
SON POSTA Halkın •B:aüdür: Halle bununla görür· 
SON POSTA Halkın kulatıdm Halk bununla i,itir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halle bununla söyler. 

BİR LİSTE VERDİK 
Cenup Hududumuzda 
Çapulculuk Yapmak 
/.siigenlerin Arasında 
iğ/ ala ta KaptlaTı Er
m ~niler de Vardır. 

Lı~ol~ 24FSAAT içtNoE • ıErmeni Çapulcularının Mari/ etil ~ıısEN LllPENj iN SON sERG0ZEŞTI 1 Buaünün Meselelerinden 1 
Qa l{ ırkasmdan 1 d t ~ 

A.yn~:~~~~uslar Cenup ~~duduf ~ m Geliyor Vergi.~lmak.,~s~lünµn 
t.a.LAT BEv TEŞKiLATLA Geçmek U zere ldı 80;..~~=·::= .. ,.cı. Şeklını Degıştirmek 
P.!Eşcur. DE~IL okuyunuz. LA d 

lid;r~r~cst t:üm~uıi1et Fu·~ası Mardin Vilayeti İşi yanda Bıraktırdı İngiliz casuslaril az 1 m ı r •.• 
cthi Bcyın gazctemıze: · k k 

ltk~j Fırka ordu değildir. Mem- ç l l G" Diktitti Kasabalarımızdan Biri ' arşı arşıya 
llıasın n her tarafında sube aç- apu cu a1 ın oz 6 Birkaç güne kadar bite-
.Ut .: lüzum yoktur. Cümle- ccktir. Son kııımları (7) inci 
dukt 

1 
ade ettiği fikir okun- Ayfamızdadır. 

iti. ~n sonra bittabi muhtelif .. 
ro.:'~ ~rde tlerha\ icraata geç-

:~ eklenemezdi. 
ılhakika F th' B d'. C\ri d e ı ey un 

fck~i e .. sadece fırkasının mesai 
A.. uzerinde Kars meb'usu 
~gao·ı 
naıar g u Ahmet Beyle nokta! 

B teatisile meşgul olmuştur. 
bit b ~nunla berabe · Fethi Bey 
a.Ç ır yerde hiçbir şube 
dir ~aınaya karar Vt!rmiş değil-

llilak· · İı . ıs, lstanbul, Ankara ve. 
bi nıır gibi büyük şehirlerde 

rer nı k . 
)'İ k er ez vücuda getırme-
~ l arar altına almış ve ilk 

ldt o c:~~ da Galata da Voyva- Mardin, 12 ( Hususi ) -
~ b' esinde (Nazlı) hanın- Muhtelif cürüm, siyasi maksat 
~ 1f daire tutmuştur. ~ır- ye sair emellerle Cenuba yani 
•çıl ın stanbul merkezi burada 
a aca~ bil hare istanbul Suri~·e'ye ge;en ~aza çapulC:U 
~llıtine ve . 1 tikliil dd _ Ermenilerin yeni bır fesatçılıgı 
•ıne nakled~l:ce~tir. ca e ı meydana çıkmııtır. Mahiyetlerini 

Fırkanın A k k · tarif ettiğim haydutlar, orada 
tıi t n ara mer ezı- . . ld k' 
h tsis ed v. • 1 T birleştiklerı aynı eme e ı ar-
~t b ecegı soy enen a-
l o, ile y alovada da bu- kadaşlan ile hududu geçmek,ani 
~llıtıakta olan Kütahye meb- bir baskın yapıp bazı köyleri yağ
ra-e~ . Nuri B. dün şehrimize ma etmek istemişlerdir. Bu teşeb · 

Derzor Fransız mevki llu
mandanlığı Kamışlı mevkii ile 
temasa geçmiş, bu harekete 
iştirak teşebbüsünde bulunan
lar huduttan uzaklaşbnhp Dk
zor' a sevkedilmişlerdir. 

Vilayet makamı, bu müna
sebetle halka karşı bir beyan
name neşretmiştir. Mardinliler, 
böyle bir tecavüz vukuunda 
askerlerimizle birlikte dıştan 
gelt.n düşmanla çarpışmaya ah
detmişlerdir. tey:ışl.erdir. Bugün Büyükde- büs daha evel öğrenilerek 

lijq gıderek Fethi Beye mü- hem hudutta tertibat alınmış, Orhan 
ao ... ~ olacaklar ve birkaç gtin hem de vali Talat B. bir tel- Halk Sigarası 

'4f"l b. l'k t 
tek.ltrd' ır 1 te Yalovaya gide- J sizle Fransız makamatıı~ın na- Tütün nhisar idaresi yeni 

/\ kır. zarı dikkatini celbetmış, bu bir cins sigara daha çıkarma-
a. b rı ara, 16 (H.M.) - Talat harekete iştırak edecekleri yı düşünmektedir. Bunun ismi 

Urada fı k · 1 'I t • • "H Ik · 1 k "7 5 i'll.l l r a ış ene meş- haber alınan adam arın ısım- a "sıgarası o aca ve , ,, 
%.n~ n;amııtır. Birkaç gün !erini bildirmişti. kuruşa satılacaktır. 
~~da ~d~n w~ı:~~~~~~~~~=~=~~~~~~=~~~~~~j 
tlıa.fi~r buraya gelecektir. Maa- Serbest Cümhuriyeı Fırkasının çinde 
ifleriı avdeti tamamile şahsi D o d u --u B i n a t e alakadardaı-. 

1~kaya Yeni Girenler 
)'iı-ın~lo;,a, 16 ( F.M. ) - Son 
Ctınıh:~rt saat içinde Seı hest 
fırk rıyet fırkasına Halle 
lcr ası alasından iltihak eden
beıı-·olınuştur. Fakat m:ıamele 
itti ~ı ~~ılmadığı cihetle isim-

e lıg edilmemiştir. 
Fırkay-:-.-----=-------

lltını.:ı alt haberler burada bitmedJ, 
fUı:vıfada devam ediyor. 

Orta Mektep 
Su MuaIH.mieri 

llıekt sene istunbui'daki orta 
ders ep rnuallim:er: {18)er saat 
sırrı okutacaklnı mdan bir kı
~kl rnuaıthnlerin a :ıkta kala-

atı -
llıua l an!aşdmaktadır. Bu 
feye tınl~r Ar.:ı.doiu'da vazi

ayın edilecekıerdir. 

· , . 900 Lira 
Hamallara Ait Olan 
Bu Para Ne Oldu? 

"T opane - Üsküdar,, iskele
sinde çalışan ( 25 ) hamaldan 
( l 9'l8) senesinde seyya1 hamal 
tezkeresi resmi diye her ha
maldan ( 1850) şer kuruş para 
toplanmış. Fakat makbuzları 

verilmemif. { 1929) senesinde, 
gene ayni miktarda para alın
mlf, gene makbuzlar verilme
mİf. Makbuzların verilmesinde 
israr eden · hamallar bu iskele
den uzaklaşbrilmış ve (25) ki
şiden (7") kişi kalmıştır. Yeku
nu (900) lirayı a-eçen bu par' 
ne oldu acaba? 

Ağabekof Hudut Harici 
Paris - Sovyetlerin Paris 

_siyasi polis müdlirlüğünden çe

kilerek Fransa' da oturmıya ka
rar veren Ağabekof hudut 
haricine çıkanlmışbr. . . 

Hayat Hikayeleri 
BUGÜNDEN h1BAREN 
GAZETEMİZDE iNTiŞAR 

E ·o 1 Y , O R 
Karüeriınls bize bqlanndan r~en 

ea nıühiın vak'aJan yaap pndenyorlar. 
Biz, doirudan doiruya hayattan alınan 
bu :Yazılan burUndcn itibaren neşrcdi-
oruz. 

Gümrükte Yeni Bir 
~o misyon 

Gümrükte umumi miidiir 
hı.an Rif at Beyin riyasetinde 
yeni bir komisyon vilcuda geti
rilmiştir. Bu komisyon evelki 

r_ün ilk de,f a toplanmış, dahili 
ticaret tarifeleri ile meşgul ol-

mUf, birçok şikAyetlere ıe
bep olan dahili ticaret beyan
nameleri hakkında tahkikat 
rPllUfbr. 

-KUPOB:22-
•SON POSTA" NIN "1000" 

LiRALIK KUR'ASI 

Ankara'dan Kurtay imzalı bir mektup aldık. Ehemmiyeti• 
dikkate alınmıya değer bulduk. Apj'ıya kaydediyoruz: 

.. Size Ankara civannda bir köyde vergi memurlan tara
fından köylüye yapılan bir muameleyi yazıyorum: 

Ankara'mn Yalıncak köyünde Kezban kadın isminde bir 
köylü vardır. Bu kadıncağız hükfı.mete olan borcunu 6dıyemiyor. 

Bir gün vergi memurları geldiği zaman köyHi kadıni har
manını dövmekle meşgul buluyorlar. Meırurlar vergi borcun
dan dolayı harmanı yanda bıraktırarak öküzünden birini alıp 
gidiyorlar. Bu yüzden köylünün işi yanda kalıyor. 

E. Kurtag,, 
Buna benzer bir çok vak'alar vardır. Köylerde bu yüzden 

çiftini, çubuğunu kaybeden köyUUer çoktur. Memleketin hakiki 
efendisini istihsal vesaitinden mahrum bırakan bu tahsil usulüne 
siz ne dersiniz ? 

Vapurcularımız 1 

. Aralarında yaptıkları raka

betten dolayı bazı milli vapur 

şirketlerinin müşkülit çektik

leri haber veriliyor. Bunun 

'içindir ki bu defa kat'i surette 
anlaşmak azmindedirler. 

Yeni Fırka 

Yankesicilik 
Perapalas otelinde misafir 

Mısır gazetecilerinden Necip 
Bey Abdüli.ıiz, Beyoğlunda 
gezerken sabıkalı Etem tara
fından albn kalemi ç,ahnm•ıbr. 
Necip B. yankesiciyi polise 
-tutturmuştur. 

Namzetleri 

Yeni fırka katibi - (Müracaat eden bir namzede) _ 
Bundan evvel hangi fırkada bulundunuz ? 

- Efendim, Ahrar, Halaskaran, Hürriyet ve İtilaf, Sulhii 
Selamet, ittihat ve Terakki, Teceddüt, . Milli Blok, Mandacı, 
Terakkiperver fırkalarmda bulundum, lngiliz Muhiple(i Cemi
yetine de kaydedilmiş olduğumu rivayet ederler !.. 

li0KOMET GAZETELERİ NE HALDE? ..........____ . . . . 

Vazifelerini yapmıyorlar mı? Milliyet en b . t 
Ak P ı· 'k ' m urıye şam .' 0 1~ a, V akıt Gazetelerinde F cth; 

Beyın tenkıtlerine mukabele edilmemesinin 
ıebebi lç aayfamızd~dır . 

• 

1 



•""' . 
2 s.,.ı. 

Halkın Sesi DABILI ... Günün Ta 

(J ç Ün c Ü Bir Fırka Gazeteleri Neden Cevap Ve • ? Gazi için Çarp 
1 

Fırka/l .. ak_k~nda SURT MEB'USU MAHMUT BEYE AZARAN BU GAZETELERE yan Bulgar k 
Ne Duşanulugor DÜŞEN VAZİFE İHMAL DE ~ İMHAL EDILM1şTiR.. y 0 k t 0 r •• 

()pcl ........ tetldli e ... 
=::tt,1.t~.* Fethi Bey Nam- Sumı Geldili &ıman S.hipkri W'us Olan j Eczacılar Niçin .. ~~ ~-=- zetliğini Nereye Gazetelerin De Bu Hwwta S6glügecekleri Ay r 1 8 ar o ;E-!:ta. (Hıılrık Koyabilec-ek Bazı Şegler Ymk- istiyorlar? 

- Bir lçbcl fırlwun te- Serhat cilmhnrivet &rkua Sabalılan, •Jrt=lua plma GhlDerhl Mt•···-· ..... .._ E .... --•ar mn. ..... _1..!1 bll'. L-----....L.L.1111 n_ _wı,Le'k+ &..;.. - -~ el • • • . 1 llUıde edllmlyw 'I ...,._ plrecell ..... çq WIUUW 8UV 
__. ını DICllll"' uw ~ lideri Fethi B. ldildimetin ie- guet enmiD -·lflra laailluıtlerdea al • .....,_? v.ua 
uİ8I E U.: tlacaja başa tetkik edinis. Fethi Be'".. h~ • .., ...... IHıa ~ iniyorlar. Bunwı için •iı 
..... • Parlefaanw raatm tmldt edskm: _, ı- ..._. ... ,. f.. ,..an, Wr .ene ewel s.ihiye 
Lir ..,.____ IİatemİDde mli- - Madde tad ederek ya- a,. ,_ twtaa beyanabnı itte ,...ı YUiyet, her wetendw veklletine mllracaat ettiler. 

