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iDARE: IST ANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI 
• 

SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla gorur 
SON POSTA Halkan kulatıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla söyler • 

BALIKESİRDE İS TİKBALCİLER « 30- 40 KiŞi DEGIL,,. BÜTÜN MEMLEKET 
FETHİ BEYi KARŞILAMIY A KOŞMUŞTU. 

==:::=;::==::;:::;::====::;::;:::::;::;:;::::====================================================:=====================================================================-:-=-ı 

Biz Bir ideal Ve Mefkure Mücadelesine Giriştik .. 

İz~ir Hadiseleri, Bazı Kimselerin 
İrtikip Ettikleri Yalanı Örtmek 
istemelerinde Doğmuş Bir Şeydir 
Ardahan Meb'usu l"ahsin B. İşte Böyle Söylüy~r .. 

Jstasgonliua Koşuşan Peıternallı Kadınlar Fethi Beyden Dertlerine Deua 16tigor/ar 

Söylen·!diği ve yazıldığı gibi Hayret '· iyet olarak kabul edilmelidir. 
Serbest Cümhuriyet fırkasında · Şahsi menfaatler, ekmek dü-
durgunluk yoktur. Son veka- Balıkesir Vilayetinin Şu şüncesi ile kanaatlerini fada 
)'Ün variyeti aydınlatması üze- Beyannamesi Nedir ? edecek olanlar, her halde 
· münevver zümre arasında bu-

l'lne yeni fırkaya karşı daha Balıkesir, 11 ( Hususi ) ·...:.. 
ı_ü lunmıyacaktır. Ferdi endişelerin 
Q yük bir alaka ve temayül fethi Beyin buraya gelmesi 

açık olan programımızın önün· 
l'ardır ve bunun içindir ki fır- münasebetile istikbalde bulu-•- de hiçbir kıymeti yoktur. 
1J:anın işleri alikadarlar.a göz nulmaması için Vilayet maka-
•çbrmıyacak kadar çoğalmış- mı bir beyanname neş
br. Hergün idare heyeti topla- retmiştir. Bu beyannamenin 
il.ip eksik teşkilat işlerini ba- üçüncü maddesi şudur: 
farnııya çalışmaktadır. 3 - Fethi Beyi Serbest 

Cumartesiden itibaren umu- Cümhuriyet fırkasına dahil 
Gıi merkez Taksime gidecek bulunanlar istikbal edebilir. 
\ilayet idare heyeti Nazlı Fakat bu işle alakadar olmı
lı yan halkın istasyona toplan-

anda kalacaktır. Umumi mer-k malan için tahrikat ve teşvi· 
ezin Ankaraya naklinden kat yapılması memnudur. Ak· 

•onra da vilayet merkezi Tak- si halde tecemmuat kanunu
•irndeki Kalmis apartımanına nun ahkamı tatbik olunacak-
Yerleşecektir. tır. 

..._ _____________________ __ 
Dün bir ara yeni fırkaya uğrıyacağını söyliyerek propa

•ğradığımız zaman azadan Ar- gandalara başlamışlardır. 
dahan meb'usu Tahsin Beyle Fakat halin cereyanı bunun 
iÖrüştük ve dün gazetemizde tamamen aksini gösterince 

dercettiğimiz hasbıhali daha vaziyeti kurtarmak için bu 
tb-aflılaştırarak fikirlerini tavzih nümayişi tertip ebniye lüzum 
ttrnesini istedik. görmüşlerdir. Bütün hadisat, 

Tahsin Bey bize tunları bu yanlıt hareketten doğmuı-
•i>yledi : tur. 

- İzmir' de Halk fırkasınm Halbuki Manisadaki tahas-
Yaptığı mukabil nümayiş, ir- süıat daha canlı ve samimi 
tik olmuştur ve en uf ak bir za• 
.• fip edilen bir yalanın tashihi 
IÇJ.n ·hti b k 

1 
bıta vak'ası kaydedilmemiştir. 

b· 1 )arma mec ur a ınmıt Bunun sebebi de mukabil te-
l ır vaziyettir. F etbi Beyin sirat yapılmamış olmasıdır. 
Znıire gideceği şayi olur ol- Cidalimiz bir kanaat ve mef-

:az Halk fırkası mensubini, küre cidalidir. Kanaat ve imanın 
elhi Beyin hüsnü kabul gö- zahiri sarsıntılar karşısında 

~ıiyeceğini, hatta hakarete sarsılmayacağı riyazi bir kat-

Sivas'ta Fırka 

Cereyanları 
Sivas, 12 (Hususi) - S. C. 

Fırkası teşkilatına memur Rıfat 
Bey faaliyetini bitirmiş sayıla
bilir. Halk fırkası namzetlerini 
ilan etmemiştir. Her iki fırka· 
nın kadın namzet ilan etmiye
ceği zannolunuyor. S. C. fır
kasına temayül vardır. 

Fahri 

Halk Aldatılıyor 
Denizli, 11 (Hususi) - Halk 

fırkasının bazı gayretkeşleri 
"Bu sene vergi almayacağı%. 

Gelecek sene de az alacağız" 

diye halkı iğfal yolunu tutmuf, 
uydurma mazbatalar har.ırla-

maktadırlar. Mutemetler salta-
natının bu yeni garibesi kar
ıısmda halk elbette ki kanmı· 
yor ve aldanmıyor. 

E. 

Mahmut Esat B. 
Adliye Vekili Mahmut Esat 

Beyin kabineden ayrılacağı 

muhakkak addolunabilir. Var
şovadan başka bir sefarete 
tayini mevzubahistir. 

Piyankomuz 
Bugün Noter Huzu

runda Çekiliyor 
Gazetemizin ilk numaruından 

itibıp-en bir ay dercettiğimiz bin 
liraldc kupunların piyanko•u bu· 
gün öğleden sonra aaat üçte. 
Noter huzuru ile matbaamızda 
çekilecektir. Taşrada bulunan 
karilerimizin kuponlan da piyan· 
koya dahildir. Bun.Jann esa• 
kısmı kendilerine ıönderilmit, 
ikinci kmm bugün Noter tara
fından piyankoya ıthal edaecek
tir. Netice yann neşredilecektir. 

Yeni lf l piyanko-
ve a ın l muzun ku-

ponlan ise dünden itibaren net -
rolunmıya başlanmıştır. Kesip 
saklamayı unutmayınız. Yeni 
piyankoya iştirak şartlarını pek 
yakmdn ifan edeceğiz. 

Müşavirler 
Dördünün De Müddeti 
Teşrinisanide Bitiyor 

Türkiye'de clört ecnebi ad
liye müşaviri vardır; onlar da 
şunlardır: S. Erzel; • Savzerhal; 
Borgeriyus; Folaça'dır. Bu mü-

~virlerin herbiri ( 2,200) lira 
maaş almaktadır. T eşrinisanide 

müddetleri bittiğinden bu müşa
virlerin vazifelerine nihayet 
v~rilecektir. 

Grev Bitti 
Şimdi Vilayet Vadını 
Yerine Getirmelidir 
İzmir 11 ( Hususi ) - İncir 

tersane ve liman amelesinin 
ilan ettikleri grev tamamen 
bitmiştir. Amale işe başlamış
tır. Kendilerine Vilayet tara
fmdan haklarının temini ıçın 
teşebbiisatta bulunulacağı vad· 
edilmiştir. Vilayet ilk defa 
işi şiddetle idare etmek iste
miş, fakat işçiler : 

- Her şeye razıyız. Fakat 
inhisar idaresinin bazicesi ol
mayacağız. Yevmiye 9 saatlık 

bir mesainin 250 kuruşla ba
şarılmasına imkan yoktur. 

demiştir. Bana kalırsa vilayet 
vaki şikayetin doğrudan doğ
ruya inhisara müteveccih ol
duğunu ve inhisar idaresinin 
amele sırtından temin ettiği 

azami kazanca mukabil pek u 
ücret verildiğini düşünerek 

meseleyi esasından halle ça· 
lışmalıdır, 

İncir rekoltesi :r:ararsızdır. 
Hutabk ta hemen yok gibidir. 
Mahsulün ecnebi memlekel 
piyasalarında azami alik• gö
receği muhakkaktır. 

Orhan 

HUPOD:2 
İkinci Piyanko 

Son Posta'ya Mahsustu 

YANKO NU AL ARI 

j Bugünün Meselelerinden 1 

Devlete Milyonlarca Zi
yan Veren, Ticareti Öl
düren Bir İnhisar İdaresi 

Bu memleketin başında Tütün İnhisarı ismi altında bir idare 
vardır. Bu idare köylümüzün mahsulünü yok bahasına 
alıyor, tilccanmwn ticaretine mini oluyor, devletin her sene 
milyonlarca lira ziyan etmesine sebebiyet veriyor. 

Son Posta, memleketin en büyük bir servet menbamı 
işleten bu inhisarın idaresizliği, ve hatalan hakkmda 
bir çok malumat toplamışbr. Bir aydan beri yapmakta olduğu
muz tetkikat bizi çok feci hakikatlerle karşı karşıya bırak
mıştır. Gazetemiz yarından itibaren bu hakikatleri sıra ile 
neşre başlıyacaktır. Bu neşriyat tütün inhisar idaresinin gerek 
millete, gerek devlete ne kadar, büyük bir zarar verdiğini 
vazıhan gösterecektir. 

Yalnız şunu kaydedelim ki biz bandrol taraftan değiliz. 
Neşriyatımız bu idaredeki batalann düzeltilmesi maksadına 
matuftur. 

Tütün inhisan hakkındaki neşriyatımıza, bugün ortaya çı· 
kan Çekoslovakya'nın satın aldığı tütünler etrafındaki tah
kikatımızı neşir ile başlıyacağız. Yaran bu mesele etrafındaki 
neşriyatımızı okuyunuz. 

Borsada Yapılan Tevkifin Sebebi 

Bir 'Acente Ve Bazı 
Tüccar Müsaadesiz 
Çek Alıp Satmışlardır 

Borsa acentelerinden Mita 
biraderler, kanun hilafı mua
mele yaptıkları Borsa komiser
liği tarafından tesbit edilmiş, 
yazıhaneleri hükiımetçe mühür
lenmiş ve kendilerine de tah
kikat neticesine kadar işten 
el çektirilmiştir. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Fethi B. 

Dün öğleden sonra saat iki 
buçukta, birkaç polis memuru 
gelerek Mits biraderlere ait 
yazıhanenin hariçle olan 'alAka-
smı kesmiş ve telefonlar tecrit 
edilmiştir. 

Bundan sonra Borsa komi
ser vekili Abdülkadir B. gele
~ek acentenin defterlerini tet

( Devamı 2 inci sayfada ) 

Anadolzıda 

Bir dokun, bin ah dinle, kiisei fağfurdan!.. 

Yedinci Sayfadadır . 
Sayfada Numaranızı 

Lfıtfen O 
Arayınız .. 



2 Sayia SON 
3 

....___-----.--,,__ __ D_A ..... Blll!'l-L~l~---....._~--------...,-t-_-.J-
nalkm Sesi B A • B B L B B Giinün Tarilıi 

on Davalar 
Karşısında Ne 
Düşünüyorlar? 

Bau rauteler hakkmcla tald
hat yapılmıya bqlanıldıtını ve 
bu arada ıazeteaıia ale7hiM 
<kn .~ tahrik olunduğunu yaz• 
ını~b!c. 8a nokta etrafmda halk· 
tan banlanmn fikrini törle teMit 
ettik: 

Kamil B.( GedikpilŞA. Em 
Sman maballeai.Dde 56) 

- Gazetelerin eff<ln umu
miyenin müme.sili oldağu mu
hakkakbr. İ.zmirdeki hadiseler 
dolayısile yazalan yazılarda hükft.. 

:neti t ahkir; efkln tehyiç ma
aası olmadığı gibi en hafıf bir 

kokosu da yoktur. Bütün neşri
yat memleketin saadet ve iyiliii 
için ypı ıyor. Fikrimce ortada 
ad i takibab müstelzim hiç.bir 
yazı mevcut değildir. 

* Y unua 8. (Ankara, Ahimu-
rat mahallesi 12 No.) 

- Halk inhisarlar ve ağır 
vergiler altında zahmet çektiği 
için tezahürat yapmııtır ve 
yapıyor. 

Müstakil razcteler de bu 
tezahürleri olduğu gibi 
kaydediyorlar. Şimdiye ka-
dar 7apWu. tezahlrat ve 
n...-iJatta llilkiaaetia Ye mee
liaiJa manevi phaiyetini tahkir 
eder yollu hiçbir tef Joldar; 
etaHD bunu yapmak ntandaş
larm aklmdan da geçmez, enfusl 
tefsirlerle Hizmet ve Son Posta 
ıazeteleri aleyhine dava açıl
mua, fikrif&lce, doğru değildir. 

* Neaimi B. (Aksaray, lsmail 
Ağa m•hallesl, Ktllhan sokajı 
19 numara) 

- Hizmet pzetuillde nq
redillp Son Poıtada naklen 
çıkan yıwyı okudum. O ya
zıcla feYkallde biç biqey yok
tur. Birkaç meb'uaun dört, beş 
mutemedin halkı halk fırkası 
lehine nllmayif yamıya davet 
ettiğini ve fakat (muvaffak 
olamadığım yumak bir d1rüm 
mtldli? Bence değildir. 

Cllmhuriyet idarelerinde 
ımif aiyul teumuhlara yer 
vermelidir. Fukalar ancek ml
tebbil tetı•uhlvla cemiyete 
Ye kendilerine faydah olabilir. • lbaan B. (Hukuk faktllteai 
80D muf talebesinden) 

- Ortada fevkalAde biqey 
yoldar. Qmhariyet 1eyrini ya
PIJOI'· MlataWI gazeteler efki
n amumiyeye terdlman olu
yorlar. Şimdiye kadar yapılu 
nepiyatta ft Hizm~t guete
liıün menubaha m.tk•lain
de media Ye hnkftmetin ph
liyeti maneviyeaini tahkir edici 
bir mana görmedim. 

