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8'a mektupta Gui HL lifle 
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"Re•ml fHIZİfem dolagı•İl• 
M- 6aıJba Ciimluıriget Halk 
Julc.aının umumi reislilinl 
/ilen ifa etmemelctt1gim. F'ilt 
rig•t ismet Pqa tarafın-
11 .. ifa olruuna/dadır. Rei.1-
t:iimluır fHIZi/esinin lalltı111ut
"- bizzat teılcil flltifiirı 
Ciimhuriget H•llc Jırluıa 
ri.gGSetini filen ifa edeoillim 
tabiidir. Biigülc Mili« nıec
lı.imle, •illet """""81tai,,. 

' illet iıleri..U. ..,.,.., .,,,..,_ 
le rniinalc"f'dl w lıü$11iJ 

niget sahibi Mttların ""/11-
k.lann iç#Juıtl•ını erlaJ/lı 
koyarak •illtllln ili IAell"! 

C(, !ttffURIYET, TO~ 
MILtETININ YED 
EMANETi DE 1 



Son Günlerin 
Neşriyatı Ve 

Halk 

"9,, uncu Tertip Tayyare Piyankosunun 
. * * it 

Son günlerin neşriyatı ve ef· 
kin umumiyeye hitaben matbu
atta yapılan tebliğler üzerine halk 
arasında hasıl Qlan fikirleri tesbit 
•tmeyi muvafık gör:dük ve mutlak 
olarak vaziyet hakkında nn dü
~ğünü tesadüf ettiğimiz şehir 
efradına •ord . Al.dığımıs evap- 1 

1 Ke~idesine B ·· Başlandı 
B gun Ôğle<len c_o ra a~ .. lfünun SalOOunda (9) un ıı Tertip Tayyare 
Piyankosunun Jkinci Keşidesine Başl~nmış ıı. Bugün Çekilen 

Numaraları Aşağıya Sıra ile Yazıyoruz. 
..,._, .a~ 111ill.ardır; 

Rauf B. (Beşiktaş, Hasfırın 
sokak, 25) 

- Ortada ir fo·kaladelik 
yoktur'. Aalkın büyuk Gaziye 
olan ezeli muhabbeti anan if 

ıra 

~::ev:U~za s ola:!lir. 51228 
lzmir hadistleri dolayJBile 

serbest ve fakat memleket f 5 L• 
düşüncesi ile yuı yazan gaze- 2 00 ra 
teler hakkında şiddetli dav- ' 
ranmak cümhuriyeti müteessir k } 
eder. azanan ar 

Türk inkılapçıları, siyasi 
tesamuha ve cümhuriyetin ser
bes.t münakaşacılığına alışma
lıdırlar. 

* İlyas B. (Vefada, Kitipsinan 
mahallesinde Çeşme karşısında, 

- Gazetelerde, balkı hükü
met aleyhine tahrik edici hiç 
bir yuı ve nqriyat prmedim. 

* Rıza B. (Rıhbm caddesı"71-1) 

16160 . 
59540 
1000 Lira 
kazananlar 

- Ben ortada bir fevkall-
46698 48758 35272 delik g6rmü1orum. 

Mes'uP.B, (tefiktq, vaıde- 13016 24147 41246 
çeşmesr, Dibekhane sokağın- 15159 6113 48955 
da 16) 

- Gerek gazetelerin neşri- 350 Lira 
yatında ve gerek lzmirddd 
tezala6ratta cllmh1D'İftt alevh· 
ı:arugı yoktur. Belki memlekette kazananlar 

59011 13303 

43070 T57f2 51949 34607 
19868 25982 38759 41ö49 
16155 21517 52245 43095 
13977 55240 1664 41874 
53297 46237 34906 42001 
57972 49698 10005 10400 

60 ı:f) 

kazananlar 
11 I09' 44804 2390 
4121 45930 52277 

33349 25632 15669 13441 
17669 43579 12243 13568 ' 
27615 31415 6282 50919 
25930 20658 29588 31036 

66 ı 45203 208 42639 

9811 16843 58314 26788 
40394 
30670 
46505 

24825 

56f72 8971 
16445 18495 
57573 30354 
15812 10624 

59746 

6244 
52041 

32234 

56719 21996 56024 51491 3l430 45175 54692 31782 
19123 10361 45067 31083 

43219 29895 18783 1180 
54633 8807 14343 25022 

52930 54309 54099 53016 19802 31012 38511 18796 
19620 20550 55541 40279 J 1130 56787 8162 48889 
49773 ~ 43282 30368 6904 22909 262-48 7375 
a6210 42791 45442 58889 51381 42173 13722 48407 
8020 12019 22258 24386 45286 58234 55385 

47194 23736 14955 27365 6133 4081 52581 2~67 
10897 21263 24451 18680 25986 32170 38760 26074 
59435 15'163 29377 38087 146814 42507 50288 1769 
11235 13010 45968 54712 6814 13630 39616 7916 
19518 54721 38353 11494 39361 35831 '51754 10342 
8488 7410 54222 55485 4189 18407 45727 47715 

209'ıl 4788 50769 23130 16529 2951 52858 46135 
31586 29300 34650 50124 
31008 47188 3610 40611 ~217 '33222 42867 50856 
27444 52373 3578 8961 32306 16334 13073 47327 

cümlıuriyeti yerlqtirmek endi- 40900 48728 J ı 424 
şesi vardır. Cümhuriyet şu 

22
3()6 

30884 29067 
31909 977 42006 12315 26701 48400 21082 27520 2420'l 

veya bu fırkanın değil; Tiirk 
milletinin malı olmuştur. O, 

44789 . =; •• 49072 3798 t 197 43 24109 
•5656 Ray Ustünde 21sı2 6092 2914 42439 

inkişaf edecektir. 

~ 
Ihsan Bey(Eyipte, Nişancada) 
- Ortada hiçbir fevkala-

11177 
23268 
40340 
43a)6 

-46732 48747 
794 9143 

8095 35963 
758 

36189 
14748 

delilc yoktur. Bugünkü ahval Kocasının Başını yardı 
hrka mücadelelerinin tabü icap-
landır. Harekatı takip ve ida- Fındıklıda oturan Ahmet 
re edecek ola.ıı gü2ide zümre ihsan efendi, aı1esi ile dar
kuvvetli bir terbiyei fiyuiye gınmış. Dün akşam kapııun 
saye~inde her türltı ihtilatata geç açılmasına kızmış, söy
manı olur. r lenmiye başlamış. Bu sırada 

Konservatuvar 1 kadın hiddete gelmiş, eliDe 
geçirdiği bir demir parçasmı 

Konservatuvarın kadrosu pencereden atarak kocasııun 
genişletilm~ktedir. Kayi~c:'e j başını yarmıştır. Erkek bas-
on beş eylülde, derslere bırın-

1 
t kadın tevkifane•e 

• t · · ilk gü .. b 1 aoeye, ~ 
cı eşıımn nu aş ana- .. d ·ı •şt• 

k 
gon erı mı ır. 

ca tır. 

-'ir Kadın Ölmek istedi 
Dün saat (12, 17) de Pen

cliğe gelmekte olan 24 numa-
rah tren Kartaldan ayrildık
t an sonra çimento fabrikası 
civannda birdenbire rayların 
.izerine bir kadın atılmışbr. 

Kadının bu hareketini gören 
makinist derhal treni durdur
nıuş ve kadın rayların tiı.e-
• inden kaldınlmıştır. Tahkikat 
neticesine göre bu kadmnı 
Makbule atlı ve bir erkek ta
Fafından aldatılmıf bir biçare 
lduğu anlaşılmışbr. Mah.ke

-neye gitmiş, kaybetmiştir. Ljte 
bundan sonradır ki kendini 
öldürnıiye karar vermiş, bu 
elim teşebbüse atılmıştır. 

10557 21180 19481 

55386 28110 11786 28956 
23865 33675 41755 48810 

40 Lira 
kazananlar 

34004 56976 att84 52815 
43184 39930 136 563.33 
24032 2600 39558 38467 
3587 4 32857 3()319 19546 

6097 1057 23345 19711 
17893 25644 28662 3482 
35937 57345 9017 
53584 54810 37409 53387 
17068 59250 13376 23364 

58386 
34814 1151 

28628 
40173 

21031 
27052 

• 
~~ 

19253 
48317 
51095 
35542 
56027 

38146 
25831 

~ 

24354 

15131 
30912 
5438 
9329 

56167 43376 24646 
3739 25898 48572 

13706 55596 15598 50974 
34658 32393 55989 26073 
7859 48536 15141 42107 

45744 2124 51830 17651 
40887 21979 38841 7478 
58855 47776 
14001 

91 

ı 3026 ı 2289 3037 
816 56854 48410 

6181 22204 51187 11068 
25971 51816 7163 34978 

3645 28230 25331 45447 
50055 387 48 52915 17 449 

5084 42701 17144 8340 
19728 30244 56947 24623 
13150 25798 40518 37398 

1464 15890 19570 35266 
12214 34129 47564 43719 
45763 33433 40558 54828 

31320 16344 54653 47005 

27242 48070 34556 46021 

33591 20049 19374 17357 
18563 22578 42281 59241 
12166 52 SA 86 
19240 36006 44759 
31f83 53718 20336 
22970 5:635 50010 
44449 23709 45876 

19799 
50994 
~..3623 

15732 
11337 
5085 

2440 57354 

45042 
48.18 

28.581 
49536 
41850 

50801 
18546 
5.5808 
15676 
33738 

4231 ı 
55921 
5107 

59039 

Merdivenden Düştü 
Hask: y falirikasmda amel~ 

Ali ağa fahrika merdiveninden 
düşmüş, aşı yarılmıştır. 

Başvekil Dün 
Gece Ankaraya 
Hareket Etti 

---
Başvekil ismet Paşa dUn getf 

10,45 te kalkan ma'fandize 

ih -- vagonla ~ 
ya gitmiştir'. Bugün vekiller 
heyeti toplanacaktır. 

~ Maligt;. Vekili - · tik-
z şayiaları~ • \etmifiir. 

Bugün Ankaraya gidecektir. * Mı <Uif Vekili - Yana 
Anif~~ hareket edece1dir. 

"'1C lksısat Ve'1ciU- Cum.,. 
ya blıU"aya geleceği bildi · iyor. 
~ Yıj• a~ı . l ilde y eni 

tetktr ıl~ a~a n katip 
~aaroları gelıniŞlli. * Temmuz - Ayında it

halat l 2 milyon kiisur, ihracat 
6 milyon küsur liradır. 

lf Kadıkögünde - Dün 
dört çeşmeye Ka.YJfdağı uyu 
getirilmesi merasimi yapıl
mıştır. 

• Lokantalarda - Ekme
ğin narhtan fazlaya satılması 
yasak edilecekmiş. 
~ lstanbul - Zat maaş-

lan muhasebecisi Mehmet B. 
maliye muntazam borçlar m.
hasipliğine, yerine de munta
zam borçlar muhasibi Süley
man Bey tayin ohmmuştur. 

•At Y~11ları - Mevsimin 
son yanp yann yapılacaktı.. 

lf Türk-Yanan - Ticaret 
müzakeratına dün Ankara'da 
başlanmıştır. 

24 Saatte 
Birkaç Kaza 

o ı d u ••• 
Dünün muhtelif kazal~J 

: mlar<lır: 946 numaralı otomobil 
alskar Gazi caddesinde Şaziye 

atlı bir çocuğu ağır surette 
yaralamıŞtir. Osltlidarda. şoför 
(),ıniğin idarwiadelô otomobil 
9keri müt aitterden Tevfik 

efendiye çarpmıştır. Köprü 
~erind geç F ahriy tlı 
bir kızcağız otof'lbil ;ıftında 
yaıalanm r. .. ~pan Hasan 
Efendinin idare ettiği tramvay 
Bebeğe ıgiderkea yolmludıuı 
Hidayet Efendi caddeye a~ 
mış, düşüp mecruh .olmuştur. 

-Roıpanya Doktorları 
Geliyor. 

