
SON POSTA HaUaa ıl:lihlGrı Halk bwauala •&ilr 
SON POSTA IWlaiııı kulatuhra Hallı bunuala lfitir • 

. SON POSTA Hallaa d 111 dl rı Halk bununla aa ler. 

FETHİ BEYİN İZMİR ZİYARETİNE AİT MUHTELİF İNTİBALAR 
Bir nokta
nın tasrihi 

Ankara, 8 (A.A) - Teb
liğdir: Reisicümhur Gazi M. 
Kemal Hz. nin yeni S. C. 
fırkasına karşı Devlet reisi 
olarak vaziyetleri kendi alem 
mektuplarında musarrahbr. 
Buna rağmen şurada burada 
sarahaten ve imaen Reisi
cümhur Hz. nin yeni fırka 
ile beraber olduğu halka i -
fade ve işaa edilmektedir. 
Bu gibi ifade ve işaalar ha
kikate tamamen ve kat'iyen 
muhaliftir. 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Şakir B. Neşriyabmıza 
Cevap Veriyor!? 

lkbsat vekili Şakir Bey gazetemizin Alpullu Şeker fabrikası 
ile traktör meseleleri hakkındaki neşriyabna cevap verdi. 

Şakir Bey yazdıklarımızın bir kısmına kapalı ve mutlak 
cevaplar vererek geçiyor, bir kısmını da meskut geç.meyi tercih 
ediyor. Biz, bugUn Şakir Beyin cevaplarını tetkik ve tahlil ede
ceğiz ve cevapsız bırakbğı suallerimizi tekrar ederek kendi
sinden tekrar cevap istiyeceğiz. 

1 - Şakir Bey evveli Hayri Beyle Alpullu şeker fabrika
sında hissedar olmaktan başka hiçbir akrabalığı, ve ortaklığı 
olmadığını söylüyor. 

Manisa' da .. 

Biz iddia ediyoruz: Hayri Bey komsiyoncudur. Alpullu 
fabrikasının hem müdür ve hem de komsiyoncu5udur. Fabri
kRya ait bütün makineleri Hayri Bey getirmiştir. Ve bu yüz
den Hayri Bey mühim bir komisyon almlfbr. 

Yukarda: Halk deniz kenarında toplanınış, bekleşiyor. Ortada: .::;eferihisar do:~~~r.bey tirketin . idare mecliai reisidir ve Hayri be)in 

Hai
l. , Meb'usJa- heyeti. Altta Fethi B, lzmirliler arasında. En altta da yaralanan Kemal B. Hayri Bey Lanı: traktörünün Türkiye acenteliğinde Şakir 
n., Beyle ortaktır, ve bu mümessillik için fabrika ile yapılan mu1cave-

M . d B. K. . . A "" K ld lede Hayri ve Şakir Beylerin isimleri beraber zikredilmektedir. 

rından Acı Acı an ısa a ır ışının yagı ırı ı ediTe;: ,~k!r1:n!ç;0evv,:~0.t::r ::ç~~~""~ :avruyripa~:nyı·n s~:~ 
~·k"' E . •• A .)1 ayet ttı.. u K· . y ı d s .. .. fiat verdiği doğrudur. Fakat münakasa yapılırken muayyen 
İzmir, 8 (.Hususi surette gı·- Ç iŞi ara an l, yrıca UflgU bir müddet tayin edilmiş ve birçok şeker komisyoncuları 

• • vadenin kısalığına binaen yüksekçe fiat teklif etmişlerdi. 

~~:,~t;:'y:~şı;:;:!";~ide~e;:: ile yaralananlar var. lzmir' de Grev 1 (Devamı 7 
inci Sayfada] 

Beyi hamil olan tren Manisa'ya 
sabah sekizi yirmide hareket İzmir, 8 (Hususi) - Bugün ı ı ı..ayılmıştır. Yaralarımız tehlikeli 
et.'1lişti. Halk Fethi Beyin ha- Manisanın kurtuluş günü mü- 1 değildir. Kazayı dagın başına 
reketini evvelce öğrenmiş ol- nasebetile şehir baştan başa çıkmış olan Fethi beyin oto-
duğundan istasyonu doldur- · donanmışbr. Fethi Beyin ziya- mobili gördü. Yedi kişiyi al-

reti, tezahüratı büsbütün coş- mak imkanı yoktu. lierdeki 
muştu. Dehşetli bir alkış içinde: kunlaşbrmıştır.Kalabalıktan be- karakoldan imdat göndermek 

- Gene bekleriz Fethi lediyenin parmaklıkları çölq}i, üzere yola devamladılar. Dört 
Bey; diye bağnyorlardı. bir seyircinin ayağı kırıldı. Uç 1 saat . yfirek mevkiinde çakal 

kişi yaralandı. Halk Fethi ve sesi dinledik. Şimdi. İz~irdeyiz. 
Halkın her geçtiği yol üze

rinde tesadüf edilen fabrika
lar birer dakika işi durduru
Yor, memurları binaların önün
de sıraya dizilerek şapkalarını 
havaya atıyor, selim veriyor
lardı. 

Dikili istasyonunda tren 
durduğu zaman etrah mahıer 
gibi bulduk. Bu sırada k6y 
kahvecisi ilerlRdi. 

[ Devamı 3 Ür<:Ü aayf ada ] 

İkinci piyankomu • 
zun kuporılan yakında 
başiıyacA.khr. Tafsila
tını bel< leyiniz. 

Hizmet gazetesi sah:bi Zeynel 
1 

Y.arm kurtuluş byramından 
Besim Beylere ziyafet verdi. sonra Fethi B. Aydına hara 

Az sonra vali ve belediye reisi, ket edeceklerdir . . 
fırka kumandanı Fethi Beyi Söylenildiğine glSre sabah-
ziyarete geldiler. Fethi Bey leyin Menemende kaymakam 
ziyaretleri iade etti. Sabahle- tezahürata mani olmuı, jaıidar-
yin halkın kalabalığını men- ma sUngiJ takmıt. hadise ol-
etmek için askere süngü tak- madan ahali dağılmıştır. 
bnlmış idi. Kalabalığın dnğı- Son Posta sahiplerinden 
blması ihtar edildi. Fakat Ekrem 8. trendeydi kaz~da yek· 
Halk anlamıyordu. 1 ~te bura- tu. SaitJ]urlıanetlin, Feridun, 
da alb kişi yaralandı. Sabri, HallJk, Cemalettin 

Yaraları hafiftir. Ölen yok- Kaza mahallinden şimdi 
tur, yal'alılar memleket has- göndermişlerdir: geldik. Sabahleyin bmir 
tanesine nakledilmişlerdir. Yolda Manisa dağının yürek · incir amelesi grev yapmıf. 
mülhakttan heyetler gelmiştir. . mevkiinde 300 metre derinli· ( 5000 ) amele incir depolarına 
T eşkilit, aza kaydine, beledi- ğindeki yerin başında otomo- hücum ederek yevmiyelerinin 
ye namzetlerinin tesbitine baş- bilimiz kırıldı. Tekerlekler yara yükseltilmesini istemifler 
landı, Fethi Bey meclis reisi uçtu. Milliyet muhabiri Sait. Jandarma müdahale etmiş, 

. Kazım Paşayı ziyaret etmek Vakıtçı Halük, Sabri hafif&e silah istimal edilerek dağı· 
için hareket etti. kollanndan, dişlerinden, Ciim• tılmışbr. (3) kişi y;ıralanmışbr. 

Otomobille takip ediyorlardı. huriyetçi Feridun başından, Ya- Hadise devam etmemiştir. 
Bu hadise hakkında gazete- nncı Burhan bacağından, yüzün- Grev devam etmektedir. Fet Halle - Halk Fırkasından isen a'8p buyur da aramıza 

ka11şıver bakalım •.• ci arkadaşlar bize şu telgrafı den yaralanmış,Yeni Asırcı Şükrü hi B. Aydın'a gidiyor. 
~~:;::;::;::;;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==============~Mü~H~IM~H~A7,B~E~R~L=.ER::==:=:VAR=:===-

VE U .. Ncu·· SAYF DA.· DIR. BiR HEYET SON (2) . . (3) · . . · HA.DISELERI TAHKİK 
ETMIYE ·BAŞLAMIŞTIR ~ 
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Fethi Beyin MANJ.SA NUT"'UNUN ·ME.TNI• GaziHazretlerine 
Nutku Ve Efkan A · Nadi Beyin Açık 

Umumiye Mektubu 
bl;:~;ukB~e~~~ir';: n:::~ki m!!: Mı·ııetin Kabiliyetini İnllisarlarla T ahdı•t Etmı·ye "Cumhuriyet" g~r<..t~ ;i baş-
lekette derin akisler yapb. Bu muharriri meh 'us ·Yun.ıs Nadi 

müouebetle halkın daha bariz ç ı ı Ak b • c •• h • G • • Bey bugün gazetesinde ' Rc-
9Urette fikirlerine nüfuz etmek a ışan ann ) etJ um urıyet u• neşını•n isicümhur Gazi M. K emal 
için dün tesadGf ettitlmlz ldmae· Hazretlerine" serna .. -~c:- ile şu 
lerle j'Örüftük. itte bin .a,M- •• açık mektubu neşret 

amıza 

ı. Fır-
c!Jlderlr K d y •• J • • o t kt• "İzmir'de bir n' 

Muallim Biti Ef. (Maalim- ar Ş} S} J.1 a UZ er J 0) r m e } r • • • taarruz edildiği ve 
Jer kOtilpaneai sahibi) kası biııamız taşa Lutulduğu 

- Fırkalar teşckkill eder- İzmir, 8 (Hususi) - Fethi de zqıyan çalışkan, namuslu lerin ıuraya, buraya gitmesine inhisar sistcmile temin edi· gündcnberi memlekette uhte-
kcn ballı, tatlı nutuklar ~y· Beyin Manisada irat ettiği TOrk evlAtJannı daha yilksek razı değildir. Onun meşru len varidat eger · halkın en mize terettüp <' 

