

l 

~cıhici dige yutturulan mücevherler ve parası 
L_ 1.~llb dolandırılan Ferit B. 
~etı~ ul adliyesi; hayli me- rit bey isminde zengin bir 
~~er Yapılmış bir tavcılık askeri mütekaididir. Bu zabn 
'fit h '-s•.ndan doğan çok garip uzun .mndd.ettenberi müce .. vhe
~ldG adıacnin tahkikile meı· rat tıcareti yapmaıı, gun~n 

li r. birinde tavcdann nazan dık· 
•discde t 1 katini celbetmiş ve kendiıine 

~- av anan zat Sul- · 
~ •tte Dikil"t k •unturlu bır oyun oynamaya 
"ı.ı ı,· 1 q &rfı•ın· karar vermifltrdir. 

ır evde oturaa F •· (Devamı 4 Gncü Nyfanuzda) 

Halk Fırkası Divanı ls
tişari Bir Karar Verdi 

Riyaset Divanına 
Arzolunacaktır 

Ankara, 6 (H.M.) - Halk 
fırkasının umumi divanı bu
gün öğleden Dç saat sonra 
toplandı. 

SON POSTA 
NIN 
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FAKAT, MECLiSTEN ÇIKACAK VE YENiDEN 
AZA OLACAK ZEVATIN i iSiMLERi TESBIT 
EDiLEMEDi.. BU VAZiFEYi GAZI Hz. NIN 
RIYASETLERI AL TINDA FIRKA REİS VEKILILE 
UMUMi KATiBi BU HAFTA iFA EDECEKLERDiR 

Damping Harbi, Umumi Harbi 
.. .. .. 

Hazırlıyan Siyasi Bir Kavgadır 
• 

Yazan: A. L Mikoyan 
Sovyet Rusya Ticaret Komiseri 

• 
lzmirde De 
Komünist 
Beyannameleri 

, Meb'usluk İçin Kimlere 
Rey Verilmek Lazım
geldiği De Yazılıyor. 

Yeni intihapta gösterilecek 
meb'uı namzetlerini, Gazi Hz. 
nin tasvjplerine arzedilmeden 
evel, bu divan seçecekti.Binaen· 
aleyh toplanışa büyük bir 
ehemmiyet veriliyordu. Bu iti
barladır ki Ankarada bulunan 
bütün meb'uslar içtimada ha
zır bulundular. 

f Bu gazı Sovget Rusga ticaret komiseri tarafın
dan yazılmıştır. TürkigedtJ neşir lıakkı yalnız 
gazetemize vt1rilmişf:.,.. / 

BütOo dünya Rusyaya karşı 
iktısadl bir harp açmlf bulu
nuyor. Bu iktisadi harp, haki· 
ki ve umumi bir harbe kartı 
bir hazırlıktan başka birıey 
değildir. 

Herkes bizi, dünya iktısadi· 
yatını altilst etmek içi?!, bir 
damping siyaseti takip ettiği· 
mizi s6ylüyor. 

İzmir, (Hususi)- lstanbulda 
olduğu gibi şehrimizde de ba· 
zı yerlere atılan komünist be
yannameleri polisin eline geç .. 
miş ve sıkı bir takibata baı
lanmışbr. 

Bu beyanname kılıklı ka
ğıtlarda 1 mayıs amele bay-
ramından ve intihabattan bah· 
sedilmekte, Dr. Hikmet, tiltnn 
amclesinden T roçki, Kavalalı 
Abbas, demirci LAz fımail, 
Mehmet Emin, Hüsamcttin, 
Hasan Aii, Cazım, tayyareci 

Devamı 2 inci aayfamızdadır 

Çalgılı Ticaret 
Böyle Giderse Esnaf 
Bandolarla Mallarını 
Sahlığa Çıkaracak! 

Hiç tesadüf etmediniz mi? 
Köşe başlarında saz çalarak 
öteberi satan seyyar çalgıcı· 
lar var. Eskiden macunculann, 
oyuncakçsların, zurna, klarnet 

Bir sazende heyeti so/uıkttı 

satıı yapıyor 

ve gursaktao düdllk çalarak so
kaklardan geçtikleri görülilr· 
dil. Fakat bunlar birer kişi 
idiler. Şimdi sazendelerin ade· 
di arttı. Bir ut, bir keman, 
bir def ... adeta bir saz heyeti! 

lktısadi buhran böyle gi· 
derse malını satmak istiyen 
esnafın sokaklarda bando mu
zika ile gezeceğini de göre· 
ceğiz galiba ! 

rB-;;Uk Tarihi Tefrikamız 
Üç 
Kadın 
Saltanatı 

(Oluç Ali Reis) tefrika
mız yakında bitecek ve 
(Üç Kadın Saltanatı) 
tefrikamızı takdim ede· 
ceğiz. 
Karilerimiz bu tarihi eıe· 

rin fevkalAde canlı ve cazip 
safhalarını merakla, heyecan· 
la takip edeceklerdir. 

Halbuki bu iddianın neka
dar gülünç olduğunu ispat 
için bir iki misal zikretmek 
kafidir. 

Bize Niçin Kızıyorlar? 
Biz dünyaya ilk defa bu 

sene buğday ih.raç etmiyoruz. 
Rusya daima buğday saha· 
smd. fiıracatçı bir] devlet • 
olara~ yaşamıştır. Fakat bu- 1 

, ~Un Sosyalist rejinminin mu
vaffakıyetle ayakta durmıya 

hatladığı bariz bir surette 
g6rllntince ve Sovyet idare
ıini •virmek için çalışanların 
Fransıı erkim harbiyesile bir
likte çalıştığı sabit olunca it 
değişti. Bütün dünyayı sarsan 
iktısadi buhran karşısında ka
pitaliat devletler bundan bizi 
mes'QI göstermek istediler. 
ve ipizlik meselesinin mes'u
liyetini bize yllklemiye çalıı· 
tılar. Bugün amele yevmiye-

A. /. Mikogan 

Şarkta Tahrika1 
Son zamanlarda Kürt ve 

Ermeni teşkilatının iran Azer· 
baycanında yeniden faaliyete 
geçtiği, o havaliden gelen emin 
bir zatın t emin ettiği haber 
verilmektedir. Açıktan açığa 
aleyhimizde çalışan bu tetki
ljibn, maalesef komşu lranın 
devlet memurlarından teşvik 
görecek k;adar müsamaha ile 
karşılandıf'ı da muhakkak 
addoJunmaktadır. 

Cemal, Hüseyin ve Reşat Fuat 
isminde birtakım adamların 

meb'us namzetlikleri iler ıü 
rülmektedir. 

lstanbulda 
Polis siyasi kısım memurlar( 

şehrin bazı yerlerine komll• 
nistlik beyannameleri ataı 
veya yapıştıran gizli elJerı 
bulmıya çalışmaktadırlar. Dür. 
de muhtelif yerlerde derin 
tahkikat yapılmıştır. Fakat son 
dakikaya kakar bu işle maz• 
nun olarak kimse yakalanmış 
değildir. Vali muavini Fazlı B. 
bu mesele hakkında ıunlan 
söylemiştir : 

- Henüz kimse tevkif edil
memiştir. Hatta maznun olarak 
bile isticvap edilen yoktur. ,, 

Haber aldığımıza göre bu 
beyanname kılıklı kağıtlardan 
mühim bir kısmı polisin eline 
geçmiştir. leri dGtmüıtür. Buna •ebe-

biyet veren Rusyadır, dediler. f 1 
Hırsızlar Arasında Rusya ihracatına kaqı ilk 

~~ ~~~ ~~ Fn~ ~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;~~;~;~;;;~;;;;;;;;;~~. 
oldu. 

Fransa Harp Hazırlıyor 
Ve Fransa, kendisinin is

tihsal etmediği ve hariçten 
getirttiği mallar için, bize hu
dutlarını kapadı. Eğer bunu 
başka bir memleket yapmış 
olsaydı, kendi mahsullerini 
himaye etmek istemiş olma
ıına •<ıanabilirdik. Halbuki 
Fransa buğdaylarımıza ve 

zirai istihsalatımıza karşı ka
pılarını kapadı. Fransa bun· 
ların h:çbirini dahilde istih· 
sal edemez, hariçten getirtir. 
Bu sahada bize rekabet eden 
devletler, komşularımız olan 
Tuna ve Baltık memleketle
ridir. 

Bu suretle Fransa hudut
larımızdaki memleketleri kuv
vetlendirerek bize karşı mü· 
dahale haz•rlamak emelindedir. 

Diyel>iliriz ki damping• kar
tı açılan iktısadi harp, ha
kiki ve umumi harbe bir 
bamliltır. 

r o.ı... s ind ••:rfamı.zda J 
- Alman pelisleri lstanbula ~lmiıler •. 
- Deıene ki tam Almanyada balunacafımız umadıl 



SON POSTA 

(Halkın ~esi 1 DABILİ BABIBLIR Günün 

Meb'usluk Miira- Ttr 
caatları Ve Halk 'T'.~ un 1 

~ uccarıarı 
Meb'ualulıl için müracaat 

•denJerİD isimleri .ln•men an• Beklı·gor 'ar 
latıldt. Bu liste hakkında L~ 
halkın oe dU.ündütünü öğren· 
mck iatedik. Oüo tesadüf et• 
tlğimiz lrimııelerl• baabübal 
ettik. Cevaplan •t•t•Y• kay• 
d e diyoruz: 
Necdet B. (Eytıp lskelebatı 

19) 
·- Listede birçok isimler 

var, bunlarm içindeki milte· 
kaitler müsteana olmak tizere 
diğerlerini, memlekete daha 
fazla hizmet etmek için meb'us 
olmak istediklerinden dolayı 
tebrik ederim. Allah muvaffak 

Hükumet, Tütün Stok
larından Bir Kısmını 
Alırsa Vaziyet iyileşir 

MOıktU Taziyette . buJunan 
tfitün tüccarlarının stok mal
larım hükumetin satıoalmak 

arzusunda bulunduiu haber 
verildi. Bu lt hemekadar ne~
celenmemişse de Heyeti veki
lede müzakere edilmekte ol-etain. 

..,_ duğu ve bugUnlerde intaç edi-
Cclil Bey ( Çemberlitaşta leceği haber verilmektedir. 

Cilmhuriyet apartımanı, 19) Hnktlmet hemeıekilde olursa 
- Meb 'ualuk için mUracaat olıun rok veya 0 miktarda 

edenler arasında hiçbirisini Y 

tanımıyorum; ne diyeyim kar- ol.un yapacniJ bu mubayaa 
Jeşim. ile bugün oldukça mfltklll bir 

.f ıekil alan tUtlln vaziyetini ytık· 
Şnkrll B. (Mnhmutpaşa, 47) 

H al • "d' l 'dir b . iteceği gibi tilccarların 
_ ep ıyı ır, yı eyım; d k d" . l w k 

Lllh · Uf ..; .. · V e re ııın arbracagı pe 
~ as a sanayı m e .. ~ı a- bitd' Tü 1 b . . 
f Ş d l t 

.
1 

. ta ar. ccar ar u ııın 
11 , urayı ev e muav; erın- . 1 • 1 b lıkl 

d C l Jıı A ::.h B 1 ü - ı netice cnmesın aa ırsız a en e w gu ey er m m b kJ" l 
taz kimselerdir; meb 'us olur- e ıyor ar. 
Jarsa millet ve memleket ----. d 
kendilerinden istifade eder. Karadenız e 

* Mu tafa B. (lsanbul 3 üncü 
hukuk mahkeme inde stajyer) En Fazla Deniz Kuvve

tine Rusya Maliktir 

Boğazlı:ır komisyonunun Ak-
vam cemiyetine gönderdiği 
enelik rapora göre Karade-

nizdeki en kuvvetli devlet 
Rusyadır. 

- Meb'usluk için müra
caat edenlerden mtUekaitleri 
ekarte etmelidir. Milddeiumu
mi Kenan, Sivas Maarif emini 
Kadri, Vefa orta mektebi 
muallimlerinden Enver Kemal 
Beylerin meb'us olmalarını 
çok arzu ederdim. 

Saffet B. (M~hmutpqa, ye- _!m~arli Ci~a yeti Failleri 
tildirek, Necip Ef. sokak 20 ) Ambarlıda kahya Mehmet 

- Meb'usluğa talip olan- Ağayı öldilren Şefik Ye Riza 
ann hiçbirisi görmediğim, ta- yakalanmışlardır. 
nımadığım adamlardır: Hiçbirisi 
hakkında şu veya bo şekilde 
birşey ıöyliyemem. .. 

Ömer Vasfi B. ( Hukuk fa
ktlltesi birinci unıf talebesin· 
den 470) 

- Taliplerin bir kısmanı 
gıyaben tanıyorum. Meb'ua 
olacaklar iyi tahsil görmüş 
olmalıdırlar. Bunların içinde 
az tahsil görmüş olanlar var; 
bunların meb'us olması doğru 
değil. .. 

Garbis B. ( B yoğlu imam 
10kak 17) 

- Talipler raaında t nı-

Nazmi Nuri Bey 
Divanı harpta yapılan bir 

muhakemeden dolayı avukat 
Nazmi Nuri Beyin bir ay avu· 
katlıktan menedildiği haber 
verildi. Baro bu haberi tekzip 
etmiştir. 

Kendini Niçin Asmıs? 
Ank rada Pekmez isminde 

bir kız, sevdiği gencin kendi
sini almamasından müteessir 
olmuş kendini asmışbr. 

dıl<lanm vardır. Bunlar Millet 20 Bin Lira Geri Alınacak 
meclisinde bulunup millet na
mına söz söylemek iktidarını 
haizdirler. Tanımadıklanm hak
kında tabii birşey söyliyemem. 

-T anıdıklarmızı aöyleıenize? 
- Yok olmaz, isim ırae 

etmek istemem. 

Defterdar Beyle tube müdür
lerinin aldıkları ilk tedrisat ver
al11i ikramiyesi olan 20 bin lira• 
nın i•tirdndı için dün emir gel
miş, Alikadarlara teblij' edH-

m /,tir. 

Halk Fırkası Divanının lstişari Kararına Göre: 24 Saatin 

Yeni Meclise Alınacak Zabıta 
A U A V f Vak'a/arı 
zanın mumı ası - v· s- s-h 1 ı; ıne azı ar: oş ua, 

ları T es bit Edildi Hırsızlık, Dolandı-
rıcılıklar Oldu ..• 

Meclise Yeniden Gazeteci Mb'us Alınmıyor ••• 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Celseyi Başvekil küşat etti. Bu münasebetle kısa bir nutuk 
9öyJiycrek toplamşm sebebini anlattı. Bunu müteakıp kürsilden 
indi. Riyaset mcvkiine Tekirdağ meb'usu Cemil B. geçti. 

Sıra meb'usiuğa namzet gösterilmeleri ricası ile Halk fır
kasının umumi ldHipHğine müracaatte bu!unmuş olan zevatın 

isimlerini anlamıya gelmişti. Liste okundu. Bunda 1300 den 
fazla isim vardı. Fakat hepsi bundan ibaret değildi. Ayrıca 
eskiden meb'us olup ta bu defa yeniden mecliıe firmek 
üzere talepname vermiş olan zevatın iıimleri de vardı. Bun-
1 r da okundu. 