B~gilri "Regel Karol,, •a· 
puru ile şehrimize (25) Ro
ınanyah doktor gelecektir. 

I_ Son Posta'nzn Resimli Hikô.yesi: Pazar Ola Hasan B. Sporcu Olmak İstedi... 1 

l : Hasan B. - Pauı Hia dükllheı ~ O. 
boka ildn · liasal 

Oükt . - Elli lira etiur ha aa Bey. 

~ : H.._ 8. - Aiıuna da yaptuı ba. Ne.. , 3 : Haaaıı B. - Şu kahn b ton 
bay1e paM1ıı1 Dükkha - SBJMt lnrk Hrbya 

DGlddneı - Bu yakınlarda çok gidiyor. Bey. 

• a !.<ıll B.-B ra • d"n mal at.~m it i de 
H alı .n.r.. 

asan 1 Dükkancı - Y<alm.da belediye intihabı v~r. Ben 
haftaya kalmaz bu malların hepsini sürerim. 
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12 Eylül 

Her gün 
Hükun-;;/ 
Hangi Kuvvete 
istinat Eder? 

M. ZEKERiYA __ .. 

Otokratik hOkümetin isti
natgahı doğrudan doğruya 
hükümdarın iradesi ve emri 
altında bulunan silah kuvve
tidir. 

Otokraside yalnız bükümet 
edenin arzusu hakimdir. Hü
kumet edil enin his ve fikirlerine 
llluracaat ve hürmet edilmez. 
Hükümet edilen arada sırada 
tazyikten muztanp olur, biraz 
kımıldamak isterse, o vakit 
onu silahla susturmak için 
kuvvete muracat edilir. Çünkü 
otokrasinin mesnedi silih kUY
Yetidir. ... 

Demokratik idarede hlildi
llletin istinatgihı halkın serbest 
ıurette ifade edilmiş arzusudur. 
Hükümet eden, hükQmet edi
lenin arm ve muvafakati ile iş 
görebilir ve mevkiinde dura
bilir. Demokraside halkın ar
Zllsuna muhalif hareket edile-
nıez ve balkın arzusunu serbestçe 
ifade etmesine mümanaat olu
namaz. Aksi takdirde hükümet 
kendi mesnedini yıkmıı ve 
iatbdada kaçmış olur. Kuvvete 
dayanan Ye emri albnda bulu
nan silah kuvvetine istinat 
ederek yaşıyan bir bükômet 
demokratik bir hüJdimet ola
lllaz. 

* Halk arzu ve iradesİDİt ser-
best surette intihabata iştirak 
~derek rey vermek ıuretile 
ızhar eder. Bu reylerle intihap 
edilen millet vekilleri halkın 
arzu ve iradesini temsil ederler. 

Fakat iki intihap arHında 
geçen zaman içinde ortaya 
bir takım hadiseler ve yeni 
fikirler çıkar. Bu fikir ve ha
diseler hakkında halkın fikir 
ve kanaati efkin umumiye 
şeklinde tecelli eder. 

Efkin umumiye halkın ida
re ii%crindeki kontorol hakkını 
aeasiz ve sedasız bir surette 
ifa eden gizli bir kuvvettir. 

Halka istinat eden htıkümet 
efkarı umumiyeyi kollamaia 
ve efkin umumiyeye münaf i 
hareketler yapmamağa çalı
ıır. Hiçbir demokratik hUkiı
ınet efkan umumiyeyi ihmal 
edem az. 

* Bizde demokrasiyi tesİI ve 
müdafaa edenler bu basit ha
kikatleri unutuyor, bize müte~ 
nıadiyen devlet otoritesinden1 

kuvvetten ve mahkemeden 
bahsediyorlar. Hükiımetin halk
tan ziyade zabıta kuvvetint 
istinat ettiği hissini veriyorlar 
Bu suretle demokrasiyi yanlı~ 
anladıklarını ve demokrasi na · 
nıına yanlış propaganda yapa
rak bindikleri dalı baltaladık
larını f arketmiyorlar. 

Dahiliye Vekiletinin son 
t1ebliği, İzmir hadiseleri üzerine 
smet Paşanın Adliye ve Dahi· 

liye vekillerine yazdığı emir bu 
Yanlış zihniyetin en kuvvetli lki 
misalidir. 

Halbuki demokrat bir hü
kumetin mütemadiyen ve ikide 
birde zabıta kuvvetinden \'c 
ınahkemelerden bahsetmesi hiç 
tc kendi lehine kaydedilettk 
bir hadise değildir. 

Biraz samimt olalım. De
ınokruinin teessiisünil istiyor
sak. hiç olmazsa onun en bLc;it 
!taidelerini gene demokrasi 
ısrni altında çürütmiyelim. 

ismet Paşa 
Ankara, 11 (Telefon) - is

nıet Pş. bugün dört buçukta 
~hrimize gelecektir. Nafia 

ı ekili Recep B. in Eskişehirde 
smet paşayı bekliyerek ayni 

trenle gelmesi memuldür. 

Adliye Vekilinin Sefirliği 
. Ankara, 11 (Telefon)- Ad

liye vekili Mahmut Esat Be
yiıa V~a lefirliiiDe tayini 
doina değildir. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: • Hürriyetinizi Kazanınız * 

1 - lnsanlat' vardır ki tembel
dirler. Başkalarının düşündüklerile 

hareket ederler. Bunlar müsama

hası olmıyan kimselerdir. 

2 - Bazı insanlar da vardır ki 
nüfuzlu ve kudretli bildiği kinı
selerin arkasından aitmiye, onlar 
gibi dütünmiye mahkümdurlar. 
Bunlar ebedi esirlerdir. 

3 - insanı hürriyete kavuştu• 
raıı ıey okumakbr. Okuyan 

adam batk.alanmn fıkirlerile ha
reket etmekten kurtulur. 

4 - Hakiki hürriyete kavuş· 
ınak istiyorsanı.ı bqkalannın fi
kirlerine sizi esir eden zencirle
n kırınız.. Kendi fikrinize bakim 
olunuz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Vaziyette Hiçbir Değişiklik Yoktur Aydın Nutkundan Sonra ..• 

Gazi Hz. nin Mektubu Dönüş T ezahürab Da 
Buna Bir Delildir... Çok Heyecanlı Oldu 

( Bat tarafı 1 inci ıayfada 1 f huriyet gaxeteai başmuharriri 
ile müsabaka edeceklerinden 

İzmir, 10 (Hususi) - Fethi 
Bey Aydın dCSniltünil otomo
bil ile yaph. Ancak üç istas
yon sonra trene bindi. Bu at
lanan istasyonlarda halk sepet 
sepet üzüm incir taşıyor, sev-

İzmir• den aonra nerelere gi
deceği, Dahiliye vekaletinin 
emrile İzmir polis mndtırfi 
Ömer B. tarafından telefonla 
aorulmuştur. 

Memnuniyetle · tekrar g&
rüyorum ki liyik cümburiyet 
esasında beraberiz. Zaten be
nim aiyui hayatta bir taraflı 
olarak daima aradığım ve an
yncağ'ım temel budur. Bina
enaleyh Büyilk Millet meclisin
de ayni temele iltinaden yeni 
bir fırkamn faaliyete geçerek 
millet işlerini serbest mlina
kaşa etme.ini ctlmburiyetin 
esaslarından sayarım. Bu iti
barla noktai nazarlarımı takip 
için siyasi mücadeleye girme-
nizi bittabi hüsnü telakki ettim. 

Reisiciimhur bulunduğum 
müddetçe Reisicümhurluğuıı 
uhteme tevdi eylediği yüksek 
ve kanuni vazifeleri bükümet· 
Je olan ve olmıyan fırkalara 
kartı adilane ve bitaraf ane ifa 
edeceğim ve liyi.k Cümburiyet 
c::; ası dahilinde fırkanızın her 
nc.vi siyasi faaliyet cereyan
ı~L-ının bir maniaya uğramıya
cnğına emniyet edebilirsiniz.,, 

Fethi Bey bu mektubu 
okuduktan sonra dedi ki: 

- Serbest Cümhuriyet fır
kasının vaziyeti, bu mektuptan, 
sarahaten anlaşılmaktadır ve 
tarafımızdan buna aykın bir 
iddia sürülmüş değildir. 

Binaenaleyh Reisicümhur 
Gazi hazretlerinin Halk F ırkasfü 
terkederek başka fırkaya ıeç
tiği hakkında şayialar- eğeı 
varsa- bunlann her tiirlü esas-
tan ari olduklannda şüphe 

yoktur.,, 
Fethi beye bu noktanın tas· 

rihinden sonra Nadi beyin mek-
tubundan bahsettim. Bu mektupta 
"Reisicümhur Hazretlerini baş
ka ve yeni fırkalara mal et
miye çalıştıklarını ıörerel · 
böyle dahi olsa biz ken- 1 
elimizi yedi emanetimize tev
di olunan cümhuriyetin muha
fuaaı vazif eaiııi kemalilc ifay~ 
muktedir buluyoruz ., şek
linde bir cümle vardır, dedim. 
Fethi beye bu cümle hakkınd , 
mütaleasm Eordum. Dedi ki : 

"-Evveli Reisicümbur ha ·· 
retle.::inin birnz evvel okuduğıı . 
mektuplan daima habnmc .., 
olduğu için bunun hilafınG , 
müşarilnileyb hazretlerini, yeni 
fırkanın kendine maletniiy"· 
çalışbğı iddiasını tekzip ederim. 

Sonra cümhuriyetin muhn· 
fazası yalııız Nadi Beyin yedi 1 

emanetine tevdi olunnuJf de- j 
ğildir. Ctımburiyet, mefktrt!-

eminim." 
Fethi Beye, bundan sonra 

takip edeceği seyahat yolunu 
sordum: " Bugün sabah trenile 
Balıkesire gideceğim, dedi. 
İzmire ayak basbğım dakika
dan itibaren İzmir ve civar 
vilayetler halkının şahsıma ve 
fırkama gösterdikleri· yük
sek alaka ve tezahlirden 
milletin rilştünü ispat etme-
si itibarile Cümhuriyet hesa
bına da iftihar edilecek bir 
harekettir. Her uğradığım yer
de g3rdüğüm heyecan ve mu
habbet fl!'kamızın ne büynk 
bir ihtiyacı ifade ettiğini gös
termiştir. Müşahede ve hissiya
tım bu mıntakada prensiplerimi
zin her türln propagandalara 
rağmen benimsenmiş. münevver 
ve gayri münevver bütün halk 
tabakalan tarafından kendi-
lerine mal edilmiş olduğudur. 
Güzel İzmirden ayrılırken söy
liyeceğim son söz, fırkamıza il
tihak ederek beraber çalışmayı 
vadeden muhterem halkına 
teşekkür ve minnetlerimi bildir
mektir. Halkın gösterdiği bu 
itimada layık olmak için bütün 
kuvvetimi sarf edeceğimden emin 
olabilirsiniz. ,. 

Fethi B. buna cevap nr
memiş, bunun üzerine jandar

gili Fethi Beye vereceklerini ma kumandanı otele giderek 
söylüyorlardL Fakat Fethi Be- ' ayni ricayı tekrar etmiştir. 
yin trende olmadığını görünce F cthi B. serbestli seyahat 
bu tatlı şeyleri, Fethi Beye hakkına malik bulunduğunu, 
verilmek üzere gazetecilere nereye isterse oraya gidebile

ceğini söylemiş, bu seyahat 
emanet ediyordu. serbestisini tahdit eden bir 

Fethi beyin trene binmesin- vaziyet olup olmadığının Vali 
\den sonra en kuvvetli tezahür Paşadan · sorulmasını ve buna 
Reşadiye, Selçuk ve Torbalıda alacağı cevap üzerine vazi
oldu. Fethi bey, bu İstasyon- yetini tayin edeceğini, hiç 
larm her birinde trenden ın- kimseyi seyahatinden ha
miye mecbur oldu. Nutuk söy- berdar etmiye mecbur bu
ledi. Selçuk istasyonunda Ad- lunmadıiını illve eylemiştir. 
liye vekilinin istaayon pencere- Fethi Beyden nereye gi
l!rinden birinde durmuş, Fethi deceğinin sorulması, gerek 
beyi dinlediği yazılmış ise de Fethi Beye ve gerek diğer 
Adline vekili o zaman Selçuk- vatandaşlara her hangi 

muhtemel bir zarar aelmemsi 
ta değildi. Kendi bağında bu- 0 

lunuyordu. için tedbir alınmak maksa
dına matuf bulunuyormuş. 