1en yeni va
lenir; bu lnutulrlann hUsnll nİ· nutkun metni fUdur: bir servete, daha yüksek bir sahiplerine menfaat temin et· kıymetli mahsullerini tazyik zifelerhı vücut ve . ..mn':yetini 
yetle aöylendiğıni de kabul "Muhterem Manisa balkı, refaha isale müsaittir. Bu isti· mesini ister. ederse bu sistemleri terketmek, etazkl~ir edbiyc;dı:uz.Ş ·f. . meylandka 
d An k b • d d d 1 k · · · b k b · e t ve e e ı e ımız o ara e erim. ca en, söz en gösterdiğiniz samımı, kalbi a ı, mem e etımwn u a ı- Bu zengın· Manisa ovasında halkın hakkım gözetmekle be~ b"ld" v. . h d 

1 
tl . . b 

· d · b · t · · li t• • b' takı · h. ı J . • .. ı ıgımı.ı za ev c crını a -ı.ıya e ışe e emmıye verırım. tezahürlere, vatani hislere ne ye ını ır m m ısar ar a dilnyada misli garülmemiş il· 1 raber ınhısardan başka usullerle 1 ka ve yeni fırkalarm keııdile-
Cümhuriyetçilik ve laisizm kadar teşekkür etsem azdır. ı tahdit etmenin .ve e:nıiye ~- züm mahsulümüzün size daha devlet hazinesine varidat te· 

1 
rine mal etmiye çahstıklanm 

hakkmda söyliyeceğim.F ethi Teşkil ettiğim Serbest Cüm· ıanlann akıbetı Cumhurıyet ziyade menfaat temin etmesi min etmek pek milmkündür. görerek öyle dahi olsa biz 
B. laik cümhuriyetçi olduğunu huriyet fırkasına itimadınızı güneşinin karışısında rüzlerini için çalışmak vazifemizdir. Bugün iktısadi dertlerimizin kendimizi yeddi emanetimize 
söylüyor. Bunu kabul ederim. gösteren bu tezahllr benim setretmekten ~aşka ~ırş~y ol· Devletin varidat temin etmesi en büyük menbaı halkı aksıp j tevdi olunan ~üm~~riyetin ~u-
y alnız laik cümhuriyetçiliği irin ve arkadaşlanm için en m1ıyaalcaalkbr. BLı~nh~ ınhhısalankını kavurmakta olan mürahaha- haf azası vazlfesmı kemahle 

d k ki k r • kt e e ım. u ı ısar, n maksadile bu mübarek mah· .f k d. bil ' V 
. memleketimiz e ö eştirme kuvvetlı mesnet olaca ır. parasile teessils etmiş olan sulden istifade etmesi maksa· . cılıktır. Yiizde otuı, kırk, elli, ı aya mu te ır ıyoruz. a-
için yeni esaslar aranmalıdır. Türk milletinin terbiye, me- bu müessese millete faydalı dım telif etmek lazımdır. ve hatta yüz faizle p;ıra temin zifemizin teshili hesabına de-

'f deniyet, nezahet dairesinde olmıya çalışacakken efradı D 1 ti hazi . • nf t etmekle bir çiftçinin istikbali ğil, belki va~iyetin tavzilii 
Hüseyin Ali Ef. (Deniz ame- göstermiş olduğu bu intizam milletin alın terile kazandıkları eve knl bnesıbnı meh alkına • emin olabilir mi? namına hakikati halin lutfO 

1 • d 89 al ) k d. l . d ld tar etme e era er a . 'f d . . . . h esın en 3 numar ı ve bu tezahilr memleketimiz parayı en ı cep erme o ur- kkı d .. k l Çütçinin alın tenle vücuda t a esını ıstir am etmiyc mec-
- Fethi beyin lzmir' de irin, milletimiz irin mucibi maktan başka birşey dUşün· ha nı a gozetme ' on ann 1 • l Zir t bank bur olduk. Her hal ve ihti· 

k b d r r mü orlar. iktısat kabiliyetlerini göz öniln· hge mış do an al a . . . ~~ ald aöylediği :ıut u eyen im. mefharet olan yüksek bir hal- 11 ç.iftçının 1 m e cllmhuriyetin hUsnti mu-
Serbest Cümhuriyet fırka· dir. Bununla hepimiz iftihar Fırliamız bu gibi yolsuzluk· 1 de bulundurmak ve bu kabill- ı ;~şa'~?ı'm:~i ~= lizım gel:~ bafaza edileceğinden daima 

sının en ziyade cümhuriyetri- edelı'm. cilmhn'yet mefküres·ı lan kabul etmez. Fırkamız ti· ! yetleri daima serbestçe inkişaf l" d 1 d bul lıd emin bulunarak lAyezal hnr-
r ti i . b t. . . . t tt. k hükumetin en büyük ma ı yar ım ar a unma ır. 

liğini, inhisar aleyhtarlığını, için çalışıyoruz. Cnmhuriyet care n, a yın ser es ısını ıs er. e ırme F k . t b k metlerimizi lütfen kabul huyu· 
Ticaretten hasıl olan menfaat- vazifesi olduğuna kaniiz. 1 ır amiftız,. zıraa d an asınıkn run, azız· !llefı·mı·z. ve hilrriyeçiligıv ·ni tekdir edi- h k · h kk · tih b se-- al t Y er esın a ı ın a ını • - 1 y nız ç çıye yar ım e me YUNUS NADİ,, 

yorum. Bu fırka muvaffak best kullanması, herkesin fik· vazifesinden başka birşeyle 
1 d . all h b0 d k k Ad d F th• B Mu·· racaat • Gazi Hz. - Diln ög"le o ur a, ınş a ' l% e e me rini serbest söylemesi, berke· ana an e 1 eye iştigal etmemesini gaye ittihaz 

yüzü görürüz. · k ti · · b t .. etmış• tir' • İşte gerek bu ve ge- yemeğini sarayda Başvekil ile sın anaa ıçın ser es mnca- birlikte yemiş, akşam üzeri de 
~ dele etmesi haklarını Türk s F k L d • ı• ık F rekse lzmirde irat ettiğim ve yalnız olarak Sakarya mötorü 

Fehmi B. ( Üsküdarda, Sı- ·ıı · · t · ti • h. h k' 1 • mı etme temın e mış r. • ır a ) en Jr- ıç şüp e etmem ı cüm enı- ·ıe Bog" azde bir tenezzüh yap· lacak, arka sokak 16) 
_ Bizde henüz bir büyük Türk milletinin vic- zin gazetelerde muttali oldu- nışlardır. 

zengı·n sınıfı yoktur. Eg" er iktısa- danında yerleşen bu tt o G· d cek ğunuz nutukta bahsettiğim fi. ~ lstanbul - Baytar mü-sa a raya ı e . kir etrafında çalışmak istiyen dürü ve rüfekası hakkındaki diyatta hürriyetçilik tatbik 1 • ak 
edilirse memleketimizde hem prensip erı susturm· arkadaşlann hep bir arada tahkikat bitmiş, men'i muha· 
bir zengin sınıf, hem de bu· için İzmir' de ve Mene- f toplanmasile Serbest fırka vü· .<emelerinrine karar verilmiştir. 
nun arkasından bir amele sı· 'd ld •b• Adana 9 (Hususi) - Başlamak Uzere bulunan belediye in- cuda gelmiştir. Maksadımız 'f Matmazel Sakaraveas-
nıfı dogvacaktır. men e O uğu gı l za- tihabatının çok hararetli olatağı tahmin edilmektedir. Yeni isminde bir Yunan muharriri 

Ben Fethi beyın· iktısacl bıta kuvveti istimal fırkanın Adanada bir an evvel faaliyte geçmesi için telgrafla Cümhuriyetin Türk milletine ~ehrimize gelmiştir. 
S. C. Fırkasına bir mümessil tayini içm· müracaat edilmiştir. temin ettiği hürriyet baklann· ·w. Gayri Mübadille' -hürriyetçiligınv • i beyendiğim ka· d 1 • k il na Ş3 d . "f d d k "il • T e en erın a 1 an - Ayrıca Fethi beyı·n Adanayı ziyareti de rica edilmiştir. an ısti a e e ere mı etın Maliye vekiline giderek bono-dar siyasi hürriyetçiliğini de 

bey eni yorum. Konuşma, yaz· şanın. Fethi Bey bu telgrafa cevap vererek yapılan daveti nazarı yükselmesine çalışmaktan iba- !ann çabuk verilmesini iste-
ma, ve iş hürriyeti. işte biz Vicdanları tazyik, mefküre dikkate aldığını bildirmiştir. rettir. mişlerdir. 
bunlan bekliyoruz. Nutkunda- kuvvetini, kanaatleri tebdil Halk fırkası namzetleri henüz malum değildir. Eğer sesim daha müsait i' Şehir Meclisi - Ha-
ki bu noktalar doğrudur. için zorlu vasıtalara müracaat lzmir hadisesi burada alaka ile takip olunmuştur. olsa idi sizinle daha uzun zırlıkları devam ediyor. Def-

~ Sallihattin hasbihalde bulunurdum. terlerin tetkiki dört güne ka-
T etmek hiçbir zaman Türk , B y d 

N · B ( K af P •· ugün unan ordusun an dar bitecektir. Halk fırkaBJ un • ocamust a f, milletinin tuvip edemiyecegı" · M · hl' Id b 0 

Ali Fakih mahallesinde 52 ) bır· noktadır. iftiharla gördilm Adliye Vekili Dahiliyenin Tamimi anısanın ta ıs 0 uğu ır da hazırlıklannı ilerletmek-
k k 1 D h İz gündür. Türk milletine bu tedir. 

- Nutu ço güze ve ma· ki Manisa hükGmet ve zabıta· Adliye vekili İzmirde1'i te- a iliye vekileti mirdeki b'' "k al · af * Jl k k •1 M 
kul. Meseli: Şimendifer mas- sı halkın bı·ssı·yatına hilrmet tezahürat münasebetile vilayet· uyu ve ems sız muz - u u ır.ıe.ıunu - e-
raflannın bir nesle yUkletil· zahürab görmiye tahammül lere bir tamim göndermiştir. feriyeti temin eden o zaman liha Hanım İzmir aza müli· 
mesi dogruv degı~ .ldir. etmiştir. edemiyerek Kuşadasına git- Bu tamimde lımirdeki hadise- başkumandanımız ve her vakit .zimliğine tayin olunmuştur. 