Koyun Almıya Giden 
Epey Kavga Ve Heyet iyı· Seçilmiş Midirl 

Cinayet Oldu I 

24 Saatte Borsada 
DünNeMua
mele Oldu? 

Gazi Hz. Dün 
Akşam Boğazda 

Gezdiler 
s.ı. bir ,ıııılik ...ı-t ( - 3 bin liraga mal iıılan 6ango lwurızu 

,unlard~: ·--------------------..... ----------------------· 
Mercu'da Kazlarajuı .._ 1 ~--·~--...... 

aa.Ia kunduraa çıraiı Osman j 
ile Murat lıa.,a etmifler, O.. 
man kandura btçaiile ..__ 
karnmdan yaralAIDlfbr. llmat 
luıltaneye ka&clmlmlt, o--
yakalanmıştır. 

1
1 

2 - Kumkapa'cla oturan 
ganoa Halim Ef. nin baldm ı 
Nurik hanımı almak istiyen ve 
verilmediği için ~uğber olaa 
kunduracı Kirkor ve arkad.ia 
Aristo, Halim Ef. yi dövmüşler. 

3 - Beşiktaşta arabacılık 
eden ve doktor namile anılan 1 

Cemal ortada hiçbir sebep J . 

yokken asker Kadriyi kafasın- ' 
dan ve hamal Muatafayı kama 
ile karnından ağır surette ya• 
ralamışbr. Mecruhlu hastane
dedir, Cemal tutulmUffur. 

4- Kuımpqa'da oturan 
Kank Ali ile Çamur Kizım 
urlıOf}uJda kavga etmifler, 
Ali bıçakla KAzum ap _. 
rette yaralalDlfbr. 

5 - Zincirli kuyu' ela Basiret 
Efendinin gazinosunda ram 
ylz&nden randevucu Sabahat 
ile tof6r Uyon arasmda kavga 
çakm•f, Uyon Sababati bqm-
dan yaralamıfbr. 

Geçenlerde Avrupadan epeyce Meriw koım almdı. Bunlaı 
burada uyuz oldu. (3) bin lira erildi, buyo •...t.n yapıldı, 
hayvanlar tedavi edildi. Sonra da muhtelif ........... Uimlcb. 
Haber alıyoruzld bu hayvanlardan hAIA hutabk pçmemiftir. 
iş bu vaziyette iken dlrt kişilik bir heyet y•kmda Avnı
paya fidecek ve yine (Merinos) koyunu alacak, b• heyet 

mütehassis kimselerden mllteşekkil ise de içlerinde ha)'ftll lauta
hklanndaa anlıyan m&tebasaaa yoktur. 

Bu vaziyet karşwnda: 
- Ne oluyoruz? demekte haklı değil mİyİL 

Adana Hazırlanıyor J Bir Tekzip 
Adana, 11 (Hususi) - Ye- Aldıj"unız mektuptur : 

ni fırka teşkilihm yapmak 1 Bpt&n İn1ollp gazetesinde 
Çarpışan Otomobiller için gönderilen mümessili Serbet C&mhuriyet fırkasından 

ltalyan sefaretine ait ve se- karşılamak üzere birçok çiftçi-f ı istifa ettiğime dair bir fıkra 
ler1 esnaf kütleleri hararet~ gördüm. 

faret kAtiplerinden M. Maksim, istikbal hazırhklan yapıyorlar. Ben dlmhuriyetimizia hürriyet 
idare ettiği otomobil Tarabya- Çiftçiler, fırka mümessilini ta esas ve prensiplerine ı&re te
da avukat M. Frankoya ait oto- Yeniceden karşıla .. ya karar kimülllne ve hallon myui bir 
mobile çarpmlf her iki otomo- vermişlerdir. Bu mümessil doktor ~erbiye ile yetiftirilerek cftm
bil hasara uğram.ıştır. Burhanettin 8. olup elyevm Antalr huriyetçi ve hür Türkiyemizin 

yada bulunuyor. Ora teşkili- yarınının teminine matuf sırf 
Yeni Seyriisef er Talimat bnı bitirir bitirmez doğruca vatani bir ideale hizmet etmek 

Belediye, seyrüsefer ifleri Ad ' 1 kt" Ad .. üzere Cibnhuriyet Halk Firka-anaya ge ece ır. an .. 
için yeni bir talimatname ha- meb 'uslanndan bir kısmıma sından aynlarak Serbest Göm-
zırlamı ..... r. y · f k "lt'h k d k huriyet Fırkasına geçtim. Cüm-i'... em ır aya ı ı a e ece - . 

B K leri söyleniyorsa da bualann hurıyet Halk Fırkası nud ctım-
İr amyon k. 1 ıd .. k t•· tı huriyetçi ve miliyetçi ise benim 

ım er o ugunu a ıye e .. v 

P 1 d 
tahkik etmek mümkün ol- bugun ~ensup oldugum .fır~ a 1 Ç a an I mamıştır. Buıllardan meb'ua da arı! sur~t!e Cnmbunye~çı 

üf tf Hil · B · h - ve mılliyetçıdir. Bunların hır-
Harp akademisine ait bir vke m e ış mı ~ym lden~z birlerini tamamlıyan iki la· 

kamyon Çırağan caddesinden ararım vermemış o ugu . .. '- d ku "d" ınımı ve Kar eş vvet oldu-
geçerken tramyay direğine şayı ır. v b' · d 

Sel41aattin guna ve m sağ a öbilr8 sol-
çarpmlf, kamyon parçalllDllllf 1 da karşı karşıya bulunarak ve 
tof6r Klzım Ef. ağır aurette K k R Ja vatana her teYİD &atilnde g&re-
yanlanDUf ve Gilmftşsuyu aça a rek millet itlerini nezih Ye 
hastane.ine kaldınlmıfbr. f salim bir münakaşa ve mura-

a b r i kas 1 kabe ile iyiye doğru göttire-
Şehir Meclisi Salonu ceğine kaniim. Bu kanaatledir 
Şehir meclisinin toplanaca- Mtıskirat inhisar memurlan ki Serbest climhuriye fırka-

lı eski belediye meclisi salo- Kumkapıda Bedros isminde sına olan merbutiyetimi muha
nunun ıenifletilmesine başlan- bir ermeninin evini araJD1f, faza ediyorum. Ve bu aziz ve 
DUfbr. Ayni ıamand4 bazı ta- teferruatile beraber bir bakır mukaddes gayeden ayrılma
dillt ta yapalacakbr. ilk içtima rakı kazam ve ( 7) kilo kaçak dığı müddetçe fırka arkaşla
gilnll olan, birinci teşrinin rakı bulunmuş, müsadere edil- nmla beraberim. 
on beşine kadar salonun ba- miftir. Bedroa ile zevceai Ar- Şarki Karahisar meb'uau 
zırlıklan tamamlanacaktır. menobi tevkif edilmişlerdir. Mehmet Emin 

Bona.1a 1 IO ) blia lnsaia 
ahnm•fi ( 110) bin de aatıhmf .. 

ı br. Anlan çimento fabrikuı
l ... tahvillb 28 lirara pkrrıı 

1 
(27,90) da kapammşbr. 

' 

Dlyunu muvahhade(116)açd-
IDJf; (118.50) ~kdıktu ...... 
(115,5) de lıapanntıfbr. 

Gui Hasetleri da. •lrp• 
.,.,.. s.brya metirile bir 
ıezintl yaplDlflarclır. 

JI. """"'we ,,._,.,. -
Hilmi 8. A.lcaradu dün ıel-
mİ§tir. 

• Malige Vekili - Dün 
Aakaraya aibniştir, giderken 
de .,Her .a,tenen ı•laızds, 
hOkiimetin paraya ihtiycı yok" 

Borsada Yapılan denıiftir. 
lf Rüşvet Me•leai - S. 

Tevkifin Sebebi yoğlunda bir ftalyandan rüşvet 
l JJat tarah füncü aylada ) alırken yakalanan ecanip me-

l ~- talakikati bitmiştir. 

l 
kik etmiş ve müteakiben acen- lf.. ltalyan Tayyareleri -
tenin biraderi Alber Minta Ef. Romaoyaya jiden italyan tay
teüif olumufbar. Aml acente yareleri ,.landa ~miu dö-

l dışarda kalmışbr. Acenteler- neceklerdir. 
den başka bir de İranlı tacir lf.. iki Milyoner Kadın -
tevkif edilmiştir. Filipinli iki mllyoaer kadın 

Komiserliği bu karan otomobil ile ....... gelmiş-
almıya aevkeden amil İranlı , lerdir. Bunlar ...., inlollbmm 
taccann komiserlikten mllsaa-

1 

neticelerini tetkik ecleceklerdir. 
de almıya ltizum görmeden it Bıır.anuı B,,,,.,,,,,, -
Mints biraderlerden lnpiz li • Banablar dlla ~ bay
rua herine Çek aabn V.ıe- ra.ı..m --.ı,.tle tait et
cLr. Minta biraderleriD clUa ........ 
.. .. tlccarlara ... .. Pli 
mlAadem Çek aatbiJ lan
Yetle zannohmaJS. 

Tevkif edilenler ıece pç 
ftkit polis m&dlriyetine ıe-
tirilmİfler, onda bir müddet 
alıkonmuflarclır. Bililıare temi
nata rapten blaliye için Be_yoj
lu. yoli& merkeziae g&nderil
miflerdir. 

T ebir Edilen T enezziih 
............... telsraf 

........... taada cemiJeti ta
nfmdan tatip .._ • v.ıo.a,, 
tenezdhtl 19-9-930 Cama 16'" 
Dine telair edilmİftir. -Matbuat Cemiyeti 

Ve Ecnebi Aza 
Cumarteai ,ena ubahleJiıı 1 

(9) da Polia mlldlbiyetiae .a- 1 Bir ecnebi ıuete1i mulaahiri, 
ncaat edecekler, nraldarile bize glnclerdiji bir mektupla 
birlikte Adliyeye tevdi edile- Matbuat cemiyetinden fiklyet 
ceklerdir. etmektedir. Bu muhabirin beya-

lranlı tacirden başka tevkif nabna gi>re Matbuat cemiyeti 
edilenler' Nesim, Simentuker kendilerinden yalnız aidat ahr, 
efendilerdir. fakat cemiyetin hulmlmndan 

H 1 ki istifade ettirmeyi dOşnnmez. 
lrSIZ I ar j Bu muhabir, misal olarak Sivas 

1 - Sivaa jandarma im- batb klşat resmine gitmek 
mandanlığına teslim edilmek için kendilerine en ufak ~ 
&zere vapura yükletilen elbia dımın bile esirgendiiini kaycl
denklerinden birini çözuek etmektedir. 
bir ceketi çalan amele İdris ya- ---
kalanmıfbr. Bir Müracaat... 

2 - Beylerbeyinde terzi 
Leonidu efendinin dftkkinına 
lıinn perek bir ceket ve bir 
pantolon çalmışbr. 

3 - Sabıkalı Necati Tap-. 
miidüriyetinin kurtunlanm çal
IDlf, kaçarken yakalaDIDlfbr. 

.4 - Sirkeci'de Akdeniz 
otelinde miaafir talebe Feyzi 
efendinin gece yasbğı altm
dan ( 46) lirası çalınmıştı.ı. 

5 - Buton hanında hamal 
Mehmet Ali'nin odasına hırsız 
girerek (45) lirasını aşırmışbr. 

Bir lngiliz Gurupunun 
Tütün lnhisanna T aklifi 

TlttGn idarei inhiaariyeahıe 
yedi milyon 1ermayeli bir 
lngillz gurupu mDracaat etmif
tir. 81, gurup Tllrk sigarala
nm lngiltere ve mlstemlekl
bnda satmak istemekte ve 
ilk defalar için 6 milyon ku
tu mpra sİparİfİ vereceğini 
a6ylemektedir. Mesele henüz 
intaç edilmemi,ştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Otomobiller 1 

lı Huaa O., - Ama F..-1111 Darl Oalacle ı 2ı HuaD Bey - Pqaml Sen yoruldun, in atalt ı 3 : Huann Bey - Aman Fethi Beyi 8aJı fU ı 4: Ha.an Bey - Hay Jafl)'UIDI Tat ıiM ridi-
.. mwww .... , Allatl • ....._ FetM e., 4le idare eblll. taraftaki yol ne dotra, ae tembl ,_..ı Sam. tlotn 1ol+s ..... , 



f 
Her gün l Son Posta' nın Resimli Mai/calesi.: "'" Dilenciler * 
Yeni~ ~1-.._:_ ________ .....::.. __________________________________ .._ ____________________ ---' 

Şirndi 

1 Kuv·veilendi 
..___ M. ZEKERiYA--..,; 

Takriri sük\ınla başlıyan 
hususi bava son senelerde 
artık sıkıcı bir şekil almışb. 
Matbuat ve meclis derin, fakat 
çok manidar bir sükUııa gö
m\ilmüştü. Hiçbir taraftan 
ses çıkmıyordu. Fakat bu sü
küt müthiş bir buhranın arife
sinde bulunulduğu hissini veri
yordu. Ciğerleri boğan bu bo
zuk havayı İsmet paşa bile 
hissetmiye, Meclisin ve mat
buabn bu korkunç sükutundan 
ürkmiye başladı. Bu tehdit 
edici sükutu yırtmak, sükutun 
arkasına gizlenen muhalefeti 
göniıek bir ihtiyaç balini al
nuştı. 