Şartlı Seyahat Mi? Tahsin Bey Ne Söylüyor 
lzmir, l l (Hususi) - Fethi Yeni fırka erkanından Tab-

Bey bugün Balıkesire gidecek- sin Bey şunlan söylemiştir : 
tir. Oradan Bandırmaya uğrı- İzmird e, Manisada vukubu
yacaktır. Cuma akşamı İstan- lan tezahüratta halkın btiyük 
bul' da bulunması muhtemeldir. halaskarlanna, büyük mürşit

fzmir gazetelerinin verdiği lerine liyezal hürmet ve mu-
habbetlerini ve yine Gaıi' 

·~ .,.... malumata göre Fethi Bey~.'.... Hz. nin eserleri olan Cümhu-
~~~~~~~~~~~~~~-~~;~~ ~-~~~~-~-~- ~~ riyete merbutiyetl~inigördijm, 

Ekrem 

T • 1• • işittim. Fethi Beyefendinin 
.ıster inan, ster lna'nma! nutuklanm büyük bir halk 

kütlesi kemali sükunetle din
ledi. 

11lunir, 9 (A.A) - Ad- lcafile müddei umuminin 
liyc .Vekili Mahmut Esat emrinde gelen bir jandar-
Beyin lzmir'de Bahribaba ...... .. l ··ı·· v •• t fı d d .-.. r o 110-u ara n an a-
parkı içtimaında bulunarak 1 M h · kl t 
haJk tarafından söz söy- ~u mışur. u arn e~ e~-

lemeaı·ne ü d edil- kif olunmuştur. Vazıyetin 
m saa e b • "b b l d v mediğine ve otomobili unuan ı aret u un ugu 

taşlandığına dair bazı tavzih olunur. " 
muhalif gazetelerin ver- Ajansın bu tebliğinden 
dikleri haberlerin aslı ve biz şunu anladık: Adliye 
esası yoktur. · vekili Anadolu gazetesi 

Vekil B. Anadolu mat- idarehanesi önünde bir 
kafileye rast geliyor. 

baasına giderek o civarda 
Bu kafile Adliye veki-

elleri kamalı bazı muhar- lini yaşa sedalarile karşı-
rilderin teşvikile Cümbu- lıyor. Fakat her nedense 
riyet kanun1an hUkümle- bu kafilenin dağıblmasma 
rine muhalif barekih bu- lüzum görülüyor. Müddei 
lunan bir kafileye tesadüf umumi bir jandarma müfre
etmiş ve dağılmaları için zesi gönderiyor. Biz, Aclliye 
nasih .... tlerde bulunınucıtur. vekilini alkışlıyan bir ka-

Vekil B. hakaretle değil filenin jandarma ile dağı
yaşa sedaları ile karşı- blmak istenmesine inan
laımışhr. Bira.. sonra bu mıyoruz. 

/•ter l11an, lst.er inanma I 

Büyük Gaziyi, Cümhuriyeti 
idareyi ve lideri hararetle al
kışladı. Bu tahassüsah, bu 
tezahürah gören her aklı se
lim sahibinin söyliyebileceğl 
söz, cümhuriyet imanının ctım
huriyet mefkuresinin Türk va
tanında kökleştiğini bir dalın 
tekrar etmekten ibaretttir 
Benim de söyliyeceğim budur. 

Denizli T eşkilah 
Denizli, 1 O (Hususi) - Ser

best Cnmburiyet Fırbtn li· 
deri Fethi Bey tarafından De
nizlide teşkilata memur edile 1 

Zeynel Besim Beyle birlikt • 
geldik. Gençlik ve münevveJ -
ler ön saftadır. 

j Halk, istasyonda beyecanJa 
bekliyordu. Heyeti şiddet1e 
alkışladı. Gençlik namına Ve. 
cihi Bey yeni fırkayı tebcileu 
Gezi ve F cthi Beyi selirnladı. 

aine ifık olan milyonlarca ,. 
Ttırktln bunu muhafazada CGm· (. ... ---------------------·---

Halka ce.saret, sebat ve 
muvaffakiyet temennisinde bu
lunduk. Ocak heyeti teşckliil 
ederken halk neş'e içinde 
dıprda bekliyordu. Burada da 
halkın tezahürab menedilmek 
isten.mit iae de halk vazifesini 

Sayla l 

Sözün Kısası -Bugün Dercolunama-
mıştır. Kari/erimize 
itizar Beyan Ederiz. --

Eşkiya Perişan 
Ankara, 10 (A. A.) - Ha

rekat sahasında yüzlerce mak
tul terkeden eşkiya büyük Ağn 
yamaçlarında her taraftan ku
şablmış ve ihata çemberimiz 
daha ziyade darl· ttmlmışbr. 
Eşkiyanın mukavemeti kırılmak 
üzeredir. 

Talat Beyin Kanaatı 
Degişmemiştir 

Bugün elime geçen 9 Eylül 
tarihli ( lnkil.ap ) gazetesinde 
( Ankarada bulundugum sırada 
bazı zevata güya Serbes Cum-

• huriyet fırkasına geçtiğime 

pi~.nan olduğumdan ) bahil 
bir telefon havadisi gördtim. 
Bu yolda hiçbir nedamet hissi 
du} madım. Ve böyle bir söz 
c!e s&ylemedim. Demir gibi 
bir kanaat içinde bu haberi 
tepeden bmaia tekzip ederim, 
efendim. 

yapmıfbr. 

Ankara meh'uıu 
Taldt 

Etem Vassaf 
Kücük Necatinin Ölümü 

Kargaşalık esnasında YUru

Jan kn~:~ Necatinin ölümüne 
dair ir müddei umumi 
muuvini JU sözleri söylemiştir: 

" - ~ocujun komiser mu
avini tarafından öldürüldüğü-
nü görenler adaletin tahakku
ku :çin müddei umumiliğe mü
rac.!atla vazifei vataniyelerini 
:fa etmelidirler. Yapılan otop
:.;i kurşunun paralanmış oldu
ğunu gösteriyor. 

Kurşunun mahiyetini tayin 
im1tinı g6riilmüyor. Adliye ta
ı. • )İ böyle rapor verdi. Mesele 
_hali vukufa havale edildi. 
Muavinin kurşunu ile öldüğü 
tahakkuk ederse, mahkemeye 
•erilecek ve hiiküm infaz 
edilecektir. 

Muavinin sillh kullanmak
ta hakla olup olmadığına 
gelince, bu mahkemenin tak
dirine kalmış bir şeydir. Silah 
kullanmayı mucip bir hal var 
ise vazifesini yapm~ demek 
olur.11 

Kaç Tevkif Yapıldı? .. 
Fethi Beyin hmire muva

salab günündenberi 50 kişi 
tevkif edilmiş, bunun ı 2 ki
şisi idame olunmuı, diğerleri 
serbest bırakılmıştır. 

Yeni Fırka Erkanı 
Döndü. 

Dün akşam üzeri Nuri, Tah
sin beyler Adnan vapuru ile 
,ebrimize dönmüş, Gazi Hz. ne 
arzı tazim için saraya gitmiş
lerdir. 

r~uri B. Ne Diyor? 
Nuri bey kendisile görüşen 

bir muharririmize şunları M>y
lemiştir: 

"- Her gittiğimiz yerde, 
her adımımızda ümidimİzin 
fevkinde biıe iltihak eden sa
m.imi ve geniş bir halk taba
kası gördük. 

Kat'iyen ifade edebilirim 
ki, Bahribabadaki mukabil 
nftmayişe teşebbüs edilmemiş 
olsaydı, müessif hadise olmıya
cakb. Şunu da ilave edeyim ki 
bu nümayişe ihzar edilen ayni 
halk bu tqkınlığı yapmışbr. 

Bu kanaati; bir gün evvelki 
muazzam halk kütlesinin; teza
hüratta nihayetine kadar mu
hafaz.a ettiği sükunet ve vekar 
teyit etmez mi? 

Sonra, halkın miktarı üze
rinde tevakkuf edildiğini gö
riiyoruz. Biz; koca bir şehir 
kaynaşırken rakamlardan isti· 
nneye kalkışmak istemiyoruz. 
Halkımızı tnmaınile istiap ede
cek bir saha yoktu ki miktann 
takdirine imkin hasıl olsun? 
Nazarın kavnyabildiği bir 
sahada asgari on bef bin 
kitinin mevcudiyeti t;abaldruk 
etmiştir. 
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/ıoor MÜBADİLLER İŞLERİNDEN TIP İLED1İ 

San- kırmızılıların spor yur
du yirmi beş yaşına girdi. 
Kulilp imanlan hiçbir zaman 
ıönmemiş olan Galatasaraylılar 
rubu asırlık kulüplerinin şe
refine büytik bir spor şenliği 
tertip ettiler. 

Bu ıuretle bir günde iki 
meşhur Profesyonel kulübü 
F enerbahçe ve Galatasaraya 
karşı göreceğiz . Ahali Ma
carların ( 111 Ker) takımı 
Avusturyalıların ( Viner Spor) 
kulübllnil beklerlerken beynel
milel F ranaız atletlerinin bizim 
en iyilerimizle yarışhklanm, 
atladıklarını seyredeceklerdir. 

Bütün bunlar bir günde 
görülebilecek. .. Şu azametli or
ganizasyon teşebbüsünün mu
vaffakiyetle neticelenebilmesi 
için F enerbahçelilerin sport
mence müzaheret teklifleri, 
bu bayramın proje halinden 
tatbikat sahasına çıkarılması
na çok yardımı olmuştur. 

Netekim Fenerlilerin bizde 
ilk yapılacak olan böyle bü-
yük spor tezahüratının mem
leket sporu namına çok fay
dalı olacağını anlamışlar ve 
eski rakiplerinin yıl dönümü
nün tes'idine iştirak etmek 
suretile de sporculara his ne
zaketi alenen izhar fırsabnı 
kaçırmamışlardır. 

Celeck takımlar içinde ev
ve 'a Macarların porfesyonel 
(111 Ker) takımı var. Bu takım 
Macaristan dördüncüsüdür . 
Muhacimlerinin sürati ve şutla
riyle şöhreti olan, seyyal oyunlu 
tam . bir profesiyonel takım
d r . işte bu takım Eylül 19 
Cuma günü ya Galalasaray ve 
ya F enerbahçeye karşı oynıya
cak, ayni gün Galatasaray 
kulübünü son seyahatinde (6-1) 
kazanmıya muvaffak olan ( Vi
ner Spor kulüp) te Fener 
veya Galatasarayla karşıla
şacaktır. 

(Viner spor kulüp) ün kuv
•eti hakkında birşey ilaveye 
l"aıum görmüyoruz. 

Galatasaray ile beraber se
yahat eden gazeteci arkadaş
lar bu takımın silindir gibi 
oynadığını, çok yazdılar. Oyun 
ıis~emleri, Macarlarınki gibi 
daha ziyade cenahlardan akan 
ileri doğru pek seri bir oyun-
dan ziyade, Çek oyunu gibi 
hatlarındaki kombinezonu seri 
ve akış sürati binnisbe ağır 
olan bir üslupta imiş ... 

( 19) cumadan sonra ( 21) 
pazar günü ayni ecnebi takım
lar cumanın aksine olarak 
gene Fener ve Galatasarayla 
ayn ayrı çarpışacaklar. 26 eylül 
cuma günü de Macarlarm ( ili 

Yunan:standan gelen ilk takıit müba

dille. e verilmedi. Bundan maada burada 

kalan Yunan emlAkinden de l.etlfadc

lerine lmkAn bırakılmadı. 

Mübadiller, şehrimizde bulunan Ma· 

llye vekiline mUracaat ederek haklarını 

utcdller. Mallye vekili tetkJk edilmekte 

olduğu cevabım verdi. 

Mübadiller hUkQmetln kendilerine 

karşı aldığı llkaydlden mÜftekidirlcr. 

MUbadillerden ve eıbak valilerden Ha
un Bey bize gönderdiği bir mektupta 

dlyor ki ı 

- Evet, Türk milleti istiklil 