B. Cü h · t h"k" tini' • miştir. Ankaradan bildirildigıv ·- 1 f f b"" "k ·· ş'di · ~ F: l h Cumhuriyetçilik ve hürriyet- ız m urıye u ume ' er ena görülmekte, akat uyu reısımız, mur ı mız 'T' ransız ar- Suriye u-
çilig" e gelince: Bu noktalarda, memurlarını halkın hakkına ne göre Mahmut Esat beyin ehemmiyeti haiz olmadığı ve Gazi hazretlerinin en büyük dudumuzda tahrikit yapmak 

k b . k Adliye vekaletinden alınarak b gib • b d' 1 d · b ·11 t · · • zannederim, halkın ekseriyeti hal ın issiyatma nayet ar d I u ı a ıse ere mey an esen u mı e e temın ettiğı ,üphesile 32 m•iyı· nezaret 
l ki b b .ki f k hak V arşova elçiliğine gön eri mesi vermemek için tedbirler alın- Cü h . tt' B .. .. h o.,. 

Fethi beyle beraberdir; işte o ma a era er ı ır a - muhtemeldı'r. m unye ır. ugunun ab- albna almışbr. 
d ınası IAzımgeldigıv · bildirilmek- f G 

bu, meydandadır ve görülüyor. j kın a tamamen bitaraf gör· tedir. rası şere ine azi Hz. ne 'f. Başvekil _ Hakkında 
mek isteriz. Traktörlerin Tecrübesi hep bir ağızdan yaşasın diye- fena sözler söylediği iddiasile 

Yangın Çünkü fırkamız halkın refa· Ankara, 8 (Hususi) - Trak· Ceryanla Yandı lim.,, Ragıp isminde bir maznun 
V aniköyde eczacı Hasan hını, halkın servetini tezyit , törlerin toprak üstündeki tec· Tramvay şirketi havai hat- Ekrem mahkemeye verilmiş, hakim 

Beyin yalısında mutbak baca· etmek için hunu mefkure rübeleri bitmiştir. Makine ak· lannı tamir eden Mustafa Ef. • lktısat Vekaleti - Av· tevkif ettirmiştir. 
sı tutuşmuş, evin nst kah yan- ittihaz eden bir fırkadır. samı sökülerek muayenesine elini ceryana kaptırmış, hafif- rupaya tahsil için (10) baytar 'f Tekaüt - Kanuo.u ta-
dıktan sonra söndilrülmüştür. Bu zengin topraklar üzerin- 1 başlanmıştır. çe yaralanmıştır. gönderecektir. limatnamesi hazırlanmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yeni Sefaretler ] 