T alepnameler Tetkik Ediliyor 
Birinci ve ikinci kısım listede mevcut isimlerin okunmaıı 

bittikten ıonra ııra talepnamelere geldi. Bunlar da adetlerinin 
fazlalığı dolayısile aüratle gözden geçirildi. Bunu mü.teakıp 
ıeçilecek namzetlerin seçilmesinde hakim olması icap edn fikir 
etrafında münakaşa yapıldı ve bazı kararlar verildi. 

Fırka binaama gazetecilerin girmeleri mtimkftn değildi. 
Fakat verilen kararların be~ madde ile hulisa edilebilece-
ği söylendi ve bu beş maddtı yekmeal olarak ağızlard-ı dolaştı. 
Kaydediyorum : 

ı - Bugünkü Meclisin ekseriyeti yeni Mecliıin eauıni 
teşkil edecektir. 

2 - Bugünkü Mecliste kAfi bir ekseriyetle temail edilen 
mesleklerden yeni namzetler gösterilecektir. 

3 - Memurlardan ve ordudan yeni meb'ua alınmıyacaktır. 
4 - Mazideki hizmetlerine mükafaten namzet kimse gös

terilmiyecektir. Bu suretle meb'usluk vazifesi munhaairen 
hizmet edebileceklere taheiı olunacaktır. 

5 - Yeni Mecliste Hfilk Fırkasma mensup amele ve 
çiftçi sınıfları meb'uılarla temsil olunacakbr. Bu meb'uslar 
munbasıran mcalekte bilfiil çalışanlardan müteşekkil olacakbr. 

Anlaşılan şudur: 
Yeni meclis 317 azadan terekkilp edecektir. Bu 317 aza

dan (267), yahut (277) isi buglinkü meb'uslar arasından alına
caktır. Demek ki bugiinkü meb'uslardan (50) veya (60) ı meclis
ten çıkacak, yerlerine hariçten ( 50 ) veya ( 60 ) kiti 
alınacaktır. 

Bu çıkacak elli altmıı kişinin ( 14 ) n mefsuh Serbes fırka 
azasıdır, fakat mütebalösi kimlerdir. Henilz belli olmadığı 
gibi meclise hariçten alınacak 50-60 ki~nin kimler olacağı da 
meçhuldür. Buiün yapılan mesai, vaziyete ıttla ıeklindedir. 
Divanın kararı istişaridir. 

Şurasını da kaydedeyim ki Halk fırkası divanının verdiği 
kararlar iıtişari mahiyeti haizdir. Tastik ve tasvibi için riyaset 
divanına arzolunacaktır. Riyaset divanı fırkanın banisi ve 
umumi reisi Gazi Hz. ile reis vekili ismet Paşadan ve umumi 
katip Recep Beyden mürekkeptir. 

Namzetleri riyaset divam eçecek ve Gazi Hazretlerinin 
imzalarlle ağlebi ihtimal 12 gün sonra halka arzedecektir. 

Muharrir Ve Edip Meb'us Yok 
Halk fırkasının d ivan içti· Ziraat miltehassıslan, tüccar 

maından sonra kaydediJen şa· idareci, mühendis, asker, mali· 
yialar şunl ardır : yeci, adliyeci, ~dip, muharrir, 

Meclise yeni aza alınırken doktor, muallim zümresinden 
Mecliste esasen mevcut, mu· lüzumu kadar vardır. Yalnız ame
ayyen ihtisa lar erbabmdan leden ve çiftçiden mümessiller 
yeni namzet gösterilmiyecektir. bulunacakbr. Bu mümessiller 

= 

Kasımpqada Dimitraki ha
nında oturan Fahriye Hanım 
ıekiz yaşmdaki kızını odada 
bırakarak sokağa çıkmıştır. 
Fakat aradan bir saat geçince 
odanın kapısı çalınmış, küçük 
kız kapıyı açmış, karşısında 
uzunca boylu bir adam gör
müştür. 

Adam demiş ki : 
- Kızım, annen mantosunu 

burada bırakmış, fimdi hava 
aoğudu. latiyor. 

Kızcağız hemen annesinin 
yepyeni mantosile atkısını bu 
adama teslim etmiştir. 

Fakat akşam olup ta Fah
riye hanım odasına dönünce 
mantosunun kurnazlıkla çalın
dığını anlamıf ve doğru polise 
koşmuştur. 

Polis bu işi yapan Faik 
iamindeki sabıkalıyı tutmuştur. .. 

Sarhoşlukla ötekine berikine 
sarkınblık eden Şevket isminde 
biri yakalanmıştır. 

« 
Kum.kapıda Avadis isminde 

bir sarhoş durup dururken 
havaya silah atmıya başlamış, 
tutulmuştur. 

« 
Glimiişsuyunda bir yapıda 

çalışan Sotiri ile Cemalin el
biselerini çalan Hüseyin Adli
yeye verilmiştir. 

• Emirginda Oralill) nin man-
dırasında Nezir isminde bir 
yanaşmanın kulübesine hırsız 
girmiş, bütün eşyalarını çal
mışhr. 

Bunlardan başka gene dfuı 
iki hırsızlık hidisesi daha kay
dedilmiş, hırsızlar tutulmuştur. 

memleketin büylik ıervetlerin
den birini teşkil eden Zongul
dak kamnr havzasınm azim
kir ame!esinden, latanbul, İz
mir, ve Adana gibi sanayi 
ıehirlerl fabrikalanndan ve 
Ahimes'ut çiftçilerinden ıeçi
leceklerdir. 

Halil B. Meb'us Oluyor 
Memlekete mühim hizmet

ler yapmış olan sabık müze 
müdürü Halil Beyin yeni 
meb 'uslar arasında bulunacağı 
son kaydedilen rivayetler ara
sındadır. 

Müntehibi SanUet 
Birçok Yerlerde lntib'P 

Tamamlandı 

Ankara, 7 (H. M.) - D~ 
Vekiletine dün akşam gele9 
malGmata göre, birçok vill~ 
rimizde müntebibi aani intih ıJ' 
tamamlanmı,tır. Ôniimüzde.ld ~ 
ta içinde de bütün Yillyetl, 
ikinci müntehipJerin taDI~ 4' 
aeçilmif olmalan imkin dabiJilt 
bulunmaktadır. 

Birinci umumr müfettit.lik ~: 
takasındaki Şark viliyetlerinı6-
müntebibi &ani intihabatın• 
başlanmışhr. 
Şu halde meb'ua intihabatı:: 

arfesinde bulunuyoruz dedi~ 
Bunun için de timdi en ku1' 
tahmin 25 nisandır. 

Ankarada Bir infilak 
Dü Ankarada bir i11fi ... 

olmuş, iki klşi atır ıurette 1" 
ralaomıştır. 

Naşide Saffet H. Geldi 
931 güı.ellik kıraJiçeaı N•t1e 

Saffet H. bu sabah vapurla f' 
rimize dönmD9tür. 

Paris Sefirimize Talimat 
Verildi .•• 

Vekiller heyetinin oayıı: 
umumiye hakkında evelki 1 
hazırladığı cevap etrafında P~ 
aefirimize tebliaatta bulunuloıııf 
tur. 

lngiliz Şairi Gidiyor 
f ngiliz şairi Maafilt bur' 

Yunaniıtana hareket edecekti"' 

Kadm Birliğinde Faaliyet 
Kadın birliği yakında köyl~. 

lrfat heyetleri gönderece~~ 
Cumaerte.i günü de kadın fi 
intihap hakkı verilmeainio 
dönümünü tes'it edecektir. 

Takvim Propagandası içi' 
Cemiyet takvim tubesl ~ 

dürü M. Latsvort 9ehrimiı.e lf' 
miştir. Senenin 13 ay olma•• 
hinde propaganda yapacaktlf• 

irtişa Maznunları ~a 
Celpname Gönderildı df 

Barut irtişaaı meaeleıİ11 

alakaları görülen memurlar~~ 
sabık varidat umum ınüdil 

11
, 

Kamil, Ankara defterdan 1~sd3'4 
Tevfik Nedim ve kavauin nıu ti~ 
Edip Beylere Ankara mila~0 .,. 
liti ta.rafından celp k ailınıftl , 

Valovada Cinayet . .,,, 
Yalovada Hidayet Efen~ d' 

detirmenlnde Ahmet iııı1ı"ıt1 
birisi lbrahim oğlu Ademin ~~ 
ile batını ke.mif, Adem ölıııu~ 

lzmite inen Tayyarecı 
1-""'' Ankara, S ( A. A. ) - ,. 

turalyaya Hyahat mabadile "~ 
rak lstanbula gelen ve lstan~ 
dan hareket eden tayyareci Br ·el' 

· Bernt, bir mot8r sakatlığı ııe~.a' 
•inde bmltin Yatcılık kli1"" 
inmiştir. ~ 

Son Posta'ı,ın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Filmin Deva~ 

1 : Rejisör - Hasan Bey, ıen şimdi Şaa• 
lo ile dehşetli bir münakaşaya girecek.in, 
ıomıı da banpp aarmq dolq olacaksın. 

2 : H:ısan B. - Olur. Haydi çevir ma
kineyi bakalı.n. Ba~lıyoruz değil mi? Bismil· 
lib ... Tamam... Hazır ... Haydi çevir! 

3 : Hasan B. - Şimdi de aarmaş doJq 
oJacağız ha, peki ... 

Rejisör - Hasan Bey, Gretayı değil, Şu
loyu kucakhyacaksm r 

4 : Hasan B. - Bizde bir mani 
Buldun bir illi koyun! 
Ye de yat yüzükoyun, 
NelAz.ım ovun moyuo 1 



Hergün 
Miindı lu erecatımızın çok-
.. ~ndan dercedileme
·-.,cır. 

~hir İçin Bir 
Diktatör Lazım 
'"'* - -~ ..._fı l inci ıayfada) 

.. bil ~İn:illk hususları Yar 

k.._ vaallliyoruz. Hatta bazı tehir 
~Uerini bilcliiimiz halde 
~•nıiyoruz. Buna bir haleti 
~. llle&elesi demek icap 

-::ce, belediyenin bazı 
.. &t ~ tubeleri ıçm ayn 
-~ıılara ihtiyaç vardır." 

il Beye yine sorduk : 
~ V •ridatın israf edildiği 
t.ı, d1. Cemil Patanın mu
..._ llıllı muvafık bulW' mu
~lll? 

tı4 ..._ "~~· kalırsa varidat ia
~dilmıyor, hüanll idare 
~ ~Yor. Vaziyeti böyle ifad• 
'-' Y'i tercih ederim. Bu ara
~ daha semereli, daha iyi 
~ette sarfolunabileceğine 
tru.1 • Eıaaen ve phsan bu 
~~I Yürüyebildiğim kana
"""llCle • Yını. ,, 
'Şehrin iman ve plinı 

ndalri fikriniz nedir? 
~;- "Bence imar birkaç şe

t olur. 

!itti "":"" Defaten imar. 2 - Ted
~ •ınar. 3 - Yavaf imar. 

8 ar birer imar sistemidir. 
ta\ '1 liç şekilden hangisi ter
~ edilirse edilsin evvel 
.._ lıcak şeyin bilinmesi li
M:ıdır. Yani program tesbit 
""'lllleli dir. 

)\ ~fıten imar büyük para-
11...~ ~uhtaçtır. Bugün mümkün 
~~ldir. Şu halde tedrici ima
f.._111~• gelir. Bugünkil varidata 
b~tırarak fevkalade bir 
Pt Çe halinde yapılacak imar 
i..°tranıı tahakkuk ettirilebilir, 
~eı_.. 

lltır . ., 

•ıı.: Bu bütçe fazlalığını nasıl 
'llllüyorıunuz ? 

"-;- Zamanımızda, biz, vari
~ ( 2,5 ) m:Iyon lira fula
~llıayı mümkün görmiiftnk. 
~ bir çare bulıunlar, 

' afih bu yapılamazsa 
~Yavq adımlarla bu gayeye 

p •anlabili:-. 
~0rramın nasıl yapılabile
h ... _ -• it.lince: Bu İfİ bir adam 
~az. Birçvk alAkadar mü
--~ann uzun mOnakqe 
ta..ı .tlatizakereleri neticesinde 
~edilmelidir. 
~ • n iman namına ea 
' 

1 
itlerden biri de kanali

hu: De içme ıularının ıehre 
s:caidir. Bunu zikre mec· 
~ Çünkü yerin alb imar ,ezae, yani llğım ve su 
~~ .. Lb Yapılmazsa imar mev-
~olamaz. 
l'\o • 

~ ,ar:••yon ve encUmetlerle 
di,, ~k iıtiyecek bir bele
~td l'ea.i vaktinin çoğunu 
.; eder. 

' •'t't'elden dilş&nmeli, tet
~llıeli, ıonra tatbik için 
~lr ele bırakmalıdır. 

)a ı-.,. olmak Ozere Viyana
~. •den şehremini mlUe
kı_.,._ <Mtıller) ile lngilterenin 
~,.. tehrinini tanzim 
~ ~lllİlli unuttujum zatin 
~ rl'ıterebilirim. 
~ p n bu plln itine tl Ce
~ ... &amaıwada bqlandı. 
~ &amanımda Alman mtl
fJL.~ll ( Har Lerber ) ile 
·~Re) tanfmdaa bta 

.iON POSTA 

ll_Sı_o_n ___ R_o_.st~a_n_ın_R~es __ i_m_lı_i _M._ak~al_e_s_i ~-------"'-Mı_u_v_a ... ffi __ a_k_ı...._y_et_ .. l_ f Sözü~ Kısası l 
Mart 
Ayında 
intiharlar 

• • 
Mart a11 içinde (168) kiti 

intihar etmif. 
G&nde bet insandan fazla. 
Ve bu istatistik yalmı İı

tanbula mahsu•. 
Tetkik etmişler ve şimdiye 

kadar hiçbir ay zarfında inti
har vak'aJannm bu korkunç 

t - Bazılan munffak olunca ••yter, 2 - Muvaffakıyetlerini yiyenler, yav- 3 - Muvaffakıyet bir yemek değil, aayıya çıktağını görmemifler. 
matrur olur, H çalatm• faali1etinl ka1- rulanm yiyen hayvanlara benzerler. bir mllnebbibtir. Muvaffakıyet .W Bir ay içinde ııraya dizilen 
hederler. Bunlar için muvaffakıyet bir Dnnyada hiçbir eaer bırakmaz Ye bu iskelet mangalan k~-ııın• 

•ı_!_ • b" d f affak olam ı gevıetmemcli, billkis tenbib etmelidir. - Y ~mek ibldir. nu er ve onunla lu. lllWICI ar e a mn az ar. • da biraz dürüst olalım. 