. t . ..._ L!- pacagım" m ....... _._ __ ,an Millet g&rUniallz. Fa'kat \u beyanata :r-.... ... emek, dert dikmek, .... v-•-aı 
YU•eyı emme yef~ au- ....._...,.. ....... .,.yealnılıJd ,....ıan. 111cms ~et. ecza_pbjı ticari ma-
met .... "-'"...,. fab- meclisinin k•• sı e ..W.yo- cevap olarak Yerilmif tek 6ir ... __. .-..... , Yelllll. biyette slNI. izia ftl'laedi. 
lann adeden faZJal...-uclw, rum, demektedir. Fakat ~etbi •hra hlle nst relemeainjz "fakat bu tenkitlere hlkt-* o_ lı _Jl_ .:.L• d~•dir Halbuki bu gazeteler Halli t et 1 • -~-- Sonra çıkan kanunla eczacılar 

Ahmet B. (Şifli'de trllDYaJ uc~..;.w:;sıra: .. k~di Farbu tarafmclan aammlilde- :.~;: ~ ..:..:: doktorlann oda11na yazılmaya 
caddeaincle 18') ri konalan meb'ualarm elle- u ILU? •~ _..... tankhllar. 

_ Yirmin.:i lllll' demokra- kUf18111da mevki alacak aiyui ınaamür oey Wnu ela iiah Şimdiye kadar İle ( 20) ee-
aiainde fırkalar ferdi isteklerden bir anrupun t-ekldll etmaini riacledir. lljp·enaleyla yadfeleri ediyor: " b oda ·-- -. fetJll 11-:- t--•.-!a.L~-de __ uca u ya airmif. TICUet 
deiil. belki ihtiyaç ve :ıeruret- Yatalı için fayclaL prmGt Ye .,,...,™ 1C111Uua-uı ı-- fil ........ • .._. lıl, C"=' IJet oclumdan ela a·-•--L We-
ı.:aela dofa..w. ~. itibarla namsetlipai koy- ht •e abt flrclilklerl nok· =.::=- ..:.: ~=..... .... :...'!: miftir. ~·118"111l 

,..ldye cleaıo.>laullinin te- duiu zaman Fethi Beye -~ talan anlatmalr, etkin maumi- ............ ~••· Y..a..._... Sebebi c1~. idare he7e"=.1e 
1...1.--11.~ı· bitin :..ama1 --L • .ı&-&-:...: V yeyi tenYir etmektir. felildll " Wdıi.._ - .. .,.... _, uaa .-111 - 11\'W &a11eret dmeJI ftuua-.u. e ....... ....... ..,lnıa n"zWI tek bir eczacı --...,.. bir 
W dmreleria meaa- bu vaziyet L----cla F-a.L! Bununla beraber ha Yali- sM at ._... • .,._ .......... • 
flW ~ takip edecek Beyin Meclise-;;..:; için .c;;. feleriai ~. .! .,.;;. M H'I ••• ,,.., -- tefekkllcle kalmakta maleld 
.,... tefelddllleria tebelllrl ı.n.14•- -·-·• 1--1--vM-..aöı Acaba neden? CW-, .............. ...._. .. dMI fa~··.·::::;ı.r·L1- L-beld•ebilr. llUUllAI _. - ....Wı---.· , • h ........ ,., ... fel- wmul~ 11111" UUV 

mubakkalcbr. Siirt meb'am •h...t Bey t • M ....., • ., ı . o.- ....., lıltijorl.-. .. 
Fethi B. (lmür Amerikan 

koleiWen) 
- Bir lçladl flrka,a ihti-"" ...... 
- Sebebi? 
Amele ve ka~=mmldafaa 

edecek bir IOI tetek· 
ldllD lıayab 8iyuiyemizde fe
yizli tesirler yapacaktır. 

* Ertu~ Şevket Bey (tair) 
- Oçtıncü bir fırkanın d

eudu, memleket için, muhak-
kak elzem. Bu fub amele 
fuıkua olmahdır. 

- Sebebi? 
- Memleketimizde eberi-

yeti köyl6 •e amele teşkil 
ettiti halde esub bir cemi
yetleri yoktur. Her amele, bu 
vaziyet dahilinde, ihtiyarhğuıda 
dilenmiye mahkümdur. • Meı.tet Salim B.(T o:ıkoparan 

Yahm lN daln1rada whıhal -cık " tam bir liu•'• ha 111 • ı '' - 1r.ri ._. ,... ....,. __ __. 
bir meb'ualuk yoktur. Binaen- male cnap Yeriyor, eliyor ki: ................ ,... .... Burun Kıranlar 
aleyh pyialar deYam edip -0...... iNii•• ....,...., Gidi- ~ırlı••I llllı• ' tM'r a., lftbnpla ....._ K....._ t1ı11 tirit 8eJ .. .. ısı tsMt ..,_ 
clurmaktadll'. rl _. • ·-- .... - .......... ....... 

Bil-..!'- -b'- ft..u_L~-- YlijWW •• , ... w...... ....... - ~ ....... nm n JI ... ,..__ 
~ au'- - IDrUllll - .. Wırpk -O., ........ ..,.. ıı.ıılNI .. .....,... ....,.. M n ... 

Beyin yerini Fethi Beye bırak- Pekat PIJlamipr, .._ ntwl,.. .._ •.,. mrılılır• • ..... ,..... 
mak için istifa edeceği rivayeti ldlltl-'f ... • ....,..., deYe W... • .,..,.. ....... .......,. .._ .._.. 

....... , faluııt ..... da .... ..,... .. • ..,.. f 
doinı çıkmllllllfbr. 1 F 

1 

! • 

Buna mukabil Saracojlu 
Şlkrll Beyin Paria sefirlipe 
tayiai Ye yerine Fethi Beyin 
meb'm intihap olumaU1 .. yİall 
kuvvet keabetmektedir. 

Saracojla Ş8krl B. la ele 
bu hUIUlta kendisinden 
vaki olan iatimzaca telpafla 
mtlabet cevap Yerdıjini d6a 
bildinniştik. ---

Darülbedayi 

HALLED LM YEN ._E ELELER: 2 

tmm; Ziya Davasi' Ve Bir Şahit 
Ankandan Ziya RIRıle bir bJa~. 

kafth.b J'IS90l'I ~ .. ,.. ..... fttbieJID Bey. 
-fJepa Hile fsmır'dqdlm. Ar- llJddel 11111aml tle 0.• Mt acfamı 

bd•pm Urla hakimi ı-..... Ziya ~e. Banlar her akfam 
Beyla 'bqma selea nk'aya bilir- T~ topluur, raka içer-
...._ Jer.. 

Vak'a pi Urlacla idim, Wr tin tl.lua ZIJ• e., M acta.m emır-
evnl de birlikte lzmır'deycllk. Bir J.pi dialemeditl lçba oaua ricu
içkl Alemhule Urla fırka mutemecll ciple ..Uılan lualdarmıJa ~ç 
a...,.. a.,.. .-..... W .t- iti uttL Neteldm ltu oldu. b.Aa 
......... ,.. .. ~, aralan- Zl:ra Y1lftllcl,. 

Hazırlıklara Bqladı ma apk........., fakat kadlalM Ertui .... aitti• kea&lnl 
Darlllbedayi Atiaaya Kide- ...., ,_,....,_. lldl...ı ._. ,......_ Ywnda ...._ pkta. 

Gece uat 22 ele •nar a
ba a- Efendi a arbdap 
De Bomoati bahçe.mde bira 
içtikleri 11racla b&fka masada 
oturan 4 phıa bunlara tecaviiz 
etmif ft kavp ç,Jm11p. 

As IODl'll Huan Efendi ile 
~ balaçedm plap 
d&aerken, kavga çıkaranlar 
yollanm keamif ve bir mUft'a 
ile Hasan Efendinin burnunu 
lmauflardll'. 

Bir Cinayet 
Sebepsiz Ablan 
Kurşundan Bir 

Çocuk Öldü 

...... tnldf ...... +ıt • ........................ ..... 
Jfo TAii YAll'l'I M "PC 

Gelrıta ............... ... 
lacek 'ftl ..... Wr ...... . ..,. .................... .,. ... _... ........ .... ........eldir. 

.1f- EGE VAPURU GELDi -........................... 
dla reJalttlr. v,.. n, ...... .,.,, 

• eti 15 mlldlr. Ba ................ . 
..... .....,..... .a.u:r- lılır .., •••(40) .... Adl •-W 
.. buhauusulır. 

.1f- KARADENlz SBFERLER1 -
rlırefelıe o. ...... J• ... _., 
lllllfa ................. ..., 
celdlr. 

• YERLi llALLAR ~ 
A-.. ............... .... .................... ~. 

ir DAROl.FONuN - tsı 
...... a....... istifade edeceldlr• 

ir HINI>lsTANDA - Gel.,_ 
dnamclır. Pep....._ 1aJ
~ ._.. elmı1t.. 

.1f- ISTANBUL 1)11 sın Dl -
hlr içtima uw-.=. 

Jfı- flAltkZ 1HRA 
................ b' .... 
... elli mı,- ...,. w ....... 

Orta IObk N. 32) 
- Hayab amamiyenin, yani 

lkbaacll, ..ıı, idari " siyul 
lıa_111bmpn ahenkli Ye kont
roffl ieldpf etmai için muhte
lf ..-...... li_yul kuvvet ve 
lctellll ._.de tecelli etmesi 
icap eder. 

aJG.: • • ( 2 ) lilr .,...,.. ..,.... Çl=H .._ Zatea kwlW.. mallı deflldlt na_ Fener' de bir cina•st 
=~ (45)-:; ;!:'; il,. .., • ........ He.eı• ban- Wr Wcle :rabforcla. Ben .;: llalnnt: ~e Tehlikeli Bir ll,l!:Jlilllıııı:s 

a., .._ orada Dam Ka,_.kaw üyaret1.. Wr ...ctala, Klpr&hap c:adcı. Kore efeadi ...... 
Yaua tiJatro laeyetiae s&l- llllı;ıla ..,.. u.ladald ..-. pldl ft pttL a. bitap Ha.a .. Ram .. ....,. .. 
4ermiftir. Jeti wlllıwcdlr ..... w•· ..... ,.._-..1ı .._ .,_ ....... rok. liade otururken birdenbire ta- ailem ile 

Bm.ıarm ~ .,....cak lakb. 8irpk kl•mb• ••• r&a,.t ••ilim KMıl ..,.. bueuuu plnnif, alet etmiJe Panorama bahçaine ....... .....tir. .,_.be- ...._......, ..,.__ lmluarak ........ t..lw •aehvll• bl· h ... ı""fbr. Dit taraftaki mezeci 
daJi, .. _,.... ......_ onlara .......... tu. ._..._ O. ıla orada Wr kelime Çdwa kurpnlardu biri, o ef•cliaia dAlddwwh• 
mak ip. ••••' pnYalar ,.,_ 1._ .... ıc. ... ,. .. _._,,..._T_eıa_t_Be .. ;1,_ .. _.._ __ ... ~..._Mle_llJle~-meclea---.'•-tb-"-ll-dL._.., _.1 macla eviaia kap• ininde cek almak istemif. e. 
malmdlr. Otomobil Kazam Hamal Kavgası dana Dramab muh•cir Nesibe ela Halda efe•cli blbı_."I 

Memleket meaill &.. 
rinde lıılcede• laceye ve mil· 
lete ufi Wr lamla ..... 
6rkalanmma ld dejil daha 
fazla ol--_., ... ft IDUUll' Bu,naldi Balıkn la lılkele 
4emokratik preuiplerdea mDI- 1m ...... Wll açıkbr. Ort..._. lfhı 
Jaem ........ clbnlıqetimialen :ppaJan mlraeaatJar Wt .. Detlee 

Dla ....... eaclde.mcle*a 
~ (1424) D1llllArah otomo
bil, 111te1 Ef. imılnde hiriae 

~ laamallarmcLUa Baılau- han•mm km Klaiye'aia ba11u ~ SilAla aW 
la Mehmet J1k almak maele- t.abet etmiftir. -.. K• efendinin lif 
ainden ka"f.:.8!:'.!f!•• Barba Çocuk muaevi hutanesfnde ımdaki otla Lelter iki 

beklerim. vermemiftir. 

Meluned'i ylzlladen llmlftlir. Maksud'un tabancayı tmclaa y~. Ba 
~. l IU'hotlukla attı;ı :ıamıecliliyor. J likeli mezeci y·akaılanı!Dllf.,_ çarpllllf, Jlll•le•fbr. 

Son Poaa'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Türk Ocaklarında Tasarru 
, 

' . -
1 - Huaa B. - Bl;Jle. ecatm merkez ..,._ 1 2 - Ocak ...._. w.- Wr llapk ...,_ 1 S - Plljlarda arka isti :ptu, ke1'bd• bakar- I C - Allala ı&tenı.m, Tlrk ocaldanm 

...._ ı.. ., altıeu ,a. Bra ahrwm.. Bra wfedeneen , w " ocatm lflerlle 1J1ee ufrqmaua•...._ mek tcı,ı. ftnua, Tlrldltla ocatma lam .. Hwl'Jlll"'"• 



Her gün 
Hariçten-
Bizi 
Nasıl Görüyorlar? 