l 

j 

~~~!!!!!~--mmll!'l-------------'i!~ .... -~. ----------------------------__,~t!!!llmııı'!~------------------------.. ~------------9!!!!!!!!!!!1!1!!!!!11!!!!1!!!!1'~~~!!!!!~---
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Kari Üözile 
Gördiiklerimiz 

Nihayet FT~~sızlM·; Da. ··s .. y .. k 
Okjanos·u Hava Tarikile 
Geçmiye Muvaffak OIClular : 

V.e Kalp işleri 

Bir Rica Gençlik Atkı De:vaml Mıdır? 
~ 

~ 

Mektuplarınızın Gır· 
ınesini isterseniz ' tay~aredleri laiçbir yerele d_. 

jJU .... bu Myahati yap ..... 
lanlw. Kaptu Koatu yuun

IW•ont iıminde ltlr pilOt 
udi." 

Bütün Tecrü.beler . . 

Kısa Yazınız Bunu Teyit Etlniyor . 
Ban kari.lerlals dert " flkl,.Uerltııl 

lllİlltukea fuJa tahlllta ~· h 
t..ı t.IJlOk flkl1.t aaldpleriae alt 
.. ektuplann ,Oalette beklemttlnl intaç 

tdlyor, Bu ıtbl aektuplana mllm]dln 

~ebe luaa elaU1a1 l»llhuaa rica 
~&. 

, _ Bu lld tayyareci ıeçen H
M ele ltu tecrilbeyi yapmışlar, 
fakat lıavanin f enahj"ı ytiziln-

Gençlik Afla" il Sabalılılt Rop 1 
On bet yqıacla ıenç hlr im

dan bir mektup aldım. Geaç 
bir erkekle aevlımif. Soara 
arkadaıları aralarım boıaHlf· 
Şimdi erkek oDa u ••ktap 
yaııyor, ne de ce11•ap ftriyoı
mUf. Halbuki ae•ıiliaiai auta• 
mıyormuı. 

AkALLIYETLERIN HAKLA#RI 
2' • 1 • 1930 tarihli " S4 No.b de· 

hrll ıaıet .. lıla •lıhaıında dereoluaan 
ı. S.yahat Serbe.t midir 'I ., ffl'lnhab 
ltart mektubuna cevabıaw allka ile 

olıuduın. Cevabınızda "akalllyetler aami· 

1'1lyetlerlnl lıpat dtlkleri ııün ortada 

hiç bir k•yıt kalmaz " buyuruyorsunuz. 
lılev~uubahlı aamhnlyet neye mütevak

ltıftır? E~er hata etmiyorum akalllyet 

•tıııaaUerl epey bir zaman evvel hüku

llıttimlıc m!lracaatla Lo:ı.an muahede

•lııde akaUlyeller hakkında dercolunmuş 
0lııı maddeden tamamlle lıtlnklf ettil.-
1•rlnl ve CGmhurlyetlmldn kanunların· 
dırı bqka hiçbir imtiyaz anu etme· 

dilılerlnt blldirdller. 

Teıl..illh uulyemlı mucibince dev· 
let ve din itleri ayrılmadı mı, akalliyet 

Vıtarıd .. ,ları Tliık değll midirler ? Va:ı.1· 
fet vataıılyelerlnl ifa etmiyorlar mı ? 
~likcllef oldukları vergileri vermekten 

~trıUna mı edlyorlar ? .. 

~ Ak.ıalllyet karUcrinl:r.den bir aan:lmi 
atandaş ı K. A. 

1 
Son Potta - Bunun cevabını Dahi· 

1.Ye Vekllell vcıaln. 

1ÇMELRDEN ŞiKA YET 
Cuma günü gittiğim içmeleri 

töstcrcbllrhn. Tahminen bln kadar 

tıuta gelmittl• Kapırıın &nüne bir 
l llctçl koymuılar. Birbirini ite kaka 
(Ollel aldıktan llOlll'a bir de turnikeden 
tcçmck azabı var. 'ram bir H•tte güneş 

llnda bu badire atlatıldı. Nöbet ikinci 

bogn1rnlya geldi. BUtün halk tulumba 

fcc ~ekl!en suyun aktığı alh musluktan 
Çccek ve gene o halk ayni umanda 

lrlevcudu kifi gelmlyen apteaaneye 

fldecek, Blra:ı: tnaaf etmeli. Adam b&

t1na 70 şer kuruı duhuliye alıyorlar. 

A.ptesancnin a:r.lığı da huauıt denilen 

Ve yirmişer kuruş aynca alıınan apte

~nelcrdcn dolayıdır. işte bu memle-
ctln en münevver, memleketimize göre 

en zengin doktorlara elindedir. 
el Bunlara halk iıter latemez. i!decektir 

eye kendi muayenehanelerinde lttigal 
cdl:.'rl1:rıe bal bayle olur. 

Çok Tica ederim şu memlekette bir 
111 il:iıtcrlnl:r. ki lçmeal faklr ahali lçln 
btdava olsun. 

den ıerl dönmiye mecbur ol-
mu9lardL Bu sene bava yar
dim etmiş ve seyahatlerini 
mu•affaldyetle yapmışlardır. 

Şimdiye kadar Amerikadan 
Anupaya birçok defa tayyare 
ile retilditi halde A mıpadan 
Amerikaya gidilmemi9ti. Çnn
kll Amerikadan a-elen sert 
rilzg.lrfar tayyareyi miltema-
diyen yolundan alıkoymaktadır. 

Bu ıcbP.ple Avrupa'dan 
Amerika'ya uçmak istiycn tay
yareciler cenup hattını takip 
etmiye ve cenup adalarında 
konak yapmıya mecbur olmuş· 

·rdır. 

A kızım aenin yaşın Re, 
bqın ne .. Dur bakalım. Hen&z 
hayata ilk adımını atıyonUD. 

Senin aokına ııençlik aşkı der
ler. Bu aşk ıize çok derin ve 
yıpratıcı görünllr. Çünkü gcnç
liğiniıin bntun hassaaiyetile 
aşka sarılmışsınızdır. Sizce ha
yat bundan ibarettir. 

Gözünllz kararmış, başka tey 
iÖrmez olmuşsunuzdur. Fakat 
acele etmeyiniz, sabrediniz. 
Bu çocukluk aşkı birdenbire 
ıelip ııeçer. Kendiniz( bu ka
dar liımeyinfı, ve aşkınıza bu 

/ 
kadar ehemmiyet vermeyiniz. 
Herkes çocukluğundR ve genç
liğinde scvmiftir, fakat kimse 
bu aşkının devam ettiğini gör
memiıtir. Muvakkat ve geçici 
bir aşk için ise üzUlmiye gel
mez. 

Emin olun ki ıevdiğiniz 
ıenç te tamamen sizin gibidir. 
O da size kartı lakayt değil
dir. O da ıençliğinin tesiri 
altındadır. 

Fakat o da ıizi çabuk unut
mıya ve kokunuzu aldıktan 

sonra sizden uzaklaşmıya mü
saittir. Binaenaleyh bu çocuk

\ luk ve gençlik aşkının ciddi-
Amerikalılar ve İngilizler, Fransız tayyarecisi 3 eylülde · Bu noktadan Fransız tay- yetine inanmamak lazımdır. 

hatta lspanyollar Bahrimuhifi Paristen kalkarak 37 saatte yarecilerinin bu muvaffakiyeti Size muhabbetini ilin· eden 
tayyare ile geçtikleri halde Nevyork'a gitmiye muvaffak ehemmiyeti haizdir. gençlere karşı ypacağınız ka
Fransızlar bu işi bir türlü be- oldu. Avrupadan, hiçbir yerde Ju Franseız tayyarecileri iki reketi tayin etmeden evvel 
ceremiyorlardı. Bundan iki durmaksızın Amerikaya giden )(ışilik tek satıhlı kllçük bir bunu düşünmeyi ihmal etme

yiniz. 

* 
sene evvel bir Fransız tayya- ilk tayyareci bu Fransız tay- tayyre ile gitmişlerdir. Bununla 
recisinin Bahrımuhit'i geçmek yarecisi olmuştur. beraber tayyarelerdeki teki
için yaptığı teşebbüs iki kıy- Şimdiye kadar lngiliz ve nıül hakkında bir fikir edin- Diğer bir kariim de bana 
metli Fransız tayyarecisinin ö- İspanyol tayyarecileri daima mek isterseniz bu sayfadaki ıevdiği kıza hissini söyliyemedi
lümile neticelenince Fran- Bahrimuhitin ortalarında bulu- resimleri tetkik ediniz. Gör- ğini bildiriyor ve benden cesaret 

ADLiYENİN BOZUKLUGU sızlar yıldılar ve bir daha bu nan adalarda bir konak yap- düğünüz resimler bir yolcu tavsiyesi bekliyor. ilanı aşk 
Bugünktl adliye teşldlltı, eakl adliye teşebbüsü tekrar etmediler. mak suretile Bahrimuhiti tayyaresinin içini göstermek- için en hakiki mürşit tabiat-

t~ıjlitından bile nakıı bir haldedir. Za- Nihayet Kost isminde bir aşmışlardı. Halbu ki fransız tedir. . tir. O size en doğru yolu gös
~a..ı. halhın kUçUk bir hakkını ııt1h1al ıçt11 -=T======-1=y====-=======8=a=y=a~z=ı=t=M=ı=n=h=k=a=s-ın=""'ın="'===--==G::z::ıı::-===-=:::::::ıı::::=-=======- terir. Bu işte başkalarından 
O)•:ıalJlk mesafeden dalrel hGkümeterel- ati apmıyan ençleştirilen alınan . akıl ile yürümek insanı 
~ y Ve ıenclerce mahkeme kapılarında o ı ı ar 1 gu··ıünç yapar. Hay\·anları gör-
:Pltı lıcl:lcmc:tl kurunu vuıta devrinde M ah k e m e 1 e r B e D . 

ile Ri:rülmcnılştlr. Beyazıt kaymakamlığı mın- 1 r a 1 re müyor musunuz. Onlara kimse 
Jlgında mukim sabık Ilgın Tatile iştirak etmiyen lstan- takası dahilinde bütün bozuk İstanbul ( 8) inci icra dai- birşey öğretiyor mu? Bu tabi-

mUı;tantia-I: A. Behçet bul Ağır ceza mahkemesi yolların sıra ile tamir ettirilmesi resi tasfiye edilmektedir. Da- atin işi dil''/ Ve bunu tabiate 

Bu aade Ye ı.arif rop, açık 

mavi krepdöşindendir. Gayet 
ince plilerle süslenmiştir. Ye
gine tezyinatı küçük ve yıt • 
Tarlak kristal düğmelerdir. 

Sanatoryomlara Yardım 
lstanbul belediyesi lstanbul

da mevcut (4) sanatoryma bu 
ıene ( 10,000) liralık muave

nnette bulunmıya karar ver
miştir. , 
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Arabi Rumi 
15-Reblülahor ·1348 27 • AğL•ıtos -13'4' 

Valut·E:r.ani· Vasati 

Giineş 111. 2 5.34 
Öğle 5.40 12.12 

ikindi 9.17 lS.48 

--V ı;ılut-E:ı::ın!· V:ıs:ı!i 

Al:şam 11.- 1~3 J 

Yatsı 1.34 20. 6 
lınsak 9.19 3.51 

f Kari mektııplarmın de-
1 

azası bugünden itibaren mü- kararlaşmıştır. Faaliyete bir iki ha faal bir ıekle sokulmak- bırakmalıdır. 
lıqrnı 6 nez sayf anıızdadır J navebe ile tatil yapacaklardır. güne kadar başlanacaktır. tadır. Hanım Teyze 
~=~=..:~~~~~:......--~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~--- ~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~-----m:s!!!"'ı""'!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!:!!!!~~~~~~=~~~~~~~~~""'!!!!!!!!!~~~'="~~= 
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Lüpen'in Son Sergüzeşti 

İMDAD GELİYOR 
--·-----

ık- Fakat bu çok ihtiyatsız
ll , dedi, bu kadar şey olduk-
li.n t b l' · ·1 onra urayn. ge mır mı 

Q 

•\~ul cevap verc!i. A.:t Noter davet ediyor. 
ti 1 

'! meclisi var. Beıı seni 
d t L~nuu için çağıı Uım; sen 

e aıleden değil misin·/ 
h· -Ya gene bu zavallı kızlara 
Uctım t-dilirse? 

... Korkulacak hiçbir ıey 
)ok. 

- Niçin? 

it - Bar·ya·vanın um~.:ısile 
e~ııştulc, blr tey yapmadan 

ti biı.e haber vcr~cck. 
.. _ Nuıl haber vere:ek? 

- Seuin listüne ateş etmek 
suretile. 

Raul, arkadaşını omzun-
dan sarstı ve ona hususi o
larak dedi ki : 

- Hey, Beşu, kulaklarım 
aç ve iyi dinle. Ne kadar da-

hiyane bir tarzda çalışacağımı 

göreceksin. Meclis uzun süre

cek, bir saatten fazla sürecek. 

Aç kulaklarını, Beşu? 

VASi YET NAME 

Noter geldi ve iki kız kar-

i dcıe hürmt:t:lerini arzettikten 
tonra Raolo elirıi uzatb. 

Raul dedi ki : 
- Sizinle mUlakatımızdan 

sonra yeni bazı vakayi cereyan 
etmiş olacak. 

Noter sordu: 

- Bir şeyler mi biliyorsu
nuz? 

- Size gönderdiğim mek
tubun muhteveyatında söyle
diğim şeylere emin olacak 
kadar. 

-Birkaç gün evvel bu mek
tubunuzu alınca faraziye
nizin ne derece hakikat oldu
ğunu anlamıya çalıştım. 

Raul tashih etti : 
- Faraziye değil, hakikat 

üstat. 
- Ben bunu bir faraziye 

telakki etmiş ve asla kabul 
etmemiştim. Siz mektubunuz
da şöyle yazıyordunuz: Mösyö 
Montesyönün vasiyetnamesi, 
aizde ona dair oJan doa-

yanın iç.inde bulunuyor. Bun
dan iki hemşireyi haberdar 
etmenizi rica ederim. Başka 
bir vaziyette olasaydım, bu 
mektubu yırtar, atardım, çün
kü Möeyö Montesyönün dos-

yasında böyle bir vasiyetname 
olmadığına emindim. Fakat 
dosyaya baktım ve aradım. 

- Netice ne oldu? 

Noter cUzdanmdan büyük bir 
zarf çıkardı ve Katerin bu 
zarfı görür görmez bağırdı : 

-Ta kendisi... Büyükbabam 
hep bu zarflardan kuliaııırdı. 

Noter, Katerinin sozunu 
tasdik ettikten sonra, zarfı ona 
verdi ; genç kız yüsek sesle 
okudu: 

"Bu, benim vasiyetnamemdir. 
Ölümümden sekiz gün sonra, 
noterim Mösyö Bernar, Bar-ya· 
va malikanesinde bu z~rfı 
açacak ve muhtE\'tVAtım iki 

1 torunuma da gösterecektir. ,, 
Katerin gayet kafi bir su

rette beyan etti: 
- Evet, bu da büyükbaba

mın yazısı. Buna dair bir delil 
gösterebilirim. 

Noter tasdik etti: 
- Evet, tereddüde biç ma

hal yoktur. Ben de muayene 
ettim, yazı onundur. Fakat, 

şunu da ilave edey!m ki, bun
dan evel belki on defadan · 
fazla Montesyö dosyasını tet
kik etmiştim, böyle bir zarfa 
tcsa&.if etmedim. Bunu namus 
üzerine temin ederim. 

Beşu sord11: 
- O halde bu zarfı oraya 

biri mi soktu? 
Noter tekr ır etti: 
- Hiçbir 6"Yi ne tasdik, 

ne de inkar ederim. Ben yalnız 
u:füıak,,-tam kabiJ olmıyan bir 
hakrvati L;Iıılfriy"rnm. Diğer 

taraftan benim müşterilerir.ıin 

vasiyetnameleri docyalarında 
değil, kasamda durur. 

Noter zarfı açacağı ıırada 

Beşu onu durdurd:.ı: 
- Rica edeıim, 

biraz bana ver.infa, 
mühürleri muayene 
sonra: 

o :e.rfı 

dedi \ ' C 

ettikten 

- MUhürlerc hiç el do-
kunmam1ştır, dedi. 

Biraz daha muayeneden 
aonra ilihe etti: 

- Fakat bu zarf ~çılmış. 
- Ne svyülyorsunm::? 
Beşu bir bıçağın ucile zar

fın iki kaııat ağzmı d;ı kaldır-
dı ve ınühürle:-i örse!eır.eden 
zarfın i~ınden bir çif le kağıt 
çıkarrnıya muvt:.ffak oldu. 

- Aynen 7-arfıu lriiğıdm
dan ... Y aı:ı da syııi deiil mi( 

Noter ve Katerin ayn! mU
taleada lı~h.ındcl<!r. Bu, rnöııı· 
yö Montesyönün yaı.m idi. 

f Arkıaı nr) 
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Anlatabiliyor Muyum Vasilisga, Seni 
' Ancak Ben Kurtarabilirim ... 

BENill IŞIMLI ICIM 
M E Ş G U L OıL ACA IC 

a .. d.als (1Jff) alkdill•ri•ıl•la. 
Memlekete reldlitm u•.. kUçlk ol· 

Kızkuleıinde • sekiz muha
aam dolayıelle mallanaı y-ecffler. 

Ogdursanal .. fız wardı. İkiai, dü~ geai
leri gelcliii zaman karşıdaa 

1 
Bir H.. e-nel mllraca.at ettia. Hlçt.lr 
•etlce elde edemedim. DakUlye nklle-'--'.....,_... ..... __________ _..._...,.. _______ ...__ tbae Ud defa letfda Yerdltfa halde bir 