* Bir taraftan da F ethl Bey 
Paria sefaretine tayin olundup 
rtinden beri ismet pqa kabi
nesinin Iİyasetini beyenmiyor
du. Hükfımetin bilhassa tazyik 
ıiyasetini tenkit ediyor, mali 
ıiyasette yanlış yol tutulduğu
nu söylüyordu. 

O halde muhalefeti emin ye 

mutemet bi:r ele vermek ve 
bu suretle bozulan havayı da 
düzeltmek mümkün olacakb. 

lialk biraz serbest olacak, derin 
ıükiitun arkasında gizlenen 
çekingenlik te kalmıyacaktı. 

Buyurun Fethi Bey denildi, 
Ye " Serbest Cümhuriyet ,, fır
kası vücude geldi. 

""' Buraya kadar " Serbest 
Cüınhuriyet ,, fırkası suni bir 
fırka idi. Davet ile vilcude gel
nıişti. istinat ettiği bir sınıf 
veya muayyen bir fikir yoktu. 
Vazifesi sadece İsmet Paşa 
kabinesini murakabe ederek 
ona hatalarını ihtar etmekti 

Fakat Fethi beyin İzmir 
seyahati bütün bu düşünceleri 
altüst etti. Halle yeni fırkada 
eski günlerin ıstırabının ifade
sini buldu. Fethi beyi, kendi 
·dertlerini anlıyan, onlara deva 
anyan, kendi içinde'!l çıkmış bir 
lider gibi 'karşıla~ fırkasını 
benimsedi. 

Memleketin her tarafından 
gelen davet ve iltihak telgraf
lan yeni fırkanın her tarafta 
ayni telikkıye mazhar olduğu
nu g&terdi. Bu auretle Fethi 
Bey sun 'i ife başlam11 bir 
adam olmaktan çıkb, halkın 
adamı oldu. 

* işte bizce Serbest C&mbu-
riyet fırkası hakiki mana.sile 
Iİrndi teşekkül etmiş bulunuyor. 
bu fırkaya emirle girenler der
lıaı8 çekilmek ihtiyacını duydular. 

unlar fırkanm mahiyetini de-
Bİştirmekte olduğunu sezdiler. 
tf aikıa beraber gitmekten 
~orktular ve kaçtılar. Bunların 
lcaçınası Serbest Cumhuriyet 
fırkasının zayıflamasını değil, 
bilakis kuvvetlenmesini intaç 
etnuşw.. 

Yeni fırka şimdi arbk hakiki 
fttesnedini bulmuştur. Arkasın
da bu kadar büyük bir halk 
kütlesi buldukça, yeni fırkanın 

tnuvaffak olmamasına ve vazife
•iııi nıuvaffakiyetle ifa etme
lnesine hiçbir sebep yoktur. 

Ölü Bir çocuk 
Bulundu 

Dolmabahçe. gazhane yoku
tuııda bezler içine sarılmış bir 
~lU. Çocuk bulunmuştur. Bıra
l an lvikkında tahkikata bq-
ano:uşbr. 

1 - Birkaç türlü dilenci vard1r. Bir mau 1 2 - Buılan kunet dilenirler. Bunlar 3 - Bunlann ikiıi de düıkün inıanlardır. 
halktan para dilenir Ye dilenenler dilendik- bafkalaruadaa aldıklan kuYYetleri kendi Jıtuy. ÇönkG dilencilik ruh dütkünlütonü ifade 
leri adamlardan zengindirler. •etleri unnederek böbürlerıirler. eder. Hangi şekilde olursa ol1Un. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 
Ağrıda.. Balıkesir Nutku Bugün Söylenecek Atina' da 

Eşkiya Hergün Beyanna?Iel~re Rağ-Bir ':un~nlını~ 
Bir Parça Daha men Fethı B.yı Karşılı- Yedı Cınayetı 
Perişan Ediliyor ı B··m· B J k . d• Meydana Çıktı 

Ankara 11 (A.A.) .... Ağrı- yan U n a ) esır Jrl Atina, !I - (Hamelo ka-
d .. kı sabı) namile maruf Peterkola-
agımnil garpki, cdenupt tvh~ '~ 1 Balıkesir, 11 (Hususi) - Ba-ı eden hadi'sata rağmen Feth. i kides) isminde bir Yunanla, bir 

tamam e eş ya an a ır e • lık · ·ı • · t af B • ' ·kb 1 d 1 · (2n ·30) b" • k 1 d"'" • ed' · • yal b .. yük A.. esır vı iyetmın ar , taraf eyı ısti a e en enn v- ırı ar asına ev en ıgı y ı 
~iştili~· kin~. duki k hgnk mn astırdığı beyannamelere rağ- kişiden ibaret olduğunu yazi- karısını da öldürmekle maz-
şıma şar sın e ar ve F . B . . tikbal 1 ' 1 k t kif dil . . k hkl ilti · ti t men ethi eyı ıs • etnıi- yor ar. nun o ara ev e mıştir. 

daya k ara 'dca vek 
18 

nat ye gelen halk son derece ka- Dünyada anlaşılan bir kısım Tevkit hadisesi, Kolakidesin e ere nevmı ane mu aveme . . . . . 
t k • ti k' kiit labalıktı. Fethi Beyi hamıl olan ınsanlar ıçm rakamlann bile sekizinci defa evlenmek üzere e me ıs yen şon eş ıya - • kı · 

l . h t ft k hl b tren saat beşte ıstasyona mu- ymetı kalmamıştır. · olduğu zaman vukua gelmi~tir. 
esı er ara an usa mış r · . İlk • • • K kid 
ıo-9_930 günü bu eşkiyaya vas:Jat. ~tti.. . b~ta, Balı- Nurı B. Dıyor Kı... ola · es, sonuncu kansuu 
karşı yaptlan taaruzlanmlZ da ~esır vılay~tının nızam ve in- Reşit Galip beyin Serbest sırf sedakatsizliğinden dolayı 
muvaffukiyetle neticelenerek tı_z~ı temın et:nek maJ:s&:dile Cümliuriyct fırkasından çekil· öldürmüş olduğunu itiraf 
eşkiya meyziinin kilidi mesabe- cıddı bazı tedhırler aldıgı gö- mesi hakkında yeni fırka ki- etmiş isede diğer cinayetlerini 
sinde bulunan dört bin rakı- ze çarpıyordu. tibi umumisi Nuri B. demiş· inkar etmişt_ir_. __ 
mındaki karlı dağlar da kata- Bu tedbirlere rağmen halk tir ,~i: . . Denizlide 
bmızıneline geçmiş ve eşkiyaya o k~d~ ~azla kalabalık o kadar - Bır ~kaya. gırmek ~e 

k ., • t w tıl t kesiftı kı aralarındaki mesafe çıkmak tabu hadıselerdendir. Halk Akın Halinde pe agır zayıa a ugra mış ar. . .. . . 
beş dakika tutan istasyonla Anc:U<. mutevalı ve .~ayam dik- Yeni Fırkaya Giriyor 
yeni fırka binasına ancak on kat ıstifalardan henuz haberdar Mersin Türk Ocağında 

Bir Açık 
Mersin- Türkocağında ( l 040) 

lira açık vardır. Mezldir açığın 
(600) lirası iki sene evvel, ( 440) 
lirası da geçen seneki heyet 
zamanında vuku bıilmuştur. 

Garip Bir Mü
nakasa Karan 

Tütün idarei inhisariyesi 
(120) yazı makinesi alacaktır. 

· MDnakasaya (3) makine fir-
ması iştirak etmiştir. Bu fir
malardan ikisinin makineleri 
heyeti fenniyeden müsavi not 
almışbr. Yalnız bu mU.savi 
not alan makinelerden birinin 
acentesi fiab diğerine nazaran 
(% 19) kırdığı halde diğer 
markanın alınmasmaj karar ve-
rilmiştir. Bu karar yüzünden 
hazinenin epeyce zarar edeceği 
s&yleniyor. ---
Vergilere Dair 

Talimat ••• 
Maliye V ekileti, vergilerin 

tahsili hakkında bazı talimat 
göndermiştir. Bu esaslar şun
lardır: 

Senei maliyenin hulQlilndeo 
evvel iradı gayri safi üzerin
den vergisi tahakkuk ettiri-
len müesseselerden bilihare 
müessesenin bir kısım vergi 
mevzuundan çık:anlı.r, yanl kıs
men ticari vaziyetten çıkarılır
sa: bu gibi müesseseelerden 
o tarihe kadar vergi tam ola
rak alınacaktır. 

O tarihten sonra ise vergi 
miktarı yeniden tahakkuk -et
tirilecektir. 

Kazanç vergisi ile milkel-
lef olanların maliyeden aldık
lan ruhsat ve linvan tezkere~ 
terine ıs kunqlulı pul yaplf
tırılacakbr. 

beş dakikada gidilebildi. Fethi değilim. Reşit Galip Beyin Denizli 11 (Hususi) - De-
. if · .... · 1 d ku nizli Yeni Serbest Cumhuriyet Bey fırka binasının balkonuna ıst a ettigını gazete er e o - fırL- __ 
d S k KWll viliyet ocağı· teşekkül Çıktı ve kasa bir hitabe ile um. amimi anaatlerle pren-

1 d uh etmiştir. Riyasete avukat bütün g6nülleri kazandı. yarın sip erimize iltihak ~ e~ m -
(bugün) saat ikide um .. b. terem doktorun vazıyetinde bu Ragık, kitipliğe avukat Niyazi, 

h b"h 1 u umı 11 değişikliği istilzam edecek biç muhasipliğe tüccardan Kadı
as u a yapacagı ve oraya b' kt l tif b' t köylii Ragıp, · azalıgv a avukat 

ırşey yo ur. s ayı, ızza 

geleceklerle uzun boylu konu· ağzından işitmedikçe buna Etem, · tüccardan Rasih, fabri-
şacağım söyledi, inanamıyacakım.,, katör baytar Vasıf, Çilluzade 

Dedi ki: K . l"k T hkik Fehmi, tüccardan Callı Osman, 
- Şimdi dağılınız ve yerli omünıst 1 a ab fabrikatör Halil Beyler intihap 

yerinize gidiniz. Komünist maznunlanna ait edilmişlerdir. 
Halk Fethi Beyin tavsiye- tahkikat Adliyede devam Burada Halk 

sini dinledi. Bundan sonra ki etmektedir. Üçüncü komünist 
zaman, Fethi Bey vali, askeri entemasiyonalinin Türkiye mn-

fırkasının bir 
binası varsa da içinde balkı 
yoktur. 

kumandan, belediye reisi ara- messili olduğu tesbit edilen 
sinda ziyaretlerle geçti. Hasan Ali Efendinin odasın· 

Halk fırkasının mukabil dan bazı · talimat ele geç-
nümayİf tertibi mevzuu bahs nıiştir. Bu zabn Rusyadan 
değildir. muntazam surette tahsiaat 

Fethi B. yann (bugiin) ak- aldığı da tesbit edilmİ.ftir. 
tam üzeri hareket edecektir Bu paraların nerelere sarf 

Son Posta: Hükiimet gaze- edildiğine dair birde defter 
telerit göz önünde cereyan ele geçmiştir. 

• • • 
isler inan, ister inanma/ 

Müddei umumi Kenan Müddei umumi Bey bir 
Bey, eveUd akıam fstan· ~dliye memurudur. Valf 
bul valisini ziyaret ediyor. Q.e ali.kası yoktur. Fakat 

Bir aaat kadar görtl,üyor- Kenan Beyin şimdiye ka .. 
lar. Ertesi giln mftddei dar hiçbir teşebbilste bu
umumiliğin bir iki gazete luamaması, birdenbire va• 
aleyhinde takibat yapmak liyi ziyareti, sonra gaze
üzere tetkikat yapbğı bil- teler aleyhinde takibat 

dirildi. Diln de Mnddei yapılacağı haberleri ara
umumi Beyin (Son Posta) s\nda zahiren bir rabıta 
am, Hizmet gazete- var gibi i[Örlinüyor. 
sinden ildibu ederek M6ddei umumi Bey 
naklettiğimiz yazıdan do- bi>yle bir irtibat olamıya
layı malikemeye verileceği 1 cağını söylüyor. Kenan B. 
haber almdı. l ıisyler fakatt ey kari sen: 

lstBr inan, /~,. inanma 1 

Hallr hrkasından Ragıp Bey 
istifa ederek Serbest Cumhu· 
riyet fırkasına geçmlıtir. 

Bu zat sabık beledi_r.~ 
reisidir. Miinevverdir. Gençlik 
kendisile beraberdir. 

Yeni farka, Denizlide çok 
müsait bir refik ve hOınii 
kabul görmüştür. Merkez teş
kitab başlamıştır. Mülhakattan 
birçok müracaatlar vardır. 
Halk fırkası. Anadolu gazete
sini meccanen dajıbyorsa c' a 
okuyan yoktu. 

Zegul 

Yedi Milyon İşşiz 
Nevyork - Son yapılan 

istatistik neticeslnda yedi mil
yon insanın işsiz olduğa tes
bit edilmiştir. ---İşaret Kuleleri 

Keraköydeld seyrüsefer ale
timn tecrübesi iyi netice :ver
diğinden Belediye bütiln sey
rüsefer noktalanoa bu aletler· 
den koyacaktır. Fakat bu iş, 
teamDl ( l ) mucibince yavaş, 
yavaş yapılacaktır. -
Etfaiye için Motopomp 

Etfaiye için belediye derhal 
dört motopomp alınmaama 
karar vermiştir. 

Sözün Kısası -f!'eor 
Poletika 

Şimdi arbk, bana : 
•• 

- Galatasaraylı mısın, F c
nerli mi? diye sormuyorlar, Sual 
değişti: 

- Halk fırkasından mısın • 
Serbest fırkadan mı? 