·----... ---------------------------------------, Onlar, oyuk ve karanlık 
B.,.ıa-iT1lr;W TELG 0 Av HABERLERİ ~zıe:;:..ı:~:m•::=.: 

LJ ~ LJ 1 ~ V"' Ll.ft..ı ' ' kendilerine çekerek, fimdi, 
karıımızda duruyorlar Ye ber-

Irak I-f ükfımeti Berat Halkı Elektriğe Karşı H feyİD iyi gittiğini parlak clm
a pİS Kaçkınları ıeıer:• .ayliyenıere, haile"' bir 

istihza ile lll'ltan difleriai p 
teriyorlar. Nakit 

ya 
lslalıatı Yapmı
Karar Verdi 

Bağdat, ( Husual) - Irak 
Meb 'usan mecliai IOD içtima
larında, "Irak me.kGklt ka
nununu,, mllzakere ve tudik 
etmiştir. Bu yeni kanuna gö
re 1 temmuz 93 l tarihinden 
itibaren Irakta kullanılacak 
paraların vahidi kıyuisi "Irak 
dinarı" yani Irak liruı ola
caktır. Irak liram ağırlık iti
barile "7 ,322382., ıram balla 
al~ından olacak Ye kıymet 
itibarile d~ lngfüz liruına mn
savi bulunacakbr. 

Meıkükit kanunu, Irak li
rasını bin filse ayırmakta
dır. Bunlar ıftmOt ve nikel
den yapılacaktır. Bundan 
başka ayni eaaı tızerinden 

dörttebir, yanm, (1), (5J, (10) 
ve (100) dinarlık kağıt pa
ralar da basılıp tedavdle ç:ka
rılacakbr. 

Faysalın Hususi 
Tayyaresi 

Bağdat, (Husua!) - Irak 
Kıralı F ay:ıal kendisi için aon 
siıtem huıual bir tayyare Iİpa
rİf etmiftir. Bu tayyare lngiliz 
veliahti için yapılan tayyarenin 
ayni olacak "!e yaz mevaimin
de ıwyahr.tl kolaylaştırmak 
için tayyareye, bu.nal surette 
yapalmlf perdeler konulacaktır. 
Bu tayyare Irak hOidimetinin 
lnailtereden aİparİf ettiği tay
yarelerle birlikte Baidada ıe
tirilecektir. 

Hava Vaziyeti 

.. .. ,,. 
Greo ilan Etti ••• 

Berut. ( Huaual ) - Elektrik fiatlerİllİD pabablağma kartı 
ahal1 Ye mektep talebeai tarafından yapdaa tezahllrat erte.ı 
pil aabaha kadar devam etmif ve halkın umumi bir ırevile 
neticelenmiftir. 

Geceleyin tezabllratın tiddeti ~- llzerlne, ahalinin 
bulunduğu Beruç meydanına aaldaran tllvari Ye polia kıt' aları, 

atık6neti milşldllltla temin ettiler. Ayni zamanda ciddi bir 
tedbir olmak llzere caddelerde gidip gelmeyi de yaaak ettiler. 

31 Mart gilnO Millet Meclisi Reisi Şeyh Mebmedülcesir 
Efendinin riyasetinde toplanan ahali ve kumpanya murahhulan 
uzun süren mllnakaıalardan sonra bir netice alamadan dağıldılar. 

Tr~mvaylar ancak poliı ve jandarmanın sıla tezahOrab 
albnda ifliyebiliyordu. Fakat ahaliden tek bir fert bile tram
vaya binmemekte ve arabalar bomb,1;işlemektedirler. Tramvay 
fİrketl bu vaziyet karşısmda elektrik iatini (23) kW'Uftan (20) 

kuruşa indireceğini bildirdi. Ukia halk murahhaslan kilovat 

başına ancak (15) kuruş verebileceklerini söylediler. Eğer bu 
teklif kabul olunmazsa tehirde tek bir elektrik limbası yakıl

mıyacağını bildirdiler. 
Henilz tramvay arabaları bot itlediii 

hiçbir yerde elektrik yakılmamaktadır. 
gibi geceleri de 

Irak Meb'uasan Meclisi 
Bağdat, ( Hususi ) - Irak 

meb 'usan meclisinin içtima 
devresi hitam bulmuştur. Fakat 
bllkômetin göıterdiği lilzum 
üzerine Kıral Faysal bir emir
name ile içtima müddetini bir 
ay uzatmıştır. 

Garip Bir İntihar 

h SilAhh Haydutlar 
Ada - Karata, nahiyesine 

merbut Eğriağaç köyiinde mO
him bir baskın vak'aaı olmuş
tur. Mehmet ağa iaminde zen
gin bir adamın evine on silih
lı adam gelmiı, d6rt bin lira, 
muhtelif kıymette altm, saat 
almıılar ve savuşmuılardır. Bir 
jandarma kuvveti haydutları 
takip etmektedir. 

Kendilerini Hükibnete 
Haber Veren Muhtarı 

Kestiler 
lzmir, ( Huauat) - Geçen

lerde Berıama hapishaaesinden 
kaçan katil çerkea Fuat ile 
yalama Ali ve iki arkad4p 
dağlarda haydutluğa bqlallllf'" 
lar, bir aralık jandarmalarm 
takibine uğramıılar, fakat ak
f&ID karanlık buınca izlerini 
kay betmitlerdir. 

Haydutlar bundan sonra, 
kendilerini hükumete haber 
veren Mezarardı köyüniln 
muhtarmı feci bir şekilde 
kesip öldürmilflerdar. 

Abdülkadir Kemali 

SURIYEDE AVUKAUIKTA 
MUVAFFAK OLAMADI 

Antakye, (Huausi) - Abdill
kadir Kemali son günlerde 
çok perişan olmuştur. Bir ara
lık avukathk yapmak iatemif. 
fakat Suriye kanunlarını bil
mediği için muvaffak olama
mıştır. Şir.ndi bu kanunlan 
tercüme ettirerek çalışmıya 

teşebbtls etmiştir. Eğer bunda 
da muvaffak olamazsa firari
nin yllz elliliklere iltica ede
ceği a6ylenmektedir. 

Sigorta Tellalları 
Bundan Böyle Kaz:ınç 

Vergisi Verecelder Pozanti, (Hususi) - Bile- 1 
d f f Bir ntihar Te~ebbüsU 

medikte fimen i er en me- T Memleketimizde çalıtan mi1U 
muru Kıbnslı Mehmet Efendi Eyilpte Çqme aokağlnda 

d k oturan Huan Ef. 19minde bir ve ecnebi btltin sigorta tir· 
evvelki gl1n ıece ev e arı~ ketleri gerek şahsiyeti mane-
ve çocuğile otururken bar genç, uzun zamandanberi İ§ıİz 
buhran neticesi olarak taban- kalmış, bu yllzden diln tentllr- viyelere ve gerek hariçten İf 

k d. k k d'nl idil k ıetiren telllllara ifleri karşı-Şeb · · d ha dlind casını aöbeg-ine sı mıt ve ıyot içere en ı ö rme 
nmız e va en- • hmnda para veriyorlar. Fakat 

b d 1 b d hal Öl "·tür istemiı, kurtanlmıfbr. •· 
eri 11ze miye qlamıfbr. -:;er===m=...,==· ===============~ bunlar llcret olmadığı için 

Ôileden IOlll'a barometre r • l kazanç vergisi keamiyorlardı. 
(75,8), derecei laararet (14) T l. ister l·nanma ·' Bu gibi aarfiyabn kazanca 
de kadar yllkaelmiftlr. ıster nan, tibi olduiu karar albna alın-

Marailyadaa beklenen Tad- mqtır. Siıorta tirkctlerinden 
la vapuru her nedeue dlha iki gilndflr meb 'u ol- bir gtlnah deiiJdir. bu paralann kazanç verıisi 
ıelmemiftir. mak için Halk F ark .. na Baza kimaeleria iaimle- talıail edilecektir. 

müracaat edealeriD ilim- rinin nepedilmeainden mil
leri neırediliyor. teessir olmalan iki mana• plln ikmal edilmiş, bir tekil 

verilmiı, eski ricalden ( 1 O) ki
tilik bir heyet bunu tetkik 
ve muvafık g6rm0f, iyi k6tu 
bir proıram ele geçmqti. Bu 
program beğenilmedi, atıldı. 
Onuun yerini tuhbilecek biç 
birıey de yapılamadı. Şahıa
larm detifmeai proıra:nlara 
tesir etmemek llzımdır. 

Çthıkl alelicele toplanacak 
bir komisyon veya encümen 
bu İfİD içinden çıkamaı. Be
nim fikrim budua ... 

Diln gazetelerdenbiri 
bazı kimselerin bundan ya ıclebilir. Bunlar ya 

meb'usluğu, ya Halk fır· 
müteessir olduklannı ya-

kası mensubu olmayı ayıp zıyor ve bunlann "aeşre-
dileceğini bilseydik mf1- telakki ediyorlar. 
racaat etmezdik.,. Dedik- isimlerinin bile mey-
lerini haber veriyor. dana çıkanlmasına taham-

Meb'us olmak istemek mili edemiyenlerin arbk 
ayıp birtey değildir. Halk sağlam aeciyeli ve ideal 
Fırkasına menıup olmak ta sahibi kimıeler olduğuna, 

ister inan, ister inanma I 

Hıdivin Annesi 
Bu aabah (Eie) vapuru 

validei Hıdıviyi almak llzere 
lskenderiyeye hareket etmiştir. 

Baroda Tetkikat Başladı 
Dnn Baro inzıbat meclisi 

yeni tefsire g6re avukatlann 
sicillerini tetkike bqlamııbr. 
Tetkikattan ıonra tasfiyeye 

1 
tibi tutulacak avukatların ruh
satnameleri ellerinden alına-

'----·-------------------__. cakbr. 

Hiç olmazsa &lnmlerindea 
ıonra onlan biraz anlamaya 
çalışalım. 

Kendini öldlren adamı ira
desizlikle itham etmek, adi ve 
sathi bir ideolojidir; ve bu, onu 

ölüme ıüriikliyen bütftn sebep
leri aramaktan kaçan tembel 
veya suçlu insanlann manb
ğıdır. 

Açlara: 11Doyunuz" , haıta
i.ara : " iyi olunuz 1 ., , lflh 
edt;nlere: 0 Borcunuzu &:leyi• 
niz 1 " diye emir vermek klfl 
değildir. Veremlilerini sokağa 
döken ve silse milyonlar sar
feden bir memlekette, ölOm 
istatistiklerinden, biraz daha 
nazik ve tatlı dil beklemiye 
hakkımız yoktur. Hem Tiirk 
toprağı aziz çocuklarının ce
setlerine bukadar aç degildir 
ve bukadarını hazmedemez. 

İntihabat İşleri 
Yarın Müntahibi Saniler 
Seçilmiye Başlıyacaktır 

Dlln teftiı heyeti tashihli 
eıu defterleri sandıklann bu
lundurulacağı mahallelere gön
d~rmiştir. 

Sandıklann açılma saatle
rile yerlerine ait illnlar ma• 
hallelere ıwlmışbr. 

Yann abahleyin aaat , .. 
dide lstanbul ve mllhak b 
zalannda mtlntehibi ani üati
habı bqlıyacaktır. 

* Fırkada intihaba' nezaret 
için tayin edilen memurlara 
nisanın on beıine kadar da
irelerince mezuniyet verilmiştir. 

• 
lngiliz 
Casus 
Teşkilatı 
lngili:r:lerin şark ca.suı tet
killb reisi Compton Ma
kenzie bahratını netret· 
mittir. 
Bu habrat fnıilterede çok 
bUyUk bir allka uyandır· 
mıştır. lng'İliz gazeteleri 
bu kitabın, şimdiye kadar 
çıkan casusluğa ait blltiln 
kitapları gölgede bırak
bğını yazıyorlar. 

Yakında: 

"SON POSTA" 
Sfttunlannda okuyacalmnız 

• 
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1 Karışık Bir Hadise 

Şaheser 
Bir Tavculuk 

.SON.PSOTA 

1 H A N l____...__T _E_Y_Z_E__.... İzmir 5;~;/arı 
l~ __ e_u_s_E_N_E __ ı_L_K_B _A_H_A_R_ı_N __ H_A_K_l _M_M_o_o_A_s_ı __ N_E_o_l_R_? _ _____.I Ve Bir Mütale' 

Hikiin ile Şikayetçiyi n- • 

Birbirine Düşürdü. Mahcup Gençler Aı•"ula: 1 
• • Zeki Bey, lzmir • . 

[ Bat tara& 1 inci sayfada ) 
T ahkikabmıza a-öre, hadiae-

nin aaıl merakh safhası ıudur: 

Yolda Giderken 
Ferit bey geçenlerde Emil k 

bankasından iki bin lira almıı 
Sirkeciden geçerken önden 
giden asker kılıklı bir adam 
yere bir paket düşürmüş, gfı-
ya farkına varmadan yoluna 
devam etmiş. Fakat tam bu 
sırada yan sokaktan çıkan 
başka bir adam, yerdeki pa
keti alarak Ferit beyin yanına 
yaklaşmış ve : 

- Beyefendi, hiç sesini 
çıkarma, ıu paketi paylaıalım, 
demiş. 

Fakat Ferit Bey bu talebi 
reddederek paketi askere iade 
ettirmiş. 

Kapah Çarşıda 
Bu hadiseden birkaç glbı 

aonra Ferit B. kapalı çartıdan 
geçerken yanına bir adam 
yaklqmıı Ye helecanla ıunlan 
aöylemistir: 

- Aman Beyefendi, "u
yumcular ıu ukeri kandırıyor
lar. Elinde bir elmas var. Şim- . 
di yok pahuına kapatacaklar. 

Ferit B. askerin yanına 
yaklaşmıı,' elmaslan tetkik 
etmiı ve g6rmüı ki kutudaki 
iki kUpe, bir yakut yüzük ve 
bir pandantifin kıymeti on bin 
ıiradan fazladır. Bunun üzerine 
ukerle pazarlığa girişerek 

bu elmaslan (5) bin liraya 
ıahn almış, üzerinde bulunan 

. (2500) lirayı derhal vermİf 
Ye paranın geriıini tamamla-
mak için de askerle beraber 
iki arkadaşım evine götllrmüı
tftr. Fakat evde de faz.la para 
olmadığı için Ferit B. müceY-
her kutusunu cebine koyarak 
ıokağa çıkmıf, bir otomobile 
atlamıt ve bankanın yolunu 
tutmuıtur. 

Değişen Paket 
Evden ayrılırken de hiz

metçiye tembih etmeyi unut• 
mamıı: 

- Kızım, demit, Beylere 
birer kahve yap. Ben ıimdi 
bankadan kara alıp a-eleceğim. 

İtte hadisenin aııl garip 
tarafı da bu suretle bqlamıfbr. 

Ferit B. otomobile hindili 
uman elini cebiae atarak 
elmu kutusunu çıkarlDJf, fakat 
kapatını açar açmaz hayretler 
içinde donup kalmıtbr. Çnnktl 
bu ıefer kutunun içinde 16r-
dUiQ milcevherat tamamen 
aahte ve taklittir. O zaman 
anlamıı ki pazarlıktan ıonra 
kendiıine aahlcl elmular ye-
rine bunlara tamamen ben
i.iyen taklitleri verilmlttfr. 
Ferit B. bu a-arip •aziyet kar
ıısında hemen geriye dönmiye 
karar vermiıtir. 