icarttya prilea mcirlerle ali
kadardılar. LDzumunda bunlan ~ 
-gerip katdınyorlardı. Altısı da ~ 
aynca sardiyandı. ~ 

Evdoksiya için kulede hiç 

Ş6yle böyle bir oda tanzim 
edildi. Geçirdiği heyecanlı 
maceranın ufak, tefek yara 
ve bereleri yıkanıp sarildı. 
Bntiin bu ameliye 
genç kız bili baygın 
du. 

Neden sonra yaYq, yavaş 

r6zlerini açtı. Etrafım tanıyama
dı. Y avqça, mınldanır fibi 

p ( 
eeYap alaaaclım. DID,acla r'·-
Deab Gedikli mektebinde buhmayeruaa. 
lflerlml k•dhia ,an.Jye ~ 7ektur. 
Vadfaa ....... etalyer. Alt elclup 

dairenin bealm ltlale aeıpl otaa ... 
rica edlyoru& 

lı.mlt GlSlcllk, Durptrela harp 

aefinealnde 143 Hüseyın o)'la Nadir 

..-:: l BiZi KURTARSINLAR 
· 

7 
iki Uç glln evvelki HlldmJyet gaz .. 

llk hanka1ının Türk ailelerinin mülkle-1 
lesinin büyUk bir ıayfaıı tamamen Em· 

-:::::: rint, mukenlemd aatmak için birçok 

~ lllnlar Ue dolauttur. Bunlardaıa biri de 

~,/ bendeniı.im. 
~~ Malt sılcmhdan taka• borcumun 

~~ 
nlrtlnde vermek m8mldba olmadı. Fakat 
btıkras aukaveJeal&deJd Sel- yade

ılala bit&aıaa daha 19 ·-· Yardtı. 

E;tültIO 

Sütunq 

Sinemada Realizmin Son Haddi 

Ruslar Her İşi Ehline 
Veriyorlar. 

Ru sineması (realizm) in 
ton haddine vardı. Rus filim
lerini çevirenler, artık bu işi 
aan'at edinmiş aktörler değil
dir. Hakiki hayatta muayyen 
işler yapanlardır ki Rus sine
masında rol alıyorlar. 

Meseli bir filmde bir mah
pus rolü temsil ettirilmek icap 
ederse, bu vazifeyi hakiki bir 

nemasının bu yolda en ço\ 

çektiği zorluk haydut rolünl 
temsil ettirmek IAzım geldijİ 

zamanlar oluyor. Devlet vasr 
t~an ile dağdaki eşkiyayı 
atelyeye davet etmek münr 

kün olmadığı için Rus filimle
rinde haydut rolünn yapanlar 
sahte haydutlardır. Öbür a1r 

mahkQ.m yapıyor. Zevk ye eğ- törler her zamanki itJ.eritl 
lence kadını temsil edenler ı g6rmekten bqka bir teJ y&P' 
ayni mretle leÇiliyor. Rus U- mıyorlar. 

Hrdu: 
- Neredeyim? Vafakat etmeniz ve zevcem ol

manız ıartile. 
İsterseniz hemen vaz.ifenize 
başlayın. 

" Banka ufak bir kolaylık f3atererek faiı. ı ------------------
kabul edip bbd• allldlatld Ntbnus-

Jan Dilka, genç kızın lizc
rine iğilmif, adeta nefeslerini 
tenefflb eder gibi bakıyor, 
lııra ve iftiha ile gözleri par
lıyordu. Genç. kızın suali, ke
rih yüzünde mtlatehzi bir te
beasüm belirtti. Dedi ki : 

- Nerede olacaksınız Va
ıilisya, Arap serdarımn ça
dınnda. 

( Evdoksiya) , yatbğı yer
den hemen fırlayıp doğruldu. 
Gözlerinde korku ve dehşet 
kıvılcımlan çakıyordu. Ağlar 

ve kızar gibi : 
- Se:ıar, dedi; peki aen 

ae anyonun burada ? 
Muhafız kıtaab kumandam 

zehir kuauyormUf gibi aca aca 
rfi.ldü, sonra ahte bir hür
met kisvesi takınarak eiildi : 

-Galiba taıııyamadımz. Kar
tınızda buluuan naçiz köleniz 
Sezar Dfikadır. P~deriniz 
imparator Vasileyoa Kostantio 
tarafından bazı emirlerin icra
ıına memur köleniz Sezar 
Düka. Pederinizin emri muci
bince saçlarınız kesilecek ve 
gözlerinize mil çekilecektir. 
V asilisya ben de bu emrin infa
zına memurum. 

- Ne söylüyorsunuz 1 Göz
lerime ne hakla mil çeker
ainiz? 

Pederinizin ~mrile V aailisya, 
pederinizin emrile . Yoksa slı.e 
el dokundurmak ne haddimize 
gerek. 

Evdoksiyanın başı dönüyor, 
gözleri karanyor, üzerine fe-
nalıklar geliyordu. Bir an göz
lerini yumdu. Biraz sonra ya
vaş, yavaş ach. Soracağı &ı.ı
allerin bir ihtiyatsızlık olduğunu 
takdir etmiyor değildi. Fakat 
bunda zaruret vardı. Her ne 
bar.asına olursa olsun sordu: 

- Yak1p ne olda? 
Sezar Düka, ilk defaki va• 

ziyetinde, yır.ni v~ıcudu gUy& 
hürmet l!(Ö&l~riyormuş gibi öne 
doğru eğilmiş bir vaziyetl.a 
duruyorda. 

- Hendt:k içinde pvçal~ 
clı. Fakat tam zamanında ye
tişerek sizi kurtarmıya muvaf
fak ol~um. 

Şim'.l. de saçınızın kesilme
sinden, gözlerinizin oyulma-
11ndan kurtarmıya çal1faca
ğım. Anlatabiliyor muyum, va
ıilisya? 

- Demek buna muktedi.r
ıiniz? 

- Eh, çalışacağım ve tabii 
bir şartla çahşacağım. 

- Nasıl bir prtla? 
- Yani aram.zdaki bağı 

meşnı bir tekle aokmıya ma-

- ? .. 
- CeTabınııı öğrenebilir 

miyim? Bekliyorum. 
- Öğrenecek bir şey yok. 

Hem beyhude bekliyeceksiniz. 

Yeni Bir Şehir 
Anadolu Ortasında 

Bir Mamure 
Kınkkale, ( H u s u • i ) -

927 senesinden beri inşa 
edimekte olan şehir günden 
güne büyümektedir Yeni bir 
nahiye olan bu şehir "3000" i 
mütecaviz nüfus ve herbirisi 2 
ili 12 ailenin oturabileceği 
tanda inşa edilmiş yüzü müte
caviz paviyonlardan terekküp 
etmittir. Bütün binalar Avrupa
klri ve son sistem banyo ve
aaireyi havidir. 

Buranın nüfusunu teıkil 
eden halkın erkekleri kimilen 
san'atkirdır. Kadınlardan bir 
kısmı dahi yine fabrika işleri 
ile meşguldürler. İşsiz bir kim
seye tesadüf edilmez. 

Şimdiye kadar mektebi ol
mıyan bu yerde bu sene mem
leketin ileri gelen bazı zatlan
nın yardımile bir ilk mektep 
tesis edilmektedir. Mektebin 
binası hazırlanmıştır. 

Kınkkalemiz bir Türkocağı 

bir gazino iki güzel parkı havi, 
tren güzergahında en şen ve 
en kalabalık bir istasyondur. 

Rikmet Enis; 

Çimento F a~rika
larının Bir itirazı 

Çimento tacirleri çimento
dan alınan muamele vergisine 
itiraz etmekte, çimentonun ih
raç muamelesinde tabi olduğu 
bazı merasimin kaldırılmasını 

istemektedirler. 
Ticaret odası çimento fab

rikalarım, ihraç muamelihm, 
ve fabrikaların amelelere mah
sua meaken ve aly prt.lannı 
tetkik ettirmektedir. 

LAKSO 
Gürbüz, sıhhati· 
e mes'ut bir ya 
yetiştirme 

· çin muktezi baş
ıca anasın muh 
evidir. 

- Fakat ben, işi bu yola 
dökmeden de size malik ol
masım bilirim. 

- Ne dediniz? 
[ A.r1'ası var r 

Sanayid_e ..• 
Faydalı Bir Tavsiye 
Yapılıyor 

Memleketimizde ayni cins 
eşya ve malzeme imal eden 
fabrikalann birbirine yakın 
tipler halinde imalatta bulun
ması hakkında bir proje var
dır. Bu porje halk ve köylü
nün satın aldığı bir takım 
makine ve sair ıeylerin yedek 
aksamı me.selesinde muhtelif 
fabrikaların en ili cins ima
libndan istifadesini temine 

matuftur. Bu porje Almanyada 
tahsil görmüş makine ve zira- ı 

at mütehassısları tarafından 
ileri sürülmektedir. 

irtihal 
Mülga harbiye Nezareti he

sap müfettişliğinden mütekait 
Şükrü beyin hafidi, vilayet 
hukuk müşaviri avukat Tahsin 
beyin oğlu Fahir B. vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün öğle 
üzeri Çamlıcada Millet 
bahçesi yallHldaki evlerinden 
kaldınlacaktır. 

Mevlidi Nebevi 
Müskirat Müdüril umumisi 

Asım beyin irtihal eden baremi 
Rana hanımın ruhuna ithaf edil
mek üzere önümüzdeki cuma 
günü Fatih camii şe;ifiııde Mev
lidi Nebevi km~.ct olunacaj'1ndao 
ihvanı dinin tCfl'iflerl rica olunur. 

ch. Fakat J•p•ada. 1 . 
Bu banka Hilede ybde Oll •ç fals 

alıyor. Sfsorfa, verse. blaanm ealdmM 
payı heaap edlllrae Eallk baakauaı• 
yerdiji fafıkraz vadeaf • ld uamf 1 • 10 

1eaedlr, çok azc·ı· • çUnldl b11Jluıı tak• 

ıltlerlne i1abet ede. paralar tahaaaıall

IOn fevkinde ziyadedir. Baaka nıs ... 
namealnde on bet, yinal ıeneye kadar 

vade verilec~ji yazılı iken banka her 
nedenıe anJaşıJıruyan bir aebep aJtuada 1 
nizamnamesindeki bu müddeU de kabw 
ve tatbik etmiyor Ye bu aebeple de 

en aşafı birkaç yüz TOrk alle1ln1 peri· 

fllll etmlftlr. 

BW bu Emllk bankUllllll rulmlln· 

den kurtanmz, hiç olmazsa Balgarlana 
tatbik ettlif uaul& ve kolayhfı bir 

kerre dGtünallnler. Yalım buka1a" 
dolayııiJe Banka mlldUrlerlne kuaadır

mayı dej'U halka yardım n kolaybk 

7apma71 saye edinalnler. 

Ankara'da Cebecide D&t 19lda 'ı 
Mllteluddlndea: NAZMI 

MÜTEGALLiBE 1 
Memleket ldarulnde iDlolAplar r 

oldu, ıaedent kanunlar çıkanldı, nlu.m• 

Jar çıkarıldı, nlı.alllllamelcr yapıldı " 

millt hakimiyetin teeHU.Üne çahtılda, 

fakat bu nıenhuı tegalHtp hlHI ...e fena

hkta bununla at bqı giden " rilfvet ., 

meaeleel bir tllrHl kaldınlmadı. 

Hatta daha IJerl (iderek diyeblllrla 

ki mllterallibenin bilhaHa kUçük yer• 

lerde lnıanlar araatnda her zaman ve 

dalma mllmtaı. ve mDıteına bir mevki
leri bile vardır. Bu gibiler ekseriyetle 

yUklek tahılyetlerle konUfmantn yolunu 

da bulurlar ve herkeaten fula htlrmet 

görürler. Ke1k.In dilleri hakkı için ber

kH hiı.metlerlae koşar, memurlar 
eıarlae bakar. 

Bergamaı TURAN 

CEVAPLARIMIZ: 

Boluda Doğaa Beyeı 

1 - Tefrikanuztn kitap halinde 
çıkması aonra dllşUnülecek meıeledir. 

2 - Boluya ait fatofraf gönderirıe· 
nh müteşekkir oluruz. 

3 - lbrahlm Hilmi küttlpanesine 
mUracaat ediıllz. 

----~Yarın akşam tam saat 21,30 da-----
OPERA SİNEMASI 

.... . '.· . : ·~ .. 
Yeni mevsim temsillerine 

(DOLORES DEL I:İO) tarafından temsil edİl!nif 
EVANJELIN 

nam muhteşem sesli ve şarkılı film ile başlıyor. Bu meşhur 
aan'atkir, bu filmde bilhassa AL. JOLSON tarafından 

bestelenmiş Fransızca bir şarkı taganni ediyor. 
.. ____ ilaveten: sazın dünya havadisleri -----

Sinema alemi "Edwina Bootb" lamiade yeal bir Jdaıa kuaallL&ftlt' 
Bu ıan'atkir ıesli filimde en çok muvaffak olanlardan biridir. 

* Son Posta'nın Bil1necesi -t' 

Halledilen Bilmecemiz Yeni 

AŞAÔ/: 

1 - Sinema t~ridi (4) seya- 6 - Ne? (2) ıören (3} bir ~ 
bat klğı<lı (4) çac7k ~ Zıphyaa hayvaa (4) bot' 

2 - Öldüren (S) cunu verir (4) ~ 
3 - Candan çalışan (7) 8 -- Tekerlekli (S) örülmDf ( 

9 - Ansızın karıılaşma (7) 
4 - GiderM .. k ( S) nihayeti 10 _ Meşhur bir matör (S) ~.k 

olmıyan (5) 11 - illetli (4) uykuda gor 

YARIN AKŞAM 

ELHAMRA SİNEMASI 

S - Süt ambarı (4) kibar (4) len (4) 

==----==-------------=--=.-.---~o:..==-======-===-=r:#P~ 

BiR 
Yeni mevsim temsillerine 

KADIN YALANI 
En ltGynk Fraıuızea ıör.16 filmi ile bathyor. Heyeti temailiyeıi 
battndaı LOUİSE LAGRANGE, PAUL CAPELLANf ve BOUCOT 
vardu. hiveten: En mühim FOKS JURNAL il hazır dünya 
1Gunu Slnemada bir yenilik ( MICKEYMOUSE ) canh ve ıeali 

resimler, kahkaha 
Paramount filmidir 

Muhrik ve tatlı sesli 
(Aşk zambağı yıldızı) L U P E V E L E Z 

KURT ŞARI<:ISI 
Filminde (GAR Y C O O P ER) e en müessir tangofU 

teganni edecektir. 

el< yakında Meleksinemasınd 



İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •. 

Cemal Pş.nın Suriye' d~ Neşrettiği 
Fermanlar Nasıl Şeylerdi ? ... 

Bunlardan Vükela Meclisinin Hiç Haberi Yok Mu İdi? 
lf_~e~ düşünüyordum : Sabık bir sua1 daha sordu: tacirlerini, cşrahnı ılirgüne 
..,~ nazın Şükrü bey, va- - Bu adamlar asıldlklan göndereceğini ilin etmişti. 
tanın hayatile alakadar birçok zaman Suriyede henüz muha- Buna karşı vükela meclisinde 
&ualler karşısında kem kUm rebe yoktu. Bılakis her yer bir itiraz yapılmadı mı? 
t~ği halde Diyanbekir valisi- gibi orası da sükWıet içinde Bu sual Şükrü beyi bomba 
ilin muammalı işlerini açıkça idi. gibi patlatb ve: 
llılatmakta hi~ tereddilt etmC"T Böyle olduğu halde orada - Bundan malümatım yok-
llıişti. bu adamların, irade alınma- tur. Dahiliye nazırına sorunuz! 

Acaba niçin?... D6rt uzun dan asılmalarına neden lilıum diyip kesti. 
harp senesi esnasında bir tas- g6riilmüşm?Bu adamlarla bera- Bu münakaşa belki daha 
~ çorba içtikleri halde bu ber bir de Ayan azaası asıldığım çok uziyabilirdi. Esasen biz de 
iftaat, hayli manalı ve muam- tabii habrlarıınız. Bu hareket kafi derecede tenevvür etmiş
ltlalı değil midir ? kabinede nasıl bir tesir uyan- tik. Arbk işi uzatmıya lüzum 

lcu Yanımda oturan arkadaşın dınnıştır? Bunu anlamak isti- yoktu. Bunu takdir eden reis, 
lağına eğildim : yorum. 

Y k d d. nf ti B al k d Şüı-"- albncı suale geçerek Şükrü - o sa, e ım, me aa er u su arşısın a K.rU d 
ar d • kıld v Beye şunları sor u: asın a vaktile bir çarpışma beyin canının haylı sı ıgını d b. k 
Jtıı oldu ?.. anlamak için fazla keramet ı -Harp e~asın a ır~ 

Bugün memlekette iyi bir sahibi olmıya lfizum yoktu. memleketlerimız düşman ~lıne 
llıevki sahibi olan arkada- Belli idi ki Şükrü bey kızmıştı düştüğü halde bunlara daır ne 
fını benim bu imalı sözüme ve o kızgınlıkla da şu cevabı meb 'usan meclisine, ne de hal
•adece güldü. verdi : ka hiçbir malümat verilme-, 

Şükrü Bey bu dedikodu u - Her memlekette olduğu miştir. 
~~~ahı vermekle belki de keı-- sıibi "bizde de divanı harplerin Mağlubiyetlerimiz, mevki 
htsınin ve arkadaşlannın i ~- kararları kat'idir. istinaf ve hırs ve korkusile gizlenmiştir. 
•nı sebeplerini teşkil edt'n temyiz gibi usullerle alakalan Takriri veren arkadaşımızın bu 