M. Zekeriya 
DGn Ruayanm Tu ajama 

llahabiri idarelwıemize gel· 
lllİfti. Kencliabae yeni fırka 
laakıanda merkezine ne yolda 
lllÜinıat verdiiini torduk. Bize 
.. "CeYaba Yerdi: · .:.Fethi B. fırkau aap mtl-
1.:__ ıil ltir fubcbr. Hatta 
;- ... tefebl)a. bir .. ~-.. 

* L.~ ... rueteai yem farkadaa 
-..ecaen )'QDHD terlhbumı 

.. tekilde koym111: 
"7•1cige' de ilcinei bir fırlul/ • 

Bu eetJivbanm maDUI afİ-
~ T..., aoııa k07dui"ıı 
. itaretile bu tepkldiilbı 

:=:etine kani olmadıiJm, 
İltemeclijiui izhar ecll

,_ dewaeHir. 

* loadrada çaka • T"unu. 
~leli_ IOll gelea ••wıada 
)'~ fırndan ve mall wziyet:i-
~-- bahlederkm diyıılr ki: 

.. Bagtaldı Hare, demokratik 
c&.ı.huriyet -idi i...inde otok· 'ili . _. r-
tiddl İdaresidir. M ~mleket çok 
.. _ _ . ınall baJıranlarla kuta-
~· Ba noktadan Fethi 
..__·. reni bir fırka tefkiU.ıe 
~baa etmesi me~ 

-"'ti "'Dlfbr. Fakat ba bu
n..._ ela ihtiyatlı balmmuya 
-..,aç vardır. 
~ethl B, henlll iktidar ....
p de detilclir. y •lmacla lmaet 
..._ Ja'İlle ppa bile 
.. 1111..ketı ikblacb .. mali 
~- Jmrtarabi'=eai 
içi. ... ,. n-aa Uter. u.at· 
~- ki Fethi B. de tim
~-~b'u " memarlardaa 
~ ile birlikte CÜfml)'a 
~ olacaktır." 

* 4-~-=-~ Almanya ve 
... ...... kaqalanclığı-
p bibniyoruz. Fakat Ruqada. 
na~ ve lngiltere'de bud 
--.... ılrdlilabl intiba 
~fırka tetkiliJe iltibdaf et-

ıe.iri yapamadajımm 
lfıaternıektedir. 

JI. 
ifalbuld F etbi B. ecnebi 

'-tına,-.. memlekete ple
~ için berpyden nvel 
~ itünat telkin etmeldl· 

~. llzıa leJdiiiııİ ııllJle-
'\'eni fırka bu itimadı telkin 
~~ek için evveli bu inti-

........, .U.... mecburiyeti yardır. 

Diplomasız Ebe 
•--~ofl~ oturan Mm. 
(iUlbaa Yedi aylık p. lmİf· 
~ reeeld futmaclaa kork· 

lbut, 9aldtm olarak iki çocuk 
~· Yanma ebe olarak 
~en Mm. Maryam fOCUk-

alarkea bhilli Ddelemlf, 
~. leltep olmUf. Şikayet 
~ihıden tahkikat yapıhm

h.eJ•n-.m. 
Bir Mi;'tecaviz 
~ Düıı ıeee aat 21 de Şetı. 
~lfi Karaı&z maha!leainde 
acu, ..! efendinin evine Nazmi 
~ adam taarruz el:mİf, 
b-, bnek İsteyen koJDfU Emini 
)~~ yaralamııbr. Nazmi 
~tar. 

SQN. POSTA 
L 

1 Son Posta'mil R6'iınli ~"!:fi~: Dedikodu 
Hamiıer 
Müsaha/casını 
Kim Kazanacak "I .. 
laair'de Tayyan cemiyeti 

Wr .....,. .. .... 1m. yçı· 
yw. 

·ao Allllt- _,., .. t.1• 
,.,. bayrama ....... betile, 
Tan .. cemlyetbda muhtelif 
............. pi ... hawmlar 
.. ...,_ .......... .,. if-
tlrak edecek. 

Ba • .. ltabda Tanare 
~ •• ,... fttanm 
.. ........ • pk ldmıet 
ettlil eplapl•ak ..... birin-

•• •• • 
clliil karna• ha- n beye 
........... .-. • birer · 
maclaip Yerlleceldlr •• BUGUNUN TELGRAF HABERLERi * 

Muallimler Haydutların Telefleri Mühimdir. 

Belediye ....... >... Şark Vilayetlerimizde 
intihap Edilemezler 8 kı _1!_=_ K b dildi 

Ankara, •8 (H.11.)- ...... as ncuar _a_re 
limleria daimi Beledl7e wl-
menlerine pemedikten bqb Mardia, 15 (Huauat} - lb- Ain datmm fimal eteiinde-
beledi,. _.. da olamıJacalc- rahim Tali Beyin Diyanbekire ki mDfrezelerimize bulan yap
lan Emanetten yapılan bir munsalab bazı tczahnratın mata tetebbils ettikten sonra 
istiuha cevaben biJdirilmittir. ,.,....... ftJllle ftl'llÜftir. kapuya mecbur olu etkiyanuı 

tık Pamuk Mahsulü 
Piyasaya Çıkb 

T......, 14 (Hamal) - Ke
feli kaylbade Ali ata. ....,.w 
ilk pamuk mehdGal piJa
uya çakarmafbr. -

Y olcla pcLr kararak """"Dl Lu Hududm kaçip iltica 
mlf~ L...U:- _.__.__ ettikleri enlaplıyor. 

-.... _,_ ..... vua' e...lana ..n. atla iki ... 
it• .. mi• ~ ol- ı- .,
....._ ..... •ıafl,, J•••i• ,.,a leneridm mlrekkep ol· 
....... .... ............... Nari, 
tllml ı t \h 6. HaW, Ylllllf, AWallah, Mirza, 

• ' n .. 6 ......... O.. Beko, Hıdlr, Mermk, 
Tali 8., Karakeçililere vaziyeti Kerem, Telli Hso,kar HOseyin za
anlabmf, harekellerlnbı na.r de Nadir tibl aerrerdelerin bu-

Konya' da Ucuzluk bir mea • •im• lbnnıehllllnl IUllClata te.blt edllmiştlr. Bma-
Konya, 14 (HUIUll)- Birind ıöatermiftir. 1 lar lran'a kaçmadan efti 

A-=-a.ı ~ • :..t ıt.a~ JW.kbqma cloiru gitmek iate-
ek=elia kiıa. (11) brap, ~·u•, .._...... •ı~ r---- ...... •• U.. yedilderindm 
(2) inci de (7) haçuia d&f- metinin akterdltl Ye ptere- hudut volunu tutmuşlardır. 

ceii rolda ylrhüJ9 Um Kataatmuz, ba munffakiyet-
Mlttlr. •ftill L h•w Wlillrllilflenıft.T,.ııpl; ı.fDclen dolayı takdir edilmlf-

Ankara da 
Spor Kuliiplerine 
Yardım Ediliyor 

Aakara. 18 (H. il) - Aıt
... mülaueheJI husulyeai 
Spor kl&plaine Janbm olmak 
için .. ec1. (Zsq .. cı.tıt
mayı kabul etmiftir. 

Bu paranın ilk tabltl baıln 
verilecektir. 

.Hapisler 

Bu ıa..1Jet .UUbelcamu 
acaba kia b•aeenk diye 
merak edeninb. Akhnıra, ı.. 
tlklll lmbintle kaim h m6· 
W--.t tapyaa klyll bdma 
plir. 
aı ......... ljil. .• 
Ald•wıa .,atam lllldafaa 

için g&pnnl kurtunlara açaa 
11--..tıPk ptr? 1 

Bileaedmlı, • tla dejlL. 
Tayyare c.,..fyetinin açaca 

la bir iaami,et ••ababainı 
..... k Jlbek hdalrArhldar 
...... bir ta11ared kaza. 
nahilir •• 

Bilemeclhm o ela delil 
MDhim-t fabrikalarmcla' 

tayyare &briblmwla pltpa 
Adana'da Bir ·••le ... 
Cinayet lılediler Bilmedim,;. da dejil... 

Adma, 14 (HUIUll) - ffa.. a.,hutle • ...,.)E edip 
plunede hlr cinayet olct.. k•clillid YOl'UJOllUiiCd • Bu 

aaycbklanm sata mllabakaya 
Mahldmılardan Cindo Fazla, dahil dejiL. 

Oç Saatlik İfkence Ayni teuJ.lrat lle ayrdmlfbr. tir. Şimdi ortalık •kindir. 

k::!..,~:"2;!:'![' _/ster 'j~~ ister inanma/ 
NMif ata. kansı Emineyi .opa 

il• Ds Aat d6vmllf, kadmcaja 

Vanh t.. " Kay.erili Ahmet IWalJa11t - ... aylm
blrlewereJc Sel•nikH Hlleyia IUDU UjGJDp baaJw yap
AYlll, Şerif, prip Hoca İllDİD- tlktml, ......._ 90lll'a iant. 
deki malakamlarla kavP et- tophyaa •anna elendi De, be-

l 
miflerdir. Neticede Şerif (17) :'mr w::k:-:: -;:: 
yerinden Jaralaaumt. HDaeJla clevaia eclea zat bUNcak 
AYDide bıçaklanarak llclllrlll- Ne deair, Hamiyet mlla• 

6lmllftllr. -
Peşaver'de 

Orfi İdare bin 
Edildi. 

Simli 13 (A.A) - Orfl ida· 
re PfJfllftl' 1llUltab.ına da 
tCflllİI edilmiştir. Bunun ubebi 
Afridi kabilelerinia Pepver 
dvarmclaki kaylere bc:avtlzw 
etmeleridir. Halk Wrpk .. ,. 
leri boplbmfbr. 

Kaclm .. çocuklar ela .... 
yerlere aaJdedi'=ekteclirl•. 
Afrldileria ltua ~ 

,...m. strd"derl -· .. •-k
taclır. 

Kabileler fimdiye kaclar la
ıillz ukerleri ile karfılalmak· 
tan çekinmektedirler. 

Kuduz Mücadelesi 
Kuduz nk'alanam &aiiDe reç

mek için Şehrammeti 90Qk 
k6pelqerinin sıkı welte ta
kip olumnamm ve derUI ,._ 
birleamnini beledi1e zabıta
_. tekrar bildİrmiftir. 

Belediye zabatua bu laUSUlta 
faaliyete bqla•tfbr. Zelairleaen 
kapeklerl kurtarmak isteyen , u '-...!-~ ka..J __ ,__ kt 
ı ca takip olunacaklardır. I Henek te, •09tar te11JWU• Wllllll' 11Ca an 
er ayn için bu kıyafette geziyOrlar. 

mGftlr. Garipte laafif ,....ı.. bak• ha! ... 
::..:':~. birbirleriai .-.. __ H_ı_rs_ı_z_lı_kl_a_r __ 

Haydutlar Yakalandı- Bugün Adedi Beşi Buldu 
Yozgat, 14 (Huaııat) -

Villyet ,aaJilini alb ayda

Hıanakta elan Muaa1"ylidea 
Mehmet, freeen k&yllııdea 
Halit İlmİndeki haydutlarla 
arbdqlari yakalanclılar. 

Yeni Harfleri 
Ôjreniniyen Memur 
y ozgat, 14 (Hususi) - Bo-

tazhyu orman muhafaza 
memunı Kenan Ef. yeni harf
leri llrenmedipden m~ 
laktan Çlkanlausbr. 

ft Bankası Müdürü 
Geliyor 

Ankara, 18 ( H. M ) - ft 
...... mldtıra Celil Bey 
lsant.la h.elret etmiftir. 

Koyun Eti Kırk Bete 

-
1 

Konya Bataklıktan 
1.ı Konya. 14 ( Hususi ) - Şe-

hirdeki bazı batakhklarua ku
komnmak l rutulmw için bir heyet ku

nıldu. 

Şehirde, din muhtelif te-
killerde yaplan lunızlıklar 
fQDlardır. 

1 - Gedikpqa'da Mehmet 
EfeadiDiD mne hanız girmiş, 
bir takma kaclm elbisesi ile 
bul qp çalDUfbr. 

2 - Kemahlı Remzi Ef. 
Bahçekap'da bir berber dük· 
lcılnınde t1r11f olmken ceketi 
nin cehindea (142,5) lirası ~· 
lumıqbr. 

a - BIJllwladald Panaiya 
kiH111mı luna p.ek (100) 
lira ks, ...... ild tw ayaklı 
,amit bardak, bir flmUş ka· 
pk ye bir ıllmlf tepsi çalm•ı· 
tır. Hınız belli deiildir. 

4 - Uıabpanı'nda oturan 
sabıkalı Sellm"k'li Halil ve 

arkadata Salih. Abdullah, Fatih 
taphane medresesi kubbesin· 
den :wrtun çalarken yakalan. 
mqiarclır. 

5 - Sirkeci' de Ankara cad· 
desinde tiitündi Selim Ef. 
Ziya ve Adil adlı iki şahsın 
sarhoı bir halde Hocapaşa 
ıokağında kendisinin üzerine 
abldıklannı ve 12 lira parasım 
alıp kaçtaklanm iddia etmiftir. 
Adil ve Ziya tutulmuştur. 