Evet, artık, spor kulüpleri 
yerino fırkalar geçti; o kadar 
ki, İzmir stadyomunda bile , 
futbol maçı seyredilirken, bu 
aefer Fethi beyin nutku din• 
lendi. 

Diln, bu atadyomda halle 
futbolculara: "Yaşa,, diye bağı
rıyordu; bugün yeni hrka er• 
kanma uzun ömür temenni 
ediyor. Dön futbol maçlannda 
miicadel• ayr.klar aruındaydıı 
buıün bqlar arum.dadır. 

Dla, atadyomda futbolcu· 
la.r birbirlerine (tilt) çekiyor
lardı; buglln halk fırkası erki
m (Ah) çekiyorlar. 

Din maçlarda karp tarafın 
kalesini fethetmek marifetti; 
bugün Fethi Bey halkın kal .. 
bini fethediyor. 

Ve bu seferki maçta hakem 
hallcbr ve düdük çalarak değil, 
Fethi Beyin muar1zlanna ıslık 
çalarak hangi tarafın ealip ol
duğunu ilin etti. 

A rbk memlekette ne kada 
stadyom varsa hepsini fırkala
ra maletmeli. 

Meseli Taksim stadyomunun 
önündeki siyah tahtada şöyle 
bir ilin görmeliyiz: 

"Bugün Ağaoğlu Ahmet-Yu
nus Nadi maçı.,. 

Yahut: 
" Bugün Vakıt başmuharriri 

M. Asım Beyle Nuri Bey des
teye çıka caklardır." 

Fa.kat asıl mllbarezelerin en 
parlağını Ankaradaki Büyük 
Millet stadyomu açıldığı zaman 
göreceğiz. ---
Çengili Düğünde 

Davetliler Kanlı Bir 
Vak'a Cıkardılar 
Kumkapıda "'koltukçu Ha.san 

efendi isminde bir zat düğün 
yapıyormuı. Ortada çengi 
kadınların alnına arasıra yirmi 
beşlik yaplfbnnalar da olur
ken bam hararetli davetliler 
arasında sıra kavguı çakmıı 
Kuap SüJeymaa efendi ile 
koltukçu muatafa efendiler işi 
azıtanşlar. Mesele bıçağa da
yanllllf ve Süleyman gırtlağın
dan ağır bir yara almış, dü
ğ6nün tadını bozan bu tatsız 
davetli de dutulmuştur. Yaralı 
ölecek zannedilmiş ise de dun 
vuiyeti iyileşmiştir. 

Bugünkü Yarış 
Bugün Heybeliada Deniz li

sesinde donanma ve deniz 
yelkenlileri ile kulnpler arasın· 
da deniz yanşlan yapılacaktır. 
Bundan bBJka Veliefend.ide de 
at rantları yapılacaktır. 

Malatyada Çekirğe Af eb 
Malatya ( Huıust ) - Son 

zamanda Malatya mezruabna 
bir çekirğe afetı muaallat 
olmuştu. bunun için şiddetli bir 
mucadele . açıldı. Bu sırada 
garip zihniyetli buı adamlar 
ortaya çıkblar: 

- Allahin yarattığı öldürü· 
ıürmı? diye itirazlara başla· 
dalar. 

Halk, memur herkes, bu 
itirazlara ehemmiyet virmedi, 
çalişb, çabaJad&. Bir kaç gün 
içinde çekirğe belasıda Lcal
madi. 



HARIITT: NE TAR AFT AN TUTULSA SIHHATE DAiR: 

İtalya, Bura'!''! Ç URUK Ç J K A N . 8 R DAVA Bi!' Hasta_lıktır 
MandasınıNıçın 1 • Kı Muhtelif Da .. 
Senelerdenberi ~asıfl~n Gibi Va-1 Meşhur Motörler 1 Akdeniz Kıyıla- hili Sebepleri 

zıfelen De Gez- · ·· nnda Pek Mühim, Vardır 
İstemektedir? diricilik Olan Pek Mükemmel Sivilce 
P • (Hususi) - Ro- J türlüsü vardır. 

burada iki tür
lüsünden bahsedeceğiz: arıs madan bildirildi- Cici M ot ör le r şler-= Görüyorlar 

ğine göre Cemiyeti Akvamın 
gelecek toplanışında İtalyan 
murahhaslarının başlıca vazife
sini Filistin üzerindeki İngiliz 
mandası ile meşgul olmak 
teşkil edecektir. 

Geçen sene Filistinde cere
yan eden bazı kanlı . vak'alar, 
Araplarla Museviler arasındaki 
an~aşamaıwaılık italyayı bu 
kararı almıya sev ketmiştir. 
Burada aç mesele . inevzu
babistir. 

lngiltere FiliAiıi mandasını 
istediği zaman, birçok kimseler 
Araplann gadre uğradığını 
Deri sürmüşlerdi. 

Son hadiseler, Musevilerin 
mağdur olduktan feryadının 
ayuka çıkmasına sebeP. oldu. 

ltalyanlar ise hınstiyanların 
hakkından bahsediyor ve bu 
hakkı müdafaa etmek içindir ki 
Filistin mandasını istiyorlar. 
işte bir dava ki içinden çıka
bilene aşkolsun. 

Filistinde Buhran 
Meğer Kadınların Pa
halı Olmasından İleri 
Geliyormuş 

Filistin'de halkın iktisadi 
derdine çare bulmak ıçın 
lngilizler bir mütehassıs gön
dermişler. Heyet tetkikabnı 
bitirip dönmüş, raporunu da 
vermiştir. Bu raporun başlıca 
noktası şudur : 

Arap köylüsünün uğradığı 
iktısadi müşkülat, bilhassa ka
dın fiatının yüksekliğinden 
ileri geliyor. Mesela son defa 
bir Arap bütiin tarlalarını sat
mış, (8) bin liraya üçüncü bir 
kadın satın almıştır. Bu yüzden 
hemen bütün Arap köylüsü 
borç içindedir. Araba, bir 
kadın, vasati olarak (5) bin 
liraya mal oluyor. Hükümet 
bu hususta bir narh koymalı, 
bu nahrta bir kadının ağırlık 
denilen fiatı (20) altını geç
eJemelidir. 

r 
Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

EYinlze veya işlnbe giderken, aokak· 
la aı:nerken nya blriaile röriifürkcn 
her hangi bir yaka karşısında kalabi· 
lirsiniz... 
Havadiı nedir billyorıanız o vakayı 

derhal rı>reblliralnlz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaz.a birer havadistir. Ru
geldiğtnlz vakalardan ertesi günü ga
ı.etclerde römıek latediğiz biri olunca 
derhal telcfonum:ıu açınız ve havadisi 
gazetemize haber veriniz., iaim ve ad· 
ruini:ıl de bırakınız. Verdlibılz hava• 

dlsin dıemmlyetlno r5re ruetemlz 
mllkifatııu vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramızı latanbul ., 203 
11 

tUr. ı 

lJodrum muhabirimiz yazı
yor: Son Posta'da gümrük 
motörlerini mevzubahis ettiniz. 
Bunların daha ziyade tenezzüh 
motörü olduklarına işaret edi
yorsunuz. Meselenin sizce meç
hul birçok notaları vardır ki 
onlan da size ben bildireyim. 

Akdeniz Rüsumat muhafaza 
müdüriyeti burada Bodrum' da
dır. 81 müdür giiya Akdeni
zin Çanakkaleden Payasa ka
darki sahil kısmında kaçakçı-

. lığın men'ine memurdur. Hal
buki burada kaçakç1lık kalma
mış gibidir. Kaçakçılığın böyle 
üç dört senede zevaline sebep 
olan amillerin burada izahı u
zun sürer. 

Kaçakçılık kendi kendine 
sönünce Akdeniz rüsumat 
muhafaza müdüriyetinin de 
devamına bir lüzum kalma
mıştır. Halbuki müdüriyetin 
epeyce dolgun maaşı vardır. 

İşte bu mevkiin muhafazası 
içindir ki kaçakçılığın devamı 
lazımdır. Kaçakçılık devam 
etmese bi!e Ankaraya kaçak
çı ! ·~ı.ı devam ettiği kanaatini 
\'er~ek lazımdır. İşte bundan 
dolayıdır ki gümrük müdüriyeti 
umumiyesince bu motörlerin 
lüzumuna kanaat getirilmiş \ e 
bu motör satın alınmıştır. 

Bu motörlerin tenezzüh mo
törleri olduğu tamamen doğru
dur. Çünkü bu motörler, daha 
ziyade Mutemet Beyi Muğlaya, 
bazı zevatı maa aile, hademe 
ve hizmetçi, Küllüğe ve şura

ya buraya taşımıya memurdur. 
Ama motör saatte yüz elli ki
lo benzin yakıyormuş. Yani 
bu Beyleri gezdirmek için hü
kumet saatte yetmiş beş lira 

İmtihanda Kaza
nan Muallimler 

. 
masraf yapıyormuf. Onu clG
şünen yoktur. Bu motörlerin 
yaptığı yegane iş: 

Köşede bucakta, sahilleri
mizde kaçak suretile sünger 
avlıyan ve İtalyan tebaalı 
Rum motörlerini yakalamakbr. 

Halbuki bunların yakalan
masına rüsumatın evvelce kul
landığı motörler beJağan ma

Mlirettebat ve aaıre mura
fım da düşününüz. Burada ka
rada kaçakçılar hep bir olup 
ta hazineyi alabildiğine ızrara 
kalkışsalar, bu motörlerin ha
zineye verdiği zarar kadar za
rar veremezler. 

~ğ kifayet e~yordu. 

Kaptanlarla görüştüm. Mo
törlerin dinamoları müthiş su
rette ısınıyormuş. Kaptanın 
bir tanesi söyledi. 

=- - =.:.,=-:;===ıı:::ıao-==== 
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O kadar ısınıyor ki, hani
ya esl[iden fes kalıplan ısının-
ca kalıpÇJ tükrüklü parmağı

nı kalıba sürdüğü zaman, na
ml tükürük caz diye yanarsa 
iste dinamo da öyle yanıyormuş. 

Bu motörlerin iki tanesi 
limanımızda lengerendazdır. 

Bunlann harp zamanın-

a yardımcı gemi olarak 
kullanıl malan da imkansızdır. 
• • 

Evvel emirde İngiliz motörleri 
Şel benıini olmayınca ifliye
mez, hudutlarımız kapanınca 

Şel benzini nered-en bulacağız. 
Bu motörler buradan lzmire 
gitmek için koca depolarını 
benzinle doldurduktan başka 
güverteye de benzin fıçılarını 
sıralayıp bağ lamaktadırlar. 

Her tüf eğin yani Hoçkis mit
ralyözünün sağına ve soluna 
birer fıçı bağlanıyor. 

Yolda birini takip icap 
• ederse tüfekler nasıl kullanı

lacak, bilmem ? 
Bahusus ki düşman mevaddı 

müştaileli birşey atarsa, hatta 

fıçıları mavzerle delerse 
motörün havaya uçtuğunun res
midir? Onun için bunlar ciddi 
müsademelerde hiç kullanıla

mazlar. Bunlar üssülharekeleri 
etrafından ancak altmış mil 
mesafede iş görebilirler . 

Halbuki evvel emirde Ak
deniz' de bir bahri üssülbareke 

yok. Sonra kırk, kırk beş mil 
yapan düşman torpitolanndan 
bu yirmi mil yapan tenezzüh 

motörleri nasıl kaçabilir? Di
yorum ya ne taratftan tutulsa 
dava çürüktür. 

Koçhisar Mute
medi Mahkemede 

1 - Zavallı k6pejim, 1 2 - Kaybolalı Ud 1 S - Aalır, mlljde, lııf.. I f- Nerede, nerede? 1 5 - Koı 7ahu, 1 GardGn mil b .. 111U:U ıeleal, bele-
hQll meydanda yok. balta oldu, h&ll •• J"tlal pcllm. -JaJteyl diıner daa· çabuk oL.. dl,. aemurlan yallalamıflu. 

ıısr.o •ar, •• ltltea. • mu. 

Adi sivilce ve noktalı sivilce: 
Adt Sivilct! - Bir iğne 

başı kadar küçük, sivri, kır
mızı bir çıkinbdır. Etrafında 
pembemsi bir tekerlek, bir 
hale vardır. Tepesi morarır, 
ikinci veya üçüncü gün de
linerek bir damla cerahat bıra
kır. Nihayet küçük bir esmer 
leke bırakarak kurur ve kay· 
bol ur. 

Sebepleri: Gençlik, romati:ı· 
m&lılıli, hazim güçlilğn, obur 
luk, yahut rüzgar, soğuk, ıı• 
cak, bir takım pomadalar w v• 
bir şey batması gibi harici 
tesirler. 

Tedavisi: Sayılan hastalıklar 
yüzünden ise hastalığı geçir-
meli ve (Mevzii) olarak ıunlal'I 
yapmalı: Gayet sıcak, kayna • 
mıt kolanyalı su ile ve geceleri 
siyah sabunla yıkamalı. 

Noktalı Sivilce - f şaret
leri: Yüzde (burun kanatlannda. 
alında, takakta, çenede) v• 
sırtta toz taneleri gibi ktıçO-
clik siyah noktalar çıkar. 

Sebepleri: gençlik, mide 
bozokluğu veyahut kansızlıktır. 
Tedavisi: Bir anahtan kı2di• 
np soğuttuktan sonra ıivilce• 
lerin üstüne koymalı, sonrı 
kafurulu rakı ihtiva eden sıcak 
su ile yıkamalı. İnkıbaz varsa 
önüne geçmeli. 