:.
1 

meseleleri ~~turına~ yoktur. Ve ıu noktayı bilhassa iddiasına ne buyuracaksınız? 
•yordu. Fakat Kudus meb - işaret etmek isterim ki bir B gün Şiik - beyın" lisanm-

Uau R B · b" alil u ru ~ agıp eyın. ır s.u. .e 1 nazır divanı harplerin karar- da hiç tutukluk yoktu. Ce-
mcseleye yemden gırıl<lı. lAn karşısında itiraz hakkına ı b. 'b" • arkasına 

R b S · 'd -1) • vap anm ın ın 
lakı agıpf . ealy - lurıye e ır malik değildir. Şu halde bu sıralamak hususunda hiç güç-

nı acı ar o muş, asa- 1 k b. d d · k >'İşin ihlAI d"I • d h' ı.. • karar ar a ıne e e şu veya lük çekmiyordu. Netekim, en-
a e ı mesın e ıçoır b b 1 tk'k dil ı· d kabah tl . h" b' t . u se ep e te ı e emez.. di aklınca, bu sua ın e al-

a erı ve iÇ ır esır- s· b" .. l ·ı 'f d d d b leri 1 d 
1 1 

ıze ır cum e ı e ı a e e e- bnda kalma ı ve ıu ceva ı 

V 
o mıyan a am ar ası mışb. ... . o· harp karar verir. di· 

Uk IA ı· . . b . l d yım. ıvanı ver • e a mec ısının u ış er en Ol 'd 
haberi var midi? ur, g~ er. . - Efendim, harbe ait ha-

Şükrü bey - Bu, ihtimal ki Müthış! .. Sabık Maarıf nazın diselerin en küçüğünden bile 
kumandanların ellerinde bulu- ateş saçıyordu. Bu sefer ya- düşman pek büyük istifadeler 
ilan kanuna göre yapılmıştır. nımdaki arkadaşım bana dön- temin edebilir. Eğer ortada 
Çtinkü kumandanlann bu hu- dü ve J:tulağıma fısıldadı: giılenmiş birşey varsa bu 
!SUsta geniş salahiyetleri var- - Sabık nazırın elinde bir düşünce ile yapıldığını kabul 
dı. Esasen asayişi bozanların tahta kılıç eksik: etmeliyiz. Ve bu iş yalnız bizde 
llılıhakcmesi divanı harplerde Şimdi ( Aıir ) meb'usu Seyit değil her memlekette, hem de 
ı9riilürdu. Ali Haydar Bey soruyordu: esas kaide olarak kabul olun-

Acele zamanlarında ise di- - Dördüncü ordu kuman- muştur. Bunu Almanlar da ::n• harplerin her türlü karar- danı kanunu esasiye muhalif böyle yapıyorlardı. 
::_r1 ~adişahın iradesi almma- olarak bir talnm fermanlar Sonra, bu ıual sorulurken 
~n ınfaz olunabilirdi. neşretmiş, albn para ile kiğıt ileri silrillen mevki ve sandal-

. Bu cevap Ragıp Beyi tat- arasındaki farla izale etme- ye korkusu da varit değildir. 
tnın etmemiş olacak ki şöyle dikleri takdirde Oç villyetin Bunu kabul etmiyorum. 

Yarın : Harbin Üçüncü Senesinde İstanbulda 
Yakalanan Telsiz Telgraf Kimin Hesabına İşliyordu. 