KADIKÔ.YDE 

m cı ıllil 
SPOILAllRA 
ALİll 111 
Kachk6j(bl hmusiyetlerinden 

'biri de F.enerbahçe spor ku
llbflnlbı bu semtte olmasıdır. 

Perwembe günil, o bir za
manlar, piyualan dillere de.
tan olan, meşhur Kutdili ça
Jll'IDID kenarınch*i F enerbahçe 
kulibi metkezine ıittim. 

KulObfln binua kapalıydı. 
Y.almz bMç.U.de, acemil~re 
tabaia edilen tenis kordonun 
yanındaki iki mra .pçlarm 
albnda birkaç genç sporcu 
oturmakta idiler. Gençler beni 
bay&k bir samimiyetle k...
ladılar. 

Gençlenlen eclindi;im ma-
16mat .. merll:e.declir: 

Yu mevaimi dolayıaile faa
liyette bulunan ,.fUbeler bilhaua 
denizcilik ve tenis kıllDJlandır • 
.. Fenerin,. iki denizcilik mer
kezi vardır : birisi Kaclıkayde 
diğeri OrtaldSyde. Kadık~rdeki 
kayıkhanede 2 tane iç çifte, 2 
tane tek, 1 tane iki çifte dir.-
1ekli futa, ktiçilk bir bot, 
bir tane .. piyade" ve bir adet 
k6bne bir kotra vardır. Orta
k6ydo iki futa daha bulunu-
yormuş. Futalar cidden çok 
l'iizel teylerdi. Hele dineldi 
futaya bayıldım. 

Fener denizdleri uk ilk 
Kadık6yden kalkıp Beykoza 
Anadolu Hisarına, Beylerbeyine 
fidip ıeliveriyorlarmlf. Antre
nemanlar kışın kar yağarken 
de devam ediyOl'lllllf. Denixi
likte ç•htan alb tue de 
hanım V&J'Jlllf. 

Tenise gelince, Fener kul6-
b&n6n milkemmel iç tenis 
kordu var. Bu kortlarda yalnız 
daimi azalar deiiJ, muvakkat 
me'91İm azalan da çalıfıyor .. 

Tenkidin mubah addedilmi
ye baılaadığl bir ı-aa gir
mit pbi oldujumuz için, kuln
bOn pnçlerine bir fik&yetleri 
olup olmadıjım 10rdum. Gnç 
'beli fU iki pklyeti teabit 
edebilelim : 

ı - Kulnbtın umumi kap
lam Galip ltey fazla lel'bnİf. 
Hel-şeye kanfınn'f. Kulllp hal
kını fazlaca hqlarmıf. .• 

2 - Galip Leyin - bir nevi 
muavini olan Barba likaph 
bir zat V8J'llllf. Bu zat ıpor 
fanileai ve donu vermekte mtı
t~madiyen mOfknllt ı&ter
mekteymif. Hatta bazen don
lan satılığa bile çıkardıjı 
olurmUf. 

AnJ qtlan memleketin en 
tüzel kulUplerinden biri olan 
F enerbahçe' de de bir nevi 
Fethi beye ihtiyaç var. 

" 

Kmltopı-aim Ka)'lfcla;. yo
lu flzerinde oturan bir aile 
ıeçen •kpm, pek acı bir te
llta dlpnOf. 

Ba ailenia 1U1f111, etine 
do:pn bir km vardır. Gece 
ıeç vakit bir ıey tenbih et
mek için kızının ocluına çıkan 
valdesi, içerainl bot bulmUflur. 

Bittabi evin içini tiddetli 
bir lell t abmfbr. 

Eauen, bundan birçok 
zaıaan evel ıene lnmna oda
auu bot bulan betbaht anne 
ıecenbı saat onunda, ıenç kı
llDI bir delikanlı ile yol &ze

rinde konUfUJ'ken bulmuttu. 
Hatta inatçılıktan nz ıeç

meleri içia her iki yaramazı kol
larından tutup bir ainema 
ziyafeti bile vermİftİ. 

Fakat bu defa ktıçnk hanı
mın en ufak bir lzinebile teaa
dlf edilmemesi, iti çocukluk 
aafhumclan çık&rmlfbr. 



.. 

Kari Göz iJ. e 
Gördiiklerim"iz 

Tiyatroda 
Bu Gürültüden Bıktık, 

Usandık 
telli Mevıbn dolay111le lstanbulun muh
~emUeriııde bahçelu dahillDde 
old veya tiyatro oynanmakta 
Çcdufu nıallbsadur. Y~nlşchirde bir b-.h
la e Uyatro var. Bir cuma günil çocuk
bt~ aldık, bu bahçeye gittlk, aişeden 

eUeriınizi aldık. Çnm tahtasından 
~;~llllş aıralatdan bfrlaini işgal ettik.. 

a dok'U.du ve bu sırada tiyatroda 

=:cak 30 kadar mCltterl vardı. Y anm 
doıa:e mevcut tahta kanapcler kAml~en 
hlrtıı u. Mllşterilerin kısmı uamı Yen, ite·· 
ol Clnaf Ermenileri ve kıamco Rum· 
~halkı, kıımen de Türle famllyalan. 

c.ıttı, ~ Hat 22 de tiyatro başlıya
alr Saat 21 buçukta mllşterller farla 
-~ '*nliye, bu yllzden blrçc>k rG!ültülü 
Pei-d kataiar ohnıya batladı. Bu .-anada 
M :ıı; açıldı. Bana ıoraraanız tiyatrodan 
b ç 

1 
fe)' aalamadım. Ç6Dldl tiyatro 

.:: •)'IQcıya kadar bir kaYl'a idi din-

~ S>erde açıldıkt- ...,.. iM her 
·~ u hakkında •bu oyuncu ıtlzeldlr, 
~dır .. rlbl luıınen Ermenice, lwımen 
oYltnÇc mllnakaşalar fittikçe artı1or, 
"'1dıJc dnam ederkea 9UC\I batırıyor, 

çı haykırıyordu. 

libı MGıakün olıa da Şehremaneti bu 
rGrGı Yerlerde ladihamdan mtltevelllt 
f tilterı.., )'er kaıalannm 3niiae seçse 

~ olıaaz.. Pude bqladıktu aonrjl 
._.oYuacu hakkında mOtalea derroey"n 
bir hail ••etlle sfirilltil yap-lan da 

hata tabi tutmak ltzımdır. , 

'- ÇllJakU bayle bir tiyatroyu 13rdllk
~ ~a artık laaan.larda t11atroya git

""CVCll lıalauyor T . 
arlabqa aolıafıada 45 No.da Hayri. 

..._ Tariab8faacia Cemal Beye - Vattle

.. ulıı 
tf~Clllnunl1etle tel&ldd edlyonıs 

GôNOuo JANDARMALIK 
.ti leıamkapıı'da fbrahlm Hakkı Elen

Je: Canwıu jaaclarma olabilmek .için 
'" •lrtlar lhamcbr. 
\)() 19 Y•tını ikmal eden, olnıyup yua
.. ~.,,, ve mahkGm olmıyaa rençler ıa•-11 J J •ndanaa ya:ulabUir. VUlyette 
anc1ann. k d nJ - mllr~·at e.tlntı. uınan a ıgına --

BİR YAZIYA DAiR 

•'1 Jt{~c:bk()yde Rauf Ali Beye - ltade
~ıdlr, Yalnız. hikiyeniıl tertip hu-

da nokHn var. EeerinW blUriais. 
'°nra ro 1 'b' · b • d·• · tıi \ı • nıan arının tertı 101 egen ıv-ı-

'ttz. ır muharrire g8ıterip fikrini alınız. 
'nu 0 •uretle taahlh ediniıı. Muvaffak ol
Şıa \bir eıer vücuda getlrmlt olurıunıu. 
"r ... 1~dar ki hlkliycnlze nihayet verirken 

• •ıı,, olnuya çok dikkat edinis. 

2 - Mektepte CSğretilen 
bedeni hareketlerden biri .. 

CEVAPLARIMIZ 
~) ~lt5ck! Ticaret Bankaaında Faik 
s0 ,;u:- Tneccühünlize te,ekkür ederiz. 

l ianuı. rakam (17) bindir. 

3 - Sahne arkasında .. 
; . , 
1 4 - Mu•affakiyet merdivent r 6- Filime batlamadan evve \. 

•ii.t d • D. Beye - YeYmi gıu.etelere 
trcl mutat değildir. 

Ey· S ~r lp abri Beye - Buldujunuı. ta-
Çok •• tt•l& t ~u1 , fakat ayni zamanda da 

haıt ehlıke1ı, ve fikrimize göre biru da 
•ıt .. 

't~c lloiuda Mustafa Doian Beye - Ve
tdc i'bıiı. höıberlcri memnuniyetle kabul 
)'~~iiıniz. "üpheıizdir. Gazetemizi ba
tııU •lnıık veya latanbuldan ıetirtmek 
~dlr, • 

Dünyada ilii sinema mem~ 
' leketi vardır derler, biri Ame-

rika, öteki Rusya. Amerika 
para sayesinde dünyanın e~ 
büyük ve en maruf artistlerini 
Holivuda toplıyabildiği ıçın 
zengin ve mükemmel filimler 
yapıyorlar. 

Rusya paraca Amerikaya 
rekabet ed~miyeceği için işin 

M UHARRIRI 
~ POSTA,, NIN Tefrikası: No l MORIS LÖBLAN 

......,.......__* Arsen Lüpen'in Son ~ergüzeşti 

·tMDAT G-ELIYOR 
-1-

BIR GECE ZIY ARETİ 
da ~aul Davnak geceyi tiyatro-

d.. geçirdikten sonr evine 
Ond" 

bi u, dairesine girerken 

d r saniye koridorda en-
a.rn l}'i b· aynasının önünde durdu. 

f r kı ır terzinin elinden çıkma 
da nın içinde çok mütenasip 

uran d . 
ı~.... en anıını, genış omuz-
"" •nı L " 1 v • 

-ıtı • 1Jeyaz ve sert gom egın 
'te~a şişen göğsünün kuvvetini 

1( 1 ~eyretti. 
bi) 0tıdor, en pahalı arzularını 

e tat.nı· lar ın edebilecek vasıta-
ot a malik olan bir gence, 

Ura.bil ... k clö ecegı rahat ve lü s 
Şenrniş b' b k ~ . . tiril ır e ar daıresıne rnek .. . 

~tf . uzere olduğunu hıs-
ırıyordu. 

k ~aul Yazı odasında maro
ende 

koıt .. n yapılmıı genit bir 
içrıı ukg~ göınülerek bir sigara 

e ıatedi. 

Bunu, uykunun mezesi is
mini vererek her akşam yapar 
ve geniş koltukta sigarasının 
dumanlarını savurl_;!rken zihni 
her türlü sıkmtılı düşünceler
den sıyrılır, ölen günün hatı
raları ile ferdanın müphem 
tasavvurları arasında oyalanır
dı. 

Kapıyı açacağı sırada te-
reddüt etti, ancak o zaman 
ve birdenbire hatırladı ki ko
ridorun üç kollu aviz~ini 
yakan kendisi değildi, içeri 
girdiği zaman koridor esa
sen ışık içinde idi. 

Kendi kendine: 
- Garip şey, diye mırıl

dandı. Mademki' hizmetçiler 
mezundular, benim gaybube
tim esnasında buraya hiç kim.!. 
se girmiş olamaz. Fakat aca
ba sokağa çıktığım vakit lam
baları söndürmeyi unuttum mu, 

daha ziyade san' at kısmına Moskova ikincisi Leningrat, 
e.hemmiyet vermek mecburiye..- üçüncüs~ Odesada üç mektep 
tid~ kalmış, fakat bu sayede eçmııhr. Sinema artisti olmak 
san at noktasından çok yu"•rcek · · d • · l i~ ıstıyenler buralar a yetişır er ve 
sahne vazıları yetiştirmiştir. d" -L~! b' -

R . on sene tumıl ter ıye go-
usyanın bu ışe na kadar .. rl 

ehemmiyet verdiğini enlamak ru Ber. d ö d.n.:.n. • .n.- ---!-• . . .. . ura a I' r ua-U& n:auwer 
ıçın uç sınema mektebi açtı- melet t k. f aı· ti 't 
w .. • • • ep e ı a ıye ere aı 
gnıı soylemek kafıdır. Rusya bazı uhneleri tesbit ve etmek-
ilk clefa olmak üzere biri , tedir. 

1 dedi. 1 
Raul gözünden hiçbir şey 

kaçmıyan adamlardandır. Fakat 
tesadüfün önümüze çıkardığı 
muadelelerin ha11i ile de 
uğraşmaz ve bu muadelelerin 
hallini zamanın en tabii bir 
surette intaç etmesine bırakır: 

- Esrar dediğimiz .şeyleri 
kendimiz icat ederiz, derdi. 
Hayat zannedildiği kadar karı
şık işlerle dolu değildir. Ka
rışık işleri kendi kendine hallet
mektedir. 