harbini kazandıktan sonra 
poletika kavgalarına ablmamış 
istiklal harbi esnasında ken
dilerile birlikte bütün mihnet 
ve meşekkatlere katlanarak 
milki istiklale, milleti selamete 
kavuşturan büyük şeflerine 

bağlı kalmış ve ancak onların 
sayesinde uzun harplerin ya
raları sarılacak, halk ta layık 
olduğu saadeti değilse bile 
biraz refahı bulacak kanaatini 
beslemiştir. 

Fakat insaf ile düşünelim ki 
istiklal harbi kazançlarını kay
betm w 1< miiddeası, saadete 
veya ı ~ faha kavuşmak hulyası 
tahr.ı<kuk el irilebilmiş midir? 

t - Loz,fln ahitnamesile te
min edilen büyük kazançlar 
sırasında bu ahitnameye mer
but mübadele mukavelenamesi 
de dahil değil mi idi? Bunu 
temin için bu harpler esnasında 
pek büyük fedakarlıklara, hat
ta harbin uzamasına katlanma
mış mı idik? Bir milyona yakın 
mübadil ana vatana gelip yer
leşecek, Yunanistanda ne bı-

rakmış ise burada mukabilini 
alaca, Yunanistana giden Rum
ların burada bıraktığı mallar 
buna yetişmezse üst tarafını 

Yunanistan nakden ödiyecekti. 
Buna Yunanın mali kudreti 
kifayet etmezse istikraz edip 
verecekti. 

2 - Mezkfır mukavele hük
münce : Balkan harbindenberi 
irat ve hasılatı Yunaniler tara
fından fuzulen haczedilen em
lak eshabına müterakim on se
kiz senelik istihkakları. 

3 - Emlak ve eşyayı men
kule ve mağsube bedelib ta
mamen ve nakden ödenecek. 

3 - Gayri mübadiller hu
kuku düvel ahkimile de mü-

Çocukların Sütunu 

Bu dlrt arı mGmklln olduiu kadar fada bal toplamak İ•tiyorlar. hdalai siz 
alın, diğer lklılnl de bir arkadaşınıza verin. Sonra an)'l bulunduf11 hizadan yGrli· 

tünllz. Yolda rastıeldiğiniz numarayı kaydediniz. 12 numaraya gelince dıırursunuı. 

Buraya ıellnciye kadar kim daha çok ııumııra yapınıısa o kazanır. 

eyyet tasarruf haklarını muha
faza edecek • • • • • • V. S. de
ğil mi idi? 

U:ıun seneler geçti nihayet 
birkaç ay evvel, kaçınlmıyacak 
bir fırsat imiş gibi, pllr telaş 
imza edilen Türk - Yunan iti
llfnamesi bu kazançlan hemen 
kimilen denecek surette kay
bettirmemiş midir? 

Yeni itilafname ile tekas 
mahsup kabul edilerek Yuna
nistan mütebaki borcundan 
ibra edilmiş ve mahcuz emlak 
hasılatı ile eşyayı mağsube be
delitı Yunanistana bağışlan
mış değil midir? 

Buna rağmen gôya herkesin 
hakkı verilmiş te artmış gibi 
emvali metrukeden bir kıs
mının cemiyetlere, hakiki ve 
hükmi şahıslara temliki, ban
kalara sermaye olarak tah
ıısı, satılıp parasının ha
zineye irat kaydedilmesi ve 
elde bulunan teffiz evrakı
nın muamelatının ikmalini mü
teakip ve nihayet bir iki ay 
sonra kalan emvali metrukenin 
de satılmak üzere ciheti ma
liyeye devrolunacağının geze
telerle ilanı, teşkilatı esasiye 
kanunumuzla müeyyet mülkiyet 
hukukuna teaddi ve tecavüz
den başka ne mana ilade 
edebilir? 

Türklerden kalan emlaki, 
hane, dükkan,· mağaza, tica
retane, fabrika ve saire muh
teveyatmı beyinlerinde taksim 
ettikleri ve ayrıca hükumetle
rinin aynen ve nakten muave-
netlerini gördUkleri ve Amerika 
ve sair hükumetler ve cemiyet
lerin milyonlarca liralık ianatma 
mazhar oldukları ve son itilaf
name ile yeni birçok hukuk 
kazandıkları halde yine feryat-
lar ve protestolarla hUkiimet
lerini işgal eden Rum müba-
dilJerinin bu hareketlerine karşı 
Cümhuriyet hükumetinin mu
karrerat ve icraatına, mütebaki 
istihkakları hakkında Dahiliye, 
Maliye vekaletlerince hazır
lanmakta olduğu işaa edilen 
kanun layihalarına intizaren 
sükutu muhafaza eden feda
kar mağdurlara karşı muzaffe
riyet semerelerinin muhafaza 
edildiğinden bahseylemek en 
hafif tabirle hürmetsizlik olur. 

Sellııik mübadillerinden ve e5bak 
valilerden 

Ha$an 

K r) takımı Fener - Gala tasa- ı 
ray muhtelitine karşı son oyun- A z 1· z ı· N K o·· p E a" ı· 1 
larını oynıyacaklardır. 

(19) cuma günü futbol maç- --.... --------------------------------------... *----------.ı 
larından evvel şehrimize gele-
cek Fransız atletleri bizimki
lerle çarpı acaklar. Gelecek 
yazımda bu atletizm temasın-
dan babsedeğiın. E. Ş. 

Heybeli Deniz Y anşları 
Galatasaray spor kulübü ri

yasetinden: 
12 eylül cuma günü Hey

beliadadaki deniz yarışlan 
için Galatasarayhlara mahsus 
vapurun hareket tarifesi şu 
ıuretle teshil edilmiştir: 

Saat 7 de Bebekten hare
ket 8 de Kabataştan; 8,45 te 
Kadıköyünden. Vapur Kadı
köyünden doğru Heybeliadaya 
gidecek, dönüşte ayni iakele
lere uğrıyacaktır. 

madıkça ralıat ede- clım edeyim, l•ter mi• .CSyllyeylm. Denim klSpeğim 
1 - Köpeilnıl bul- , 2 - Aziz, Hna yar- 1 A - Ha bak. Ben sana 

mlyecejia. ala '1 1ıUçük n bir ıüzü karadu-. 1 

- Dur Bakn- ı 
yına 1 

A - Buldum. Hişşt diye 
sealen ve sonra bak n ..: ya
pacak. 

A - Eğer llıtüne ıaldınr 

ff ıenl ısınr5a, o dur. 

Ur Ve Bir Kaza 
Hikayesi 

Ooktorlarmızdan Behçet Sa
bit Beyin neşteri ile bp hay..
tında ender görülen bir 
vak' aya tesadüf edilmiştir. 

Bu, ( Tümör) denilen bir 
böbrek urudur ki ameliyatta 
sonra tartılmış, bir buçuk kilo 
gelmiştir. Resminden de anla
şılacağı üzere hu ur öktız 
başını andırmaktadır. 

Kendisine ameliyat ya-
pılan zat polis komiserlerindea 
Hamdi beydir. Sebebini bil· 
meden ve bundan sekiz sene 
evel idrar yerine kan gelmi
ye başlamış, ve yaşına nisbet
le ağırlığı on iki kilo düşmüş
tür. Uzun müddet mide ra
hatsızlığı zannedilen bu vak'a, 
bu suretle ve tebabetimizin 
yüz aklığile halledilmiştir. 

Bundan başka diğer bir 
hadise kaydetmek mecburiye
tindeyiz: 

Bu hadise Kadıköy' de bir 
Hanımın başından geçmiştir. 
Bu Hanım bir gün düşmüş, 
ayağı zedelenmiş. Davet edi
len doktor ayağın kırıldığını 
söylemiş, o yolda tedavi edil-
mış. Bu Hanım uzun müddet 
yerinden kalkamamış , yani 
kaldırılmamış. Bütün gösteri
len doktorlar, ilk teşhisi teyit 
etmişler. Bu hareketsizlik (3) 
sene devam etmiş ve günün 
birinde bir doktor bu hanıma: 

- Birşey yok, kalk; demiş 
ve kaldırmış. Ve kakikaten 
hanımın birşeyi olmadığı an
laşılmıştır. 

Şehir Meclisi 
içtimalarda Müzakere 

Usulleri Nasıldır? 

lntihabatta halkın reylerini iyi kul 
lanmaıı için belediye kanununun b.
kısma alt fasıllannı dercediyoruz; dik• 
katle okuyunuz : 

F- İÇTİMALAR, MÜZAKERELERı 
KARARLAR 

M E C L I S l N ADI VE 
FEVKALADE iÇTiMAI 

Madde 54 - Mediı, şubat, 
nisan, teşriniıanı ayları iptidasın
da olmak üzere senede üç defa 
adiyen içtima eder. Bütçe müza• 
keresine tesadüf eden içtima 
müddeti en çok otuz gün olup 
diğer içtimalarm müddeti en çok 
on beş gündür. 

Bu müddetlerden evvel vaı.ife 
bitmeue vali on beş günden 
fazla olmamak üzere müzakere 
müddetlerini uzatarak sebeple
rini Dahiliye vekaletine bildirir· 
Mühim ve müstacel bir it çıkara• 
belediye reisinin yazılı daveti 
veya azadan üçte birinin esbabı 
mucibeli talep ve teklifi üzerine 
veyahut valinın resen davetile 
meclisler fevkalade olarak topla
nırlar. Fevkalade içtimalarda da
vete ıebep olan maddeden gayri 
blr it müzakere edilemez. -
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

İspanya Ve İtalyada Açık Hava ;--~-a-dı_n_~_e_Kı_a_l_p_l_.şl-e-ri_,.L 
Dans Mekteplerinin Pek Büyük 

Bir Rica 
Mektuplarınızın Gır

mesini isterseniz 
Kısa Yazınız 
Ban karilerlmi:r. dert ve tiklyetlerlnl 

anlatırken faila tııfsilita giriyorlar. Bu 
hal birçok tikAyet 1ahlplerlne alt 

ltlektuplann gUnlerce beklemesini intaç 

ediyor. Bu gibi mektuplann mümkün 
111ertebe lnAa olmasım bllhusa rica 
ederiz. 

UZUNKÖPRÜDE 
U:r.unk8prü TOrk ocafı binaaına ait 

bahçede Uç ayı mütecaviz bir uman

danbcri sinema oynatılmaktadır. 30 

ağustos zafer bayramı geceai TUrk oea

tı heyetinden bir iki kişi ocajuı bah

çeye nazır salonunda otururlar, ve bah

çeye na:r.ar pencereleri açık bırakırlar. 

Zıya dışarıya taşar, bittabi pencerelere 
>'•kın ve 3nünde olan perdeye aluet

IXıek ıuretile sinemanın prülmealne 

ıxıanı teşkil eder. Sinemada bulunan 
bliytik mcmurlann ricaalle pencere ka-
Pıtlbrılır. Bu ricayı ocağa mildahale ve 

taarruz mahiyetinde tellkkl eden efCD· 
diler derhal heyeti idareyi lçtlmaa da

"ct ederek bu mlldabaleye cevap Ter• 

::k ~ı::ı:eld!!1ağı!ezeı:~ed=dll:n~ 
bir iki insan yO:r.il ıriSren bot salo

nunda 600 mumluk bir lllka llm
b b aaının yanmasına ve yalnız sinema 
k ahÇealnc na:ur pencere perdelerinin 
aldınlmuına ve pencerelerin açılma

••na karar verilir. 
Ve bu karan geceleri ahalinin 

levtdcrile alay edercesine tatbik edilir. 
Bu hareket ocağın vekrile kablll 

telif midir?. 
UıunköprO halkından Erdoğan Cavit 

AGIZLAR KAPANIRSA 