I<. a r m a n y o l a c ı la r •• Şek~rli Madde-
1 er ı n Tetkiki 

İki Adam Bir Kızın 

Beşi birliklerini Kaph 
l' Sanıatya'da oturan Müzey- şiddetli tokatlar indirerek kıu 
~~ hanım isminde bir kadın- sersemlettikten sonra boynun
b· gtıın 18 yaşlarında Nüzhet daki beşibiryerdeleri koparmış 
d illlıın isminde bir yeğeni var- ve Samatya istasyonuna doğru 
fa~· .~u kız Y edikulede bir ağ 1 koşmaya başlamışlardır. Nüzhet au:1 

•• ~sında ~~lı~ıyor: H~r Hanım orada düşmüş ve ba
l' ogle yemegını evınde yı-

tl"e,k tekrar ç.alışmıya dönli- yılmışbr. 
)ol". Dün saat ikide evinde Hadiseyi hah er alan yengesi 
.Yttneğini yemiş işine avdet Bedia Hanım arkadan koşmu§, 
tdcrken yengesi Bedia hanı- heriflerin pqini bırakmıyarak 
:ın beşibiryerdelerini boy- takip eden halk ile birlikte 
~ talanq. Samatya istasyonuna girmif, 

J;' ~anında arkadaşı Matmazel bunlardan birini yakalamak 
<>tiJ..~ ile imrahor caddesinden istemiştir. 

:~.erl~rlcen yanlarına asker Bu adam ceketinin kolun
b taclı iki kioi yaklqDllf. dan çıkardığl saldırma ile Be-
i ~ardan birisi bahriye di- dia Hanımı tehdit ederek 
tr~e piyade elbisesi giymiştir. trene atlamak istemiı ise de 

lanı nha bir yere geldikleri Zeytinburnu fabrikası memur
•d an hemen bahriye elbiseli lanndan bir zat yardıma 

Citn kııın üzerine ablmlf ve koımUf ve adam trenden in-

Şekerli . maddelerde bazı 
tiiccarlann sakkarin kullandık
lan anlaşılmaktadır. Ticaret 
odası şekerli maddelerde bu 

gibi sahtekarlığın önfinü almak 

ve miltecasirleri cezalandır
mak için bir şekerli madde 

tetkik komisyonu teşkil 

etmiştir. Komisyon 10 EyliU 
930 tarihinde Ticaret odasında 

toplanacak, bu gibi işlerle 
meşgul olacaktu. 

dirilmiştir. Arkadqı trenle 
kaçmıştır. 

Nfizhet H. bayıldığı için Sa
matya eczanesine nakledilerek 
uzunca ıilren tedaviden sonra 
ayılabilmiştir. Karmanyolacı 

polise teslim edilmftir. Beıi
blryerdeler ise arkadaşı tara
fından kaçınlmıttır. 

Bu adamm Trabzon vapu
runda çalıştığını ve isminin de 
Ali olduğunu söylüyorsa da 
ı3ziinden şilphe edilmektedir. 

Sayfa "1 

Müreftede... HAKlKJ HAVA]" HİKı\ YELERlNDiN: 17 - ___ _...__ 

Bir Dilim Ekmek İçin : 
Üzümcüler Dertlerine 

Çare istiyorlar 
-----

MOrefte, 7 - Seyyar üzüm 
satıcılarının kaşe başlannda ve 
sokaklarda üzüm satmaları 1 
menedildiğinden üzümlerin sa- j 

Genç Yaşımda Sefil, 
Perişan Olmuştum! 

tılmadığına dair telgraflar aldık. 
2 Mallanmız elimizdedir Esasen 1 

8
. . - 'f-· b d 

M .. '-! __ t • b. "d • • d \ ır gün vazı emın aşın a 
usıura m ısar ı aresınm e ik k d . ld" YO •. d 

bir hayli gadrine uğramış olan b e~'k arb~şımk gde ı. dızun'lke 
b'ıl f · t d.. .. . Uyu ır e er var , ı 

ı er, ena vazıye e uşecegız. . 
T 1 .. .. ı · · · k 1 bakışta felaketı anladım. op anan uzum erımız ıs e e- . . 
l d "rü • hk.I\. b" Kardeşım, gözyaşlarım gıı.-er e çu mıye ma um ır I . al k 
hale geldi. emıye Ç ışara : 

Alakadar makaıillann dert- - Annem seni çağırıyor, 
lerimizle meşgul olmalanm dedi. 
rica ediyoruz.. Anneciğimi son defa olmak 

üzere görmiye gitmiştim. Can 
Mürefte üzümcü halkı namına 

Muhtar Ali çekişıyordu. Bir arabaya atlı-
yarak son süratle eve gittim, 
fakat, zavallı anacığımın vücu
du soğumıya başlamıştı bile. 
.. Anne,. diye haykırarak soğuk 
cesedine sarıldım. 

Maarif Tayinleri 
İstanbul erkek lisesi fizik 

muallimi Hikmet beyin mual

limliğe naklinden dolayı inhilal 
edn (50) lira ücretli pansiyon 

müdür muavinliğine İstanbul 
lisesi müdür muavini Behçet 
bey; Pertevniyal erkek lisesi 
doktorluğuna Kabataş erkek 

lisesi doktorluğundan açıkta 
kalan Turgut B. tayin edil
mişlerdir. 

Balıkçılık işleri 

Ertesi gün onu k.ll'a top· 
rağa bırakmışbk. Artık evimiz 
de ıssız bir mezarlığa dön
m üştü. 

Annemizi kaybettiğimizden 
yirmi beş gün sonra babamız 
evlendi. Bu sefer aldığı kadın 
kendisinden çok küçük,adeta 
çocuk denecek yaştaydı. 

Babam evlenince daha iyi 
anladım ki. zavallı annemin 
ölümünü dört gözle bekliyor

Balıkçıbk mütehassw M. muş ve bunun üzerine ona 
Berman Marmara adasındaki karşı daha bilyük bir kin duy
balıkçılık mektebinin Baltali- dum. 
manına nakline lüzum göster- Kardeşime çok acıyordum. 
diğinden mektebin Baltalima- Çlinkü anne tefkatine en 
nına nakli muhakkak gibidir. muhtaç yaşındaydı ve istik
Seçildiklerini evvelce yazdığı- bali benimkinden daha karan
mız on gence mütehassıs den ı bktı. Onu da san'ata vermek 
gösterecektir. istediler. Fakat masrafını der-

uhte edece;imi söyledim, ısrar 
ettim ve onu mektebe koy
durdum. 

Fakat bunun üzerine bü
yük bir felaket daha baş gös· 
terdi ve beni ifimden çıkar
dılar. 

Bu felaket beni beynimden 
vurdu. Çünkü arbk babamın 

eline bakacaktım. Vekaletin bir 
emri, on sekiz yaşını ikmal 
etmiyen gençlerin vazifesine 
nihayet vardiği için ekmeğim
den olmuştum. 

Hayatım alb ay büyük bir 
keder içinde geçti. iş bulmak 
için baş vurmadıfım yer Jrn)
madı. 

Yok, 'yok. 

Parasızlık, sefalet, babamın 
suratı beni yeisten yeise ab
yordu. Kardeşime de bakılmı
yor, mektep masrafları veril
miyordu. 

Bir gün babam beni fena 
halde tahkir etti, başıma kan 
çıktı, artık bu adamla bir çah 
altında oturamıyacağımı anlıya
rak alıp başımı evden çıktım. 
Nereye gideceğimi hiç bilmi· 
yordum, köylere doğru vürü
dfim, eski bir kulübenin önün
de bir ihtiyara tesadüf ettim. 
Açlık baş gösterdiği için on
dan bir dilim ekmek dilen
miye karar verdim. 

l Arkası var ) 

1 ; : 
Bugünü Meselelerinden 

ı 
[ Bat tarafı 1 inci nyfada J 

ı 
, Halbuki Hayri B. şekerleri 

vadesi hulul ettiği zaman tes
lim edememiş ve bu mühlet 

.I> 

iki defa temdit edilmiştir. Bu 
~!isamaha niçin yapılmışbr? 
Şakir B. buna cevap vermiyorlar. 

3 - Şakir B. Hayri be
yin Büyükadadaki evinde de
ğil kendi kiraladığı evde 
oturduğunu söylüyor. 

Biz iddia ediyoruz : Şakir 
bey 1928 senesinde Büyüka
dada Hayri beyin ! · stos 
yokuşundaki köşkilnde otur
muştur. Bunu yalnız biz de
ğil, bütün adalılar bilir. 

4 - Şakir bey şarka gi
den ve hazineye yanm mil
yondan fazla bir ziyanı mu
cip olan şeker meselesinde 
Hayri beyin hiçbir alakası 
olmadığım ve kendisinin de 
o vakit lstanbulda bulunma
dığını söylüyor. 

Biz bu işte Hayri Beyin 
alakası olduğunu söylt"medik. 
Yalnız bu iş yapıldığı zaman 
Şakir Beyin Şeker inhisan 
idare meclisi reisi bulunduğu
nu iddia ettik. Şakir Beyjn 
o vakit l.tanbul'da bulunma
ması onu mes'uliyetten ve he
sap vermekten kurtaramaz . 

5 - Şakir Bey diyor ki: 
Alpullu Şeker fabrikasının 
sermayesi ( 750,000 ) liradır. 
Alpullu ıekcr ve ispirto fab
rikalan ise ilç milyon lira
dan fazla kıymettedir. Bu 
faila sermayeyi ıirket hnkô
met ve milli bankalardan 
temin etmiştir. 

Biz de ayni şeyi iddia edi
yoruz ve diyoruz ki, (750) bin 
lira için üç milyon lira kredi 
aç<>n 1--nngi müessesedir? Dün· 

yada buna benzer bir mua
mele var mıdır? Hükiimet bu 
iJe hiç denilecek bir faizle 
devletin parasındar. ild 'b.uçuk 
milyon lira vermiştir. 

Bu para ile kurul~n ve bu 
para sayesinde kir eden fab
rika, devlete kir olarü ne 
vermiştir? Biltün kir 750 bin 
lira üzerinden taksim edil
memit midir? Bu sayede hisse
darlar bu sene yüzde (45) kir 
almamışlar mıdır? Bu halkın 
devlete verdiği vergi hususi 
menfaatleri zengin etmek iç!n 
mi verilmiştir.? 

6 - Şakir bey bu fabrikayı 
teşviki sanayi kanununun yar
dımile yaptığım ve bunu bir 
hizmet addettiğini, başkala
rının da böyle fabrikalar yap
masını temenni ettiğini söy
lüyor. 