Odadaki Fiskos 
Ferit B. açıkg6z. aabcılannı 

eyde bıraktıktan ıonra bu 
kumu tavcılar fiakoaa baı
lamıtlar. 

Asıl mlkevherleri aabf& 
çıkaran ıahte asker, enclife ile 
aormut: 

- Ya Ferit B. d6nerse .. 
yaparız? .. 

Diteri ceYap vermit: 
- Ben kayıtımı botazina 

dolar, doğarım. Siz de kaçu-
11n11. 1 •• 

Hammm Korkusu 
Bu kısık konutmalan duyan 

lakmetçi, hemen yukarda halta 
yatan hanıma kotmut Ye duy-

• Af•I"'•: Mağlubiyeti Sebe 
A ki N ı FN1U11da UH_,,.,. •I• Ba •nenin lllchalıar J 

ş arını ası 8le.J••tn,J• fllLı••• .a-/i- zah Ediyor bisel•rintl• 61in lnıll11- •- u· ıo ...... - ,_ 

İzhar Ederler? nılıgor. Bıı •lhi• •Hl •'•il•n }ltırdesiige 1uı,.. lamir - lstubul mub 
bir sokak elbi.e•ltllr. ur. Ceket çok miilaim nin cuma ve puar ,eoı 

Nasıl Bir Kızla Evlene
yim? Sualine Gönde

rilen Numaraların 

Cevapları 

Haydarpaşadan Kamil im
zaıile aldığım bir mektuptur : 

"Bundan tam bir ıcne ev
Yel karıım.a bir genç kız çıktı. 
HergUn muayyen saatlerde 
onu günde dört, nadiren Oç 
defa görüyordum. 24 yaşında 
olduğum halde hiçbir kızla 

tanışamadım, ıevişemedim. 

Yalnız gözler vasıtasile ta
nıştığım bu kız bir ıeneden
beri hayatımda mtibim bir 
düğüm oldu. ilk gördili'Dm 
günden ıonra aylarca onu 
hep ayni saatlerde ayni k6te
de beni bekler buldum. Fakat 
gün geçtikçe bende garip bir 
hiHin ızbrapları belirdi. Niha
yet bir gün, "muhterem ktıçllk 
hanım.. hitabile başlayıp, arzı 

hürmet ederim.,, cümlesile bi
ten bir mektup yazdım. Ve 
bunu, btitün cesaretimi topla
yarak, birkaç arkadqının ya
nında eline sıkışhrdım. Kız, 
rflya mütehayyir, mektuba 
baktı. Sonra "hu mektup ba
na mı?" diye sordu. Ben ••
dece "evet" dedim ve yllrll
dUm. 

O gündenberi tam bir sene 
ıeçti, bir cevap almadım. 

Ben de illeti nefsimi kınp 

rol ognar. D11teltl•n ga- hklan maçların tafıiliblll 
Halbuki çapraztlır, riıl- fn 

pılmış olan bu elbise, dık. wc maç mün 
iin önii ( plli J llllir. 6a noktadan çok mli- latanbul muhtelitinin 
Ceket o şelcildt1 lctsll- /ılmdir. Bu, bir ntn1i mubacimi Zeki beye bu 
miştir lcl, 11lt11tilald garım tuvalettir. Kol- hakkında fikri ıorulıll 
begtız balftz ta11111,,.n lordan uf alc bir kanat Zeki bey ıunlan ılSyJOyof. 
:örlJnnN/ctedir. sarlcmaktadır. "- Kısmen zayıf ol . . 

raimen a-alip geleceii~ 
velden tahmin etmiıtik. ~ 
faamızın daha iyi ve 11111 • 
mel elemanlardan mah,.-. 
ıon dakikalarda gcrinıiıl 
mllfkOl vaziyete aokm~· 

merhamet dilenmedim. l.Uat 
çok ızbrap çekiyorum. Çünkll 
hlll onu ayni uatlerde ayni 
yerlerde beni bekliyor bulu-

yorum. Bu muammayı bir tiir
ltl halledemiyorum. Bana niçin 
cevap vermedi. Şimdi niçin 
yolumun üstüne çıkıyor.,, 

Pariste gapıl
mış son moda 
bir rop. Bu rop 
hakkında bir 
fikir edinmek 
için bu sütun-
daki yazıyı oku-
yunuz. 

Oğlum, ıen pek toy bir 

a-ence benziyorsun. Kızın sana 
karşı likayt olmadığı muhak
kak. Fakat sen, mahcup tabi
atin dolayısile, büyük bir gaf 
yapmlf, onun herkesten gizli 
tutmaya mecbur olduğu bu 
gizli münasebeti meydana 

vermiş, onu arkadaşları y~mm
da mahçup etmişsin. Böyle 
olmasına rağmen hila yolunun 
üzerinde duruşu, seni bekle
yifi, sana karşı olan allkasının 
bir misalidir. Gözleriniz anlaş
mış, kalbiniz anlaşmış. Bundan 
ötesi senin dirayetine kalmıt 

bir işiir. 

Baron F eni B. f.mıir oJI. 
mı içinde muvaffak ~ 
!ardan biridir. Bu itibari• i 
zim ıol tarafımız okadar _.J 
memiıtir. Kaleci Lilttil 1"~ 
yer tutmaması lz.mirlilere 
gole malolmuıtur.,, 1 

lngilterede Lik Maçl~ 
Londra, 5 (A.A.) - 9 .. ~ 

klime lik futbol lik oııf' 
neticeıi şudur: 

Arsenal - Cbelıea (2 • 
Bolton - Birmingham (2 • • 
Blackburn - Nwcastle (1 • 
Derebey-Middlcsburogh (t 
Leeds - Grimıby ( berabetC 
Huddersficld-Manchester (~ 
Portımouth - Aıton Villal ~ 
Schefficld United - LJve Si 
(4-1); Manchıter United" 
derland (2-1 ). 

Gelecek Yunan Futbolc~~ 
Atina, 5 ( A.A. ) - Y ,/. 

takımının maç yapmak O ~ 
lıtanbula hareketi için ~· 
Beyin yaptığı müzakerat b 
neticelenmemiştir. .. ,._ıj, 

Atina, 5 (A.A) - ~J 

l~· --__ R ___ ol_~ ___ ~_a_d_ın ____ ..... ı r 

Kari/erimizin Gönderdikleri 
'

.------------ ğin Aria takımile Ali"~ 
Tayyareci Kadın -! Apollon takımı birer 5$'/1 

'-------------1 berabere kalmıılardır. f ~ 

fnptere Ye Ruıyada ka
dınlar Poliılik te yapmakta· 
dırlar. Bu kadın İngiliz po
lislerinden birini a-aatermek· 

tedir. 

duklarını heyecanla anlatDllf. 
Hanım da korku ve tellfla 
kalkmıo, •ıağı lnmİf z • fakat 
16rmllt ki ortada kimıeler 
yokhu. Tavcılar kaçıp aitmlt
lerdlr. Giderken de Ferlt B. e 
Taktile Abdillhamit tarafın
dan hediye edilen kıymetli bir 

* * * Aşk Mektupları 

1 •••• 
O gln, bilmem ark.andan ne

kadar koıtum. Sen hızlı hızlı 

••pura doğru gidiyordun. Da
ha yanm ıaatimiz vardı •. Fakat 
npura a-eç kalmış gibi btitun 

hızımla koıarak 1ana yetittim. 

ikimiz do pek hncra bir 

k6feye çekildik. Seni biru 
aoluk g3rdllm. Ne oluyordun? 

Rengin uçmUf, gözlerin derin 
çukurlara dalmıştı. Vaktile, 
kaç defa nihayetsiz bir mu

babbetle öptüğüm , şefkatli 

16zlerine baktım; orada bana 
• kartı hiçbir duygunun, hiçbir 

dllfftncenin iıini bulamadım. 

Oatllne biraı eiilerek yakm
dan baktım. Hep ayni ıey •• 
Senin bu derin sl\kdtun beni 
korkutuyordu. 

Vapurdan çıkbjım zaman 

aut ile lkl lpok aeççadeyl 
beraber aötllrmiiflerdir. 

Ferit 8. derhal poliae fi~ 
mİf, ıabıkalı fotoiraflannda 
tavcıları aeçmlt Ye aradan bir 
mllddet ıeçtflrten aonra bu 
tavcılardan SOleymanla oğlu .,.. 
AH komthılat denilen berber 

ayaklanın titriyor, yürüyemi
yordum. Büyük bir yük beni 

eziyor, kemiklerimi, adaleleriml 
eziyor.. Hayır diyorum; hayır 

onu yalnız bırakmamalı idim. 
Şimdi nereye &'itti? Ne yapb? 

Biraz dlltündllm, dandftm, ar
kandan koıtum, koıtum, ıaoa 
yetişemedim. 

insanların, taılan heyecan
ları karşısında ne yapacaj'lnı 

şaşıranların, boğucu sersemli
ğile birkaç saniye donakalciım. 

1 .. Şimdi yal111z senin par

lıyan a-özlerinden baıka birtey 

a-6remiyorum. Eğer seni ebe
diyen kaybodecejimi bilaey-

dim; deni:ıin mavi tallere bn
rflnen mtiffik kolları arasında 
yqardım. 

1.1. z. 
Y uauf yal::alanmıılardır. SO
leyman daha evvel tutuldujıı 
için yalnı:ı olarak betiııcl mU... 
tantik Necip Nadir Beye 
Yerilmiftir. 

Karşıhkh iki Dava 
Fakat it bu tahkik ıafha-

T ayyarecilikte kadınlar er
keklerle rekabet edecek bale 
a-elmiılerdir. Bu kadın Sibir
yaya &itmek Uzere yola çt
kan lıifiliz tayyareci kadındır. 

sına geldiji ıaman hadisede 
yeni bir sahne daha açılmııbr. 
Mnıtantik Beyin tavcı SOley-
manı talıliyeye karar vermesi 
llzerine Ferit B. biraz a1abi-
l09erek Başvekllete bir iıtida 
ıöndermittir. Müstantik Necip 
Nadir B. iıe bu iıtidada kul-

Bu müsabakada Şere, 
hakemlik etmit ve fevk tı' 
sıUzel bir inbba bırakdllf 

SelAnikte Futbol ~ 
SelAnik, 5 (A. A.) -~ 

gön yapılan futbol maçl~ 
lrakvit takımı Pirenin At ( S 
takımım bire kart• 1... 
sayı ile mail6p eldi "I 
Bulgar takımının peı1e 
ii}nü a-elmesi bekleniyor· J 
Futbolcularımızın A~d~ 

Türkiye idman cerJJ'f I 
ittifakı latanbl mıntaka•• "~I 
tinden: lı:mire aiden Futbo' ~ 
mı• 8 niaan 931 çar,aruı,. ~ 
aaat on birde Ankara ~•P 
11alecelderdl... t f. 

Mıntakamıı:a lld a-aJiblfetl~ 
andıran arkadatlarımıı:ı i~ 
etmek üz.ere Mmtaka h• ~ 
rüeaa ve azasile diğer ;;,' 
mensuplarının Galata rıhtı.,,. 
hazır bulunmaları rica 011111 

Gelecek Seyyahlaf' 
Niıanın dokuzunda ~ 

mıza Pireden l:ımir ~~;#' 
(120) Yunanlı, (12) )ıt 
Belçikadan (320) d)o ~' 
bazı Ayan azuı, (11 iti 
Kamitya vapurile (~ 
rlkalı seyyah ıelece fi'" 
lanılan bir tabir il• b~f~ 
ujradıiını ileri snrere ~~ 
8. aleyhinde takibat•~ , 
mittir. Halbuki diğer ti~ ~~ 
Ferit Bey de, mftıtaıı alı ,J• 
bir cümlesini ele atar • ,J 
hinde dava açmıttır. k ,., .. 

Bakalım, bu karıt• 
ıaçı nasıl çözUlecek?·· 
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Rus ·Ticaret· Komiseri .'. Rusyanın ' Müntehibi Sani/erin 
Sayfa ~ 

Listesi Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Berberler Cemiyetinin 
Bir Cevabı 

llııllıM:uteber SON POST Anın (2S~ 
liiturı •r~ı nGaha•ının kari •Bzile 
İıtıta~n .e R-.ıt ve lbrahim Hakla 
dere' •1nıe ~ıkan atideki cevabm 

Damping Yapmadığını, Bilikis Pa- Halk Fırkası Namzet
raya ihtiyacı Olduğunu Söylüyor. lerinin Bir Kısmını Da 

Bugün Neşrediyoruz: ( Bq tarafı 1 inci 1ayfada ) 

ın • ı l'ica ederiz : 
l•rı - Heyeti umumiyenin ar:ıu
diki ~~ lntibapla bu mevkie gel-

2nıız herkesin malamudur. 

Evvelce Na Diyorlardı? 
· V aktile Loit Corç flyle 

bir iddia ortaya atmıfbz "Rm
ya hariçten mal getirtmiye 
mecburdur. Fakat ihraç ede
cek bir şeyi olmadığı için 
ithalata da muktedir olamaz. 
Halbuki Rusya bugünkü reji
mini değiştirirse, ovakit hem 
hariçten mal almıya, hem de 
kendi mallannı ihraca mu

latanbul meb'ualanm seçecek olan mtbateaibi aaniler tuhit 
edJldi. Bunlardan bir kıamınm laimleriDi dnn nefrettik. Bir 
kamım da buflln dercedlyonm : 

oı,c,; .Heyeti umumiyeye nafi 
kad l hızlerden çok yüksek ar• 
t.kd~ş ar nıevcut olabilir, Bunu 
lrıitr lJ' keyfiyeti gene heyeti umu• 

Galatı Semti Etfal haatane1l etibbaundan Ali 
Rıza, Kaj'ıthane muhtarı Ahmet 
Tevfik, Kağıthane muhtarı Nazım, 
Mecidiye heyeti ihtiyarlyHlnden 
Abdullah, Feriköy muhtarı Muı
tafa, Tütün inhisarı 9ube müdür
lerinden Abdullah Naci, Tüccar 
Kefeli Mehmet, Tüccar Ahmet 
Halim, Doktor Nazım Hamdi, 
f.t. Umumi mecliıi azasından 
Cevdet Kerim, İstanbul valisi 
Muhittin, Tütün inhisar umum 
mildilrQ Behçet, Avukat ve sabık 
l..tanbul mOddelumumfai Esa~ 
Tltün inhlaan fube müdilrlerinder 
Hfisnü, Avukat Esat Muhlis, la. 
umumi mecliıl anımdan İhsan 
Namık, Muharririnden Orhan 
lhıan, Seyriıefaln umum müdürü 
Sadullah, Antikacı tGccan Talat 
Sadullah, Doktor Fabrettin Kerim, 
Hueki h&1tane•i cilt mütehassısı 
Cevat Kerim, Mefrutiyet muhtarı 
Abdülkadir, Tütün inhisarı İstan
bul batmüdürü Lutfi, Halaskar· 
1ıazi mahallesi muhtarı Nurettin, 
Sabık maliye memurlanndan 
Vehbi, Sabık valilerden Süleyman 
Necmi, Mütekaidinl askeriyeden 
Şerif, İstanbul umumi meclisi 
azasından Hafız Raif, Tüccar 
Selami. Muallim Halit Fahri, 
Sıvas meb'uıu Necmettin Sadık, 
Şişli muhtan Fahrettin, Tüccar 

~'Ye aittir, 
3-a· ltıak ır cemiyet te,kilinden 

~,./~t Ye gaye maddi menfeat 
ınınd . b ltı en zıyade manevi iı' 

enfeat 
ltıekt temin etmek olduğunu 
Qıı( up •ahiplerinin an)amış ol-;l'l icap ederdi. 