Fethi Bey, teşkil ettiği muhalefet 

fırkasllc boğulan seslere blra:r. kudret 
idirmlştir. Korkanın ki bu gidişle ağu-
11.rıınıza yeni ve daha şiddetli bir tokat 
Ylyeceği:r.. Esasen eski fırka mutemetle
ri ortalığı kavurmağa başlamı,Iar, bu-

tıun için şahsiyetlere hiç girllmeae de 

Yalnız. prensipler etrafında konuşu Isa 

fena olmıyacak aanınm. Vakıa fcna

lıldar programın mevlGdu dğil, şahıs
lann veledi zinasıdır. Onlardan bahac

dllıneae bunlann lapatı mümkün ol· 

ll1u ama, sütten ağa:um yanmış ta 
tlındl yoğurdu üflemeden yemiyorum. 

RU.ubl Cevat 

BUNA NE DEMELİ 1 
Çarıtamba rUnkü gazetelerin blrinde 

ltı~nu itibarile Süreyya Paşayı tehzil 

kaatııc yapıldığına hiç fÜphe elmediiim 

bir karikatür gördüm. Müteessir oldum. 

Oııera için uğraşmasının vcsilel ı.tlhza 
011llası hayretimi mucip oldu. Siyut bir 

1'llicadeJe başlamış. Olurya.. Fakat bu 

ltıllna'kaşalarda aan'ata, hlue, r.evke 

taalJfık eden işlerin lstlhu nsilesi ol

llıaı1111 havsala alamaz. 

lilç fÜpbcalzdlr ki Pqarun bu hare
'lıeu lıUbzaya detti ı takdir .. tefçie 

l&yıktır kanaatindeyim. 

Y. Server 

Rusya ya .. 
Gönderilen 

Deriler 
~ Ankara, 11 (Telefon) 
;18Y•ya ihraç edilip Türk malı 

: ~adığı iddiasile iade olunan 
~ trıler için Hariciye vekil eti 

\laya hük\ımeti nezdinde te
ttbbüstedir. 

Faydaları Gör~ilüyor .. -. 

Derler ki dünyanın en ı rfanseden kadınlan İtalya ile 
İspanyada bulunur. 

Bu iddianın ne doğruluğunu teyide, ne de yanlışlığını iddia 
etmiye salahiyetimiz müsait değildir. Fakat tabii istidada bir 
de intizamlı çalışma usulü inzımam. ediyor ki bu istidat bu 

suretle azami derecede inkişaf edı~or. Mesela şu resimler, bir 
açık hava dans mektebini ve bu mektepte yapılan bir imtihan 

sahnesini gösteriyor. Bu mektepte halk tabakasına mensup 

kadınlar toplanır, dans dersleri alır, sonra imtihan olurlar. 
ispanya, beynelmilelşöhret kazan ış bir çok rakkaseleri bu ve 

bunun gibi mekteplere medyundur. 
Genç istidatlar, başka yerlerde işte böyle işlenir, inkişaf 

rttirilir .. 

M·~ - al im 
En İyi Mektep 

eyi ere 
Kitapları 

1Ik Mekteplerin Dil Serisi 
Bir alfabe, beş kıraat, iki gramerden ibaret olan bu seri 

en maruf muharrirlerimizden CELAL NURl ve RAOF AHMET 
Beyler tarafından yazılmışbr. Tatbik edilen "İLERi,, metodu 
yeni olmakla beraber fevkaladedir. Lisanımızı öğrenmek ve 
öğrebnek için bundan mükemmel bir metot yoktur. 

Maarif Vekaleti tarafından kabul ve listeye ithal edilen 
bütün seri gerek mündericat, gerek tabı, resim, kağıt ve cilt 
i ibarı ile Avrupa kitapları gibidir, yerli kitaplann hepsinden 
üstündür. Fiatları ~ok ehvendir. 

Adres: Galata' da tünelin yanındaki Mertebani sokağında 
ituri hanında uiLERİ,, kütü hanesi 

Koca Kaza Doktorsuz 
Anamur 10 (Hususi)- Ana

mor'a küçük Mısır deniyor. 
Senede iki defa mahsul kal
dırılır. Herşey azami derece
de ucuzdur. Buna rağmen 
maalesef Anadolu'nun en sıt-

mah yeri olan bu memlekette 
tek bir doktor yoktur. (25) bin 
nüfuslu bir kazaya bir bele-

Borsada Tetkiki 
İtiraz Komisyonu 

Sadi Beyin Emniyeti umu
miyede vazife kabul etmesi üze
rine münhal kalan Borsa itiraı 
tetkik komisyonu azalığının 
ikmaline karar verilmiştir. 

=-======-~ 
diye göndermemek 
doğru olmasa gerektir. 

Kayıp Kurt 
Köpeği 

On bir aylıkerkek, koyu boz 
renkte Velfrit isminde bir kurt 

köpeği Moda civnnnda kaybolmuş
tur. Bulanlara, Kadıköyünde Moda 
caddesinde 246 numaraya getir
dikleri takdirde 15 lira mükafat 
verilecektir. 
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şahsi bir şehadette bulunabi
lirim, ve mösyö Beşunun iste· 
diği delili gösterebilirim. Üç 
aydanberi, benim ıçın çok 
azız ve mes'ut bir mazinin 
izlerini bulmak üzere, şato
nun her tarafını araşbrdım ve 
nihayet benim büyük babam
la beraber yaptığ1m planı bul
dum. İşte. Ve böylece bir te
sadüf bana altın tozlarını gös
tertti. 

sırdı. O müsaade etmedikçe 
söyliyemezdim. 

Lüpen'in Son Sergüzeşti •·m·--
IMDAD GELİYOR 

._ Ötekiler altın 
il t ehemmiyet 
eşu dedi ki: 

toz meselesi
vermişlerdi . 

ı .. - Bu vesikayı muhammin-
"re .. . iu gostermeli ve asıl oldu-

Ut na emniyet hasıl etmeli. Bir 
a.. şu bahsedilen altın tozunu 
~tornıek ve bilfiil '· .. naat hasıl 

llıtk IA 8e azın .. ndeyim. 
fU bu S\»l .ı.v.ı..ıcı ı söyler-

• ken en müstehzi tavrını ta
kınmıştı. 

Raul Katetine sordu: 
- Sizin bu meseleye dair 

söylenecek bir sözünüz var 
mı, Matmazel ? 

Genç kız bu suali bekliyor
muş gibi hareketle atıldı ve 
cevan verdi: 

bu hu~ ........ a, 

Bertrand hararetle sordu : 
- Nasıl? Sen bunu gör

dün mü? Fakat bana bir şey 
söylemedin\> 

- Bu, büyükbabama ait bir 

Katerinle beraber hep bir
den yukarı kata çıktılar. Ta
van arasında, örümcekler kap
lamış eşya arasında, bir
çok tahtaları ve masaları 
kaldırarak üç fıçı buldular. Bu 
üç fıçı arasında kırık cam par
çalan ve çanak çömlek vardı. 

Beşu fıçılardan birini eğdi 
ve Mösyö Bernar, toz toprak 
altında parlıyan madeni taba
kaya, bir kuma daldırır gibi 
parmaklarını soktu : 

- Evet, dedi, bu, evvelce 
bana gösterilen altın tozudur. 

Kızlanmızı İğf alden Kurtaralım 

Buna Nasıl Bir Çare 
Bulabiliri ? 

Tecrübesiz Kızlar iL Uzun Rop 

Kızlanmızın çoğu aldatılmı-
ya mahkum saf ve masum ço
cuklardır. Hayab görmemişler
dir. Aşk nedir bilmezler. Cinsi 
terbiye almamışlardır. 

İlk gördükleri karşısında 
benlikleri titrer. Söyliyecekleri 
ıözü, yapacakları hareketi şa
şırırlar. Her iltifab samimi, 
her ıözü ciddi sanırlar. 

Bu toyluklan çocuklukta 
aldıkları sıkı ve muhafazakir 
terbiyenin mahsulüdür. Genç 

kız oluncıya kadar erkek gör
meyen bir kız tabiatin emri 

karşısında erkek ihtiyaci du
ymıya başlayınca bütün eski 
zabıt ve rabb kırar. Erkeğe 

gitmek ister.İşte o vakit erkek 
karşısında mukavemeti kınlır, 
müdafaa kabiliyeti kalmaz. 

Kırlanmızın kolaylıkla al
danmalarınm ve aldablmala· 
nnm birinci sebebi budur. 
Çocuklarımızın feci akibetle
rini ekseriyetle biz kendi el
lerimizle hazırlarız. 

Bu sabrlan dün bana der
dini yazan bir genç kızın 
mektubu üzerine yazıyorum. 

Ankaradan ( M. H. ) rümu
zile mektup yazan genç kariim 

de böyle bir zihniyetin kurbanı 

olmuş. Bir genci sevmiş. Bir müd-
det seviştikten sonra sevgilisi 
onu bırakıp başkasile evlenmiş. 
Şimdi genç kızcağız nevmit ve . 
meyustur. Bugünkü netice, her 
gördüğün iltifabn ciddiyetine 
inandığından doğmuştur. Er
kekleri öğrenmemişsin. Yeni 
yeni tanıyacaksın. 

Siyah krepdöşindendtr. Sag 
Ye soldan önde kavuşan iki 
kumaş parçası bedenle bir 
birlik teşkil etmekterdir. 

Sevişmek bu kadar kolay 
olsaydı , gördüğün ve duydu
ğun faciaların belki de dörte 
üçü olmazdı. Sevmek ve se-
1ilmek güç şeydir yavrum. Güç 
oldu~ için de ciddidir. lık 

Cezalarını 
Gördüler 

Kırşehir - Keskin pazarında 
buğday satıp dönen dört köy
lünün önüne dört silahlı çık
mış, bunları soymuş. içlerinden 
Kamil ismindeki köylü kaçar
ken atılan bir kurşunla ağır 
surette yaralanmışhr. Şakiler 

yirmi dört saat zarfında yaka
lanmışlaraır. Jandarmanın ve 
Kaman nahiyesinin bu işte çok 
gayreti görülmüştür. 

Feyyaz 

Beşu hayretle dedi ki: 
- Ne? Sahiden altın imal 

ediyor mu imiş? Kabil mi? 
Belki beş altı kilo altın... Bu 
bir mucize. 

Ve ilave etti: 
- Eğer bunun sırrı kaybol

madise. 
Noter cevap verdi: 
- Onu bilmem. Vasiyet

namede buna dair hiçbir mel
fuf yok. Eğer Matmazel Kate
rin olmasaydı, hiçbirimiz bu
rasını aramayı akıl etmezdik. 

Beşu: 

- Hatta, dedi, dostum Ra
ul bile akil etmezdi, mükem-

tanıdığın erkek seni aldat: 
mış olabilir. Bunun ehemmiyeti 
yok. Sen hakiki aşkını bu
luncıya kadar bu tecrübeleri 
yapmıya mecbursun. Hayat bu; 
ne yapalım? 

Hanım Teyze 

Şehir Meclisinin Vazif es! 
Şehir meclisinin bu defa 

meşgul olacağı söylenen işler
den biri de belediye varidatını 
artırmakmış. Bu hususta evel
ce yapılan tetkikattan istifade 
edecekmiş. 

- TAKViM 
Glln 30 l l - Eylül - 1930 Hı:r.ır129 

Arabt Rum! 
17-RebHllahar -1548 29 - Ağustos -1346 

V akıt-Eunl-Vasatt 

Gllne-t 11. 8 5.36 

Öğle 1 5.47 12.11 
ikindi 9.10 1S.'46 

Vakıt-Ezant-V asatl 

Akpm 12.- 18.21 

Yatsı 1.33 20. 2 
lmaak 9.25 3.54 

mel bir sihirbaz olduğu halde. 
Rail itiraz etti : 

- Yanılıyorsun, azizim, ben 
buraya geldiğimin ertesi günü 
burasını ziyaret ettim. Şu mer
divenin üstüne çık, 0 dördüncü 
fıçıyı indir. Hah, tamam. Ora-

da bir mukavva vardır. Üstün
de Mösyö Montesyönün yazı
sile şu tarih yazar: 13 Eylül. 