Bükreş'te 
Facia 

Bir 

Bükret (Hususi) - Milli tİ" 
yatro akterislerinden ( Elen• 
Paritzyano ) kocasını ve bit 
polis müfettişini ağır surette 
tabanca ile yaraladıktan sonr• 
intihar etmiştir. Facianın st" 
bebi meçhuldur. 

Şehir Meclisi 
İçtimalarda Müzakere 

Usulleri Nasıldır? 



Kiiri Gozi1e 
Gördüklerimiz 

Bir Rica 
Mektuplannızın Gir
mesini lstiyorıaıua 
Kısa Yazınız •• 
Bazı kullerimb dert ve tlll:retlerinl 

aalatırkea fula tafllllta ~,..a.r. iki 
laaı birçok tfklyet aahlplerhle alt 

-.Jıtuplana slnleıc• bekle...ıDl latllf 

edlJor. Bu ltbl mekhaplana almklD 
'-t9'e ima olauuu "'Wlhaua itCa 
ederiz. 

Yeni Fırkada 

klMLERI GÖRMEK lsTERIZ? 
Halkı S. C. fırkası bu,UUI memle

lıett idare eden meb'Hlana .fırkalarma 
~ ltla hf•bblalerde INhmaca• 
tı.. memleketteki tefklllbm Ml'i Wr 
tar.da Wdtaf ettlrmellhle Ye 1apacaiı 
iti.de halka a.tlaat etme.... latlur ...... 

....... .. c. ...... ..... ......... 
........... ...., ..... tetldlı • .., ... .., 

-.a_ tla IJle Wr tetldke tabi tu· .... ... ..... 
Baıta __ ........ .._ cWclt •• 

lllWetta .....ada .. Ykllerl olu n• 
'-clat1ar Tardu ki, bw.lar burh bir 
.....,. ...._.flar, memlekete hk· 

.. ett. aeaedllmltl• nya heriıaıaırf 
lıir eebap " enalk tUtuHla çekU
~. 

ilalk ı Bualana bllrllerba._ we slr· 
ltllerblde. llltlfade etmek in• Ye 

••tnlekete hlsmete davet eder. 

Yoı... burta memı.ketl idare edea
lerbı yeni fuka7a bltlkaWe aemleketla 

...... nklbadea N.tka bir tUrll idare 
~llebllecettaı halk kabul ec1e .... 

Akaarayı irfan 

PIY ANKO BA Yit 
Ankara plyaako baylllji hakkında 

etmit,et rela veklllnla cevabuu okudum. 

Sorarım; bet liralık bir iti bile ilin• 
ili. veremeslerken, 11e11ede 40,000 lira 
•aridat ıretiren bu iti naaıl illnsız ver• 
diler "/ Blltiln bir milletin yardım ettiği 

bir cemiyetten gelecek bir faydayı bir 

kıtiye inhisar ettirmek için nizamnam;
lerinde bir madde var mı ? 

Şunu da ]Qtfen yazınız ki eiar te
lbinatım gösteren bir bayle bilet ve· 

rllnıez ve it toptan verilirse pek dU

rGıt bir it yapılmıt olmaz, allkadarla· 
lln dikkatlerini celbederiz. 

Ankara: Jf-
Son Posta : Bu karHmlz ismini ve 

tlGreslni yazmamıthr. Mataleası makul 
011Dakla beraber bundan .onra imzasız 
"'ektup gönderirse dercetmekte mazur 
ol•eaiız. 

li0KOMET GAZETELERi
NiN NEŞRIY A Ti 

~ .liüküınete meuup ıuetelerln isnat
hkJan çok eakJ ve ruhi bir hutahk

br. DG... kadar milletin ı.tırabahna 
~~lllrnlyet vermlyen bu zevat burtJn 

halkı tahkirden çekinmemektedir. 

B&an1ar doat a&Gnll hu....- tellkkl 
~n kiaıaelercUr. 

• 
Ôskiidar 

Kadri Amet 

CEVAPLARIMIZ 
C Yozırat Arapzade Klmil Bey -
'~tenılzde bu tarz yazı için bot 7e-11._. 

11 olıaadığından maatteeuGf derci 

~n olmamııtır. 
42 

Ki>pek · Deyip GeÇmiyelim, Bir 
1 Çoklarının Bu Hayvanlara İnsan
dan Fazla Kıymet Verdiği Vardır 

Yukandaki resimler Londra-1 için~e sürünen, hayvanlarla bir ı çocllklan dllşlindtıkçe ~~' man
da bir (köpekler kulubli)n de arada ya.şıyan kansız ve cansız zara insanın içini aızlatiyor. 

alınmııbr. Burada köpeklere, 

iuan yavrulanna bile yapılmı

yan muameleler yapılıyor. Re

simleri sıra ile takip ediniz. 
Göreceksiniz ki burada köpek

leri banyo ediyor, temizleyip 
süslüyor, hatta elektrikle 
kıllanna tuvalet yapıyorlar. 

Bu kullip mün~asıran k6-
peklere mahsustur. Burada kö-

peklere mahsus bir baytar, bir 

eczane vardır. Senede bir de

fa tertip edilen köpek sergi
ıinde teşhir edilen köpekler 
burada yetiıtirilir. 

Bizde sokaklarda topraklar 

ihtiyatkir olunuz 
KIŞ YAKLAŞIYOR 

KOK Kömürünüzü 
şimdiden tedarik ediniz 

Karlı çıkarsınız 
Y edikule kok kömlirtı az miktar ile çok İf ıCSrmek 

hassasını haiz olmakla meşhur olduğundan bilhaua (mer
kezi teshin) ler için tavsiyeye şayandır. 

evlere kadar gönderilir 
Atideki yerlere müracaat ediniz: 
Y edikule gazhanesi Tel. Is. 2072 

Elektrik evi, Beyazıt meydanı ,, ,, 1288 
Metro han, Satie mağazası ,, Bey. 914 

"SON POSTA,, NIN Tefrikuı: No 'J:1 11 UHARRIRI 
llORIS LÔBLAN 

- Teşekkiir ederim, dedi. 
Baza böyle teaadiifler imana 
ip ucu temin eder ki bunları 
ihmal etmek dojru olamaz. 
Belki bu rakamlar da o ne
't'idendir. 

- Yani? 
- Yani liç aöiUt •tacının 

~ ... - Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAD GELiYOR 
.... :~u ağzı açık olarak mı

•ndı: 

;:- Bunlan biliyordun ha? 
"aut: 

~ ........ Bilmek benim mesleğim-
N dedi. 

~t 0 ter fıçılan bir odaya ka
"1.·tırdı ve anahtarını da ken
ldi.1 aldı. Artık &itmek üzere 

~auı sordu: 

~kk Sizden bir dakika daha 
•t~ rica edebilir miyim? 

-liay hay. 
....... t!L 
~ demha vuiyetnameyi 

okurken ben son sayfada bui 
rakamlar gördilm. 

Noter, sayfayı göstererek 
aöyledi: 

- Evet, dedi, bunlar, bir 
anın zihni meşguliyetini s:öste
ren ve tesadnfen konmuf" ra
kamlardır. 

- Hakkınız var M. Ber
nar, fakat bu rakamlan kop
ya etmeme müsaade eder mi-
ıiniz? 

Ve Raul ıu rakam saurmı 
not etti: 

31415169131415-1101112912 
1314 

Beşu noteri parmakhğa ka
dar teşyi etti. Geri d6adüiil 
vakit, iki hemşireyi ve RaUlil 
sessiz buldu: 

- Ey.. Bu rakamlara ne 
dersin? Bana kalırsa bunlannl 
hiçbir manası yok. 

Raul mınldandı. 
- Olabilir. 
Raul, herşeyi bilen bir a

dam gibi duruyordu ve her
kes ondan birşeyler sCSyleme
sini bekliyordu. Dedi ki : 

- Bu rakamlar bizi mese
lenin en can alacak noktasına 
.-attırebillr. 

yer değiştirmesine. 

- Peki ama, mademki, 
M6aya Monte.y6niln plinı ilç 
16ğ6dü bugiln bulunduklan 
yerde gösteriyor, artık mesele 
kalır mı? 

- Fakat, şu plina iyice 
bir bak bakalım. Toprak üs
tündeki ameliye bu kağıt üze
rinde de yapılmıştır. Bak sö
ğiitlerin yerini işaret eden 
baçlan kazımışlar. Bir pertev
aiıle bakarsan kolayca görülür. 

Beşu sordu: 
- O halde? 
Raul cevap verdi : 
- O halde, dedi, benim 

IÖğltlerden birinin dalı ilstüne 
yatbjlm pi babrla. itte o 

Slyfa_5 

Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

Niçin Bana Hiyanet Etti? 

Kadınlan 
Getiren 

Niçin Aldatb ? 
Adanadan bir kariim SG111· 

yor: .. Alb aene~ir e.,_. 
Kanmı ihmal etmediğim gibi 
ona ihanet te etmedim. Bunu 
her zaman kendi de itiraf 
eder. Onu azami derecede de 
aeviyordum. Bütiln bunlara 
rağmen kanm bana hiyanet 
etti. Şimdi bir baıkaıile 1...
yor. Bunun aebebini, IİzİD, bir 
kadım hiyanete mevkettitml 
16yledijiniz Mbepler araamcla 
bulamaclam. Sis bunu na.I 
iuh edeniniz? .. 

Ben kadım lıiyanete seYk
eden sebepleri izaha çalıştıjım 
zaman tabii umumi kaideler
den bahsettim. Yoksa her 
kadım ihanete ıevkeden 
okadar husuai sebepler olabi
lir ki onlan umumi çerçiveler 
içine almak mümkiln olmaz. 

Bu ıencin bqına gelen Ya
kada kadının lıususi karakte
rinin çok dahli vardır. Hoppa 
meşrep kadınlar vardır ki on-
larda biyanet, marazi bir hu
tahk halindedir. Erkekler ara-
11nda da hiçbir ıebep yokken 
karılanna ihanet edenler yok 
mudur? Kadınlar arasında da 
-"'birde bir sebep olmaksızın 
ıılyanet edenler bulunamaz mı? 
Bu hiyanette daha ziyade ka
dımn ruhi haletini ara•hrmak 
IAmndır. Onun için k\lcalann 
kanlannı iyi tetkik etmeleri ve 
baleti ruhiyelerine tamamen 
dkıf olmıya çalıımalan bir 
zarurettir. 

Hanım Tegu 
BiR MUAMMA 

Beyoğlunda lımail Beye : 
Nifanlınızın birdenbire kaçmak 

İ.ltemesi sizi sevmediğinin, ve 

evlenmekten kurtulmak için 
kendisini tehlikeye atmıya bile 
razı olduğunun en basit ifade-
sidir. Y almz bu mektup haki
katen ~nun tarahndan mı ya
zıl1111şbr • ? Onun tarafından 

yazılmışsa ciddi bir maksatla 
mı, yoksa sizi tecrübe için mi 
yapılmışbr? Bunu iyice tetkik 
etmedikçe bir bnknm verme
yiniz. Ben bu ifte daha ziyade 

1 

ıeki bir kızın oyununu sezi
yorum. 

H. T. 

zaman ben tesadüfle ve her 
iıtikamette bu pilin nstnnde 
riyazi bir kat'iyetle g6rebile
ceğimiz teyi anyordum. Şu 
cetveli ve şu kurşun kalemi 
eline al. Ve Mösyö Montesy&
aün emirlerine tevfikan orta
daki söğütten bir çizgi çek. 

Beşu Raulün dediğini yapb 
ye Raul devam etti: 

- İyi. Şimdi, cetvelin altı
nı sütuna tatbik ederek, ara
ziyi ihata eden bir çizgi çek 
Tamam. Cetveli kaldır. Bu su
retle sen bir zaviyei hadde 
resmetmiş oluyorsun ki bir 
dıl'ı sola ve üç söğüdün ilk 
yerine doğru uzanıyor, öteki 
dıl'ı da sağa ve söğütlerin 

bugün b~lunduklan yere uza
myor. Burada bir arazi boı-

Harekete 
r 

Sebepler 
1 Siyah Bir Rop J 

bu elbile de liyah krep

d6tindir. Yanda kalça lizerine 
yerleştirilen bliyük bir fiyonga 
vardır. iç utar pembe ipekten 
intihap edilirse umumi mamara 

ç~k çazibeli olur. 

Beşiktaş Dikiş 

Yurdu 

Beşiktaş Dikiş yurdunun 
sekizinci sene memnlarmın 

bir senelik gayretlerile yaptık
ları qya bir serai haline ge
tirilmiştir. Bugün (2) de açıla

caktır. 

luğu açılıyor ki, Montesyönfha 
pllmna göre 1 numara)'I ih
tiva eder: Yani tatoyu ••• Yahut 
numara iki ki, av kulllbesini 
ihtiva eder. Anlıyor musun ? 

- Evet. 
- Bu birinci nokta. Şimdi 

ikinciye gelelim. Bu an boş-
luğunda ne var ? 

- Kayalıklar. 
- Tamam. 
Beşu düşündü: 

- Yani, dedi, sen demek 
istiyorsun ki, bütün bu ame
liyatlardan maksat, birinin his
sesini öbüründen alm'lktır~ 

- Evet. Müsyü Montesyö
nün ölümünden sonra, birisi, 
vasiyetnameyi ele geçirdi ve 
sonra buraya gelerek şeriki 
cürümlerile beraber söğütlerin 
yerini değiştirdi. 

(Arkası var) 
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49: Dutungadisin Tecrübe Ve Bilgisi 
• 

Fedailerin imdadına Yetişti. 
Kız kulesine bir YUıta bu

lup geçmek meselesi düşü
nliltirken Dutunyadisin aklına 
bir fikir geldi ı 

Mangan kulesi vasıtasile 
işaret verdirip Kız kulesiniıı 
zincirlerini gerdirmek, ki bu 
suretle, idmanh birkaç kişi, bu 

1 zencirin üı.erindcn Ku: kulesine 
geçebilecek ve Evdoksiyayı 
kurtarmak mümkün olacaktı. 