~ey tt- Pek yakın bir zamanda 
l't,,;t idare azalığında bulunan 
'ctb Efendi heyeti umumiyeye 

"-lt.Jı.' nafi olabildi mi? Neden 
'•ktl huzur dedij'i ıeye el uzat• 

•ıı kendini menedemedi? 
5

- H i · tttı1tı eyet umumıye, intihap 
l•}'ti eri biderden memnun veya 
&ııe nıenınun olabilir. Bunu göz 
lıt) ilde bulundurmak mecburiyeti 
'ı ttlınlze aittir, Bu hu•us mu-

•lleyb '-! e ait değ'Udlr. Ve •on •llz 
~ uınuml heyetindir. 

PerUklrlar cemiyeti idare 
heyeti namına rei• 

Mustafa 

Evleri· Yananlardan Bir 
Feryat 1.. 

btt lfartçten gelen muhacirlere 
tl~r ev verilditi halde bizim 
b ._ harikzedeıln henUz açıkta 
'ııs:lı .. b1, J Oruz. HilkQmet bizlere de 

er '" veremez mi? 

Yusuf Ziga 

Cevaplarımız 

lt,~ıuııköprQden A. Ruıen ve 
~ k•t imz:alarile mektup gön
lll re1a zata- Bahıettitlnb: me1ele 

•tb ~tlt u1.tı alakadar etmez. Halk 
~d •••lla mGracaat ediniz ve ali

lrları tenvir ediniz. 

vaffak olacaktır.,, 
Yine iddia edilmiştir ki, 

hariçten para bulmadıkça, 
bizim iktısaden aalih bul
mamıza imkAn yoktur. 

Halbuki bugün harpten 
evvelki ikbaadi seviyeye var
makla kaJmıyarak, hariçten 
para bulmaksızın müstakbel 
inkişafımızı da temin •tmlt 
bulunuyoruz. 

Netekim ıimdi harice mal 
aevkedebiliyoruz, hem de b ... 
riçten ~ birçok mal getirtiyoruz. 

Gülünç Bir ldda 
Şimdi dllımanlarımız bq-

Ru•11ada köglerde köglii çoeıılcları11a geni lıagab 61r•t-
11111k iiure açılan telutilı m11/ct11plt1rd1111 bi1 ind11 

tal11bege verilflll 6ir der• .. 

ka bir iddaya baıladılar. Di
yorlar ki bugün dünyanın ge
çirdiği ikbsadi feliket, Ru.
yamn biltnn dünya piyasasını 

altüst edecek kadar ileri git
miş olması ncticeıidir. Bu 
iddaya göre, yakm bir istik
balde Ruslar dUnyaya okadar 
mebzul miktarda mal sevke
deceklerdir ki, bütün dünya 
fabrikaları kapılanm kapamı-
ya mecbur olacaklardır. Bu Rus dampingine ve buğday bahranına karşı a.lınaccıK 
suretle c!ünyada işsizlerin tedbirleri tetkik etmek üze1~ Romada 
adedini artırarak içtimai bir toplanan bağdag konferansı 
ihtilil hazılayacağımızı söylft· ğımız zaman dünya piyasaıile Biz de Mukabele Ederiz 
yorlar. Bu iddia yanlıt dejil, mücadeleye mecbur değiliz. Mallarımızın ihracına hangi 
fakat gülünçtür. Bilakis o vakit sınai faaliyeti-

. · b k b' h · · memleket müsaade ederse Biran için böyle bir siya- mızı aş a ır sa aya çevırır, 
ıet takip ettiğimizi farzede- muhtaç olduğumuz başka onlarla İf yapacağız, ihraca-

maddeleri istihsale çalışırız. bmıza karşı koyanlar, ayni 
lim. Bizim harici ticaretimi2 , Bu yaptığımız ihracat, sade· zamanda ondan mal almamıza 
dUnya ihtiyacınm yüzde on ce muhtaç olduğumuz şeyleri müsaade etmiyorlar demektir. 

11
1 

.
1 

bir buçuğuna muadildir. Bu hariçten alabilmek içindir. Nitekim Amerikanın ihraca-
1\ rı erı'mı'zden Rı·camız ufak nisbet1e bütün dünya ti- t k 

B. p 1 l · ımıza arşı açtıgıw mücadele, 
8 caretini mahvedebileceğimizi iZ ara S arız 

-..
1
_ u •Utuna dercedilmek üzere oradan mal almamıza mani 

lıtİhttap rönderen karilerimizden iddia etmek gülünç değil de Rusya fevkalada fakir bir olmuştur. Sovyet komserler :;-a. ricamız ıudur: nedir? memlekettir. Milyonlarca ruh- şfırası, mallarımızı almıyan 
~d elctuplar mümkün olduğu Biz Damping Vapımyoruz lesini ıokağa atamaz. Fransız memleketlerden mal alınmasını 
~ lt ltıaa yazılmalı ve maksat Biz dampina ıiyaaeti takip· gazeteleri bile, Marsilya piya.. meneden bir kanun çıkarmıştır. 
\ ~ •nlablmalıdır. Ayni zaman- • ıasında Rusya buğdaymm Ro- Dünya buğday buhranı, 

~l ltdın yalnız bir tarafına etmiyoruz. Fakat kapitalist manya buğdayından daha Rusyanm buğday ihracatından 
lılaıı da zaruridir. Bu nokta· memleketlerin bu siyaseti ta• pahalıya satıldıgı"" nı yazmışlar· d -

' b'l ki ·- · · · kündn og.mamıştır. Rusya 926 se· tt.. 1 haua dikkat olunma1ını P ettigını ıspat müm ur. dır. Şüphesiz biz de e•yamızı d ~ . ~ nesın enberi buğday ihraç 
........ tderlz. Kapitaliıt memleketlerden yal· miimkl1n olduau kadar pahalı kt "' • etme edir. Bug"" day fiatlerinin 

' ...... •·• ...... , ............... ,._,...N,,,.,,._ nız bir tanesi, bizim bUtiin ıatmak, ve alacaklarımızı d"" 

Kayıkçı, ma•unaeılar cemiyeti 
lrıtibl umumiı Abdurrahuman 
AH, Nafia mektebi memurların
clan Abdurrahman Hulki, Mavu
aacı Ahmetçi otlu M•hmet, 
Tüeear Aliettin, Tüccar Ali 
Hayri, J:Sozilyük kereate fabrikası 
müeHiılerinden Ali, Galata mek
tep başmualHmi Ali Rıza, Emek
yeme zMuhtarı Celil, Deniz amele 
cemiyeti aza11 Cemal, Amele 
oemlyeti reial Emin, Pol.. aer• 
kumHrl Ever, DR. Sahil ııhhlye 
mGdilril Galip Ata, Tilccar mu
haaibl Galip, Ttıccar mulıuibl 
Gani, Mavuaacılar tlrketl vem• 
darı Haeı Hll1eyla otlu Ômer, 
MGtekait miralay Halli Rüıtil, 
Tftocar Haliı, Tüccar Ha1an, 
lnıaab bahriye müteahhidi Hasan 
Sadi, Müeyyetzade muhtan Hayri, 
Yenlcaml muhtarı Hayri, Balıka
ne memurlarından Hüıeyln Şefik, 
Boya tnccarı lıhak, Seyrisef ain 
mecliıl idare azasından Hüaamet• 
tin, Arapcami muhtarı lsmaiJ 
Hakkı, Muhtar İsmail Hakkı, 
Müskirat muhafaza müdürü İz
zettin, Bomonti memurin müdürü 
KimiJ, Mavunacı, Kalafat oğlu 
Mehmet, Tüccardan Kizım, Polia 
befinci ıube müdürü Kenan, PoU. 
üçüncü şube müdürü Kerim, 
Gazeteci Mekki Sait, Kaytkçı, 
mavunacılar cemiyeti reiaJ Meh
met Ali, Hırdavat tüccarı Meh
met, Müderriı Mehmet Tevfik, 
Tüccar Mehmet Yusuf, Mütekait 
Mustafa, Tüccar Mustafa Nezih, 
Zabıt katibi Mustafa Sıtkı, Tica
reti bahriye müdürü muavini 
Müfit, Tütün inhisarı mimari 
9ubesinde mühendis Naci, Eczacı 
kimyager Nail, Doktor Necati, 
Eczacı Nizamettin, Katip Osman, 
Tüccardan Ömer, Deniz amele 
cemiyeti azası Ömer, Muhuip 
Remzi, Müskirat inhiurmda Rüş
tü, Muallim Rüştü, Tüccar Sa
dullah, Tüccar Suat Karaoaman, 
İnşaata bahriye müteahhidi Sü
leyman Saim, Galata hamaHar 
grupu amiri Şakir, Tüccar Şerif, 
Mavunacı Şişman oğ]u Mehmet, 
Mavunacı Şişman oğlu Mustafa, 
Vize memuru Şücaettin, Mütekait 
Tevfik, Muallim Tevfik Ömer, 
Mavunacılar şirketi müdürü Ya
kup, Tütün inhisarı sabık meclisi 
idare azasından Yusuf Münir, 
Katip Zeki Bey ve Efendiler. 

Pangaltı Semti uşmesi, Kanada, Amerika 

D gw ı ihracat ticaretimizin fevkinde mümkün olduau kadar ucu.z ve Arı"antı'nde fazla bug"" day t 
O Um h d F k 

• ıtanbu] Evkaf müdürü Niyazi, 
mal i raç e er. a at onu tedarik etmek isteriz. Amen· istihsal edilmit olmasının neti-

~Ctrr·Lpaıa haıtanesı·nı·n kimıe tenkit etmez. ka bize traktörlerini yarı fia- cesidir. Avukat Haşim Refet, Doktor llJl Nehmet Kamil, Bilecik meb'uıu 
.... tli Biz ıosyalize ve plan da- tin t d dog-rusu mem- B' J h R ·h t '- ~~ · başhekimi Ahmet Rüı- e aa say ı ınaena ey usyanın ı raç brahim, Doktor Şakir, Kocaeli 
~}'i· b' kı d l bilinde istihsal yaptıiımız için nun olurduk. Keza, Almanya siyaseti aleyhinde propaganda meb'uau Salahattin, Doktor Kadri 

"'-.... .• n ır ıı ün yaya ge • d b" k hasına 

Zümrezade Şakir, İn6nü mahallesi 
muhtarı Aziz, Tütün inhisar' 
muhasebe müdürü Naı:mi, Elek· 
trik mühendisi Hatim, İstanbul 
maarif emini Muzaffer, Değir
menci Balcı Mehmet Arif, Tütün 
inhisarı 4ube muavinlerindcr 
Salih İhsan, Mubayaacı Borsa<h 
Suat Tevfik, Tüccar Taşçızade 

Mehmet, Tütün inhisarı 9ube 
müdürlerinden Adil, İstanbul 
umum! meclisi azasından Kemal 
Salih, Milliyet ı-azetesi tahrir 
müdürü Ahmet Şükrü, Muharrir 
hmail Müttak, Marat meb'usu 
Behçet, Osmanlı bankası muame
latı resmiye müdürü Aaım, Bele
diye muhHebeciıi Nuri, Sabık 

sefirlerden Memduh Şevket, 
Pangalb merkez memuru Hida· 
yet, Sabık hariciye memurların

dan Behçet, Temyiz azalığından 

mütekait Memduh, Sabık polis 
müdürlerinden Sadettin, Şoförler 
cemiyeti reisi Nihat, Müskirat 
hukuk mÜfaVirl Oıman Nuri, 
Tücardan ( Adab ) Hamdi Rasim, 
Hukuk fakilltesJ relıl Tahir, 
Darülfünun Emini Muammer 
Raşit, Avukat ıehlr mecU.i aza-
ıından Nazmi Nuri Beyler. 

( Arkaaı var) 

= TAKViM ==-
O.tın 30 8 • Niaan • 931 Kuıml sı _:"ftlr Y ampinr yapmıya ihtiyacımıı ıze ucuz veya yo pa yapanlar, sadece Rusyayı Pa,a, Matbaacı Saim, Tilccar 

'8.:.:-"" avruya Feza laml ve- ktur lht' ı ktur makine aönderse, minnettar h Sadrettı·n, Tu··cca·r ( Sadık•ade) . ~tir yo . ıyaç arımız ço • • ma vetmek için iktısadt bir • Arabi Rumt 
'-"'- . Minimini Feza Hanıma Bu ihtiyaçlardan birini tatmin oluruı. k harp açmak lüzumunu duyan- Fehmi, Doktor Hakkı Hayri, 1'· Zilkade • 154' 2' • llart • 1347 
.a-:-ll!l Ye d t d 1 bi 11 n- k Bis yeni fabrikalar ya~ma ' l Tütün inhisan ILukuk milıavirl 
.qı~.. 'k· ıaa e o u r um...- edebiliyoraa bir dil'eri ile ıanayı'ı'mı·-: ı'nk'·af ettirm. e.k ardır. Fakat bu ikbıadi harp '" Vaklt·Euni· v .. atı Valut-Esaol-Vauu 

•, l ı · d f k b b ... "" h k.k Sezai, Rüıumat memurlarmdan •l~tk h ncı e a çocu a 881 ile mücadeleye mecbur olu- isteriz. Bunu yapabilmek ıçı~ a ı t ve umumt bir harp lbrahim Etem, Sabık Tütfin lnhi- GGsıet ıı.ss s .!3 Alqam 12.- ıı• .38 
... azzını kazanan dokto- yoruz. Her hanai bir madd• bı.zce bı·r kuruşun bile kıymctı için bir hazırlıktan baıka bı"r · Öile s. 35 
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t!sım te rı e erız, üzerinde fazla istihsal yaptı- vardır. şey değildir. lisi alisi U. katibi Nurullah E.ut, • ;>+ 

~===========================:::========================:===============~~================--~====== 
alışıyoruz. İngilizler gibi, Al
lahlarla boks etmek için 
yumruklarımızı ve diılerimizi 
sıkmıyoruz; sizler rihi ka
deri :ıekisile ve neıe1izlikle 
karşılamıyoruz. Lüksü ıevdi· 
ğimiz için, büyük lokantalara 
hiç uğramamaktansa, buralar
da hizmet etmek daha çok 

~br Tefrikamız: 

A l\tUliARRIRI 

bu ol Moran 
~u Tef rikamızm Hulasası 
"tlln.t 

~'l.ı l ız rnuharrlrl, mütareke 
~tıYtılt r nde latanbula pllyor ?e 

'ttıtu b!r Ru• lokantaıına g irip 
lolt1rı~r. DOnkQ tefrikamız bu 

'r'l tun tuvirlnden ibaretti. 
~:•cekleri ıey kararlq
~ltra •onra, kadın, hizmetı

eınir verecetı yer do, 

No.: 2 

GECESi 
MÜTERCiMi 

S. B. 
cebinden bir liste çıkardı ve 
kemerine iple batlı bir ka
lemle ısmarlanan ,eyleri lis
teye ifaret etti. Hem davetli, 
hem de garsondu. 