Bu tarih, fıçıya altın tozunnn 
konduğu tarih olmalı. İki hafta 
sonra, Mösyö Montesyö, Bar
ya-va'yı terketti. Parise gitti
ğinin akşamı birdenbire öldü. 

l Arkaa1 var) 
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48: Evdoksiga Feryat Etti: 
- Yetiş Yakup; Kurtar B ., 

enı . .• 
vaya Yakında 
Başlaıııyor 

Türk - Fransız muhtelit mah
Bir hamle yapb, ileriye atıldı. 

Fakat genç kız ondan daha 
evvel davrandı. Masanın ya
mndan kaptığı iskemleyi mu
hafız kumandanının başına 
fırlatb. Sezer Düka bu bekle
mediği darbe karşısında sen
deler gibi oldu. Biraz durak
ladı, sonra daha çılgın bir 
halde Evdoksiyamn üzerine 
atıldı. 

Kuleye Geçmek için Yüzmekten Başka Çare Yoktu ~ kemesi 29 eylülde 3 mühim 
davaya bakacaktır. Bunlardan 
en mühimi, hükumetten yirmi 
iki milyon Belçika frangı taz-

Ôntindeki masayı bir tek
mede yıktı ve ikisi arasında 
6mitaiz bir mücadele başladı. 

Genç kız yatalı ve yorgun
du. Sezar Düka gibi azılı bir 
terirle, değil bu halinde, sıh
hatli iken dahi uğraşmasına 
imkAn yoktu. Her an artan 
tazyik önfinde, gayri ilıtiyari 
feryat etti: 

- Y elif Yakup; kurtar beni! 
Ve bu gayret en son kuv

vetini de tüketmiş gibi sende
ledi, bayılıp Sezar Dükanın 
kollan arasına düştü. 

Sezar Düka, senelerdenberi 
beklediği avım kollarının ara
ıma aldı. Memnuniyetinin de
recesine hudut yoktu. 

Ve ifte tam bu sırada ku
lenin içinde bir kıyamettir 
koptu. Merdivenlerden yukan 
doğru ilerliyen bir ayak sesi 
duyuldu. 

Sezar Dükanın hayret göz
leri önünde kapı kınlır gibi 
çatırdıyarak arkasına devrildi. 

Elinde kanlı bir kılıç olduğu 
halde Serdar Y akup odadan 
içeri girdi. Şimşek gibi bir 
ıüratle içeri abldı. 

Havada bir maden parıl
tısı görüld6 ve sonra mail bir 
kan sütunu sağ duvva doğru 
fışkırdı. Sezar Dükinın, bu dar
be alhnda hayab cehenneme 
yollandı. 

lf. 
Bu, nasıl böyle olmuştu? 

Vaziyetten bukad:ır emin olan 
Sezar Düka, birkaç Arap 
fedaisinin Kız kulesini bastı
rabileceklerini hesap edeme-

-

-
cU defa onu ölümün kolları Arap fedaileri, Dutunyadis'in 
arasına koşar gören arkadaş- de yardımı ile işte bu vasıtayı 

lan da arka?~n. takip ettile~. aramıya koyuldular. Fakat az 
Y akubun ye sını anlamış, bır ı sonra gördüler ki bu yolda sar-
felakete kurban gideceğini , . . . . 
hissetmiş gibi idiler. fettiklen emeklenn hepsı boşa 

Bizansa girer girmez Yakup çıkacaktır. Çünkü sahilde bir 
ve arkadaşlarının ilk işi ( Du- tek kayık bırakılmamış ve et
tunyadis)i bulmak oldu. Sadık raf cidcii bir tarassut albna 
bendeden, genç kızın Damalia alınmışbr. 

kulesine kapabldığım öğrendiler. Evet, kuleye geçmek için 
Şimdi yapılacak şey Kız ku- hiçbir vasıta yoktu. Yüzerek 

lesine girmek ve genç kızı kur- ( geçmekten başka hiç.bir çare •• 
tarmaktan ibaret kalmışb. Arkası var 

Bu akşam 
MELEK SİNEMASINDA 

Bfiyiik lspanyol mug:ınnlyeal 

LUPE VELEZ 
arri Koper ile beraber 

KURT ŞARKISI ~~ 
Seall ve şarkılı filminde 

ilAvctcru DEFiNE ARARKEN mnmeaıi
leal MARGERIT llORENO ve Gulno 
d5 Pari de Şövalyeyi iatihl!f eden 
SA1\.'T GRAN1ER tarafından temsil ) 
edilmiş tamamen Eransızca 
sözlü bir kısımlık TERSİNE -------~-......_-
DÜNYA nam kahkahalı kc .nik ve FOKS JURNAL Hali 

hazır sesli dünya şuunu 
Paramun ·. Filmidir. 

DÜN AKŞAMJ ._.a,•m•awm+maı ... ~~ 

OPERA Sinemasında 
miş mi idi? E V A N J E L 1 N Seall ve Şarkı'ı muhteşem aüpcrfilm. )fcmulil" fev-

Bu noktayı, hadiselerin biraz kınde parlak muvaffakiyet kazaıımışbr, Mümcssilcsi bulunan DOLORES 
DEL RIO yalnız bllytik dchaaile değil ı:rıuhrlk ve ruhnevaz ı;cst ile de muh-

arkas.na kadar giderek aydın- terem halkı teııhlr etm"Ur. Bilhaau teıannl ettiği AL. JOLSON ta .. ahndan 

latmıya çahşahm. beatelenmif Fransıı.ça şarkuı fevkalide takdir edilmiş ve alkışlan1D1fhr. 
- Evdoksiya ile birlikle Sözlll dünya hnadislf'rl dahi büyük bir ehemmiyet lta7.anmıştır. 

hendeğe düşen Yakup, genç •--:am .. ______ lllİ __ ••-aineciilm~ 

kızı kurtarmayı düşünmeden, I Bu ıafta 1 Y d S d "' 
düşünemeden evvel kendi aki-

1 

ELHAMRA SİNEMASI oda ar IID an l gı 
betini temine çalışmak mec- Tamamen Fransızca sözlü Emlak ve mücevherat üzerine 
buriyetinde kalmıştı. İçinde BİR KADIN y ALANI p ARA VERİLİR 
çabaladığı hendek derin ve Filmi kadar, Loise Lagrange; Emlak alınır ve sahlır. Bahçe-
su lle dolu idi. Bir müddet Paul Capellani ve Boucot gibi kapı Selamet han: 4 _ 5 
yüzdü, sonra yann kenarına mnsteına artistleri dahi muvaf- Telefon: f stanbul 4262 tutunarak Evdoksiyanın kur- fakiyet kazanmakta berdenm-

dırlaı. ilaveten Foka Jurual hali 
tarılma.sına aciz içinde baktı. 1 

hazır fUunu ve (Mickey Mouıe) 
Bir müddet sonra da Cafer canlı, ıesli resimler. Gayri kR-
ve arkadaşlarının qağıya u- bili mukavemet bir komik 
zaHıklan kemcntlere sarılarak Dikkat ı Yann saat 10,45 te tenzt-

k ktı k ı lltlı fiatla matine. yu an çı ve çı ar çı cmaz 
da Evdoksiyanın ne olduğu
nu sordu. 

Bizanslılar tarafınclan kur
tarıldığını öğrendi. Dehşetli 
bir yese tutuldu. Çünkü arka
sandan takip edenlerin başın
da Sczar Dükanın bulunduğu
nu biliyordu. Bu adamın elin
de Evdoksiyanın ne hale ge
leceğini tahmin etmek ise müş
kül bir mesele değildi. Bu 
vazıyet karşısında tekrar Bi
zansa dönmek ve her ne ba
hasına olursa olsun, Evdoksiya
yı kurtarmak icap ediyordu. 

Bu tasavvurunu derhal tatbik 
sahasına koydu, tekı ar Bizansın 
yolunu tuti:u. Bu suretle üçün-

Karadeniz postası 

T•• ki vapuru PAZAR ur ye ı4Eyını 
günü saat 20 de Sirkeci nh
bmından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, Görele, Büyük 
liman, Trabzon, Sürmene, Rize, 

Map vri, Pazar ve Hopa) ya 

azimet ve ayni iskelelerle Unya 
ve Fatsa ya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Yok ve yolcu için mahalli 
müracaat : Sirkeci aalonu kar
ıısmda Mi'l4D oğlu han No. 2 
Telefon: l.tanbul 354 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 

M, muayene sabahtan akşama 
kadar 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

ANADOLU 1;af;.ıru 
Cumaı1:esi 

G nfi akşamı 6 da Sirkeci ' 
rıhbmından hareketle doğru ~ 
(Zonguldak. İnebolu, Sam
un, Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
rabzon, Slirmene ve Rize)ye 
gidecektir. 

T afailat açın Sirkecide 
Y elkeoci hanında ki.in acen
tesine mtiracaat. 

Tel l.tanbul 1515 

minat istiyen (Am:lre Lesseps) 
şirketinin davasıdır. 

Bu para, Adanada vazıyet 
edildiği iddia olunan şirkete 
ait çiftliklerin tazmin&bdır. 

Bundan başka daha bazı davalar 
da vardır. Bu arada Anadolu 
demiryollannın Belçike hükfı-

• meti aleyhine açtığı dava da 
bu aradadır. 

Belediye intihap 
Hazırlığı 

Ankara, 11 (Telefon) 
Belediye intihabat faaliyetine 
devam olunmaktadır. Cumar
tesiye kadar mahallelerdeki 
müntehiplerin isimleri livha 
halinde asılacaktır. 

Sanatkarlan Davet 
Bestekar Muhlis Sabahattin 

Bey tarafından gönderilmiştir: 
Şimdiye kadar herhangi bir 

operet teşekkülünde gerek pi
rensipal ve gerek amatör ola
rak vazife almış sanatkirlar
la hiçbir sahnede çalışm&mlf 
fakat operet artisti olmak ar
zu eden hanımlarla beyleri 
ve operet orkestrosunda bu
lunmuş bütün müzisiyenleri cu
ma günü saat 2,5 da Kadıkö
yünde Süreyya sinemasında 
yapılacak toplanışa davet 
ed rim. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köp

rü baraııda Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de MGhürdar 
zade hanı alhnda Tel. Lıt. 2740 

alova p 
ij ve kap
ıcaları için 

Cuma pos 
taları 

KÖPRÜDEN 
S, D. S, D. S, D. S, D, 
8 9 (13, 15) 21,30 

YALOVADAN 
S, D, S, D, S, D. S, D. 
5,15 18 19 19,45 

Y olculann bilhassa Plaj
lardan azami surette istifa
desini temin için saat (13, 15) 
de bir posta yapılmışbr. Bu 
posta Köprü' elen hareketle 
doğru yalova'ya (15,25) de 
vanr ve Yalova'dan (19,45) 
de kalkarak Köprüye 
(21,55) de geir. 

İskendeıiye sürat 
postası 

(E ) vapuru 12 Ey-

ge lül cuma )3 
te Galata 

rıhtımından kalkarak cu
martesi sabahı lzmir' e ve 
akşamı lzmir' den kalkarak 
pazartesi lskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak lzmir•e 
uğrıyarak lstanbul'a gele
cektir. 

Mudanya Postalan 
İdare nhbmından saat 9 da 

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

Bir Sual Taassup •• 
Ç i r k i n Kadın Plajlarla Stüdy 
Olsaydınız... ların Farkı Ne? 

Billi Dova sormuşlar: 

- Çirkin bir kadın olsay
dınız, sinema artistliğinden 
başka hangi mesleği intihap 
ederdiniz? 

Güzel yıldız gülümsemiş :. 

- Gene sinema artisti 