Filhakika kapıyı açıp ta içe
riye girdiği zaman ayakta bir 
sigara iskemlesine dayanmış 
duran bir genç kadını gördüğü 
zaman hayrete <lüşme~i. 1 

- Yaratan, dedi. işte ne-
fis bir hayali 

Nefis hayal, hiç şüpheşiı 
fazla aydınlığı sevdiği ıçın 
koridorda olduğu gibi burada 
da ütün ampulleri yakmaşh. 

Raul bu sayede sarı kakü!ler~e 
çevrelenmiş güzel bir siµ.>ayı 

rahat rahat seyretti. Karşısında 
duranın uzunca boyu, zayıf 

fakat çok mütenasip bir vü
cudu vardı, arkasında da mo
dası biraz geçmiş bir elbise ... 

Nazarları endişeli, yüzü de 
müteheyyiçti. R. u', lı:adınların 
her iltifatına her va.cit mazhar 
olduğu için kendisini beyenroez 
değildi. Binaenaleyh fırsat 
karşısında bulunduğuna ihtimal 
verdi ve hiç rica etmediği 

halde kendisine gelen bir çok
larını nasıl kabul etti ise bunu 
da öylece kabul etti. 

Gülümsiyerek sordu: 
- Mndam, s:zı tanımıyo

rum. Hiç görmt:dim, değil mi? 
Ka.r:lın, filhakika bu hususta 

aldanmadığını anlatan bir ip
retle cevap verdi. 

- Ala, fakat buraya nasıl 
girebildiniz? 

· Kadın cevap yerine bir 
anahtar gösterdi . Raul hayre
tini sesle izhardan kendini 
alamıyordu: 

- Nasıl, siz de apartıma

nın bir anahtarı var öyle mi? 
Vak'a gittikçe daha eğlenceli 

bir ft:kil alıyor. 

• 
1şleri 

Hassas Kız, Hasta Kız Demektir 

Bu Gibileri Tedavi 
Ettirmek Lazımdır 
Hassas Kızlar 
Hassas kız hasta kız de

mektir. Bunlar daha ziyade 
Şarkın kızlandırlar. 

Hayattan bihaberdirler. Ha
yal içipde yqarlar. Çabuk 
inanır, çabuk kapılırlar. Hayata 
hulyalı ve rüyalı gözlerle bakar
lar. Çabuk ıever, ve sevildikle
rine çabuk inanırlar. 

Bu kızlu erkeklerle bir 
arada bulunamazlar. Kaşeye 
çekilip laalya _ kurmayı, bir 
erkek arbdqla kayıp binip 
mehtap Alemi yapmİya tercih 
ederler. 

Husu kızlar annelerinin 
dizi dibinde btiyiiyen kediler 
gibidir. Çabuk sevinir, çabuk 
pcenirler. Bunlan memnun 
etmek giiçtiir • 

Rüya Alemi içinde yatadık
lan için hayata inmek iatemez
ler. Şiirden ve hulyalı, mevzu
lardan haşhaşa, göğüs göğüse 
deniz karşısında istiğraka dal
maktan hoşlanırlar, fakat ha
yata dönmekten kor karlar. 
Onları rüyalanndan uyandırmı
ya çalışanlara diltman olurlar. 

Bu kabil kızlarla sevişmek 
çok tehlikelidir. 

Çtınktı sizden daima hasbi 
bir aşk ve allka isterler. Onun 
rU.yalanna gıda verecek suret
te hareket etmenizi beklerler. 
Hayabnızı ona vermenizi is
terler. 

En uf ak bir ihmalden mlit
lıiş surette müteessir olur ve 

edbiniye düşerler. Heın kendi 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evlniıı.e veya ifialte giderken, ıokak
ta ınerken veya blrialJe ıarGtUrken 

ı her hanri bir vaka kartııında kalabl-

l 
11':!:::dı. nedir blllyonanu: o vakayı 

derhal ıöreblllrablb.. Bir )'IDflDı bir 
katil, bir kata birer havadiatir. Ru• 
reldliiııiı. vakalardaa erteai pnü ra
ııetelerde g&mek iatediil.z biri olunca 
derhal telefonumzu aÇJnJ:& ve havadill 
raaetemiıı.e haber veriniz, blm ve ad
realnlzl de bırakınız. Verdiilnlz hava-

disin ehemmiyetine röre ıuetemlıı 
aıUklfatını vermeyi vazife bUlr. 

Telefon numaramız.: Jatanbul '" 203 'f 
tUr. 

Güzel misafiri kendi giya
bında teshir ettiğine dakika-

dan dakikaya daha fazla ka
naat getiriyordu ve zannedi
yordu ki karşısında nadir 

zevkleri tatmaya gelmif, ku
cağına düşmiye amade bir 
kadın vardır .. 

Nefsine itimatla ilerledi, 
fakat kadın her türlü tahmi
nin hilafına kollarını uzatarak 
Raulu durdurdu: 

- Yaklaşmayınız, sizi men
ederim, hakkınız yoktur. 

Kadının yüzünde Raulu ta· 
şırtan bir korku vardı. Alel
usul hemen o dakikada gül
miye, ağlıyarak gülmiye bq
lamıştı. ~aul tatlılıkla: 

- Rica ederim biraz sakin 
olunuz, dedi. Benden size hiç 
bir fenalık gelemez. Buraya ne 
apartımanımı soymıya, ne de 

bana bir kurşun sıkmıya gel
mediniz ya? O halde neden 
size fenalığım dokunsun. Ne ise 
şimdi söyleyiniz, benden ne 
istiyorsunuz? 

1 Kadife Elbise 1 

Son Paris modellerine göre 
uzun kollu ve uzun etekli bir 
sonbahar elbisesi. Kadifeden 
yapılması tercih olunur. 

========-
hayati annı, hem sizin bayab-
nızı zehirlerler. 

Bu kızlar ruban hastadırlar. 
Tedaviye muhtaçtırlar. 

Hamm Tegza 

1Sporcular Kilisesi 
Paris'te, sporcular için bir 

kilise yapılmıftır. Bu kilisenin 
diğerlerinden farkı, duvarla
rının aziz resimleri yerine 
spora ait resimlerle süslenmiş 
olmasıdır. 

-------------------=-~"'""'·==--_ TAKViM = 
GUn 31 16-Ağustos - 1930 Hızır 103 

Arabi 
21-Reblillevel - 1341 

V akrt-Eıani-Vaaatf 

Günet 10.2 5.11 

ötıe s.10 12.ıa 
ikindi 9. 16. 8 

Rumt 
S - Ahatoı - 1J46 

V akıt-Eı.an1• V autl 

Akıam 12.- ~·· 
Yataa ı.42 51 
l1n11ak •• 8 3. t, 

Kadın heyecanım yenmiye 
çalışarak: 

- imdat istiyorum, dedi. 
- Fakat ötekine berikine 

imdat etmek benim aan'~bm 
değil f. 

- Bilakis!.. Teşebbüs etti
ğiniz her işte muvaffak olan 
bir adamsınız. diyorlar. 

- Vay canına! Bana istih
faf edilemiyecek bir meziyet 
atfediyorsunuz.. ili, fakat söy
leyiuiz, sizi kollarımın arasına 
almak istesem bu teşebbüsüm
de de muvaffak olurmuyum 
acaba! Düşünüuüz bir defa 
şimdi vakit gece yansını bir 
~~at ~eçiyor, ve sızın gibi 

guzel bır kadın bekir bir ada
mın evinde ve yalnız bulunu
yor. İtiraf ediniz ki.. 

Tekrar yaklaştı. Ve kadının 
ellerini avuçlannın arasına aldı. 
Bileklerini okşadı ve hissetti kı 
bu güzel vücudu kendisine 
çekse protesto etmiyecekti, 
heyecanla oderece zayıfla
mışbr. 

(Arkuı ur) 



' Sapla ·SON 

-BYiP SULTAN KiMDiR-· 
22:Sözle~imin Hepsini Dinlemige Mecbursunuz. 

Üzerinizdeki Hakkımız Namına ... 
Dünkü bihnecemizin halle

dil'1iş ıekli ıudur: 