Esasen bu iş, o kadar zor 
bir şey de olmıyacakb. Zira 
gerilen zincirin suya değme
mesi için alt kısmına tahta 
parçalan konmak adetti. Bu 
tahtalara basarak kuleye geç
mek ise, gözü pek insanlar 
için öyle çekinilecek bir şey 
değildi. 

Dutunyadi bu fikri ileri 
ürer sür ez, Serdu ve ar
kadaşlan tarafından hararetle 
benimsenmişti. Bütiin iş, şimdi 
Mangan kule ine girmek, ora
daki muhafızı kandırarak 
lhım gelen işareti verdirmek, 
yahut ta bu adamı öldürüp 
işareti bizzat vermekten iba
retti. 

Bu müşb."iil safhada da Du-
tunyadisin tecrübe ve bilgisini 
harp fedailerinin imdadına ye
tişti. Gecenin karanlığından 

istifade ederek yavaş yavaş 
(Mangan) kulesine vardılar. 

Nöbetçi askeri yakalayıp 
ses çıkarmasına vakit bırak
madan işini bitirmek, o dere
ce güç bir iş olmadı. 

Esasen i ar.:t parolasına dair 
lavha kulede idi. Bundan isti
fade ederek zincirleri gerdir
mekte de müşkülat çekmediler. 
Bundan sonrası malum. Serdar 
Yakup ve arkadaşlan, Kız ku
lesindeki muhafızları, başların
da Sezar Düka olduğu halde 
kılıçtan geçirerek geri dön
müşlerdi. 

G eldikleri gibi giderken de 
yolları emindi. Yalnız sıhhi 
vaziyeti bozuk olan Eydoksiya 
biraz zahmet çekiyordu. Fakat 
genç kızın incinmemesi, büs-

Ölügoruml 

nın zaptı bıze nasıp oımıya- 1 yerde kardeşlerimizın Karuannı 
cağa benziyor. ak k b' f da h ıI 

B. t .. 1. ıtma tan ır ay as 
ızans an, sag ve sa ım 

olarak geri geldiğine derecesiz olmıyacak. 
memnunum. Bundan böyle bu 

Teşrif ve gösterilmekte olan 

[Arkası varJ 

( LUPE VELEZ ) ve ( GARY COOPER) in 
Temsili muhteşemleri olan 

ş Si 
Sesli ve Şarkılı filimi görünüz. ilaveten: Halihazırda FOxJURNAL 
şüuuu ile COSTES VE BELLONTES in TAYYARE iLE AVRUPA 
AMERiKA SEYAHATİNE HAREKETLERi ve Gazino de Paris'de 

M. ŞÔV AL YE'YI istihlaf eden SAINT - GRANlER ve DEFİNE 
ARARKEN filimi mümessilesi MARGUER.ITE MORENO 
taraf,ndan temsil edilmiş bir kmmlık (TERSİNE DÜNYA ) 
nam Frnnsız ~özlü bir komedi. Program ve vestiyer meccanendir. 
saat birden itibaren seanslar. 

YAVUZ DRİTNOTUMUZUN 
Son manevre ı;ür'at ve top tecrübeleri yanında bulunmut gibi göteren 
500 metrelik büyük film, bugünkü matinelerden itibaren fevkallde 

bir surette 

ALKAZAR S İ NEMASINDA 

ıiıadenı 
ş..ı...w. ma.11.ı ...._ 

Hn1 aıkeriye ile flllıeda İJÜ• 
mınan ikramiyelerbıill tenia• 
bna at•iıda -yuı)m plerde 
devam edUeUkifr altadUa· 
mn eyyamı m,zktırda ubul 
mektupculuk kalemine ıum .. 
caatlan. 

Şimdiy kadar kayduu lua 
ettirmiyenleriıade 15 EylQI 930 
pazartesi rftntl akşamına lraclar 

bemize mliracaatlan. 

Nişan Merasimi 
Tüccan mutcberaadan 1'el· 

kenci zade Ştıkrn Beyefendi
nin kerimesi Ye Yelkenci zade 
Lütfi Beyin helJlfireleri Emire 
Hamm ile Tüccan mutebe
randan E kefiyeli zade Ali 
Rıza Beyin mahdumu Ômer 
Beyin nişan merasimi dntildl 
gtbı icra kılındığım haber 
aldık, Tarafeyn laakkmda 
saadet temenni eyleriz. 

:-ı------------------------------~~ 
Bu Mevsimde Göreceğimiz Filiml~r 

İçlerinde Cidden Güzel 
Olanları Vardır 

8u lelle rlrecejimis ilk 
...._. ... ·&& ... fillmleri arumda ( B· 

~elin) , (Kurt tukw), ( Bir 
kadın yalanı ) illmli fillmler 
Yardir. EY&Djelin Operada, 
Kurt şarkiaı Melekte, Bir ka
dın yalana Elhamrada ghteri
liyor. 

Evanjelin, kaderin kurbanı 
olan bir kadındır. Bir kayde 
nipnlanmışhr. Bu aırada Fran• 
u ile lngiltere arasında bir 
harp çık•·ı~ nifanhlar telacire 
oir•llllf Y• birbirini kaybet· 

V • kadın ıençliii.ne ait bir 

tarla okur. Kalp ajnsuıuı • 
kunetll bir if adeıi olan bu 
filim cidden fllzelclir. 

r l 
mitlerdir. Se elerce sonra, ilı· 

VAPURLAR tiyar olduklan zaman Amerl· 
_ kada buluşurlar. 

Kurt şarkısı, tabiatlo kar
fi k&rfıya yqıyan IDir adamın 
hayabm gösteriyor. Ynksck 
tepelerin aşlwu, sıcak kadm 
kollanna tercih eden bir ada· 
mm temiı, aamimt hayabm 

ıöatenaesi itibarile nıhi bir 
ecluı vanlır. Bir kada yalanı
nı İM iza), hacet yoktur. 
Filmin ismi, mevruun mahiy .. 
tim çıkça gösteriyor. 

~ımaımmı ............... , 

Seyrisefain 
Merkez aceotui: Galata köp

rü ba~ında Beyotlu 2362. ~M 
acentesi: Sirkccı'de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. ht. 2740 

Trabzon birinci 
postası 

(Cümburlyct) Vapurul5 Ey
lül pazartesi l 2 de O... 
lata nhbmından kalkarak 
İnebolu, Samsun, Gireson, 
Trabzon, Rize'ye gidecek ve 
dönüşte Silrmene Trabzon, 
Görele Gireson, Ordu, 
Ünye Samsun İnebolu Zon
guldağa uğnyarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

zmir sür' at postası 
( Gülcemal ) vapuru 16 

eyini Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmmdmı kalka
rak Salı sabahı İzmire vanr 
ve Çarşamba 14,30 da iz. 
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelir. 

Vapurda mnkemmel bir 

orkestra ve cazbant meY
cuttur. 

_.. _____ , __ 

bütün rahatsızlanmaması için 
Serdar Yakup elinden gelen 
her ihtimamı göstermekte ku-

Aynca latanbul'<:a ilk defa olarak 

A L T 1 N ç H L G 1 N L 1 G r ~~1111111m..-mıım11 .... ' · Ba yuvulak. bir alaema ~JOD maldnealaba a. lmmıchr. Ba 
muazzam film -------ıll ADIKZADE B RADERLE alet o kadar baylktür ki, reaımde de ,W6tfWb tlW bir in.ad ur etmiyordu. 

Az sonra, gizli geçidin met-
halinden çıkarak harp ordu
gahının şimdi mahdut birkaç 
müfreze ile muhafaza olunan 
eski ksrargihına gelmişlerdi. 
Serdarın ilk işi, derhal Eyüp 
sultanın çadırına uğramak, 

amcasınm vaziyetini öğrenmek 
olmuştu. 

Amcasının halini görünce, 
bütün neş' e ve ümidi birdenbire 
kırıldı. Çünkü Hazreti Eyyup, 
aldığı yaranın tesirile, şiddetli 
bir humma nöbetine tutul
muşhı. Buna rağmen yeğeni 
Yakubu tanımakta mllşküllt 

çekmedi. 
Yanına çağırdı. Yilzü, tatlı 

bir tebessüm içindeydi. Daha 
1aklaşmaaım işaret etti ve 
Serdan alnından öpttikten 
sonra zayıf bir sesle ~edi ki : 

- Oğlum Y akup, artık 
ben ölüyorum 1 Ôlllm yatağım
da, halifeye nakledilmek lize
re sana v siyetim ıudur : 

Bu meş'um şehri muhasara 
etmekten feragat ediniz. Bura-

ı. .... nmsmlll'!lml!B nam 

Türk Spor 
(50)nci Sayısı Çoll 

Güzel Çıkb 
Bu haftalık Spor ve Genç

lik mecmuasının (50)nci sayı11 
bugün güzel resimler ve mü
tenevvi münderecatla çıkmışhr. 
Şehrimize gelecek takımlar 
atletler hakkında yapılacak 
maçlar etrafında en doğru 
malümab, en son Avrupa ha
berlerini ondan öğrenebilirsiniz. 

hn bayab bilhassa tayanı 

Bugün 

Elhamra Sinemasında 

Tamamen Fransızca 
sözlü 

t!IR Y } · 
KADIN ALAN 

filminde büyük artist (LOUl
SE LAGRA~E) ı g6rünüz. 

ilavet.en: FOX JURNAL hali 

hazır şu unu ve ( Coste) ile (Bel

lontes) in Tayyare i1e Avrupa 

Amerika seyahatine hareket

leri. Bugün seanslar saat 1 
den itibarendir. 

K. Kemal - Angelidis maçına 
ait entresan resimler Muvaffak 

1 
Beyin makalesi. Tenisçi Seda- .

1 tav&yedir. IB?:i~ .. 1111 .. IE!lill .. IBl~ll!İlllll 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
Sigorta şlrketlerloln teftiş ve milraka bcal hakkındaki 25 Haziran 921 tıırlbll 

kanun hilldlmlerine göre yangın, v• haya t s igorta lşlerile çalışmak nur teacll 
edilmiş olan yerli siıorta tlrkt!tlerlnden " Gllneş sigorta Turk aoonl r.:ı tlrketJ ,, bu 
kere mür caatla hayat algvrta muamellbnın tasfiyesine knrar verdiğini ve yalnız 
yangın slgortasilc ~tlğal edeceğini blldirmif olmnkla mczkQr şirketin hayat kısmı 
Uc ıl!Akadar olanlann şirkete ve kabında lstanbul mıntakası Ticarel müdürlüjüne 
müracaat cylemelcrl Utuı olunur. 

.... - .... Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münür Paşa konağında -:::m-IEI~ 

Leyli ve · • L• • Kız ve 
nehari aynye ıse erı erkek 

Ana, ilk, orta ve lise kısımltın vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısımlardadır. Bütün 
sın.ıllan mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk 11mflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihti
mam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi olomobiilerile mektebe gelir ve akşam evlerine lil!••---• ayni vesaitle r nderilir. Kayıt muamelesi .devam etmektedir. ----ası~~ 

VAPURLARI buraya kolaylıkla çıkabilir. 811 rulmtle gBrileu artiat (Rakel Torres) tit. 
KARADENiZ MUNTAZ ="' ı 

·i Nôpr.rö1 * So~ Posta'mn Bilmecesi -tc 

\' ~uru p günü 
14 Eyını azar akşamı 

Sirkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire-
un, Trabzoot Sürmene, Rizey 
azimet ve ayni iskelelerle 
Görele ve Vakfıkebire uğ
nyarak avdet edecektir. 

Tafsil it için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat. T e-
telefon İs. 2134 

IZMİR - MERSiN 
LÜKS ve SÜR.AT POSTAS 

GERZE Vak~ 14 

AZAR 
Akşamı saat J 9 da Sirkeci 

nhbmından hareketle doğru 
(Gelibolu, Çanakkale, lzmir, 
Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Aliiye, Mersine) 
azimet ve nvdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Kü
çük Kır zade hanındaki acen
tasına mür caat Telefon: İs. 
3118. Galata acentası: Galta 
rıhtımında 35 No 'Vuçino., 
Tel: Beyoğlu. 1169. -

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Yeni Bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 g 1011 

1 - Zahmet (3)2 (3) evde b•- 1 1 - Çocuk alan (3) peyı, aııı-
lunu (3) ber (3) wkua ıetirmek (3) 

2 - K.imaeai:ı (S) fakat (S) 2 - Dü.ınnce merked (S> 
. uyku yerl (5) 

S - Yetijirt (2) kara (S) bl (2) 3 - Renk (2) memnun (5) 
4 - Fiil (2) yasak etmek (3) bir hece (2) 

sokak çocup tive.sl (2) 4 - Eamekteıı emir (2) doY-
5 - Dediğim dedik .. (4) Ke- muo (3) bir edat (2) 

S - Nam (4) içki dağıtan (4) 
mer düğmesi (4) ı-" 6 - Yemekten emir ı ı;..-

6 - Nota (2) eser (2) (2) dest (2) (il 
1 - Bir ur.av (4) 8:ı, eau (4) 7 - Duvara uılan kitıt 
8 - Zaman (3) r.ehir(3) aual (2) bkemlenia arkadqı (4) bol 

8 - T ccaaür aiduı (2) fut 
9 - Köpek (2) inaanm en takımı (3) Rumoa evet (2) • 

fazla söyledlti (S) au (2) 9 - E.ekl zaman aillb (Z) ki 
tO _ Ru. aüvariai (5) d8rt nştıran (S) Ermeni lveal (2) ti' 

tnne iki (S) 10 - Kahve dö\rülen (5) oı 

11 - Bir Wm (3) yapmak (5) va ır- Zamanas (3) &nç içi (3) 
' ı:crk"tmek bOyük diş (3) 



. ~ . . .., . . I 

....... 'lıafrılar Divanı Alide 1leS111p }"9,, uncu Tertip Tayyare Piya~k~ 
eis Sordu: itilaf Devletleri .... 
ulh Teklifinde Bulunma-· 

• • .. * * 
ı~m sunun ikinci Keşidesi Bugün Bitti. 
ız ... 

e Cevap: Çünkü Bu, Bir Kanaat Meselesidir!.. Bugün Öğleden evvel Darülfünun Salonunda (9) uncu 
a.. - ~ ı- ou. ı-- p.ı, ~ -tlthi,..._ - 1....,_ Tertip Tayyare Piyankosunun ikinci Keşidesine 
h...ı olan k•m•t p:1ur: m..mde wu deiil, belki fayda teklifin reddeclilmai h ..... 
~ ... ,.. mattibiyet- o1a,bqok 1akikat1er .mett• met' .. "leci ·~ticeye •!*P Devam Edildi. Bütün Çıkan Numaralan Yazıyoruz. 

lilillet ffldllerind• •• melı'.-..du aylafta tak- ..... B. M4iaya ne dife-
ai, arkaclqluı fula lammfbr. eekainiı? 