olurdum, fakat bugün oyna

dığım genç kadın rollerini 

değil, kaynanalann rollerini 
alırdım. 

Fransız sinema yıldızlan b 
raz mfiteassıpbrlar. Amerik 
meslektaşları gibi çıplak baca 
la filim çevirtmekten hoşl 
mazlar. Bir tanesine sormuşl 

- ''Peki ama, plajlar 
çıplak bacaklarla yatmıyor ın 
ıunuz?,, 
Fransız yıld1Z1 şu cevabı ve 

- "Evet ama, onu zevki 
için yapıyorum, para için d 
ğil. Böyle, zevkim için y 
bğım neler var iri, para · 
yapsaydım büyük ahllksı 
sayarlardı." 

Bu resim (Ko1et Darföy) iamindekl çok gilzel bir Franaız artbtio' 
aittir. Sinema alemine yeni ablmakla berabe iatikbaJde çolr. boya* 
muvaffakiyet kazanmıya namı:eltir. Bunun sebebi, (K.olet Darfl51"' 
mlııli ender bulunan bir çift l'Öz.e malik olmasıdır. 

* Son Posta' nın Bilmecesi i' 
Halledilen Bilmecemiz 

1 - Hükmeden (S) ild tane 
on (S) 

2 - Fa!tat (3) azimet (3) 
3 - Bir hece (2) yemek (2) 

me (2) kırmızı ('2) 
4 - işaret (3) anne (3) bü

yük (3) 
5 - Ateş tutan (4) küşat 

edilmiş (4) 

6 - lrz (5) 4' 
7 - Eklenen parça (4) dilı 
8 - Beraber (3) sopa (3) iı•' 

dar (3) 
9 - Nota (2) içusi (2) not' ' 

(2) uvuştur (2) 
10 - Bal kuşu (3) yüce (3) SJ 
11 - Tire (5) yurnurtlıyan ( 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSV 
Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve madeıı 

T h Kılıç Ali paşa Çıracı sokai1 
op ane: N. 22 - 30 Tel. Beyoğlu 1151 



~0 ~ POSTA Saz!• 7 
Taksimde FiKRi TEVFiK 

OTOMOBİL 
VE 

Makinist Mektebi 
törci ve ..-inist yetiftirir. 
52 ~ci yeni tedrisat devrem 

T efrinievvel iptidasında bat· 
lıyacaktır. Dersler tatbiki ve 
~nıeli, tahsil müddeti 3 aydır. 
l.~~ler aaat 17,30 dan sonra 
-.lar, haftada 4 gündür. Mek· 
tebin içindeki motör tamirba
'-e8' talebaine .... gün aç1'tır. 

~iıt41ye taatıatn•eato
ltia•••li 
Eskisi ~1:1 ıenelerce muavinlik yapmıya ve ıtaj ıörmiye 

1Gzusn yoktur. Mektebimi:ıce •meli direkılyon derslerine çok 
ehemmiyet verilmektedir. Son ı:stem otomobilleri, mühendlıle
rinin tavıiyelerine rare kulla ıabilmek için aevk Ye idare 
nıanevralann bizzat mektep müdürü ıCSıtermektedir. Talim 
&ahaaı: ~ - Zi cilli I.ılıyu - Miilıak • ilacı O•an ı8ayın • Bü· 
Yiikder Cf_~l;r ~ Ugrat O nlan Kamel'bu~ - SiJlffar
•ia - Ramı -'"'Klğ-ıftiane - Daitb: ce:ıe m kilert~ıdald inftli, 
Yoku,lu virajlı yollardır. 

Talebemiz, bu mevkiler arasın Ja saatlerce dırekıiyon tuttuktan 
•onra ayrıca geri manevralar ve yanm dönGş!cx~e Ytpmaktadır. 
Gerek nazari ve gerekse Direlo ·yon imtihan'iarlda ffleben&in 
f6aterecegi bilgı, kabiliyet ve m bareti bizzat ıönnolı arzu edtn• 
~rin reımi imtihan günü olan Teşrinievvel 930 da mektebimizi 
~f buyurmaları rica olunur. 

Mektebe : Ayazpaş ' · a, Beyoğlu Jandarma 
daire · önünden gidilir. 

Telefon B. O. 2508 

~. A.KUTİEL 
~1enehane " tedavil elektriki 

bor•tu•an: Karaköy To~r 
caddeei No. 54 

Amerikan ul1llu(Dantln 
Nuauhl) dit macunu 
dişleri beyulatır, etle
ml kUYYCtlendiri1', Sa
lrlerinla rellabetfne 
wa ?men terelb oı...
aa 'ttadır. Bir ken 
t.crübe kilidir. Her 
,_. satdu. 

Zarafetle stif,,deyi Mezcediniz 
Cibanşumul bir phrt t) haiz 

MANDELBEI\ G 
ka müflonlu yeya m6flonsuz (yb utarln) 

en mükemmel empermea ,ınze 

PAROSÜLEIİ 
e kadın ye çocuklara mahsus PALTO, 
MUŞAMBA ve KOSTÜMLERiN en 

müntahap çeşitleri 
Yalnız 

~ta' da Karaköyde Börekçi fınnı itti
aalindeki mahaüeöiciaba fıatiinde 

Ekseliyor 
li8Uyük elbise fabrikameda bulunur. 
anıınlara mahsus muhtelif ıwıklerde 

l ten~::ı:kli~eve ~:~~lann 
En müntahap çefitleri c:lah. nıdlr. ....................... 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 
Beyoğlunda vaki Adliy~ daire

ıinde ifai vuife edee Iıtanhu' 
ikinci iua memuduğwldan: 

Aeık arttırma ile paraya çn
rilecek gayri menkalüa ae olclutu 
etrafı •ne n Gal camH ile mat.
dat maabahçe lrl8mee l,igir tm 
bap hane. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevkiı KGçükmustafapaşada Gül 
camii sokağında İcliliye mahalle• 
ıinde 10 numaralı hane. 

Takdir olunan kıymet: Tama
mına 3500 Gç bin befyüz Ura. 

Arttırıunın ~pılacajı yer: rGn, 
aMııl: l.~ul ilQaıdi ~ me•ur

·~ l•nda l!lf-13() rillfnle " ~· 
'1'f"""- 16 ya ~'ıtaaar yapılan -ı,trincf 
arttırmada 1600 bin albyüz lira 
bedelle talibi çıkmıf iıe de kıy
meti muhammineyi bulmadıtından 
icra ve iflas kanununun 123 Gncü 
maddesi mucibince ikinci artbr
maya konmuştur. 25 • 9- 930 tari
hine müsadif p~ı-1>e jlinü saat 
14-16,ya bdır. 

1 .li:. işbu ga}'l'İ/!bıenllttlün art
ırma fartnamesi 15 I 9 I 930 tari
bin~en itibaren 930 / 1065 pumara 
ili lstanbul 2 inci icrasının muka· 
net do1Yatifida hjlkeıia ğör~bil
•esi için açıkbr. lılnda yazılı Ol
anlardan daha fazla malümat al
wak istiyenlcr işbu fartnameye ve 
930 / 1065 numarasile memuriye
timiı.e müracaat etmelidirler. 

2 - Arbrmaya itrirak için yu
karıda yazılı kıymeti yüzde 6 ıı 
tayanı kabul teminat gösterile
cektir. 

3 - Hakları tapu ıicili ile H• 
bit olmiyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alikadaranın irtifak hakkı 
aalıiplerinin bu haklarım hususile 
faiz ve mauafa dahil olan iddia .. 
lannı ltbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde evrakı 
m G ı bit el erile m e m u r i y e .. 
timln bildirmeleri icap eder akıl 
halde baldan tapu lieillile sabit 
olmıyanlu 1&bf becleffnin paylq
maamda hariç kalırlar. 

4 - G&terilen günde artbr
maya iftirak edenlu arttırma şart
namelİni okumuf •• IGzumlu mail. 
mab almıt bua1an tamamen kabul 
etmit ad ve itibar olunurlar. Üa_. 
tiinde bırakılan •ayri menkulGn 
bedeli zamanında Yerilmezae gayri 
menkul ikinci bir artbrma ile la• 
tıhr n bedel farkı mahrum 
kalman yOr.de be9 falı ve diter 
zararlar aynca hilkmc hacet kal
mak1111n memuriyetimlzce alıcıdan 
beş numaralı fıkradaki şart taha-
kkuk etmek sureti kaydile 
üç defa ba~rıldıktan ıonra J'ayri 
menkul en çok artbranın Gzerinde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
artbrma geri bırakılır alıcı taah
laltlerinclen kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

S - Arbrmanın birinci ve 
ikinci olmasına ve ıayn menkule 
teallOk eden kanuni hakka ve 
aabfın tarzına göre diğer tartlar. 
Müterakim vergi vesaire mütteri
ye aittir. 

Yazılan maa bahçe hane yuka· 
nda ,;g&terilen 25 - 9 - 930 tarihi· ~ 
ade lıtanbul 2 inci icra memur
Jutu daire.inde itbu ilan ve ıöa
tıerilen artırma farinameaine tevfi· 
kan aahlacaj'ı ilan olunur • 

----~~~---------------~ ------------------i-----------------------------------------------------~ 

Orman ameliyat meketebi 
.... dO,.rnan mühendis muavini yetiştirmek üzere yeniden açılmıştır. Leyli ve meccanidir. 

. il ;eti tahsiliyesi üç senedir. I stan6alda Biigü/ctlere Balıçe lcögündtJdir. 
'1ı. alebc kayıt ve kabuline be~. Kayt 'ft kabul muamelesi 1 Tetrinievvel 1930 tari

t kadar devam edecektir. 
25 talebe alınacakbr, Fazla talebe zuhurunda aralannda miisabaka yapılacakbr. 

Orman ameliya·';: metebi kayt ve kabul şartlan: 
~ - Talipler Türkiye cuml uriyeti tabasından olacaktır. 

3 
- Taliplerin yaşlan 25 tı. n yukan olmayacaktır. 

4 
- Talipler orta mektep mezunu olacaktır. 

havalide yfuiiyOp gez. 
olduğunu tasdik eden 

"!) - Talipler, hastalıklı, sal ıt olmadıklarını, arızalı yerlerde dağlık 
~ ~ ~~ hayvana binmiye bün) vi teşekklllatımn müsait ve miitahammiJ 

3 
hıp raporun malik olacakl< ı·chP. 

~ili - Talipler iyi ahlaklı ol luklanm ve hiçbir sUaa cezayı müstelzim ef'al ve harekatta 
"~adığım beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına 

6 
olacaklardır. 

' .- Mektebe kayt olnnan talebe olbaptaki ıartlanna temkan noterlikten tasdikli kefalet 
~~ ~ereceklerdir. Orman lll "mendis muavini olmak için orman ameliyat mektebine tahsile 
,. 0 Ian orta mektep mezunJ . n J teşnlıievvel J 930 tarihine kadar latanbul' da Bnyük
~e Bahçeköyünde Yüksek orman mektebi rektorluğuna yahut orman müdürlüklerine, 
~ li . nıtidürleri olmayan yerle de en büyük mülkiye memurlarına bir kıt'a istida ile müracaat 
~ dir. Talipler iatidalarma hüviyet dlzdam, mektep plıadetaamai. afi fa)ıadetnameai, 

Özür Dileriz 
•• ittihatçılar divam ili hu-11 

zuruı:;.da11 tefrikamız münderc- 1 
cabmwn çekluğu kaışısuıda t 

bugünlük dercedilemec:li. lluh- ı 
terem karilerimizden kür di- 1 
leriz. 1 

j 
1 
! 

19 

Hayabm Gene Kurtulmuştu •• 

Başım Sanlı._ Üstüm 
• 

{ 
Kan içinde ! .. 

I 
- -' - f Nihayet beDi adeta evlM 