J 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 

- ~~~~~, 1 de bu suretle anlaşdmış olu- ._ _______ "'!"'K_z_sa __ Kı_.....es_, __ yj_o_k .... s_a_ .. _ .. ______ __._ 
yorChı. ~--,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Biz sızı kendimize dost 
farzetmİf ve .wlen aynhrsak 
çok mUteeuir olac.ağunw zan
netmiştik. 

Fakat adeta kaçar gibi 
gitmeniz bize karşı olan duy
pnuzun hafifliğini meydana 
koydu. 

Duhmyadisin papağan gibi 
okuduğu bu s6:ılerden Hasan, 
Ali ve Cafer hiçbir şey anla
madıklan halde Serdar Y akup 
b&flndan qağı kaynar sular 
akıyormuı gibi oluyordu. 

Hiddet ve asabiyetten sap
sarı kesilmişti. Fakat odanın 
karanlık olması Serdarın geçir
diği buhranı g&stermiyordu. 

Korkunç ~e boğuk bir sesle 
dedi ki: 

- Kısa kesi 
Bir iki saat evvel köpek 

yavnısu gibi önlerinde yalvaran, 
ayakları dibinde sürünen Du
tunyadis, timdi değişmiş gibi 
idi. Eski miskinliğinin yerine 
cesaret gelmişti. 

Kaşlannı çatarak, hürmet mi 
istiskal mi olduğu belli olmı

yan bir tavırla eğiliyordu. 

Devam etti: 
- Sözlerimin hepsini de 

dinlemiye mecbursunuz! On 
gündenberi misafirimizsiniz, 
siz müslümanlar hakka 
hürmet edersiniz, on günlük 
hakkımız namına bizi dinliye
ceksiniz! 

Ortalığı garip bir ıesswik 
kaplamışb. 

Dutunyadia bili devam e
diyordu: 

- Siz "vazife" dediğiniz 
menfaatinize hislerinizi ve kal
binizi, kan kokusu karşısında 
yavrulannı bırakıp dağlara 
fırlayan sırtlanlar gibi feda 
ettiniz! Bizi aldattığınızı zan
nediyordunuz! Bizim vazifemiz 
ıizi burada yakalatmakb ve 
siz de buna; ancak buna 
liydcsınız? 

Serdarın gözleri diSnmüştü: 

- Sus, Yeter, arbk. Ölü
müne susadın galiba?! 

Dutunyadiı bu tehdidi hiç 
duymamış gibi yerinden bile 
kıpırdamadan devam etti .. 

-Ölümden korkmuyoruz ! 
Böyle hasis düşüncelerin kalbi
miıde yeri olmuş olsa Bizansı 
uptetmek ve bizi CSldürmek 
lbere gelen sizleri aerbest 
bırakamazdık: 

Tam bu sırada Cafer bir 
aslık sesi işitir gibi oldu. 

Fakat kendi.inden başka 
kimse bunu duymuşa benze
miyordu. 

Dutunyadis İ.le sözlerine 
devam etmekte idi. 

- Şimdi aynlacağızl Dost 
olarak sizinle birlikte birçok 
günler geçirdik ; eğer bu 
tekilde kaçmayıp ta bize 
bildirerek gitmiş olsa idiniz 
birlikte geçen bu günlerin 
belki habrası gönlümüzde yaşı
yacakb. 

Şimdi ise yalnız ıizi sela
aıetlemiye geldik 1 

Dutunyadis sustu. 
Serdar Y a'kup önüne ba

kıyordu, Vasilisa Evdoksiyanm 
öğrettiği sözleri, Dutunyadis 
canım dişine alıp birer birer 
tekrar etmişti. 

Eğer bu ağır sözleri başka 

birisi söylemit olsa idi; Serdar 
onu daha kelimeler ağzından 
çıkarken boğardı. 

Fakat şimdi hiçbir şey 

Cafer torbanın bir ucundan 
yapıştı ve gülerek: 

- Babalık, timdi biraz ra
hatsız olacak amma sonunda 
ferahlar, dedi. 

yapamıyordu. 
Y ava~ça başını kaldırdı: 
- Bitti mi ? dedi. 
Dutunyadis hürmetle eğile-

Ve üç arkadaş, Kalinikos'un 
çuvalını alıp gözden kaybol
dular. 

rek kapının önünden çekildi. 
- Bitti efendimiz ! dedi. 

Belki bu fuzuli sözlerimizle 
izin başınızı ağrıtbk, sizi ala
kadar etmiyen şeyler söyledik; 
affediniz. Buyurun, yolunuz 
açıktır. 

Dört arkadaş Dutunyadiaiıa 
ıözlerinin tesirine kapılmışlardı. 

Ağır, ağır bahçeye çıktılar. · 

Ortalık bili karanlıktı. 
Ay yoktu ve ~ökte yahus 

kalan yıldızlar pırıl, pd 

Sıra, Serdar Y akuba gel
mişti. O da bir bacağım ku-
yunun üstüne uzattı, fakat 
ikinci bir hareket yapamadı. 

Bir şey, söylemek istediji 
zaımedilebilirdi. 

Ba mada Dutunyadia 1anı-
aa yaklqtı. 

- Bir emriniz mi var? diye 
mnlu. 

Serdar Y akup daldığı llem
... lilkindi, elini Dutwayadisin 
omzuna koydu, uldı. parlıyorlardı. 

Kuyunun 
Kalinikoa'un 
bırakıldığı 
yordu. 

başına ıeldiler Acı acı gftldli: 
torbası hlll - Biqey mi a&ylemeld Bir 

vaziyette duru- j py .aylemek. ••• 
(Aıtca.ı Yar) 

Sıcaklar Bunaltmıga Başladı 

J 

Yeni Bilmecemiz 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Soldan Sağa, Yukardan 
Aşajı: 

1 - Yay ile ablan (2) Tokmak-
h çalgı (5) üç (2) 

2 - Mezar (5) aptal (S) 
3 - felaket (4) yakın detil (4) 
4 - En iyi ve en fena fey (3) 

elektrik deposu(3)demir çürüğü (3) 
5 - Bir millet (4) aert (4) 
' - Ekleme (S) 
7 - Nizam (4) para (4) 
8 - Trabzon halkı (3) ••ç•ıı 

(3) yük.tek bahçe (3) 
9 - Sulu piliv (4) nam (4) 

10 - Ku.urlu (5) fal (S) 
11 - Puça (2) ahret köprüsü 

(S) 'ota (2) 

h 

,Delirdi Mi ? 
Z.Onguldak Çarşısında 

Çıplak Bir Adam .. 
Zonguldak, l 4 (Hususi) -

Evelki g6n Zonguldak çarşısı 

garip bir hadiseye sahne ol-

mUf.bır: 
Çırılçıplak soyunmuş bir 

adamın, çarfldan koşar adımla 

geçtiği görülmütttir. 
Birçok çocuk ve meraklı 

tarafından takip olunan bu 
adam çarşıyı baştan başa 

geçtikten sonra doğnı adliye 

binasına girmiş, orada jandar
malar tarafından tevkif oluna
rak önüne bir çuval parçası 
kapablmlf ve muayene edilmek 
üzere memleket hastanesine 
gönderilmiştir. 

Delirdiğine şüphe olmıyan 
bu adamın, arkadaşlarile tu

tuştuğu "50" liralık bir bahsi 
kazanmak için çırılçıplak ıez

diğini de söyliyenler vardır. 

Belediye İntihabı 
Ankara 16 (Telefon) - Be

lediye intihap ba:urlıklan baş

lamıştır. Afet hanımdan başka 
kadın namzet yoktur. 

Tramvay Yürürken 
Atlamayın 

Dü öğle üzeri (241) numa

Hararet 35 Dereceye Kadar ~ıkıyor rah Fatih - Beşiktaş tramvay 
arabası Çemberlitaş'tan ge

Banyo Yerleri Müşteri 
Alamıyacak Haldedir 

Geçen haftaki yağmurdan 
sonra başhyan serinlik çok 
sürmedi ve sıcaklar dün de 
tahammül edilmiyecek halde 

idi. Sabahleyin sıcaklık C:ere
cesi otuza kadar yükselmiJ, 
öğle üzeri {35) i bulmuştu. 

Hararetten müteessir olan çerken, Nuruosmaniye' de, (3) 
birçok halk dün, deniz kenarla· numarada oturan Necibe H. 
rım istila etmiştir. Resmimiz, da biomiı. Fakat yanlJJ bir 
dün Flurya' da hem eğlenen, arabaya bindiğini anlıyarak 
hem ferahlanan bot vakit sa- inmek istcmif; düpıtl§, eJ ve 
hibi bahtiyarları aöıtermektedir. dizlerinclea yaral•nmıfbr. 

AJutOll ı 7 .--

Çocuk Sütunu 

Aydın'ın Kuzuları Eve Gitmiyor,,. 

Kurdun Yapamadığını 
Arı Nasıl Yapar? 

1 Battara& dGnldl Dibbada J 1 Kurt ailldü: 
Tilki de THfallla çocufmı ya• - Bir kurdun yapamachr-

mııa oturdu Ye atlamıya haşladı. bir an yapabilir mi? dedi. 
Atladılar, afladılar. Tilki de alay etti: 
Nihayet ~Steden bir kurt reldi. - Bir tilkinin yapamad.r-
-Niçin aj'hyor•unuz?diye sordu. an yapabilir mi? dedi. 
-Kuzular eve gitmiyor da onun Tavtan kızdı: 

için atlıyoruz, dediler. - Bir tavtanın yapamadıtı" 
Kurt: bir an yapabilir mi? 

- Ağlamayın, ben onlan eve Arı: 
rötürüriim, dedi. - Şimdi görürsünüz, dedi. 

Ku.rt kuıuJan kovalamıya bat- Bunu söyler ıöylemez kuıull" 
ladı. Koftu, koştn, koştu. Fakat doj'ru uçtu. 
kuzular eve aitmiyorlardı. Kurt - Vıu. •• Vızz. .. 
ta bunlann yanına oturdu. Derken tarla içinden kuıuli' 

O da ağlamıya başladı. birer birer çıkWar. 
Oradan bir an geçiyordu. Kur- Eve doj'ru koşmıya başladı)_,• 

da •ordu: Çocuk anya teıekkür etti ., 
- Yahu, niye ağlıyorsunuz? evine döndü. 
- Kuzular eve ıitmiyorlar diye Demek ki bir kGçük ha~-' 

atlıyoruz.. bir bOyük hayvandan bazen d,b' 
- Ağlaısıayın ben onları eve faıla lf ,.arürmaı. 

ıötürürüm. 

Yumurtaları Nasıl Kurtarayım ? 

1 - Yumurtalarım yakında çatlıyacak. 
2 - Eyvah yumurtaları şu yılandan nasıl kurtarmalı? 
3 - Ben ona bunlan yedirmem her halde. 
4 - Buyur bakalım. 

• 
insafsızlık 

Niçin Aldınız, 
Niçin Cıkardınız? 

Şehrimiz/eki ecnebi banka
lan işlerin kesatlığı" bahane
ıile bilhassa Türk memurlarına 
yol vermektedirler. 

Bu bankalardan birisi ge
çen giin (3) eıki ve (2) yeni 
memuruna bu ayın nihayetin
de kendilerine yol verileceği
ni bildirmiştir. 

Halbuki bu banka fstanbul
da şube açtığındanberi İstan
bul bilançosunda her sene kar 
göstermektedir. Bu bankanın 
müdürleri her ay binlerce lira 
almaktadırlar. 

Halbuki çıkarılan beş me
murun maaşlarının mecmuu 
(300) lirayı h:cavüz etmemek
tedir. Banka bunlardan ikisini 
birkaç ay evvel gazeteye ilin 
vermek ve memura ihtiyacı 

olduğunu bildirmek suretile 
imtihanla almıştır. Bu ne gara
bet ve insafsızlıktır. 

Zonguladakta Çocuk 
Bahçesi 

Zonguldak, 14(H.M.) - Vi
llyet meclisi umumisinin kara
rile tehrimizde bir çocuk 
bahçesi yapılacakbr. 

Dalgın Bir Dok
torun Marifeti 

Krasnaya Gazeta i.imli R"' 
gazetesi yaz_ıyor: Bundan b~ 
müddetevel 11Keller" i.minde_ b~ 
aktria, kamından yapılacak .,,., 
bir ameliyat için"Üıtilll lıatırd'
adıru taşıyan hastaneye yatf 
nlmlf. 

Bir ameliyat yapılmış. Hast' 
f cnalaşmış. ikincisinde d6nya1' 
gözlerini kapamış. 

Esaslı bir sabep yokk~ 
hastanın ölmesi doktorlara bit 
dert olmuş. ÔIOnün ftze~ 
"F ethimeyit,, denilen ve ölilJ"' 
den sonra y~pılan kano aç-' 
ameliyesi icra etmisler. Bir ~~ 
görmüşler ki kanoda hastane>" 

ait koskocaman bir havlu mev~ 
İşin garibi şudur ki haYlııf' 
hastanın karnında unutan batk'ı 
ikinci ameliyeyi yapan yeJ kol' 
koca havluyu rörmiyen ~ 
başka bir doktordur. 

İlk ameliyab yapan dokl"' 
tevkif edilmiştir. 

Barbn Menba SulaJ'I 
Bartın, J 4 (Hususi) - ~ 

hn belediyesinin tamim etl:JJ' 
"menba sulan projesi" Sıhhi~ 
vekiletince tasdik olmıduı
haber alanmıfbr. 

PANAYIRI 

, 

Beynelmilel Sanayi nllmUll' 
sergisi 

e - 21 Eylnı um 
• BARI cıtaıy•, 

İştirak edinizi!! 
Tafsililt için lstanbul, 

Beyoğlu, T epebqı itaJyıaSI 
Ticaret odasına müracaat. 
Telf. • B. O. 2268. 
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• 
ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. 

Alman Amirali,Enver Paşanın Emri 
Hilafına Mı Hareket Etmiş? ı 

HAKiKi HA YAT HIKA VELERi : 1 

KONAKTAN HİZMETÇiLiGE 
-------

' 
. iki Biçare Kızkardeşin Başından 

Hakikat Bir Türlü Kendini G .. . • Geçen Korkunç, Acı Sergu. ·· zeşt ostermıyor .•. 
il Çürüksulu Mahmut Paşanın 

adesini almakta devam edi
t?rduk. Kendisine sorulacak 
ırçok sual vardL Fakat 

lllaatteessüf bu suallerin sorui
:;s•n.da iyi bir sıra takip 

k
enuyorduk. Maamafih mühim 

no ta1arın unutuldugu· nu zan
net · l 8 '?1Yorum. şte hyas Sami 
eyın hatırına gelen bir nokta: 

~ k7" Bitaraflığı ihlal eden 
a aların zühuru üzerine sad

raıanı S 't H ı· 
tifa ·-~· a ım Paşanın is-
t ettigı söylenmi~ti. Acaba ou . if ,. 
li• ıat. • .vükela meclisine teb
g eddrnış midir ? 

Çürüksulu Mahmut paşa: 
- Sad . tif Chb. _ ~ resmen ıı a 

111 
lf deiıldi ki istif ası vükela 

.~~ne resmen tebliğ edil-

S · aıt Halim paşa o gün mu-
•Ycde r • lm •. VllJc esmme ge emıştı. 

ine eli mecliainde de gayri 
enaı~ 16rtınliyordu. Bina
d ey iltifa ettiji rivayetinin 
~ olduiu hi•ediliyordu. 

,....... rağmen ben aadraza
~, reımen iatifa ettijini 
7rum. 

Yal Sami Bey israr etti: IQ;-. Yalıya (İttiğiniz zaman, 
lit S:Yaretinizde Halil ve Ta
hutd !'leri sadrazamın yanında 
p ugunuzu ve Sait Halim 
.. •tayı bquı gördüğünüzü 

'0Ylenıiştiniz: 
Mahmut Paşa: 
h Evet, öyle demiştim. 

Yas Sami Bey: 
- Demek ki üzerinde ilk 