...., heyla • .... •· Ş'' ·• a. '"' _. t6Jrle 111 l l· I , 100 Ura 40 Lira w Şlkrl .,.,.. nnliil ce- ...... etti: 
Yap ne olcla biliyor mUIUDm? - Htlk6mete b6yle bir ... .. kazananlar 

Sadece fD 1ma c1mtec1en telrlifi kat'iyen yapdmuufbr. Ka.,,anan kazananlar 
a..ret W.: Ortada clolapa .... -- f"~ 

- Bilmiyorum !... pyialardan ibarettir. 
Eğer o glla .......... bir Ragıp Bey - Ruayamn mli-

• hlldm olmMaydam oturda- liblyetinc:leaaosa hllktmet n'Pa 
;... yerden feryat edecek: aulb teklifmde bulvn.,mlfbr? 

-A Efencl,ya HB ne l»liP- TunamL. Rapp Bey ,..... 
aiıt? ••• Bilcliiini a6yle de biı de majuıı en nazik nokta,a clo-
harl onu soralım, diyecektim. kundarmufhl. 

O.aya kadar drilp ıelen Fakat. bu ...ı kaq111nda 
mlnakaıalardan, Ş8kril beiyn ahılı Maarif namımn f'I ke-

~.U.. IAin maj)layetlerin bütla gayretlerine njmem tu hanetlne cidclm MJl'ID GWma: 
en billhaıaa millet •e- 1 hakikat ap açık kendini P - Raııp ~· çok ~el .._ 

... __ ..._. d' ·zı · he termifti: Hilkümet harp wa- JWm.ı.. Likia ltu, hir nnat 
~ ıu:...! .:~de -~ alDCla bitim hakikatleri mil- meaeleaidir. Biz o ~- itillf 
~ bir harekettir. Maeli lettem ye meb'.ıanlaa liZle- devletlerine sulh te~ etseydik 
( ...... ) clalaa • lalenl ~ mit ye ba Mreketile iJi1ik clejil. RUl)'Um tekrar clirilmai çak 
..... ..a-:...a i - billkiıa f••'• JllPllUlb. muhtemeldi. .çllnldl Ruayaya 

-....,_ -'ecek olan Ll,iliz kunetleri IWsaxaat M la••ta bir • • •- el _ _.,..1ı. cllriltecekti 
mchniıadı. (Baidat) ın a ..... .,... : .. en ~-.· . 

~-' bam arkad ı · _ - H..p ••ileri ... Kehanet -1? Mlkem...ı 

!9851 
15.01 uıı 

Kazanan 

12030 
11.18 Lill 

Kazanan 

51228 

10441 
2702 

M030 
21141. 
54111 

1964 
1'1151 

12797 
2939 

54169 

31273 
29891 
45486 
42'l35 

26253 
44228 
28219 
16QQD 
ıom1 

43141 
·471'1 
43!81 

4155 
58081 
a7388 

24266 579'7 
43789 28870 32121 16830 
4796 32431 22043 3246 

38699 39993 13975 23047 
13985 22195 15143 1678'l 
5765 5959() 44019 li883 

~ereli. ·~•r p; ltillf hlktmelm tarafmclaa cleiil mi? 

..._ HubiJ• nammdan Wrbç defa ..na teklifi •• • Bu .c.., ~ hiçbiri- 3,500 Lı·ra 
L~rctuirumım zaman bA..AL dilmi1t blk6met "-'-' reci- mz birteJ .a,lemedik. Sadece • ..,_ • • hayretle birbirimizin yüzb 

834 52964 18927 53&1 
28210 7012 49171 5218.l 
ti0165 2923'7 38801 4'3517 
.t5890 17866 5.W54 58560 
27'799 5'l3'7 4 .t998 11cm 
&1526 2395'1 ~ 24481 
31910 49085 31424 32959 .• et datererek '1ıap 1,. ~· L-k ~a. !l....a.!L.. ettik. 

Ye inl(lr etti. Bilham a..,... tamamen INl-m•!!:_ uuu• 

Nüshamızda: Sui stirr. aller, Koli Ve 
işlerindeki Dolambaçlı Muameleler ••• 

Kazananlar 

·' 12245 
40604 

Atletlerinin • Karşısına Nasıl Çıkacağız ? .. t500 Lira 

12878 
5788 
6958 

14663 
42864 
5772 

30160 
53142 
17689 

45648 33543 34445 
410 3148 20'ı88 

37271 50880 49963 
9601 31279 25587 

54124 
7826 MIO 4710 

11277 32221 Mtl91 

._er Progrc~m iyi Yapılır, Biz De İyi lkazananlar 

azırlanır:ıak Bu Müsabakalar 
k Fazla Alika Uyandırabilir ••. 

42560 
6236 

22784 

60 Lira 

kazananlar 

hLtlemleket barcinde yapıla- Fransız atletlerile karşılaşma- ' re kudretiai muhafaza etmiş 
~lÔ_'l>C!' meyahatlerinin fayda- maz meçlann kendi sahamızda, olmua ve (400) metre reko
~. fmt diiftükçıe bDim aeyirciler kapında ya- nma yakın bir zamanda koşa
~ Bu m..utaki pdmaaı itibarile atletizm pro- cağı beklenilebilir ki; derecesi 
~ nazanmı flyle buliu pagandasuun yeni bir çığ'ırmı bizim T&rkiye rekorundan 
~.:·: açmıf olacaktır. iyidir. 
..... lfaıdkı merakblanmn yeki- Eğer prolfl'alll gllzel tanzim T esbit edilen programa na-
~ atletlerinin adedini geçmi- edilebilir ve Avrupalılara liyık zaran (100)-(200)- (~1000) 
~ bir memlekette, atletizmi bir surette tatbik edilebilirst metrelik kOfU]arda bu meşhur 

bilmek için evveli; mll- ! göreceğiz ki; bu miisabakalar iç atleti faaliyetleri anında 
t.a...._....ann beyecanmı ahaliye 1lempiyatlardan daha fula alika g6receğiz. Y almz ne kadar 
~ limndar. celbedecektir. Bu temastan y;wk ki, müsabakalann elimi
ıııa::.~Jircilerinin duyğuau be- . sonra bu memlekette yap- nasyonlan olmadığından bu 
~ az halinde bile mevcut mak prtile, ecnebi atletik aletlerin stillerini ve b&ZI ko
~an yerlerde, müsabakaları temaslan sıklaştırabilirse~ ne fU bususiyetlerini görebilecek 
~elerle, telgraflarla naklet· mutlu.... vaktimiz olmıyacak. 
~~.Y temin .. edemez. Rekorlan Nedir? (100)- (200) metredeki ko-
..... ~ tribtinler o~e bar lstanbalu ziyaret edecek şulann fevkalide olacağı mu-
~eıı, ilk başladıiı atkı mu- Fransız atletlerinclea Tebar, bakkakbr. 
~ ederek, senelerce koşa- l Krotof ve CaktlOndan ••y- V aka T ehana rekoru biz
" didinecek atlet bulmak 1 nsının rekorlanm kıymetle- den çok İJİ g6riiniyor. Fakat 

.... ~• ~~ld~. rini bilmiyoruz. Her halde bey- Fransızlann seyahat yorgun-
~~-~itleri bizdeıi ~~ e"!1 nelmilel bir temas için bilbas- luiu. iklim değiştirme, Mhaya 

· .~ tardarcla tecrüuc ebnif 18 seçilmiş olmachldanna g6- Bnaiyet gibi ehemmiyetli nok-
L...,.. Avru'81ılardan lrne~ ala- re, aaydıgıv mız fU Uç atletten talara bir de seyahat wnda 
:"'illa. Olempıyat seyahatlenndea b••kalannm L:-e aaza- yanşlar yaparak geldiklerini 

b '-·~ b" :..... ...,. UM ..LL!I edende: bm" 0 mkilen° --L:_ ti--.!' ;'!1imiz 11U1D ar .,... "• ran ytlksek olmamalan çok Uilllll .... an 
.,.. IDiclir? muhtemeldir. Bu itibarla ya- leceğini zannetmiyorum. 

Lıatçı Bır· Fiikir 1 pı~cak yanşlann heyecanı işin Teknik Ciheti 
fazla olacaktır. Maeleyi İfİn teknik cihe-

L~ &alncle daran fU baki- Frwızlardan isimlerini tinden tetkik etmiyerek, atle-
~e ıağmen, spor temasla- yukarda saydıiuma Oç atlet tlzme seyirci kazanmak ve atleS'4: Avrupada yapmak fikri beynelmilel şöhrete malik genç- tizmin kredisini yftkseltmek 
!fi; hill iflAa etmemiftir. lerdir. Tebar e~y zamandanbe- tarafından düşOntinek, bayle 
~ &ayahatlere iftirak eden ri 100 metreyı 10,3-5 de. A- beynelmilel şöhrete sahip olan-

fSti ~ arkadaşlar, idareciler, misterdam olemp!1adınm dl- lan kaza111namız bayırh olur. 
~l'laden, kulaklarından i· mifinaliati olan Krotof (200) ' Atletlerinıizia de İfİD yalnız 
' na ~n lıalecanlan, metreyi (2'l,4 - 5) de Cd80D objektif taraf. almayarak ailb
'~ere mektuplarla ay- da (400) metreyi (49, 1 - S) de 

1 
jektif husuaiyetlerini g&rmiye 

bakJettiklerine zahiptirler. j koıuyorlar. çalışmalan istikbaldeki terak-
l'f * C-k10R(1~ mektep- irileri i(iB muftfdr olur. 

e,lllcle tehrimize plecek tiler pıapiyonu olduJuna g6- p, ... bir ciietten korkayot-

1000 Ura 

kazananlar 
21535 5240 54034 
11755 41586 25151 
23846 8251 42647 

350 Lira 
kazananlar 

19750 31575 4479.1 18144 
2527 40071 54503 21740 

37975 49121 2111 23251 
49317 39795 11253 20385 

21512 
46020 
37232 
48850 

2991 
51643 
13187 
30078 
13830 
14730 

946 
54276 
31673 
35958 
12510 
8991 
83.18 
1528 

38778 
20478 
msu 
2930 

19764 15940 -48551 544&1 
dum; atletlerimizde bau aeyir- 359'l3 
eller gibi bir kısım kOfU)an 38055 
kuandtğ.mm girerek 1'aan- 35038 
chğıilmm sebeplerini bitarafane 19131 
tetkik etmiyerek: Canım! bey- ı 325M 
nelmOel atletler bunlar mı? l3828 
Herifleri alıverdik; gıôi t..it 

58482 Wr dlşGnceye kapalırlana 
yazık olur. Gelenlerle dost ve 41346 
981Diıiit olar ve önlann fildr- &1167 
terinden istifade edersek en 24236 
•ini Mrelreti ,..,... ...... .f{1161 

E. Ş.. 58413 

47661 57195 5fW!O 
45626 13635 7864 
42500 19411 41fm 
26243 frlSI 48343 
27121 8284 25594 
4737 43655 6079 

57694 424 am 
29100 S)()4 51323 
5555.1 4863 32'l89 
30436 46408 47451 
18568 50076 54459 
29'l3 5365 57315 

24754 473.16 6944 
37156 16070 51611 
47613 24946 41055 
39126 49155 19474 
9172 58485 18587 

asaı.c fill147 37922 
13480 24388 11070 
5078 5919'l 5139 

21884 MM4 llHM 
32755 81'8 21• 
58407 44905 41088 
2256 530.l7 M104 

15673 39888 21344 

7948 46425 18813 
492M 34622 'IUIWI 
3.1007 10790 13239 

7435 41500 löeS 

19335 44M 40830 
37447 46671 
32589 8267 
30714 32258 
47412 16097 
16732 51<'( 7 

37818 
23199 

378 50472 29000 
~ 38821 47010 

2815 -4716 17980 23674 

15976 40716 12904 21201 
31139 8330 36464 28248 
30584 33141 ?al il -
~ 38ı150 46361 l7lt80 
aııs ~ 31848 22196 

29455 5570 58'N 1 51309 
22111 51433 10743 11514 
51523 
29444 
22068 
27963 

44344 
54596 
39540 
31312 --1795'l 

1-.U 14480 
22115 73'17 
3522 29958 
..... 3847 
58'l83 36880 
... aof 3 
50954 11295 
17315 4S023 
25635 13296 
3438 34571 
9787 10637 

525N 35478 
17651 40515 

4245 17060 
8700 Dil 

28696 26054 
48518 12442 

1994 36991 
41255 1410 

1241 11560 
43117 38411 
25584 30189 

I 

2001 
16806 
4499 

26811 
ma 

-40910 
Dm 
52545 
ıam 

18419 
2m4 11002 
4455 Mm 
5578 36355 

25044 33412 
36823 1<YI07 

33864 22544 
1713.1 22800 
4520 13215 

15064 
58141 
28139 
28284 
58743 
G754 
55358 

129tl9 
518n9 
42183 --30013 

48118 .. 