Gözlerimi apığup vakit s.ı..h ~diler. Fakat 1lıen Olalan 
1 aa.ıut1u Ye yaılllc:la bir adam "1c olmü lite•dlatz iç.la 

j sf i-laJe ediniz oturuyordu. Başım sanlı ve sürülerini o~atmak istedi., 
;/ ' 1 listiim başım kan içinde. Köy- Kabul etmedıler, ben çok ıs 

1 •• hın 3 satm ıeçmlyecekth. in kıyafetli adama ne halde ettim ve koyunlanna çoba 
2 - Her satır 4 kelime hesap edl· oldugu"' mu sordum, anlatb : etmiye L .... ladım. 

leccktlr. ~ 
- Hu llln ~ adet lltp ~ - Yoldan ıe,çer~bir inilti Ben artık cob~ ediyor, 

"*k:b~~ır. -~ f..-.. ı duJdum Ye pe-\Pde•: geldi~ kaval ~ıyot e k.,ıaeşimi d• 
-.,on mtlklır. iyice tayin ~edftn. Ara~ tiilterek ağhyotdunıt- Annenıt. b: i;~,!!.e':n~~~~~leo:~~t1;!ı~7'hten ya başladım, nihayet bu ka- vasiyetini babrladıkça kalbi• 

SON POSTA yı okuduktan yayı buldum. Başından kanlar- parça parça oluyordu. 
aonr4, ilin kuP,oaunu ıaklayı- •ı,•yor&ı N"h k d · · b 
nız. Bundan S adedini ilinınız ~ · 1 ayet, ar eşımm asr 
ile birlikte bir zarfa koyarak Bu a~am bepi bir tine dayanamayarak, gece yar> 
posta ile ldarehanemhe gön- nna ~ttir~ü, başı~ı sı bu evden çıktım. Mecnun giM 
deriniz. llanınızın gazeteye gir- ve temız ~ır mendılle sardı. dağ, taş aşarak, 44 kardeşi..-, 
meal için bu kadan kafidir. anladım ki; gece. ko~kaı:_ak kardeşim" diye ağlıyarak şehre 
-== SON POSTA == . b?1!.1nca? kadar şıddetlı duş- girdim, mektep yolw:.u hekle-
BEDAVA iLAN KUPONU muşum ki başım kayaya çarp- dim, ona rastlayınca birbirimi-

12- Eylül - 1930 m11 ve yanlmıştı. zin boynuna sanlarak ağlaştlk. 

HANIMLAR TERZlHANESl-Bahçe
kapı Rulmpata ham 12 No. Telefoa 
latanbul 4057 

TÜRK KADINLARI BiÇKi YURDU-
18 lncl ders senesi için talebe kaydıaa 
bqtadı. Oinnyolu Telefon la. 2038. 

iş AMBARI - Salt Hakin. Her tarla 
koml9onculuk itleri. Sirkeci lleyıaenet 
han Telefon la. 1626. 

ZA Yl - 40200 No. h maaş dbduım 
ile mllhrilml kaybetti-. Hlkmll yollha. 

MalGl Salt otla 0.maa NurL 

BEYOÖLU GÔBEÖINDE KiRALIK 
ODA - Nuauılu ailede, temls, bGyWc. 
anefrut, mükemm~I. Flata uywua. <ı.ıa.: 
tada J>oiaçaca kar.-uMla Manakyaa baD 
!!o. 1(- müracaat. 

.• yt - Askeri t..tüs tNkereml 
ka~m. Yenisini çıkaraeafımdaa 
eak~n hllkmil yoktur. 
~ayda Hueld cadd.t Allpaıada 

ta""'amam &Okap No. 9te Hakki ot· 
ha Aıı:ı.t 

ZA YI - Nilfua klfıdmu asked te;:' 
bl8 teakeremi kaybetti& YeniainJ ala• 
eaj'ım eaidslnln b &kmG yoktur. 
Sofanata mahallesinde Mehmet Recep 

YAYI - Namıaa m.aharrw '9 Ne.b 
,nmripj karnemi uyl ettim. YenialnJ 
.Sacail'mdan etıldsfnln hUkml yoktur. 

Galata Mahmudiye caddesi 65 No.da 
Ali Galip 

ZA YI - Ticaret mektebi lllaladea 
ve biçki yurdundan aldıjun diploma• 
larla ilk tedrisat mDsabakaaınclaa ka
aandığım biçki dikit ehllyetntmeabd 
.. yi ettim. Yenisini alacağımdan eald· 
ıııbıln hltkmü yoktur. 

DlS MUA YENEHANESI - lılaa mo
tılr mUkemmel1 kısmen ve ya tamama 
.. blıkbr. 

Taksim latUdll caddesi 21 Ne. h ecı-
saneye mllracaat. 

ARIYORUM - ıım da Ealdtehlr 
ı.tuyon uddealnde raaoz fabrUıası ... 
ı.ten Hasan Bedrettlal UIJ'WUll'• 

Kadıkö ı Ha ettin B.r.buqıı 

CENUBi 

AMERİKA YA 
Milreffehen gitmek istiyen 

yolculu. her halde 

INGtıız 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kul_!lpanyasımn MUAZZAM 
ve MUlfl'EŞEM npurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TORKIYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olD111a
hdır. 

Tel. B. 3126. Galata Rıh
bm caddesi No. 2:1-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞiMENDiFER 

bileti veriHr. 

Adamcağız bana derdimi Kendime bir iş aramaya 
•c;>rdu, ben de göz yaşlan için- başladım ve bir inşaat şirke
de biltün hayabmı anlatttım. tinin depo kısmına yerleştim. 
Onun da gözleri yaşardı. Orada çalıştım, çok çallf-

Beni abna bindirdi Ye k6- tım. V aziyetimi düzelttim. 
yilDe gCStürdil. Oranın zengin Babamla da banşbm fakat 
ağalanndan biri imiı. Bana onun, beraber oturmak ;eklifini 
kimsenin yapmadığı iyiliji yap- kabul etmedim. O da bana 
~ar, beni rahat bir J•takta atem ederek bir nahiyeye m~ 
lld hafta yabrdılar, b8! ucum• muriyctini nakletti, gitti. 
dan aynlmaclılar. Mepr ba Ben kardeşimi yanıma al-
adamın da askerde bir otla dun, beraber oturuyoruz. 
lSlmilf Ye ytlreğinde eYllt aaa Benim de hayatım bu. 
Y&rlDlf. - SON -

k!ı.O:ar B 1 Ç Kİ YURDU Müdürlüğünden: 
18 inci ders senesi için DİVANYQLU Tel İst. 

talebe kaydına başlanmışbr. 2083 

Gümrükler Umum müdürlüğünden: 

kaput y3pbnlacakhr 
1 - Gümrük muhafaza memurlan için 800-900 kaput yap

tinlmuı kapalı zarf usulile mtlnakuaya konulmuştur. 
2 - Şartnamenin musaddak suretleri • Ankarada Giimrük

ler umum mil~ürlüğü levazım müdilrlüğiinden, lstanbulda Giiııı
ılk levazım anbarından ahnacakbr. 

3 - Münakasa: lstanbulda Gilmrilk Başmüdürlüğü binasnııt 
da Gtlmrllder umum mOdarllğü sabo alma komisyonu tarı-
fından yapılacaktır. ı 

4 - Miinakaaa 20 eylül 930 tarihine rastlıyan cumarteii 
p6 aaat 14 dedir. 

1 - Teklif mektuplan kanundaki kükümler dairesind 
ıh Ye mtiadeu enel l.taabul'da komisyona verilecektir • 

G - MOnaka1aya firecekler, Ticar~t odasında kayıtiı buı
hmdujuau ıöaterir vesika 16aterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen be~elin %7,5 u olan 1553 
liralık teminatlarile belli saatten evvei komisyona gelmeleri. 

8 - Kumat ve kaput örneği lstanbul'da Gümrükler umu• 
m&dilrln;o Levazım ambanndadır. İstekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması mutat olan zabıt varaka
-.n tamiminden sonra hiçbir teklif kabul edilmez. 

Istanbul gümrükleri 
baş müdürlüğünden: 
t.tanbul gümriikleri için 826 çeki odun ile 30,500 kilo 

mangal ldSmfirü aleni miinakasa ile mllbayaa olunacaktır. Ta

liplerin bu h118U8taki prbıameyi görmekle beraber 13 - 9- 930 
cumartui p.aü aaat 14 te iaw mukarrer 111lln•kuaya iştirak 
etmeleri için Bq miidürlükteld komisyona mlracaatlan ~azbatua ile tabip r<;porunu raptetmelidirler. . "' 

ASAr~T ZEYTJN YAGJ Dünyanın en nefis ve en lezi.Z yağıdır 
~ • Kiloluk fiıelerde 801 bir ve beı ve daha büyük tenekelerde safi 

~ . . . . . okbsı 100~~· ':"~n ecza deposudur. 
~nıeklerde, ıalatalarda, tatlılarda pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağa istimal edmız, C6nki pek .af Ye halısbr. Şerbet gıbı tatlıdır. Hamıziyeti Joktur. Bakkallardan 
"' fiatten daha ucuzdur. MahlUt yağlardan tevakki etmek lizımdır. Tereyajl yerine Hasan zeytin yap ilıtimal eylemek kin akıldır Rılhassa içmek suretile Hasan zeytiA J•iuu doktorlar 

et.aelrtedirler. Kum, taş, l:r brek Ye bilhassa karaciier, saha sanhk hastabklannda bol bol Hwa aeytia yağı içİDlll. 
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MAMULA NDA NEVV 
. . 

l1 VE SEKİZ SİLiNDiRLi OTOMOB .. f LLE 

YARIM TONDAN A·LTI· TO·NA· K·ADAR HE·R 

V AZIFE İÇiN · KAMYONLAR 
1
\ a~ . 

,~~~ 
~ ~~ 
~ :':>.B 

(DOÇ) ~otemebU Ye kamyon fabrik .. , mamulatmm tenevvüü 

Mit .. • lllf fOPlaem biriaclliit ilam eder. 

(DOÇ)etemobilleri aruaacla alb ve sekiz· ailindirli açdt, kapalı 

ft apor blıtla moclelleri bulabilininiz. Buiılardan hepsinde 

Mcenıep ( BOÇ ) ujiamlıjı, ( DQÇ ) zerafeti vardır. Memle

htiri• ·laer W.uimle ( DOÇ ) arabalannm ,nnden güne 

toPfnas, ••..eut içincle pclea -6ne fala IMr aiabet ifsal 
.... ~ dejl1clir. 

( D O Ç ) ua .mlea para mukabilncle ahnaa ea ylkmek 
lqaetl ._.. ettlll anhaf1161a içhiclir ld prek talmi için. 

..- ......, otomobller lçla • ful& rajbet (DOÇ} lwWe 

.... klıl etmektedir 

1 

(DOÇ)kam,oalan ....... ,.,.. , ...... ._ ........ 

Yazife içia ·bmJOlllar meıwttw. lhmleketin ._. tun•• faz 

ltunlara ,W.U.. ntbet tıe ,- tea•• aetielılllllr. llurh 
ketimizde Wr lm.y_.. llılJlınea ..... ~ (DGÇ) ..... ,, 
ainde mm•emet ........ ,.. ............. ....,,.. Wr 

-~·· •U&JJ• w.. . ...,. ......... ldlı•lllıe .... 
1 

• 

aeuz nakliye lcretial (DOe) bıllaznllı -•• .... • ... .,. 
.Ws. lp-w ._ ..,w iti.et, • ı ..,etli - ... 1UfJlimiı11 
.. (DOÇ) ................. ..... ,._. 

Ucu bir &ata ........ ,, Wr oto...w& •in+ una .. 

laniz bize ..aracaat edi•hr. Yeai le .&w'elı -•&da, .W.. 

pa: ald otonolaill1r •••.. WılP w • 1 * •1' • ....-. 

T0RKIY~E U·MUMI VEKiLi• 

Kemal Halil, Mehm•t 
TORKIYE OTOMOBİL, ı.AsTIK VE 

Rif at Ve Şürekisı 
TRAKTÖR KOMANDiT ŞİRKETi 

• 

DOÇ Otomobil ve kamyonları tçln bu haftanın sonuna kadar Müracaat yeri , Beyoflunda lstikW caddeainde 
168 No. dır. Onclaa sonra mafaza ve iclarehanemm T•ksim bahçesi kartJaındaki yeni binaya naldedı1iyor. 