zamanlarda hissedilen teessür bir amirin kumandası albna . Biz Çatalcalıyız. ~?am eski 
1j K ·ı • · Ağabeyim, mektubu alınca 

hır evkaf me?1~ı:ı1 ıdı, annem an enmıze köpürür. Kadınla b b 
kalmamışb. verilirse o amirin emri olma- de ~raftan bırının kın. ı Edi , d a amı 

- Zannederim. dıkça herhangi bir harekette Üç karde~k En büyüğü- Bu hikaye hakikidir. Bugün h me e ara~ıya baıJar, ni-
Bu defa sual sormak sırası bulunamaz. müz Erkanı Harbiyeden yetiş- hixmetçilik Y•?•n bri kariimix ayet onlann hır otelde otur-

E - I b' Ş f.t' B mi• bı' yüzba•ı ı·di •e Edırn' e- tarafından rönderilmiştir. lbttt duklanm ögrw enir, rtugru me usu emse .. m una rağmen Amiral, Enver "T r " 
de bulunuyordu. ve dikkatle okunmıya deter. ikisini de otelde yak•lar. Beye gelmişti. Paşanın emri hilafına hareket Karil ----0 zamanlar halimiz, vaktimiz erimi:ı.in rönderecekieri ve Korkun,. bir sahne. Tahay-

- Karadenizde yapılan ta- etmi• ise ben bundan haber- ftl' d h k'k'J'ıır: · t 'k d ki · -r ., çok iyidi. Dedemin çi ığin e a ı ı '•·nı evıı e ece en yu"l ettikçe tllylerim d!'-en 
arruzdan Sadrazamın haberi dar değilim. turu d lı. .,.,_ı,ı,. ... - 1 , at hayat sahnelerini memnuniyetle Ul 

k d F olan yor ua; balan...,_... .. ____, da- diken oluyor: Babamla ag· beyi-olmadığı anlaıılma ta ır. a- Şemsetti Bey anlamak ia- mız, ara mız, var • neşredecetiL • d . 
kat acaba diğer nazırlann tedi: Biz iki kız kardeş, bu. rahat mın aruın a bır mllnakqa 
malumatı var midi? - Mademki Alman amira- içinde büyüdük. O vakte kadar de Edimeye kaçbklarım haber başlar; araya kadın da girer, 

Çürüksulu Mahmut Paşa: line Bcrlinden şifreli telgraflar keder yfi%ii görme:fik, biç aldık. münakaşa azıtır nihayet 
geliyordu, Alman amiralinin eefalet çekmedik. Zavallı anneciğim beynin- ağabeyim davanamaz cebin-

- Sadra7.amın haberi ol- alelhusus bizim meclisi vükela- Ben iptidaiye mektebini bi- den vurulmuşa döndü; kız den tabanca}rı çek~ üst 
madığını ben de zannederim. da bir karar verilmeden emn· - tirdikten sonra bir daha mek- kardeşimle ben, evvela ne ya- - t 'ki 1 d K 'dı d 
D 1 al t b 'bn d' · ı · d us e ı e ateş e er. a n a 

iğer naı:ır arın m fınıat sa- mize 'eçtig-i nasıl kabul edi- e e gı e ım, ev ış enn e pacağımızı şaşırdık. Annemizi b b d k 1 . . d 
h 'b' l 1 _ı_ı ~ı k anneme yardım ediyordum. tesellı' ed•cek hı'çbı'r ,...ey a am a, an ar ıçın e yere 

ı ı o up o maWK an no ·- lebilir Zannederim ki o sözu" "' -ı 1 J k Küçilk kız kardP•İm •·M .•. " nin bulamadı'~. yuvar anır ar ve i isi de ölür. 
tasına gelince : Verilen ma- sadrazam bilmiyerek veya ~ K T b 

1 E b 1 if d . tf dikişe merakı vardı. Nı'hayet, du"şündu"k, taşın- a Ü ağabeyim yakalandı. 
liimata göre Amira , nver aş:tasınm a esme a en Ail · · F h T h k - J • t' emızm terzisi •• ... ,, a- dık, Edimcde bulunan a<Ta- a İka tJar, muhakemeler .•. 
Paşanın kumanduı altındaydı. soy eınış ır. k d 0 N'h b 

Ç k ı Mah P nım, ar e°'ime dikiş göster- beyı'mize bir mck':up yazmıya ı ayet, ağa eyimi tam on beş 
Bı'naenaleyh Enver paşanın ürü su u mut aşa bu k b h ·ı b' li h 

k 'h · me a ancsı e ıze ge P karar verdik. sene apse mahküm ettiler. 
malümatı haricinde hiçbir §eye no tayı tanı ettı: · d' d Isa 

bb 
• li - Benim işittiğime göre gı ıyor u. N Ah, keşke yazmaz o y- Annem, ben, kızkardctim. 

teşe üs etmemesı zım ge- Alman amiralini bizim emri- Ben bu k~d.ından şüphe edi- dık... Aile:nizin en büyük fe- evde çılgına dönmüştük. Kim 
lirdi. yordum ve ıçımde, ona karşı laketleri o mektubu yazdıktan t il' d kti H . . v 

Size, bu münasebetle batı- mize veren bizzat Alman im- daima fena hisler besliyordum. sonra başlPdı. ese 1 e ece • ~pımız ag· 
nma gelen bir noktayı anla- peratorudur. Esasen müttefik Oldukça güzel bir kadındı. Çünkü ağabeyim sonderece hyor, yırtmıyor, d6vuni1yorduk. 
tayım : ordular arasında kumandanlar- Uzunca boy. İnce bel. iyi te- sinirli, celaJJi, başına bir kere Ağabeyim aibi sinirli ve 

GünUn birinde Oakan efendi dan birinin, en büyük rütbeli tekkül etmiş, dinç ve taze kan çıkarsa ne yaptığım bil- kibirli bir insan bu hapse na• 
Alman amiraline Berlinden amınn emri altına geçmeıi bir göğiis, iri siyah gözler... miyen bir çocuktu! Hem de sıl tahammilJ ederdi? Hem de 
tifre1i telgrafların gelmekte usul icabındandır. Masum bir aile içinde, gü- üstelik askerdi, erkekliğine, baba katili olmak... Sonra, 
olduğunu söylemit ve merak Şemsettin Bey - Enver zel bir yabancı kadının oym· aile haysiyetine düşkün bir elbet bizim halimizi de dtlşü-
etmişti: Paşanın harp taraftan olup yabileceği korkunç rolleri tah- insandı. nüyo;du. 

_ Oradan bir emir verir- olmadığı noktnsında kanaati- min edemiyecek bir yaşta de- Biz yaı:dığımız mektubun Tabi" b tah ül d 
niz nedir? gı" 'idim. ag-abeyı'mi '"Ok ainirlenc:lirece- eli 

1 kun~ini -~mm _ e e-lerse ve amiral de bu emir .,. me ve -ıdnrd-
tızerine bir şeyler yapmıya Çürüksulu Mahmut Paşa - Nihayet korktuğum ba~ımııa ğini biliyorduk, fakat bu mek~ Ann en ° u. 
kalkış1rsa ne olur? demişti. Vükela meclisinde Almanların geldi. Bu kadın zehirli bir yı- tubun pek büyük felaketlere em bu kara haberi de 
Ben de bu söz üzerinedir ki elinden dona manın alınma- lanmış. Bizim eve gide gele, sebep olacağını hiç tahmin alınca, artık ayakta duracak 

sadrazam paşayı görmüş ve sı lüzumu konuşµlurken buna zavallı anneme hiç belli etme- edemezdik. bir halde degw ildi. Yataklara 
den, babamı kandırmış. Hem ne bUyük fellketJer düştn. 

sadrazam paşadan: mu halef et etmişti. Ayni za- B' .. b' d b' ik' · · bb' ır gun, ır en ıre ısının yara ı... (Arkuı var) 
"Amiralin Enver paşanın ku- manda cephelerde hazırlıklar ™™"'ı=ıı======~==:;-=ı-==========-----------------;;._.__,.~;,,,. 

mandası altında,, olduğunu öğ- yapıyordu. Bütün bunlar ·harp 
renmiştim. Askerlikte bir adam 1 taraftan olduğunu gösterir. 

Karadeniz Hadisesinde 
Mu, Olmadı Mı, Oldu 

Cemal 
Yarın 

Pş. nın T eSiri 
Okuyacaksın z. 
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Bu halta çıkan sayıda Halit Fahri 

Beyin "Boltevik talr llayakovskinin 

intihan,, mevzulu muaahıbeıl, "FııhJşc• 

Din 81ümO,, tUrl, Mehmet Sellna, Calip 

NA1it, Rqat Feyzi Beylerin tllrlerinl, 
Elif Naci B. fn "Fdılın,, e ait yuısı, 

Htlseyln NecmetUn B. in bllyGk ltalyan 

edibi "Torkuato THao,, ya dair tetkiki, 

Rqat Eni. B. in "Bir iuetl neffa yaraaı., 

ismindeki hikiyeal, sarp mUtef~lddrle

rinJn dU,lnUtleri ; aan'at haberleri, re

alall .. .ıeıcet •e d6nya huadialerl 
Yardır. 

Mii.ller'in Raporu Bugün Bitti. 
Netice Şudur Ki Şiıiıdilik Bir 

Devlet Bankası Yapılamaz. 
~tkik mevıuum olan nakit derhal nakit istikrarına teves
!Jıı.. arı ve bir Türk merkezi sille ve bir merkezi ihraç ban-
1.tı ç bankası tesisi hakkındaki kası tesisine müsaade edecek 
lt llllltaleattan sonra nihai mahiyette değildir. Ancak bu 
llat \aınu~i noktai nazarımı şu keyfiyet fİmdiki halde yapıla-

B!!e ıfade edebilirim: cak hiçbir ıey mevcut olma-
clta ilri tedbir için de viicu- dığını ifade ve tazammun et-
'' lllulctazj tartlar bugfuı he- mez. Bilakis fikrimce bu esasın 
~ bıevcut değildir. Bir ta- biran evvel ve teahhürsüz 
it ~n Türk iktısadiyabnın . · 1 d' 

Yri kifi ı b~•L---a temin edılmesı e zem ır. 
lan o an ve J..Ulila;) T k'k 'k' . kı «I. •eneler urfında ihrac.abn et ı atımı~ ı ıncı smını 

ltıahsus bir surette azal- teşkil eden mutaleat bu şera
~sile daraldıw 1_.,..1an is- itin husulüne hizmet edecek 
tihaaı r gı an~ . imkinlann tamamen mevcut 
'-afI andemanı ve bırço~ ld gun-u göstermektedir. 
1eı · ar arzeden Tiirk mali- 0 u . . b .• 
b6~~ .diğer taraftan devlet Kanaatımcelı genış tha u ske~
!-ahesınin pek şedit döviz vetlere ve ça şmıya eves ar 
~datı altında bulunması , ve zeki bir nüfuza malik olan 
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İNGiLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

lcir~anıpanya tesirini Ali Şa
btıt" ede göstermiye başlamışb. 

Un .. uh ~ vucudunu tatlı bir b -
delQ sarıyordu, gözleri sahne
laı\ısi'-~p renklerle doldu ve 
• 1tın1n h - • • dik "•ti er nagmesını -

et k'b S a 1 e başladı. 
d~ndalycsini yavaşça kadına 
lııc8t dY~qbrdı. Gayet ince ve 

e ıc· b' k tayri i 1 
• ır oku duyuyordu, 

' .h~ıyari başı kadına 
1iildi ve dudaklan o 

esmer ve ateşin etten bir parça 
aradL 

Kadın, Şakir'e derhal du
daklannı uzatmııtı ve ikisinin 
de dudaklan devamlı bir bme 
içinde yuğruldu. 

Loca kapısına Vllrulmasaydı 
bu, belki devam edecekti; fakat 
Şakir yerinden kalktı ve kapıyı 

açb. 
içeriye giren lbaandı. 
AJi Şakir arkadquu b&ylk 

Esnaf V ~: 
Cemiyetletl! 

Bazı esnaf cemiyetlere kaydo
lunmamakta ısrar emektedirler.Bu
nun sebebi, kayıt ve aidat para

f land~r. Bunun haridnde idare he
yetlerın~en yapılan 'ikiyetluin na
zan dıkkatc alınmaması nıeselesi 
de vardır. 

Türkiye, tediyat bilançosunun 
tevazünü için kafi gelecek 
e~~sl~ kuvvetlendirmek iaye
sını suratle tahakkuk ettire
bilmek mevkiindedir. 

Islahatın maksada badim 
ve seri bir surette tatbiki ile 
bu gaye, bütün diğer memle
ketlerde olduğu gibi, Türkiye
de de tahakkuk edecektir. 

Kari Müller 
(Maruf maliyeci Kari Müller'in 

raporu burada bitmektedir.Yarın
dan itibaren de, karilerimize Her 
Müller'in müdür muavinliği ettiği 
Alman devlet bankası sabık uınu• 
mi müdürü Dr. Şaht'ın haurladı· 
ğı raporu takdim edeceğiz.] 

bir sevinçle karşıladı: 
- Oo.. Dedi, gel bakalım, 

biraz da biz eğlenelim, çok 
yorulduk değil mi? 

Ihsan elini çenesine götürdü: 
- Herif öyle bir yerle~tir

di ki.. dedi. 
Türkçe konuşuyorlardı. Ali 

Şakir gülerek cevap verdi: 
- Korkma, ben senin inti

kamını milkemmel aldım. 
- Domuzu tepeledin mi ? 
- Tepelemek te söz mfi ? 

Bir kurşunla öteki d&nyaya 
ıönderdim. 

- Ôldilrdün mli ? 
- Evet. Çtbıktı, ben onu 

öldürmeseydim. o beni lldl-

~ne•lnde fstanbuJ Tatlnflada uk• 
bulundujıam aırada Hemtlrea KJrkl.. 
relili Mahmure ve eniştem polb memu
ru Hını Hilmi Efendi ile g3rlltmllş ldhn. 
O ıtamandan bu :ıaaıana kadar bir tldG 
•uhabere temin edemedliiınden aub-

bterenı razetenlzde lllnını rie• eder, 
llvcalle ralbaae olarak hllrmetleriml 

takdim ederim efendim. 
Ullebursu Tahrirat Kltlbl ı Halli 

KARTAL KAZASI CIVA
RI HALKINA - FCDDI aibuıetçi 
Münıtaz Fikret Kartal - Saıaandıra k3-
ytl bir hafta evvel mlracaaL 

MiLLET ŞAPKA iMALA T
HANESl-Dnıt RoW..Yls, a.. uri 
t•pka ve kaaket imal .. __.. 

Mereaıa ~ Ortlell• Ne. 1 

ŞEHiR KARTLARI MÜ
BADELE EDiYORUM - Ada-
na: Beclutea •funda lurtui1ed lleh
naet Sadık Bey vaaıtaalle Ezber ZeJd. 

recekti. 
- Yalım benim değil, Al

manlann da intikamını almış 
oldun. 

- Evet ... A% daha ltalyan 
polisinin eline dllfiiyordam. 
Bu kadın kurtardı. 

- Beni de bu kadın kur
tardı. Ben bu iften anlamıyo
rum. Fakat hele dur baıkalım. 

Ali Şakir b8flDI ..Uadı: 
- Dojrusu ben de bir lef 

anlamıyorum. Fakat hele dur 
bakalım, nihayet anlanz. 

Ihsan biraz dilfünerek aor· 
du: 