Muadan kalkıp ta bana 
d6nilnce bağırdım : 

- Amaa V alentinoma, lb 
burada mıııma? 

- Ooo... dedi, işte garip 
bir tesadüf 1 Ne zamandanberi 
lstanbuldasını:ı? 

- İki saatten beri 1 
Cnmlelerinin son kelimele-

rini yiiksek sesle söylediği 
halde kendiıinde hiçbir hayret 
eseri görünmüyordu. Vaktile, 
bir otelin parmaklığı önünde, 
baetonuna dayanmış, eldiven· 
lerini giyerken ve bir ayağile 
köpeğini kovarak beni bekler
ken nasılsa, bugün de öyle 
idi. 

- Ben bir mlilteciyim, de-
di, ilkbahardan beri burada
yım. 

Fakat nasıl oldu, izah 
edin, dedim. 

İzah edemem. Tuçefin 
dediği gibi : '•Rusyayı akılla 
anlamak kabil dcğildjr~ ona 
ancak iman edilebilir . ,, Fakat 
anlatayım. Bunun için ıizin o 
masadan kalkmanız lazım. 
Çünkü oraya kontes Strakof 
hizmet ediyor. 

Boynu siyah bir gömleğin 
yakasında mahpus, esmer bir 
kadma aeslendi: 

- Marika, dedi, ızın ver
de muama senin müşterilerin
den birini alayım, Biyariç te 
tanıdığım eıki bir dosttur. 

Sana takdim edeyim. 
Kontes Strakof, ,önlüğüne 

ıildikten sonra, orta parma-

ğında elmas bir yüzük bulu

nan ince bir el uzattı ve öp
tüm, bu lokantada Adetti. 

Anna ile bir masay& otur
duk. Onu tekrar görmekten 
mütevellit büyllk sevincimi an
lattım ve kendiıine daima lşık 

olduğumu söyledim; fakat ba
na felaketini ıuiistlmaJ etti
ğim için. ıitemlerde bulundu: 

- Ben bir Rus karacuıy11D. 
Biz, çıl.mlar milleti, be11eye 

ifimize geliyor. Hizmet etmek 
can sıkıcı birfey, fakat Çarm 
ıaraymda her akşam hizmet 
etmek ve dansetmek kadar 
değil. 

- Valdeniz Kontes nasıl-
dırlar? 

Arkası var 
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MASONLAR 
Hiramın Ölüşünün Manası Nedir? 
Rümuzu Manası 
Kullandıkiarı 

Nedir? Hiramı 
Aletler Neye 

Hiramın 

Öldürenler.in 
Remizdir? 

--·---------------------------------35 ~---------------------------------
Üstatlar, Hiramı bulmak 

lçin üç koldan üçer refik gön
derdiler. Bunlardan biri şark, 
biri garp, biri de cenup istika
metine gitti. 

Bu dokuz birader muayyen 
bir saatte şimalde birleımek 
tiz ere sözleştiler. 

Bütün aramalar bota çıkb. 
Milli.kat mahallinde buluştuk
ları zaman hiçbiri bir iz bula
mamışb. Yalnız orada yorgun 
ve bitap bir halde bulunan 
\irade.rlerden biri, yanındaki bir 
Akuya dalına dayanmıfb. Bu 
dal oraya yeni dikilmişti. Da· 
yanır dayanmaz dal hemen 
dllşüverdi. Alhndan bir perger 
ve bir gönye çıkb. 

Derhal üstatlara haber ver
diler. Üstatlar geldiler. Mala
larile toprağı kazdılar ve ora
da Hiramın gCSmnlmiif cesedi
ni buldular. Yüzn bir önltıkle 
örtülü idi. Ôrtiiytı kaldırdı
lar. Dokuz refik hep bir ağız· 
da (Makbenak) diye bağırdılar. 

İşte üstatlığa ait merasim 
ve esrar rfimuzlannın çoğu bu 
efsanevi bikiyeden doğmuttur. 

Pek muhterem tiatat bu 
efsaneyi anlatbktan sonra, bu 
bikAyenin ihtiva ettiği rumuz
ları anlabr. 

- Hiramın masalı belki 
bir efsanedir. Fakat bizim için 
birçok rümuzu havidir. 

Hiram mabetten çıkmak 
için garp kapısına gidiyor. Ta
bii bu kapıdan çıkamazdı. 

Çünkü güneş kainattan veya 
tabiat mabedinden çekilemez. 

Hiramın, refiklerin hücu
mundan kurtulmıya çalışması, 

güne~in aytn sonlanndaki va
ziyetine alamettir. Güneş ay 
ıonunda ufka garptan iner • . 

Guruptan sonra güneş tek
rar doğacak mı ? İlk insanlann 
en büyük şüphesi budur. Hira-

JllD cesedini aramaları, insanlann 
fii.neti aradıklarının rilmmu
dur. Bunun içindir ki, bu es
rarı takdis eden mllptediler 
ıiyah giyinmekte ve mabedi 
aiyahlarla örtmekte haklıdırlar. 

Üç Refikin katil için kul
landıktan aletlerin manası da 
ıudur: 

Hiram, güneştir. Gf1neş, 
hakkı olanlara hayat verir. 
Refiklerin hucrei vasatiyeye 
ıtrmelerinin ifade ettiği mana 
Jilneşe haklan kalmadığıdır. 
Hiram artık bunlara hayat 
wcremez. 

Birinci refik Hirama 24 san
tim boyunda bir cetvelle vur· 
mak iıtemiıti. Buradaki 24 
rakamı 24 saate işarettir. 

ikinci refik bir demir g8nye 

1kullanmıştı. Bu, son mevsim 

demektir. Zodyak dairesinin 
merkezi Hiramın kalbine ali
mettir. 

ÜçUncn refık matrakla vur
muştu. Bu da sene demektir. 
Bu izahatı aldıktan sonra Ma
sonluğun çok eski bir menşei 
olduğuna şüphe edemezsiniz. 

Bu tefsirlere göre Hazreti 
Süleyman mabedinin miman 
olan Hiram güneş, dul bırak
tığı kadın toprak (Mahfil) ve 
oğlu Mason demektir. Onun 
için Masonlara dul kadımn ev
Jatlan sıfatım da verirler. 

( Arkası var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sôgligelim ... 
Blse bir reaha rönderiraeıüa, Tabl

atfalsl •ize ıKlyllyebillrls. Fakat 1röır 

derilecek re.im tabii pozda çıkarılmak 
lbımdır ki mUtehaaı•ınus, mUtaJe .. ua
da hataya dfltmeıla. 

• Tabfatlerlrd 3fre1U11ek ibare bise 
reafm rtsnderea bir kınıll karUerfııiliı 
hakkında mUtehauıaımmıa m'ltaleuuu 
a9ağıya yaz:ayonaz: 

* 

Ankarttda A. Malıir hey · 
Zeki ve asabi
dir. İşlerini dik
kat Ye ciddi
yetle ı~rmek 

iıter, U1ul ve 
nizam haricine 
çıkmak taraf.. 

Safer Efendi: Zeki 
habrşinaıbr. 
Birfeyi tetkik 
etmek ve neti• 
cesim~ varmak 
ister, anlama• 
dan, menfeat .. 
lerini hesap 
etmeden ber
şeye girişmez 

v~ tan değildir. 

ve karışmaz. 
T ecessüstl se-
ver, gizli ve eıraa·engis feyler~ 
karşı zafı vardır. işlerini usul 
haricine çıkmaksızın intizam 
üzere neticelendirir yavaı ko-
nuşur. 

* İzmird• Haşan Buri E/. ı 
(Fotoğrafı neıredilmiyecektir) 

Ehli dil ve babayanidir. Tu .. 
haf konuşur, sözleri batmaz, 
herkese takılar, muhatabına 
uygun ve net' eli bir ihtiyar 
hissini telkin eder, muhitini 
ııkmaz. Nefsinden başkalarım 
da ihmal etmez. Öğüt ver
mekten hikayelerini dinlettir
mekten, hazzeder. Şakaya ve 
muzipliğe metanet ve muhab
beti vardır. Herkesle çabuk 
ahbap olur ve kendini sevdirir. ... 
Muamm~r Salt B. : Ga~ 

Menfeatleri bi
lifına hare
ket, mtlsamaha 
Ye feragati israf eb..eı. lktıa ... 
da riayet eder. Derbederlikten 
bazzetmeı. 

• (Fotofrdınıa dercini latemlror) 

Göztepede Latif heg: Zeki, 
neı'eli ve sevimlidir. Sokulur, 
ve kendini sevdirmesini Rilir. 
ıporu, seyahat ve tenezzw,ıo 
ıever, yalnızlıktan hazzetmez, 
hep bir arada yemek, eğlen

mek ve gülmek ister. Nefsinden 
baıkalarını da dilşUnOr, iyilik ve 

menfeatlerinden mahrum etmez. 
Kararlan mütehavvildir. 

* AnkaraJa Hilmi Beg ı 
Çalışkan ve 
dürUsttlir. Şa
kaya, alaya ta
hammlll ede
mez, çabuk 

a1ımr ve aıa
bileşir hırçınlı
ğını davet ede-

cek hareketle
re karıı mn
samaba11 za

ve kederleri 
kendine male-

yıftır. S6zler1ni esirgemez, 
bilrriyetini ıever ve işlerine 
mndahale edilmeme1inl ister. 

.......... ......------~ 1 T aıviklere uysalhk gösterir. 

dinmek iste· 
mez, işlerini 

acele ile görilr. 
Betaetten tem-

bellikten haz
zetmez. T aliine 
ve hayata karp 
bedbin ve nev-
mit değildir 

Arkadaşlarilo takalı Ye alaylı 
bir tarzda aörüşilr, maahaza 
hatırşinasbr. Zerafeti ve tıklığı 
sever, kadınlar Ozerinde mne .. 
sir olmak ister. 

* Ankarada K. O. S. Bey · 
Sakin ve çe
kingendir. Her 
yere sokulmaz, ' 

çetin ve cer
bezeli işlere 
girişmez, atak
bk ve ablgan-

hk göstermez, 
· Cesareti me- J '. 
deoiyesi zayıf- 1.:: 
tır. muamele· 
sinde mtişkillpeıent değilci ı. 
Kararlarında tereddnt göste. I . 

Artistin Ölümü 
Sinemalar 

Hanriyet, Y anm Kalllllf -tı-------------------
Havagazl Mualutunun 

Kut'banı Olmu4 •. 
Geçen atla Beyoflunda ut 

apaitımanıma birind. k&bai 
tutan gen9 ve giızel artid 
(Hanriyet) mutfakta 6ltı olarak 
bulundu. 

Bu hadise polis ve Adliye
nin muhtelif teşekkGllerini a~ 
ayrı ve ehemmiyetle işgal etti. 
Cesedi ilk defa muayene eden 
zabıta doktoru Hamdi Bey 
Hanriyetiu bacaklan arasında 
gördüğü kanlı pamuğa baka
rak ölümlln çocuk düşürmek

ten Heri geldiğini teıbit effi.. 
Tabibi adli Enver Bey de 

kadının havagazile zehirlene
rek 61dfiğtıntl bildirdi. Ba 
ihtilif illerine ceset morga 
kaldınldı. Y apalan fethl meyt 
ameliyesi Enver Beyin raporu
nu teyit etti. Çnnkn bu gibi 
zehirlenme hidiselerinde VO
cutta göriilenkırmllılık Madam 
Hanriyetin arkasını taınamen 
kaplamışb. Ceset gömlllmüı ve 
fakat alınan kan bbbı ac:llJde 
hıfzedilmiştir. 

Artist Hanriyet bu apartı
manın birinci kabnı yeni 
tulmUf ve döşemiye b.::.t
lamışb. Havagazi almak için 
de kumkanyaya mtıracaat et
mişti. Kumpanya adamlanm 
göndererek tesisabnı kısmen 
yapbnnıı ve fakat tamamla
mamıştı. 

Öğrendiğimize glSre Hanri
yetin vefabndan bir gün ıon• 
ra apartımana bir havagazi 
memuru müracaat etmiştir. 

Kendisine ne istediği ıoruldu
zaman Madan Hamiyetin ha
vagazJ tesiıabnı yapmıştlk, 

noksan iki musluk vardı on
ları takmıya geldim demİf. 

Artistin zehirlenerek öldnğn 
söylendiği zaman memur ıır
rolmu~ t:.ır. Mesele bu nokta
dan da tahkik edilecektir. 

Berberler Meselesi Henuz 
Halledilemedi 

Vali ile çıkan bir ihtilaftan 
dolayı berberler cemiyeti idare 
heyeti istifa etmiıti. Buna 
mukabil villyet ve ticaret 
mUdiirlnğtl istifanın kabul edil· 
mediğini tifahen bildirmişler
dir. Fakat idare heyeti, tahrirl 
bir cevap verilmedikçe istifada 
ısrv edeceğini sCSylemektedir. 
Bununla beraber bal tekli 
bulunacağı limit edilmektedir. 

MELEK 

TELGRAFNAME 
P•tı ' • ' • 1911, saat 18.18 

S O N P O S T A gazetesine 
lataııbal 

Charlle Chaplln'la • ciTY LIGHTS • (Şehir ftıldert) 'aallldldald 
son filmi, memleketlnf&d• Cemal Ahmet n ŞllrekhlDI• 
" Opera Fllliia ,, mll ..... Hlae terk .- tevdi edlldlilal aruderi•· 
Selim. Leı Artlıt.. AaaodH 

ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE AKŞAMI 

ASRİ SİNEMADA 
Btıyilk ıan'atkb W 1 L H E L M D 1 E T E R L E iJe ıebhat fi 

mfithif •yıldıJE L A J A N' A nın en güzel temıilleri olall 

KiBAR APAŞ 
ıefahathaa.elerde cereyan eden açık 1&hneler, arbedelelr 

mey!umeler, JC'!Zel kadınlar ..... -rı. .... nf 
Perde aralannda: MUHTEŞm VARYETE NUMiUtALJU'> 

:; Hudadat Şakir Hanımı 
~ MİLLETLER ŞARKISI 1 
A filminde 

Ankara İstasyon büfe 
Kiraya Veriliyor 

Devlet Demirgolları Umu 
idaresinden: 

Ankara İstasyon büfesi 1 ma 
931 tarihinden itibaren iki se 
müddetle ve açık arttırma usuli 
kiraya verilecektir. 