Biz iddia ediyoruz ki dev
let bu şeker f abrikalan yü
ziinden beş milyon lira ziyan 
etmiştir. Devlete bu kadar 
pahalıya mal olan ve balkın 
sırtına bu kadar büyük bir 
yilk yükliyen bu fabrikalann 
bili yapılmasını ne cesaretle 
tavsiye ediyoraunuz? lktısat 
vekili olarak bunu sizden 
işitmeli midik? 

7 - Şakir Bey fabrikanın 
Trakya halkı için faydalı 
olduğunu s6ylllyor. 

Biz iddia ediyonız ki fay
dası olmam~br. Fabrika tesis 
edilmeden köylüuün bükUnıe
te bir milyon lira borcu var
dı. Bugün köylibıiln guıe hü
kümete bir milyon lira borcu 
vardır, fazla olarak ta fabrika
ya bir o kadar borçJar.mışbr. 
Kiiylüye verildiği iddia edilen 
avanslann bir kısmı Hayri 

beyin traktörlerini ·ve pulluklannı 

sürmek için, bir kısmı da 
pancar tohumu şeklinde Hayri 
beye iş yaptırmak için veril
miftir. Bu avanslardan köylil 
d~ğil, Hayri bey istifade et
miştir. 

Buraya kadar Şakir Beyin 
verdiği cevaplan tahlil ettik. 
Şimdi de Şakir Beyin cevap
aız bıraktığı sualleri tekrar 
edelim: 

1 - Şir!ıtet lehine yapılan 
istimlikJarda gerek hazinenin 
gerek efradın hukuku zarar 
görmüştür. Kırklareli varidatı 
hususiyesine ait olan 300 bin 
liralık Sarmısaklı çiftliği (29) 
bin Ji.·aya alınmışbr. Bunun 
gibi birkaç misal daha vardır. 

• 
2 - Manevi tesir ve avans 

vadile Alpulluda köylüye sa
hlan traktör ve pullukların 
Türkiye mümessilleri Hayri ve 
Şakir Beylerdir. 

3 - Şakir Bey şeker in
hisarı meclisi idare reisi bu
lunduğu zaman Karsa gönde
rilmek üzere Ruf'llardan alınan 
şekerlerden huine IAakaJ ya· 
rım mılyon zarara uğramışbr. 
Bunun mes'ulü kimdir? 

• 4 - 1928 senesinde Şakir 
Bey biltçe encümeni reisi bu
lunduğu zaman Alpullu şeker 
fabrikasına bir milyon liralık 
avans verildiği söylenmektedir. 
Bu pnra kimin emrile verilmi • 
tir. 

Yarın da traktör işine ait 
<eve plan tetkik edeceğiz. 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavii elektriki 
laboratuvnrı : Karaköy Topçuhn 

• ilddesi No. 34 
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ez ..,. • " YAGJ Düny8ıiin en nefis ve en leziz yağıdır 
Arbk yemeklerde, aalatalarda, tathlarda pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yatı istimal ediniz, Cünki pek saf ve halistir. Şerbet ıibi tatlıdır. Hamlziyeti yoktur. Bakkallard" 
aldıjinız fiatten daha ucuzdur. Mahlut yağlardan tevakki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kin akıldır. Bilbusa içmek ıuretile Huan zeytin J•iım doktorW 
tavsiye etmektedirler. Kum, tq, b6brek ve bilhassa karaciğer, safra sanlık hutabklannda bol bol Huan zeytin yaj1 içiniz. Kiloluk tifelerde 80, bir Ye bet ye daha bQytlk tenekelerde ... 
okk .. 100 kuruştur. Hasan Ecza depoıudur. 

~:::;:::FOSFATLI ARK MALT Hülasası kullanın Her eczanede sabi 

Birinci sınıf terzi · 
Hazır ve sipariş üzerine son 
moda kadın elbisesi yapan bi
rinci sınıf bir .ecnebi terzi iş 
arıyor. Beyoğlu : 1620 numara-

ya müracaat ediniz 

Mersedes 
Büro makinelerinin (yazı makineleri, elektrikle yazı maki

neleri, hesap makineleri, elektrikle muhasebe makineleri.) 
Türkiye umum vekiletini lstanbul'da Ziyaeddin Sait Bey 

deruhte ederek işe başlamlfbr. Taşra vekaletlerine ihtiyaç 
vardır. Talip olanlann Birincl Vakıf Hanında Ziyaeddin Sait 
B. ile muhabere ederek ıeraiti anlamalan rica ve ilin olunur. 

Tayyare Pigankosu 
YEVMiYE 
ZENGiN 

S KURUŞ VEREREK 
OLMAK iSTERSENiZ : 

TAYYARE PIYANKOSU BiLETiNi ALiNiZ 
~~ro11 11 Eylül 1930 dadır ... 

BÜYÜK iKRAMiYE 35000 LİRADIR 

HOLODYA SULARI 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HAYAT SİGORTASIDIR 
Münhasıran kibar ma .. azalarda bulunur. 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Miltehassısı 
Muayenehaneılni Ankara cad

deıi hilkumet konajı civarında 
~ski ikdam yurdu karı111nda 
71 numarala daireye nakletmittir. 

Her gün birden ikiye, dört' 
buçuktan akşama kadar. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 

latanbul ikinci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz. ve H

blmuı mukarrer olan cevizden 
mamul aedef kakmalı (aynalı do
lap, sandalye, yazıhane maaaaı, 
koltuk ) maruken kanepe ideal 
yan makineıl, bir adet demir 
kaaa dCMya dolabı 11 • 9 - 930 
tarihine milaadif perşembe 1rünü 
saat 10 dan ltibaran Galata' da 
Agopyan hanında 9 • 10 No.b 
dairede açık nrbrma Ue aablaca• 
jından talip olanların 930 • 321 
doıya numaraıını hamilen mahal· 
linde hu.ır bulunacak memuruna 
milracaatlan ilin olunur. 

Dahili, intani hutalar, bakteri· 
yolojik ve patolojik muayeneleri Dr. Horhoroni 
Ankara caddesinde vilayet karşı-
sında ıs No.da kabul etmektedir. Beyoğlu Mektep sokak No. 
Muayenehane ı Telefon lstanbul 2323 35, muayene sabahtan aktama 

._ık•a•met•'•'bı-•ı -'•' __ ,._2.2361111!11 1 kadar 

Yeni Mevsim Yaklaşb , 

Bu münasebetle Ga1- •- .J., Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde hfiyük mahallebİciDİll lstWıcle 

• 
1 • 

.Büyük Elbise Fabrikası 
En mnkemmel kumaşlardan en son modaya muvahk ve kusursuz biçimde olarak imal edilmlt zengin 

ve mütenevvi çeşitlerde mlintehap elbiseler muhterem m(işterilerinia 
enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS 
lngiliz muşambaları 
Kabilitebdil muşambalar 
Muşambalar bivertın utw 
Muta .. balar ln~tıls 

9 ı / 2 :üı:.'!:: 

14 
112 " 

19 1
/2 " 

17 1
/2 " 

Deri taldldl muh- M b J 
tellf renklerde uşam a ar 

Son moda biçimde M b ) 
ve kablll tebdU UŞam a ar 

Maht;~t.'rd~~lerde Trençkotlar 

13 1
/, n 

14 1
/, n 

17 1
/., 

" biçimi kumaılardaa 

Gabardin pardesüler 
MUFLON iLE 25 

1
/2 " 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 4 11, 
" Bivertin muşambalar 7 1

/, 

Metbur MandeJberg marka empermeablllze 29 1 /
2 Gabardin pardesüler " " 

Trençkotlar 9 .,, Mandelberg pardesüler 37 1/
2 

muflon ile .. 
Trençkotlar muflon ile 13 1

/2 
lngiliz biçimi kumaşlardan 22 1

/2 
PARDES0LER 

,, 
n 

Trençkotlar 17 1
/ 2 ,, Yünlü paltolar 9 1

/, n 
iyi cins yünlü paltolar 13 1

/ 2 " Ayol zamanda erkeklere mahauı gayet tik 
pardeıüler, paltolar, kostümler, ve mupmbalann 
mGntehap çqttleri ve hanımlara mahsus mantolar ve 
ipekli mutambalann mlltenevvl çe;itleri mevcuttur. 

!;!~~.b!~ Kostümler 14 112 ,. 
1:.b'"'!e:lı~~:· Köstümler 18 1

/ 2 " 

VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez. acentesi: Galata köp· 

rü ba~ında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi : Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. lat. 2740 

Mersin sürat postası 
(İnebolu) vapuru 10 Ey

lül ç.arşam b a ıı de 
Galata Rıhbmmdan kal
karak Çanakkale , İzmir, 
Küllük, F etbiye, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
gidecek ve dönUşte Taşucu, 
Anamur, Alaiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllül::, iz. 
mire uğnyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

Trabzon ikinci 

postası 

(Ankara) V~puru 1 l Ey
UU )>f'rtembe akşamı Ga
lata nhbmından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek ve danüşte Pa
zar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon, Polathane, 
Görele, Gireson, Ordu, F at
sa, Samsun, Sinop, lnebo· 
lu'ya uğnyarak gelecektir . 

Toptan Fiatına Perakende Sabş 

----• Saraçhane Bqında Horhor Caddesinde Münlir Paşa konağında ----· 

Leyli ve H • L• J • ~~ız ve 
nehari aynye ıse erı erkek 

~a, ilk, orta ve lise kısımlar! vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayn kısımlardadır. Bütllıı 
sınıfları mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihti
mam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine 

.. -•·--• ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. _____ ,,, 

Hilaliahmer Afyonkarahisar maden suyu satıf 
deposundan: 

Sirkecide Nur hanındaki Kara
hisar maden suyu sabş deposunu 
bu keıTe Y enipostane karşısında 
eski Zaptiye sokağında 20 numa
raya nakletmiştir. Telefon Istan
bul: 2653 
...-------' k:d~~ar B f Ç K f YURDU Müdürlüğündeısl 
Doğum ve kadın hastalıkları 18 inci ders senesi için DİVANYQLU T~ 

mlltehaS81Sİ talebe kaydına başlanmıfbr. ~ 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HilAliahmer binası 

No. 1 O Telefon İst. 2622 

At yanşlan 
Veli Ef. dide 12 eylül cuma 
Son hafta, Sipahi ocağının iştirakile. 

Trenler, l>üfe, bahsi müşterek 

, 

ı 