Ben aizi yalnız bıraka
Jbn mı? 

- Hatta Hn timdi eft ıtt, 

SÜNNETÇi ARIYANLA-
RA - Eli çabak ae-tp K6prtilil 

ucle Mehmet Rlfat. Kaıııu, ac:ıaıa:, kolay 
mlanet yapar. 

Ereııkly, Suadlyede ~olak la•aU.ia 
Misak No. 8. 

ADADA KİRALIK ARA· 
BA İSTENiYOR - Bir tek ab 
"J• kısrafı ile beraber zarif bir brik 
uaba Bllyilkadada kullaııılmak laere 
lılr iki aylık kiralanmak ietenlyor. 
~ ı Galata poata ku'- 5'. 

Diş Tabibi 
TARIK MUZAFFER - Stelanakl ve 

Ekomomldl. Bahçekapı Astaryan ban 

No. ! - •· 
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meharetle kıyafetini değiştir, 

istersen gene kundura boya
cısı kıyafetine gir, fakat başka 
birşey uydursan daha iyi. •• 

Sora buraya gel, bana hiç 
görünmeden koridorda 
dolaş ve biz buradan çıkınca 
da arkamızdan gel. Biz oto
mobile binersek sen eve git, 
beni bekle. Bundan maksat, 
takip edilip edilmediğimi da
ha iyi anlamak. Şayanı dik
kat L birşey görünen bana kü
çftk bir klğıtla haber verirsin. 

Ihsan, locadan çıktı. 
Ali Şakir, arkadqile huau-

111 konutmaaının uzun aürdiğtl 
için kadında af istedi. 

Llmbalar yanmıştı. 

SON POSTA 
evat, Slyu1, Haudla ve Halk l'Uetesi 

idare ı l.taabul, Nuruoamaaly. 
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HOO kr. 
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400 n 
150 ,, 

1 Se..e 
6 Ay 
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ı " 

2700 kr. 
1400 " 
800 " 
300. 

Gelen evrak zeri verilmez. 

lılnlardan mesullyet ıılınmu. 

Kadın Ali Şakir'e kendi 
elile bir şampanya verdi.Kadehi 
ağzına götürürken bile Ali 
Şakir tereddüt hissediyor, 
kadehe gizlice atilmış bir 
zehirden bile şüphe ediyordu. 

lspanyol kadını, onun bu 
tereddüdünü gördü : 

- Meksikalı öldükten sonra 
~!zi?l. ~~ze. biqey yapabilece
gımızı umıt eder misiniz? 

- Meksikalının aıd- -.. ü 
d 

. . ugun 
nere en bılıyorsunuz? 

- Siz bana bu gece olan
lan sormadınız. 

hile - En leuetle dinliyeceğim 
. iye bu. Sizi daha rahat 

bş!I' ~anda dinlemek istedim. 
ımdı anlabnız. 

(Arkası var) 

.. 
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Emvali metruke müdürlüğünden: 

Sahlık hane 
Kınalıadada Ankara Livadya caddesinde Birinci kat Bir oda 

Lir sofa bir mutfak bir kiler bir hali. İkinci kat: Üç oda 
it · sofa bir hali ve ittisalindeki 48 numarab hane ile müşterek 
sarnıç Ye bir miktar bahçeyi havi atik 50 cedit 48-l numaralı 
hanenin bedeli dört taksitte ödenmek üzere 2000 lira bedeli 
mukarrer ile 19-8-930 tarihine müıadif sab gün6 ıaat 14 de 
temdiden icrayı mlizayedeai mukarrerdir~ Taliplerin %7,50 te
minat makbuzlarile İstanbul Milli Emlak müdüriyeti satış ko
misyonuna müracaatları. 

KOLODYA SULIBI 
eo(;ucu SlCAKLARA KARŞI 

HAYAT SiGORTASIDIR 
Mu.nlıasıran kibar ma ... azalarda bulunur. 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı U. Müdürlüğünden: 

Ortaköy' de F eriyedeki Tiitnn Ebper kursuna kabul 
edilmek için : 

1 - Türk olmak ve ( 1912 - 1905) ( 1328 - 1321) do
iumlu bulunmak ; 

2 - En az orta tahsili ekıiksiz bitirmiş olmak ; 
3 .- Tam sıhhatli ve bünyesi tütüılle iştigale müsait bulun

mak ve ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahküm olmamak lazımdır. 

İstekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisarı umum 
müdürlüğüne mUracaat ve; 

1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep şahadetnamesi: 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 
4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya jan-

{arma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası. 
5 - Dört tane fotoğrafı; hemen tevdi etmelidirler. 
Ancak yukardaki şartlan haiz olupta bu vesikaları ve 

aaireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 
adedi mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan mü
sabaka imtihanına girebilirler. 

Müsabaka imtihanı ( 25 ağustos 1930) da başlayacak ve orta 
tahsil derecesinde tnrkçe, hesap, hendese, fizik, kimya ve 
tabiiyattan yapılacak ve üç dart gtin devam edecektir. 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit edilir. 
Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada olan 

günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada 
amele ğibi çalışır, 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 

F eyziye Lisesi 
K1Z lstanbul - NIŞANT AŞI Leyli 
ve ve 

Erkek ( Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehari 
Tam devreli Lisedir - İlk kısmı ve çocuk yuvası vardır. 

Talebe kaydına başlanmışhr 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, NiP,ntaşmda, Karakol 
karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA iLE MÜRACAAT 
·edenlere tahriren izahat verilir. 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi~ 
san Umumi Müdürlüğünden: 

. İdaremizin kabul ettiği bot r.aka ıifelerinden 29,5 NDtilitre
lik 250 gramlıkların temi.ıleri 3,5 ve kirlileri 3 ve 56,5 santiiit .. 
relik 500. Gramlıkların temizleri 4,5 Ye kirlileri 4 kuruşa toptan 
Ye perake~de olarak idarenin Kabatq ambarında mübayaa edil· 
mektedir. 

Satmak istiyenlerin mezktir 

Vahan M. Koçyan 
er nevi mahrukat depolan, odun, mangal kö
ürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürleri 

Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22 - 30 
Tel. Beyoğlu 17 51 

YERi-P LIHLAllDllZ 
Çapkın &ız 
Gonce 

Bestekarı: 

Kaptan Zade Ali Rıza 8. 
O~uyan: Nazmiye Sedat H. 

HOLUIDBİA 

VAPURLAR l Gayrj menkul mallann 
açık arttırma ilanı 

İiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;iİİİjİİİİİİİİiiii; l.tanbul 4 üncü İcra memurlu-• f • tıfııdaa : Açık artbrma ile paraya 
eyrıse aın çevrilecek ıayrı menkulün ne 

Merkez acentesi Galata köp· 
rii batında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi M.ı.ımudiye 

hanı altında f.tanbul 2740 

mir sürat postası 
( Gülcemal ) vapW'U 18 

Ağustos Pazartesi ı 4t30 da 
Galata Rıhtımından kalka· 
rak Salı sabahı lmıire varır. 
Ve Çarıamba 14,30 da iz
mirden kalkarak Perşembe 

Sabahı gelir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Mudanya Postası 
( Cama, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(Pazar, Çarşamba) Mudanya
ya kadar saat 9 da (Cumar
tesi, Pazartesi, Perşembe) 
Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutluya da 
uğrayarak ldudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane $eyri
sefain rıhtımından kalkarlar. 

18 Ağustos pazartesi 
Trabzon birinci postası ya
pılınıyacaktır. 

Alemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniJ: 

postası 

Bülent vapuru 
18 Ağustos 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhbmından ( Zonguldak 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gi
reson, Trabzon ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : lstan
bul meymenet hanı altındaki 
Y,azıhane Telefon lstanbal 
1154 

oldup: Bir bap ahıap hane maa 
bahçe. 

Gayrı meakulün buluıadutu 
~evki mahallesi, sokatı, numa
ruı : Beyotlu Ayupafa camiişerif 
sokaj'ında atik 61 cedit 75 No. 

Takdir olunan kıymet: 1750 lira. 
Artbrmanıa yapılacatı yer, l'ÜD, 

. 1aat : latanbul 4 üncü lcraımda 
20- 9 - 930 T. Saat 14 ili 16 ya 
kadar. 

1 - Jşbu pyri menkulün ar
tanna ,a.rtnameıi 8-9-930 tarihin-
den itibaren 929 - 210 No. Ue la
tanbul 4 üncü icra dairesinin mu
ayyen numara.unda herkesin gö
rebilmesi için açıkbr. fıanda ya.zıh 
olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler işbu ıartnameye ve 929-
210 dosya numarasile memuriye
timize müracaat etmelidir. 

2 - Artbrmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 
teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alıikadarlann ve irtifak hakkı 
$ahiplerinin bu haklarım ve husu
~e faiz ve masrafa dair olan 
iildialanm işbu ilan tarihinden 
itibar~ yirmi gün içinde evrakı 
tnüsbiftlerile birlikte memuriye
timize' bildirmeleri icap eder akıi 
halde hakları tapu sicillile sabit 
olmıyanlar ıabt bedelinin paylaş
masında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gGnde artbr
maya iştirak edenler arttırma şart-
nameiini okumut lüzumlu malü
mab almıf bunlan tamamen kabul 
etmit pd ve itibar olunurlar. Üs
tünde Jbırakılan gayri menkulün 
bedeqpmanında verilmezse gayri 
menky,l ikinci bir artbrma ile sa
blır ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar aynca hükme hacet kal· 
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Beş numaralı fıkra-
daki şart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok arltıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olınaama ve gayrı menkule 

Sayı,fa 8 _,,,,,, 
:zv 

AMEU HAYAT KIZ ERKEK 
TiCARET VE LlsAN MEKTEPLERİ 

fatanbul vil&yeti umumi meclisi tarafından tesis e.dilen kıt 
•• erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah "' 
tevıi edilmiştir. Tahsil müddeti dört senedir ve tedrisat 
Fransızcadır. . 

Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve en ucuı 
feraitle en kısa zamanda hem orta tahsil vermek ve beJll 
ecnebi liaam öireterek ticaret hayatma ablabilecek malfını•U 
vermek maksadile açilan iıbu mekteplerde Türkçe ve F ransııc• 
lisanlariJe beraber lngilizce ve Almanca lisanlarından biri de 
mecburidir. Tahsil ficreti (50) liradır. Mektebe girebilmek içiıı 
ilk mektebi bitirmİf olmak lazımdır. 

Kayt muamelesi 20-8·930 da başlar ve cumarteal, pazarteai, çartamha ıiinle~ 
mektepte kra olunur. Kız mektelil; DGyunq WDumiye karşısmda el 

mUlldye mektebi binası Tel, Jst. 2731 Erkek mctebi: Cağaloilu'nda Tel. 1630 

FİLİPS 
Radyo Makinesi 

lstanbul 
Radyosu 

Kısa, orta ve umn mev

celerle çalışan bütün 

istasyonları alır 

işlem eğe 
Başladı. 

Akşamlan Eve ~'#.~~:::fı 
Dönünce En iyi~ 
Eğlence Dünya 
Ve lstanbul 
Radyosunu 
Dinlemektir. 

FİLİPS 
R~dyo Makinesi 
Etektrik cereyanı 
Veya 
Pil ile işler. 

.. 
tealluk eden kanuni hakka ve 
sabşın tanına göre diğer şartlar. 

Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icareıi müşteriye aittir. 

Yazılan bir bap ahşap hane 
yukarıda gösterilen 20 - 9 - 930 
tarihinde fstanbul 4 üncü icra 
memurluğu odasında işbu ilin 
ve gösterilen artırma şartna-

meıi dairesinde ıablacağı ilin 
olunur. 

HELİOS 
Müesseseleri 
Galata; Hezaran Han 
No. 14 

' 
Posta kutusu 400 

Patolog Bakteriyolog Prof. Doktor 

M. Lütfi 
Divanyolundakl muayenehaneslrıİ 

Babıalide vilayetin kartııında ıs 
No. ya nakletmiştir. 
Cuma ve pazardan mada her 
gün saat 2.den 6 ya kadar 
Dahili ve intani hastalarını 

kabul etmektedir .. 
Telefon ı lkametgllu 2236 

,, Muayenehane 2323 

H~ES 
GELiP GÖREBiLİR Yazlık ve kışlık kostümler, pardesüler 

çok güzel ve' en iyi kumaşlardan imal ~dilir. 

Bundan daha ne/is rakı 
Yapılamıyacağına kani olmak için 
pazartesi günleri saat 14 - 16 
arasında bizzat fabrikamızı gelip 

görünilz 

MODA 
·.Eminönü esvap terzihanesine 

uğramadan geçmeyiniz. 

Mes'ul mıidür : Selittı Ragıp 

~:::::::FOSFATLI MALT Hülasası kullanın Her eczanede 