Şartnamesi Ankarada idare ve 
nesile Haydarpaşa ve Kayseri i 
)etme müfettişlikleri veznelerin 
birer lira fiatla satılmaktadır. Tali 
olanların ihale günü olan 27 nis 
931 pazartesi günü saat 15 te A 
karada Umumi idarede müzaye 
ve münakasa komisyonunda ha 
bulunmaları ilan olunur. 
8 Nisan Çarp.roba alqamı 

ve ELHAMRA 
SiNEMALARINDA birden BÜYOK GALA olarak 

timdiye kadar ıinemada görülen fllimlerin en muazzam Ye en fevkalidesi olaa 

A B E L G A N G E tarafından görülüp dinlenmiş 

DÜNYANIN SONU 
Filmi takdim edeceklerdir. 

Meıbur Franıız he1eti9fna11 CAMILLE FLAMMARION' un bir esaıına ware vilcuda retlrflmlt ol 
bu mua; a.ım filimde dünyanın bütOn lisanları ve ezcümle TÜRÇE ve RUMCA konuşuldufll11 

itidecekainiz. Yerlerini:d evvelden tedarik ediniz 
Fiatlarda zammiyat olmıyacaktır. 

'·iıı=:============================================;==================================================~ 
Tarihi Tefrika No. 81 Yazan: A 

OLUÇ ALt REtS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

dt.lne auettik. Neden ıonra be
nim emrim reldl. Padi9ab beld 
kaptanı deryalıta nubetmiıtl. 

Ben hayretler içinde kalmı,tua. 
1 ppl ihtiyari 1 

-Acayip ıey, dedim. Bu ka
dar clalkavuk dururken benim 

wlbl elik bqla ve sert yllzf Q bir 
adamı Kaptan pqa yapmak 1 •• 

F4kat M hayreti• çok ...._ 

medi. Mileuln oğlunun iki yüa 
ıekıen parça gemi ile mağlOp 
oluşu, Padi9ahın etrafını 1&ran, 

sarayın içini ve dışını dolduran 
dalkavuklarda ceaaret bırakma
mıştı. Bunların hiçbiriıl, tek 

gemisi kalmıyan blr donanmaya 
kaptan olmak fltememlşlerdJ. 

Bir taraftan da gayretkeşlerdea 

biriıl, her nasıl1a Paditaha benim 
aöıterditim fedakirhktaa bah1et

mlt ve bunun üııerfo de HOnktr 
beni K.aptanlata nHbetmtıtL 
Ferman okundutu uman, kahra-

manlıklarla dolu koca bir maziyi 
hatırladım. 

Arbk Ttırklerin kaptan Paşaeı 
olmuştum haf., Kilçücük bir 
Kalabriya a1ılzadeıl iken kırılan 
izzeti nefsim bende biiyük bir 

ıayret ve metanet uyandırmıf ve 
uzun bir ıergüzeşte atılmrma 

1ebep olmuttu. O zaman •••• 
1eve Türk olmuştum. Şimdi de 
bir T6rk kadar Türktilm Türk· 
JOk beni, kendi hüviyeti içinde 
tHblr etmfttL 

Paditahın fermanında bir im-

yıt daha vardı. Bu kayda ıöre 
benim ismim detittiriliyor ve 
bana (Oluç) lami yerine Kılıç 

iıml konuluyordu. Bundan ıonra 
bana (Kılıç Ali) denilecekti. 

Arbk Kaptan Paşalık poıtuna 
oturmuttum. Şimdi biltün gayre
timi ılSıtermem Jhıcıdı. Sadra
zam Sokollu Mehmet Paıanm 

huzuruna çıktım. Sadrazam da 

benim fikrimde idi. BilyOk bir 
donanma ricuda getirUmulnJ 
arau ediyordu. Bu karar nrilir 
Hrllme:a de it• bqlandı. Haki· 

katen bir çırpıda yüzlere• 
lnıuma koyulduk. b 

Sadrazam Sokolhı 1d1 

Pt. çok yaman bir vezirdi. /, 
nın, gılcünOn yetmec!iği bit 
iti yoktu. Herıeyi bir Ç 

halledip bitirlvuiyordu. fli: 
çok seviyordu. Padi1ahın 

znklnden baıka birteJ d 
meme1ane ra2r.•en bu koc• 
milleti çok y4k .eltmlttL J 

Kifir diyrrından bu t"1 
tlelen habulerden hayli f' 
ltrenlJorduk. ~ 

Ark ... 
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DALGA S ı · 111 
Düşündükten Son
V erdi: Affettim! .. 

liünkar Hayli 
• 

a iradesini 
I HaJcJcı Malıjuzdıır 

llJı~llbulda vukua ıtlen ihtl
~l'İlt l'lq kanh aafhalarım gk-

16nııemifti. 
Ft1c 

e1t4ı at, bunlan hayalinde 
. : K.Örtlyor ve hiasediyor· 
c,~ abı~~' ölmüş ve ondan 

' ııünmiı bir (Hayal) 
•' 71'~.. Sonra (Robin), bu 

' i 
1 cınayetin ebediyen llne-

duk~•t1Yacak bir kahraman 
an sonra Avrupaya kaç

Şinıdi, töhret uğruna 
d btıyilk cinayetin fail-

. kera, ele ıeçen aekiz on 
&.. alnıııtı. 
~ •damlar; kanuni bir 

Ço eıne Huzurunda ve batta 
, k tcııebi gazetecilerinin ve 
~ l'tt llliimesıillerinin mftva
~İnde cllrtimlerini itiraf 
•: ~e bak kazandıklar. hük
he, giymişlerdi. Şimdi kil-

ıı. lr ( irade ) ile, bir tek, 
'1cfbince ) kelimeaile bu 
ları hevenk hevenk as

' İtten bile değildi. Ve 
11 J'•pırıak; bir borçtu. Hak 

·· Kanun borcu.. Ve ni-
et, ezeli •e ebedi bir ada-

f.' ~orcu .•• 
& at ... 
~ ~aya gelince, Sultan Ha

""'IJ'Uyor ve düıünüyordu. 

~le Zıt fikilerin ve hislerin 
il eziliyor ve bu ezginlik 

, hütön kudret ve meta-. 
eritiyordu. O zaman 

~tini kapıyor. Bqını avuç
ııı arasına dayıyor.. Kapalı 
tl'i.nin içinde hailevi sallnc
~nlanıyordu. Ufuklarında 
tt)' l ı alevler yükselen bir 

' t. B d · .. h · 1 . u e111z, fUp esız 

&ıı •ra) dır. 
O alevler denize aksedi-

1
, tPkızıl bir kan der
i , usule getiriyor.. Ve 

hu kan deryasının dal-
~) Yavq yavq harekete 
~~7· Coşuyor, kuduruyor, 
·), 

1Yor, ve öntine geçile
ll bir tayfun gibi kabara 
"'' ilerliyor, tahta doğru 
~ b~' ve bittftn o kızıl alev
t~ ~rlqerek cehennemi bir 
Y•ıle htıcum ederken •• 

~ih * 
ilYet, bir giln, (Mabeyni 

~~il) koridorlarında bü
' bomba patladı ... Fakat 
'ttl. })'anın muhteveyab i. ~e 
' ~ ve ne de (melinit) 
~~k llıuharrip maddelerden 
'tttt!d ep olmayıp sadece iki 

en ibaretti : 
h A.ffett· ~it • ım ..• 
't.>·,. ılQ kelimenin bu~ule 

\ll • 
ttl. 'li hayret nidası ; biran-

tıh\l~heyn koridorlarından 
~ih a, İstanbuldan da bn-

ll. ;.a akseden bir taraka 
~ Unyada hiçbir haber, 
~~: hunun kadar hayret 

'ca.na dn .. n • ti' Yofurmemq ... 

- 120-
Sultan Hamit, mahk6mlan 

affetmifti. Acaba bunun aik 
Ye Amili ae idi?... ( Şahsa 
hümayun) a kartı en küçük 
(tefeYVUhat) ta bulunanlar bile 
( Taş katla ) divanı harbinde 
{ Retit Pap ) denile• ( birinci 
ferik ) llniformalı bir emirlerin 
( hUkmU karakuıl ) ıi ile(Fiıan) 

Yazan : Ziga Şakir 
çöllerine ıllrt\lerek açhktan, 

ıusuzluktan can verirken, nasıl 

oluyor da (zatı akdeai şahane)ye 
filen sui kastte bulunan bu 
adamlar mahküm oldukları 

feci akibetteo kurtulabiliyor

lardı? .. 
(Arkası var) 

Adana Yedinci Daire Su 
Müdürlüğünden: 

İşleri 

Adananın Seyhan ırmağı aaj Te aol aahillerinde mev
cut btlytık aetlerin tamirab ketff bedeli olan 15760 lira 
mukabilinde Ye kapalı zarf uauliye munakasaya çıkanlmış 

Ye 931 ıenesl niaanm J 9 uncu puar günü ıevali ıaat 
15 te ihaleıi mukarrer buluomut olduğundan taliplerin 
teklif mektupları ile aair vesailderini havi kapalı ve mü
hürlö zarfın ihaleden bir aaat eYel komisyonu mahsusuna 
tevdi etmeleri mukaYele ve ıartname ve evrakı fenniye
aini i'Örmek &zere au itleri daireıine müracaat eylemele
ri ilin olunur. 

Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 

Seyrisefain 
Merkez acente1h Galata JdSpril 

Batı B. 2362 .Şube aceatellı Slr· 

kecl Mlhilrdar nde hanı 22740 

Mersin Postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 10 

nisan cuma 1 O da Gala tadan 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum 1 Rados, Fethiye, 
Antalya, Aliiye, Menin' e 
kalkacak, dönüşte Taş ucu, 
Anamor, Finike, Dalyan 
Marmaris, Gelibolu'ya da 
uğnyacakbr. 

Azimette Çanakkale için 
yük alınmaz. 

SATILIK HAN 
VE 

DÜKKAN HiSSELERi 
İdarenin uhdei tasarrufun

da olan ve Mabmutpaşada 

Y ARIMHAN namile maruf 
hanın muhtelif biaaelerile 

Şehzadebqmda Şehzade 

cadd6inde 27 bap dOkkA

mn RUBU hisseleri ALENi 
müzayede ıuretile aatıhğa 

çıkarılmışbr. Şartnameleri 
görmek üzere bcrgün ve 
müzayedeye İftİrak etmek 
üzere kat'i ihale tarihi olan 

25 nisan 931 tarihinde saat 
on altıya kadar % 10 de
pozito akçalarilc levazım 
müzayede komisyonuna gel
meleri. 

yelkenci vapurlan 
KARADENiZ POSTASI 

Erzurum v•~::ı 8 

ÇARŞAMBA 
güntı akşamı 18 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 
tırmene Ye Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kAin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

VELi ZADE VAPURLARI 
BARTIN POST ASI 

İkhsat ;·:.~:: Perşembe 
gilnO akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Ereğli, Zongul· 
dak, Barbn, Kurucaşile, 
Cide, lnebolu, llişeye azi
met ve avdet edecektir. 

YUk ve yolcu için Sirkeci Atllye 
Ham Veli ıı:ade v•P.urları acenta.ına 
mllracaat. Teleı'on lıt. 980 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY A 11 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 
Adres : Babıali caddesi 

vilayet karşısı 15 No. 

fduayenehane: Telefon lataııbul 2323 
lkanletwtlu ı ,. 11 2236 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKİLEN 
NUMARALAR 

11 

73 
Mliıabakamıza her sama• 

ltlirak •d•blllralnbı. 

~·Foto Süreyya~-.. 
it. YLIK MECMUA 

Foto ıtireyya Bey tara
fından temiı, renkli ve 
zarif bir mecmua yakında ~ 
inti~ar edecektir. Bilhassa ,i 
fotoğrafçılıktan ve bu san'at
taki son terakkiyat ve 
tekamtlllttan, apordan ve 
sinemadan bahsedecektir. 

Eyüp sulh mahkemesinden: 
Bir borcun ahnmuı için evelce 
tahb hacze alınan bir ant verir 
gebe ineği Fatihte Atpazann
da 8- 4 • 931 saat 11 de açık 
artırma suretile aatılacağından 
talip olanların mahalli mezkur· 
da ham' bulunmalan ilin 
olunur. 

Münhal Doktorluk 
Isparta vilayetinin Senir

kent nahiyesi belediye doktor

luğu münhaldir. Talip olanlar 
ıeraiti ye memleket ahvalini 
anlamak Ozere Sirkeci Osma
niye otelinde Abdullah F ehml 
Beye müracaatları ilin olunur. 

Dr. Taşçıyan 
Belaofuklufu Frengi ve elektrik 
tc-davlb•neal: Emhı6nU Minaayan ecsa• 

neal kartı aokağanda No. 4 

şaşılacak 

şey mi? 

:
11 ASPİRİN., BAY ER in sofuk atgınll
ıfının çarçabuk önüne geçmesi hiç de 
hayret edilecek bir t,ey değirdir. Bilakis 
•ayet tabiidir • .,ASPiRiN n 1ı1öt ~ 
aalibinl taşıyan bir müstahzar mutlaka 
ımOessrr oımalıdır. Siz de 11,)'ru {İklrde 
<defft mislniz? 

iktısat Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yanındaki makine liboratuva

nna yapılacak 8729 lira bedeli keşifli illvei infaat kapalı 
zarf uaulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 13 - 4 - 931 
günü yapılacaktır. Evrakı fenniye ve planlan almak isti
yenlerin İkbsat vekileti · muhasebesine beş lira vererek 
alacaklan makbuz ile ziraat enstitüleri inşaat heyeti fen· 
niyesine mUracaatları ve yevmi mezkfirda saat J 6 da 
İkbaat veklleti ziraat müateşarlığı . kısmında müteşekkil 
komisyona müracaatla müzayede ve milnakasa kanunu 
ahkAmına tevfikan tekliflerini vermeleri ilan olunur. 

İktısat Vekiletinden: 
Etlikte kiin merkez llboratuvarlanndaki ıerum binaw 

larmın ta•an tamiratı ile yeniden inşa kılınacak ıu mah
zeni ve ıamanlık kapalı zarf usulü ile 21 gün müddetle 
münakasaya çıkanlmışbr. 

MezkOr tamirat ve inşaatın bedeli keşfi J 4,500 liradır. 
Krokileri görmek ve muktazi izahatı almak üzere müessese 
müdüriyetine müracaat edilmesi ve yevmi ihale olan J 8nisan 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikaları vo %7,5 teminat 
akçe!erile birlikte İkbsat vekileti ziraat müsteşarlığı 
kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna saat 16 ya kadar 
müracaat edilmesi ilin olunur. 

~~er hastalıklarına "HASAN GLUTEN EKMEK VE B~ynel~ilel son Etibba kongresinin 
~~ . . EKLERi. dıyabetık olanlara gıda olarak kabul 
I\~ taze ıstıhzar olunan ' ' GE VR ettiği formül üzerine istihzar edilmiştir,, 

ECZA DEPOSU Tel.2071 J lstanbul ve ANKARA büyllk bakkaliye mağazalarmda, lzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkaliym 
o 

;• İl.}'ıf ve iştihasız 
olanlara Fosfatlı Şark Malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır~ 

-
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intihabı meb'usan heyeti teftişiye riyasetinden : 

--~================-~===============:,__--
1 - Müntehibisani intihabı 8-Nisan- 931 çarşamba saat yedide başlıyacak, 10 nisan 931 cuııı• 

· saat on sekiz buçukta bitecektir. Aradaki günlerde bu saatler dahilinde rey atılacaktır· 
2- Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa rey atacakları aşağı

daki cetvelde gösterilmiştir. 

Bakırköy kazası 
Sandık yeri 

Bakırk6y latuyon karııaında 
malıalli maluua 
lstuyonda mahalli malıausta 
lstuyonda mahalli mahınu 
latuyoncla mevkii mahsus 

Sandık dolasacak 

Beyoğlu 

Rey verecek mahalleler 
Kartaltepe, Oımaniye 

Zeytinlik, Cevizlik 
Yeni mahaUc, Sakız ağ-acı 
Yeıilkay 

Safra, Kalitarya, Halkalı 
Cekmece, Anbarlı, Amindoz, 
Firuz 
Ayapa, Nifos, Mahmutbey, 
Yeni boaaa 
Cift burgaz, Vidoı, Litrosavas 

kazası 
Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
Huk6y iskele guinoau Keçeci piri 
Halıcı oğlu meydanı SntlOce, Piripaşa 
Camiikebir avlusunda Camiikebir Bedrettin 
Sahaf Muhiddin camii yanında Hacı Hüsrev, Hacı Ahmet 
Zincirli kuyu camii avlusunda Küçük piyale kaptan kadı 

Vahaya kihya camii avluaunda 
Arapcamii avlusu 
lnann altın bakkal muhtarlık 
binası 
Kılıncalipaşa camii 
Nusratiye camii 
Molla çelebi camii 
Firuzağa cami 
Kemankeş camii 
Kule dibi 

Kalyoncu belediye mevkii 
Ağa camii 

Kamer hatun camii 
Dolapdere belediye hekimi mev 
kii Ayaspaşa camii 
Kaıımpaıa caddesi Hilil 1ıazi
onıu 

Osmanbey eczahane civarı 

Şişli karakolu 

Mehmet 
Yahya kahya, Silruri 
Emek yemez, Arap camii 

Pangaltı, İnönü 
Hacı mimi, Tum tum 
Pürtelaı, Kılııcalipaşa 

Ömer Avni 
Firuzağa, Cihangir 
Kemankeı Y enicaml 
Bereket zade, Şah kulu, Mü
eyyit 2 
Asmalı mescit Kalyoncu, Çu
kur, Kul oğlu, Katip mustafa
çclebi Hüseyin ağa, Şehit 

Muhtar Bey 
Kamer hatun Bostan 
Koca tepe, Blllbnl, Eskişehir 
Gümüş suyu 
Bozkurt Duatepe, Eskiıehir 
Feriköy 
Meşrutiyet, Haliskir gazi 

Harbiye 
Şişli Cumhuriyet, Muradiye, 
Kiğıtane, Mecidiye 

Beşiktaş kazası 
Sandığın yer; Rey verilecek mahaller 

Teıvikiye camii methalinde hu- Teıvikiye ve Muradiye 
aus1 mahal 
Muhtarlık dairesi önünde ha
ıuai mahal 
Sinanpaşa camiiode husuai ma
hal 
Beşiktq değirmen yanında hu
ausl mahal 
Abbuağa camii yanında hu
ııul mahal 
Anberağa camii yanında hu .. 
sual c.:ıabal 
Ortaköy camii methalinde hu· 
ıuıt mahal 
Amavutk:öy camiinde hususi 
mahal 
Bebek camii methalinde buuai 
mahal 

Vişne zade 

Sinan paşa 

TUrkali, Oikilita1 

Abbuağa 

Cihannüma ve Y ddız 

Mecidiye ve Hiç Mahmut 

ArnavutklSy, Kuruçeıme 

Bllyiik Bebek, Knçnk Bebek 

Kadıköy kazası 
Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
GlSztepe heyeti ihtiyariye odası Gısztepe 
Erenköy dördüncü ilk mektep Erenköy, Sahrıcedit 
dahilinde 
Merdiven heyeti ihtiyariye odası 
Suadiye camiinde 
Kozyatağı heyeti ihtiyariye oda1ı 
Bostancı heyeti ihtiyariye odası 
lçerenköy heyeti ihtiyariye odua 
Caferağa heyeti ihtiyariye ,, 
Osman ağa heyeti ihtiyariye,, 
Haaanpaşa heyeti ihtiyariye odaıı 
lkbaliye heyeti ihtiyariye odası 
Y eldeğirmeni Rasim paıa he• 
yeti Uıtiyariye oda11 
lbrahim ağa heyeti ihtiyariye 
odası 
Osmaniye, Mecidiye heyeti ih
tiyariye oduı 
ZOlıtapqa heyeti ihtiyar-iye odası 

Merdiven köy 
Suadiye 
Kozyatağ'ı 

Bostancı 

lçerenköy 
Caferağa 
Osman ağa 
Hasanpap 
ikbali ye 

Y eldeğirmenl 

lbrahimağa 

Oamaniye Mecidiye 
ZDhtiipaşa, Tuilacı 

-E==:~==:==:==:==:===:=:=========== 

Eml•00
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00

•• kazası Dutluk kahvesinde Keçce dede, HayreddinçA .... 

Sandığın yeri 
Y enicami muvakkıthaneainde 

Hocapap camiinde 
Hopyar camiinde 
Rtıstempaıa camünde 
Abırçelebi camiinde 
Kumkapıda karakol civarında 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Yenikapı karakol civarında 
Simekşihanı yeya Hasan 
eaşa karakolu 
Esirkemal camiinde veya jan
darma karakolunda 
Şehzade muvakkıthanesinde 

Eminönll kaymakamlığı bina
sında 
Mercan ağa camiinde 

Süleymaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmutpaşa mahallesinde 
Gedikpaıa camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
F eruzağa camiinde 
Atikalipaşa camiinde 
Küçük Ayasofya camiinde 
Hoca Hamza camiinde 
Hacıkadın camiinde 
Üçmihraph camide 

Sarıyer 
Sandığın yeri 

Rumeli kavağı heyeti ihtiyariye 
odasında 
Sarıyer camiinin son cemaat 
mahallinde 
Bilyükdere çarşısında K•rabe
tin kahvesinde 
Kireçburnunda camide 
Rumeli fenerinde heyeti ihtiya
riye odasında 
Zek~riya köyUndc soğuk su 
gazmosu 
Kilyosta muhtar İsmail Efendi 
gazinosunda 
Tarabyada çarşıda kahvede 
Y eniköyde iskele baıındaki 
ıazinoda 

Rey verecek mahalleler 
Şehmemet keylini, Çelebi 
oğlu Alaa ttin 
Hocapaıa 
Hopyar 
Tahtakale, Rüstempap 
Ahır çelebi 
Şahsuvar, Çadırcı 
Bayram çavuı mahallesine 
Kazani sadi, Niıancı 
Tillbentçi ve ki tip kasıl yalı 

Mesihpaşa, Mimar Kemal 
Mimar Hayrettin,Saraçiıhak 
Tavşantaşı 

Kalenderhane, Molla Hüsrev 
Ballyanağa, Kemalpaıa 
Camcı Ali ve Beyazıt 

Mercanağa, Daya Hatun Ye 
Bilyük çarşı 
Süleymaniye, Elmaruf 
Servi mahallesinde 
Mahmutpaşa 
Emin Sinan 
Sultanahmet, Cankurtaran 
Biobirdirekte 
Alemdar 
Mollafenarl 
Küçük Ayasofya, lshakpaıa 
Zmdankapı ve Demirtaş 
Hacıkadm, Hocakıyasettin 
Ya vuzsin n, Sarı tim ur. 

kazası 
Rey verecek mahalle]er 

Rumeli kavağı 

Sar!yer, Y cnimahaUc, Maden 

Büyükdere ve Bağçe köy 
Kireç burnu 

Rumeli feneri ve Garipçe 

Zekeriya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 
Tarabya 

Yeniköy 

Pazarbaıı Muratreis mahallc!eri Pazarbaşı, Muratreis j 
Arakiyeci Hacı Mehmet Valdei Arakiyeci Hccı Mehmet V 
atik dei atik 
Kazasker Ahmet Efendi, Aıçı Kazasker, Arakiveci Cafd• 
bqı, Arakiyeci Cafer Aşçı batı 
ÇengelklSy Çengelköy 
Beylerbeyi Beylerbeyi 
Burhaniye Bnh ıniye 
Kuzguncuk Kt zg mcuk 
lcadiye lcaa1ye 
Kandilli, V aniköy Kandilli, Vaniköy . t...I 
Dudullu camii Dudullu, Çekme, KOçükbaP' 
Kı11kh camii ~~l(b, Alhmi zade 
Bulgurlu. Omraniy-. Ümraniye 

Beykoz 
Sandık yeri 

Anadolu hisarında 
Kanlıca da 
Paşa bahçede 

Sandık dolaş&caktır 

k.cı-z:ası 
Rey verecek mahallelel 
Hisar, Göksu 
Kanlıca, Çubuklu 
Paşabahçe, ıncir köy 
Anadolukavağı, Mirhiş~i 
Poyraz ~ 
Fener, Riva, Akbaba, Derel 
Polenez, Alibahadir, P•~ 
mandıra, Muratlı, Esene~ 

Ömerli, Koçullu, Sırapınatı 
KUç.ükhüseyinli, Bozhane, 
Jıçlı, İ:t:ıklı Mahmut Ş~ ;k 
Paşa, Cümhuriyet, Bevkof 
Yalıköy. 

Fatih kazası 
Sandığın yeri 
Eyüp camii kebir avlusu 
Eyüp Knsım çavuş camii 
Ramide ocak ittisaliodeki kahve 
Okçularda karakol ittisali ocak 
binası 
Alibey köyü ocak binası karşı
sında 
Defterdar iskelesinde halk gazi
nosunda 
Cezri hasıl paşa camii odası 
Karagümrük tramvay caddesi 
Mustafa Efendi kahvesinde 
Fethiye, kitipmuslahBttin mahal
lesi ihtiyar heyeti odası 
Salma tomrukt1. ilk mektep 

Tahta minare camii odaai 

Rey verilecek mahallel' 
F~yüp İslam Bey, Dökmccilet 
Üç şehitler, Gümüş suyu 
Rami, Cumanyeııi, l\.fahalleft 
F etbi çelebi, Nişancı Mu~ts 
paşa 

Alibey köy 

Abdülvedut 

Cezri hasıl paşa 
Muhtesip iskender, Kocade
de, Beycrğiı:, Derviş ali 
Hatip mustaattiu, Katipııı&:• 
lihattio 
Kasım günani Monla 81~ 
Ayvaosaray 

lıtinyede itfaiye garajı karşı· 
sındaki gazino 
UJuköyde iskele yakınındaki 
meıdut gazino 

istin ye 
. Ayvansaray hacı Ali kahvesinde 

Tevfikl Cafer, Tahta ıııinar• 
Hızır ravş, hacı Muhiddin 
Atik Mustafa paşa, Avcı be)'• 
Balat, Karaba, 

Rumelihisarında heyeti ihtiya
riye oduı 
Ayasağda camide 
Kemerburgazda camide 

Oda yerinde 

Ağaçlıda kahvede 
Gümüşderede camide 

Uluköy 

Rumelihisarı 
Ayasağa . 
Kemerburgaz, Petnahur, Pi
rinççi caddesi 
Oda yeri, Kısır mandıra 
İhsaniye 
Ağaçlı, Akpmar, Çiftalan 
Gümüşdere Kısırkaya 

Adalar kazası 
Sandığın yeri 
Büyükada iskelesi 
Heybeliada Belediye mevkii 
Burgazda iskele gazinosu 
Kınalıada iskele gazinosu 

•• 

Rey verecek mahalleler 
BüyUkada 
Heybeli 
Burgaz 
Km ah 

Usküdar kazası 
Sandığın yerleri 

Çinili polis merkezi önüde 

Bulgurlu mescit camii önündr 

Yeni cami ·avlusunda 

lnadiye meydanında 
lhsaniye heyet odası 
Selimiye heyet odası 
Doğancılar meydamnda 

J Ümrabiye camiiode 

Rey verecek mahalleler 
Selimi Ali Efendi, Dürbalı, 
Solak Sinan, Toygar Hamza 
Tenbel Hacı Mehmet, Bul
gurlu Mescit, Kara Davut, 
Evliya Hoca 
Gülferu Hatun, Selma ağa, 
Rumi Mehmet Paşa, Hacı 
Hesna Hatuıı 
Tavaşı Hasan ağa, Dıbağlar 
İhsaniye 
Selimi ye 
Çakırcı Sinan paşa, Ahmet 
Çelebi 
Salacık, lmrahur, Ayazma, l 
Hamzafaki 

Fener Apti su başı ocağı öntl 
Küçük Mustafa paşa Gül camii 

Demir hundu:ıde Elvan zade camii 
Yedikule tramvay c;;ddesinde 
durak yerı bahçeli kahve 

Koca Mustafa paşada çiçek pa
azarmda Mustafa ef. kahvesinde 

Mevlevihane kapı,hacı, evliya ma
hallesi Mehmet cfend\ kahvesinde 

T opkapı mahfelinde 
Şehremini tramvay meydanı 

bahçeli kahve 
Aydın kethuda mahallesinde 
odabaşı İbrehim ağa kahvesinde 
Edirnekapı c.-.mii 

Mtmar Sinan ihtiyar heyeti 
Sar11çbane mimar Ayu c6.mİİ 
Sofular tekke.si 

Atpazarmda kahvchsnede 

Aksaray Valde camii 

Çakırağa camii 
Cerrabpaşa kahvehanesiode 
Davutpaşad:ı 26 cı ilk mektep 
binasında 
Samatya tramvay caddesinde 
AbdııUah Ef. kahvehanesinde 

Apti su başı JJ 
Küçllk Mustafa pa~a; Müftil 
Elvan zade 

Kazlı çeşme, İmrahor, ti•' 
Avhat, hacı Hamza 

Koca Mustafa paşa, Arab•" 
beyuıt, Ali efendi, CanbaıiY' 

Melek hatun, Merkez efendi. 
Veledi karabaı ' 
Beyazotağ,Fatma sultan ArP~ 
Ördek kasap, Ereğli De~ 
aptal, Mobehar Monla ŞetP 
lbrahim çavuş, Sait ÔdJet 
Uzun Yusuf 
Kahriyei atik, Hatiçe sult-' 
Zitah 
Mimar Sinan,Keçeci, Karablf 
HUssam Bey, Kırk çeşı:ııe 
fskenderpaşa, Muratpaşa S~ 
fnlu, Nahsar,Halife hoca ~.Ja 
Sinan ağa, Kiremaatı, ~ 
resmi mabmut 11-
Babahasan ali, Guraba, ti 
seyin ağa I' 
Eminhf.y, Keçihatun, Çakır• 
Dayutpaşa, Hobyar 
KnrkçObaşı, Kuap iJyal 

Sancaktar Hayrettin, ti•"' 
Husrev ağa, Hacı kadı~ 
Mes'ul Mlidilr: H4lil 8 