46969 

55197 
21673 
102&l 
28325 
28298 

47698 
.f8618 
23638 
81128 
18481 
55a&I 
15784 
32285 
5140 

48198 
23010 
47311 
59664 
81096 
a870 
10681 
:16695 
a7218 
40'A85 
15115 
2'l293 
5570J 
21021 
21191 
17122 
22816 
45140 
34174 
45155 
~ 
35112 
13.10! 

522 
.al760 
41598 

Hl70 

11318 
10116 
6849 

27828 
45465 
217&1 
17488 
7715 

21374 
38833 
27SM 
37023 
14702 
31835 
43594 
a89'l 

39098 
5liG68 
8067 
aım5 

52852 
327 

83&1 
65205 
21698 
40649 
tDm 
59150 
53f11'1 

17897 
22m8 
4Dl3 
8613 

57004 
50186 
28509 
2590 

33055 
11:757 
2948.l 

589 
17718 
25642 
23113 
MB72 
8688 
9891 
70M 

10,000 Liralık 
Son Mükafat 
San on bin liralık mllkifat 

fU on numara araamda ve 
müsavi surette taksim edile
cektir: 

47227 
13801 
39217 

7728 
51278 
41149 
57207 

12172 
32786 
40304 



as.r· 
TOPLU TEDRlsATA UYGUN 

Resimli Kıraat 
Bir kıraat kitabında 

ne aranır? 
1 - H1tyat bilgisine uygun olması. 

2 - Çocukların merak ve alikasını uyandırması. 
3 - Ruhiyat ve terbiye kaidelerine uygun olması. 
4 - Temiz bir lisanla yazılması. 
5 - Hikayelerin anla1dmaB1nı kolaylaşbran bol 

resmi olması. 
işte M. Zekeriya Beyin bu sene neşredilen (Topl• 
Tedrisata Ugglln Resimli Kıraat) ismindeki 
kıraat kitapları bütün bu şartlan havidir. Türkiye 
şimdiye kadar bu derece !_llükeminel mektep ki
tabı görmemiştir. Bet sınıfın da kıraatleri hazırdır. 

KANAAT KOTOPHANESI 

_, 

lzmir ziraat mektebi müdürlüğünden 

Kayıt Ve Kabul Şeraiti 
1 - Mektebe orta mektebi mezunlan bili müsabaka alınır. 

Talihler mektebe alınacak miktan tecavi1z ettiği takdirde mü
aabakaya tabi tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf
tan başka mektebe girmek istiyen efendiler aşağıdaki tartlan 
da haiz olacaklardır: 

A - Türkiye tabaasından, 
B - Y &fi 19 dan yukarı olmamak. 
C - Vücudü ziraate mütehammil olmak. 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip 

nporile tevsik etmek. 
E - Aşı şchadetnamesi:ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak. 
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftlik ve arazi sahibi ev

lidı olduğunu tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kayit ve kabul zamanı teşrinievvel bidayetine kadardır. 

Emvali metrüke müdürlüğünden: 

Satılık dükkan ve 
baraka hissesi: 

Beşiktaşla Sinanpaşa atik mahalesinde Hasfırın sokağında 

21 numaralı dükkinın 500 lira Ye Haydarpap'da Hasanpqa 
mahallesinde Kurbalıdere Birinci sokağında 86 numaralı 

barakanın sekiz hisse itibarile Hazineye ait 7 hissesi 200 lira 
nakit ve peşin bedelle 16-9-939 tarihine müaadif sah güntı 

ıaat 14 de aleni müzayede ile sablacakhr. Taliplerin % 1,50 
teminat makbu1Jarile lstanbul Milli Emlak satış komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 
---------------------------

Ali ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebin himayeı>i altında ( Ticaret ve BankacıW. ıece 
dersleri ) kursu uücuda getirilmiştır. 

1 - bu ~rsta bankacılığı alakadar eden nazariyat ve 
teknik. banka riyaziyatı, banka muhasebesi, lisan ve diğer 
dersler gösterilecektir. 

2 - Haftada beş gün ve bugünlerde ikiıer ... t den ve
rilecektir. 

3 - Tedrisat döfder aylık devrelerde devam edecek Ye 
bitirilecektir. 

.t - Bu dersler banka ve mlleuesab maliyede memur olan
larla ticarethaneler memurinine, l:.e ve ili mektepler talebe
ıine ve bu seviyede olup ta tedrisatı takip edebileceklere 
hasredilecektir. 

5 - Tedrisata 1 teşrinievvel 1930 tarihinde Sultanahmette 
Ticaret mektebi binumda başlanacaktır. 

6 - Kayt için 27 eyliil 930 tarihine kadar müracaat edenler 
kabul olunacaktır. 

7 - Kayt için salı günleri saat 17 bt1çuktan 19 a kadar 
ve perşembe günleri 18 den 19 buç.uğa kadar müracaat olun
malıdır. Mektupla yapılan müracaatlar da nazan dikkate alına
cak ve cenap verilecektir. 

Diğer şartlar bu hususla meşgul olan idareden öğrenilecektir. 

Gayı:i menkul malların 
açık artbnna iliaı 

İ•tanbul 4 üncü icra memurlu
j'dndan: 

Açık arttırma ile paraya_ çev
rilecek •ayri menkuUln ne olıılutu 
Anlanlı yalı namile maruf .emini 
kagir yalı. 

Gayri menkulün bulunduj'u 
mevki, maballeai, sq_katı, nuraa
rası : Beylerbeyi Boatancıbaf1 ma
hallesi, Nakkaş, Kuzguncuk ead-
.cleti eski 2 / 64 yeni 8012 (kapmn 
üzerinde 80 / 1 yazılıdır) 

Takdir olunmı kıymet ı 8500 
lra. 

Artbrmanın yapılacağı yer. gün, 
aaat: latan bul 4 üncü icra Claireai 
T. 16 / 10 / 930 S. 14 ili 16 ya 
k..ıu. 

1 - işbu gayri menkutün art
tırma fartnameai 4 / 10 / 930 tari
hinden itibaren 930 / 112 numara 
ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
~örebilme•İ için açıkbr. banda 
yuılı olanlardan fazla malu-! 
mat almak istiyenler, ifbu fart• 
nameye ve 930/112 dosya numa
raaile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arthrmaya qrirak için 
yukanda yazılı lcıymetia fGzde 
yedi teminat göaterilec:ektir. 

3 - Haldan tapu sicili Ue sa
bit olmıyan ipotekli alacakhlarla 
diğer alikadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklannı •e huauaile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
lanna işbu ilin tarihinden itiba-
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder aksi 
halde haklan tapu sicillile ubit 
olmıyanlar &atıf bedelinin paylaf
masında hariç kalırlar. 

4 - Gö5lerilen günde arttır
maya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuı ve lüzumlu malu
matı almış bunlan tamamen kabul 
etmiı ad ve itibaı' olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verılmezse gayri 
menkul ikinci hır arttırma ile aa
blır ve bedel farkı mahrum 
kalınan yilzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızm memuriyetimizce ~Lcıdan 
tahsil olunur, beş No. Iı fılif1Jdaki 
şart tahakkuk etmek f&ydile 
üç defa bağmldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttıramn üzerinde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmeHe 
arttırma geri bırakılır alıeı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayn menkule 
tealluk eden kanuni ha~ ve 
aabşın tarzına göre diğer .şprtlar. 
Müterakim veri'İ, belediye! icare 
ruıumları müşteriye 41-ıttir. 

Yazılan Yalanın ~mamı yuka
rıda gösterilen 16 I 10 I 930 tari
hinde lıtanbul 4 üncü icra me· 
murluğu od;uında işbu ilin ve 
gösterilen arttırma şartname•i 
dairesinde •atılacağı isimleri ve 
ikametgahları meçhul alacaklılara 
teblit makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci ciYarında 
En ralaat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
içki bulunur • 
Servis mükemmel 
Fiatlar mutedildir. 

Ô~LE VE 
AKSAM 
YEM~KLERINIZI 
/•tasgon Lokantasın/hı. 
Yiyiniz. Eaki Postane 
binasandadır. 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TABAKKI 
LİSESi 

LEY L 1 
NE HARI 

KIZ 

ERKE1' 
Telefon: TqldJAtnn tewi ederek "ANA Ye 11..JC" 

sınıfları ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

Beyoğlu 251 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Suuflanna talebe kaydetmektedir. Hergln saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık cadd'e9illCl"I 

Halil Rifat Pap Konağında Mtkl&rllfe müracaat. 

yüksek mektebi 
Boğaziçi' nde Büyükdere - Bahçekögü 'ndeditı 

Tahsiı müddeti üç senedir. Leyli vıe meccani 
dir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilirı 
Mektebi ikmal edenler "Orman mühendisi 
diplomasını alirlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Taliplerin l teşrinievvel 930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut yiJAyet onn 

müdürlüklerihe müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri llzımdd 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartları 
1- Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabaasından olmaları. 
2- Y aşlannm 18 den ~ağı ve 25 ten yukan olmaması. 
3- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece 

vekiJetince tasdikli lise ve muadili şahadetname)·e. 

4- İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir gfına cezayı 'llÜstelzim ef'al ve harekatta bulunmadıj'ıll' 
beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 

5- Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve liaaniyeai 
ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümiye, S'1variliğe mütehammil olduğunu mlif 'ir ta 
raporuna malik olmalan lazımdır. 

6- Tal ipler yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıklan bir istidaya en son mekt8' 
ıahadetnamesini, sıhhat raporunu, qı pbadetnamesini, hiianübal mazbatuuu, btlTiyet 
danını raptederek bizzat mektebe Yeya vilayet orman müdiirlüklerine müracaat ederler. 

1- Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmak için olbaptald farllano' 
tevfikan noterlikten ta.dikli kefalet senedi vermek lazımdır. 

8 - Tafradan gelecek talebenin yol murafı kayt ve kabul olunduktan sonra mekte 
tesviye edilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe tem· 
edilecektir. 

9 - Fazla tafsilat istiyenler Büyükdere 70 No. ya telefon edebilirler. 

Birinci sınıf terzi 
Hazır ve sipariş üzerine son 
moda kadın elbisesi yapan 
birinci sınıf bir ecnebi terzi 
ış arıyor. Beyoğlu 1620 nu-

muraya müracaat ediniz 

Müzayede ile satış 
Eylülün 12 inci cumıı günü sa

bah saat 10 da Beyoğlunda Tom
tom sokağmda (İtalya sefareti so
kağı ) italyan mektebi karşısında 
8 numaralı Şakir Bey apartımanı
nın 4 numaralı dairesinde bulunan 

ve amatör bir aileye ait eşyalar uan 
atika biblolar, resimler müzayede 

suretile aatılacakhr. Viyenna mamu
lab ıayet z.arif ve mete agacından 
yatak oda takımı, kanape ve kol
tuklar, çini ve kalorifer sobalar, 
aynalı ve aynasız dolaplar, methur 
ressamlar tarafından imzalı yağlı 
boya, aulu boya ve karakalem tab
lolar, eski kristal saksonya ve Ca· 
poa kiae ve tabaklan, Acem ve 
Çin vazoları. nar(İIC ve heykeller, 
eski Kütabıa ve Çanakkale clesti
leri, bayii Franaızca ve Almanea 
kitaplar, ltlemeler, eski ve kıymet
tar biblolar, portmanto, perdeler, 
mutfak takımları, ırayet mGkemmel 
bir dikit makineai ve sair etyai 
beytiye. 14 Balthol" markala gayet 
nefia bir Alman piyanosu çaprut • 
telli ve yeni halde, pey aürenler
den yüzde 2S teminat alınır. 

Feyzi Ahmet 
Zührevi butabklar mütehauıaı 
Cumadan maada her gün An
caddesi No. 43 

Istanbul ithalat güm 
rüğü müdürlüğünden: 

Adet 
6 

10 
1 
1 

14 
1 
ı 

9 
22 
2 
2 
1 
1 
1 

Nevi Marka 
Sandık 1. Z.F.A.O.M 

" 

" 
" 
" 

çuval 

kap 

" .. 
Sand~ 
kap 

adet 
part' 

ad .... t 

Z.F 
A.C 
E.F.P 
H.F.P 

s 

B.A 
B.L 

Kilo 
30 
100 
81 

50 
1104 

50 
45 

Cinsi eşya 
ipekli pamuklu menau" 
Ekle salih Felemenk pe 
Demi rapeiye 
Gramofon plak 
Tehi şışe 
Mısır 
ipek çizgili pamuk nı 
cat parçalan 

575 Benzin 
2741 Pefrol 

11 Muturin 
205 Madeni makine yağ'ı 

12 Müatamel bakır sahao 
7 Kuru inek derisi 

Mahallinde bilvezin sa~ 
olarak teslim edilmek ~ 
re porselen telgraf fiıı~ 
Kim yaba nanede aae 
nümilae şiteleri 

11 Bai 3349 Tel balat .~ 
10 Ton Tehi mukavva kutu-Tr' 
2 kap 431 Mazot 

Balida muharrer Oll sekiz kalem eşyayı 17-9·9JO tarihiıt 
latanbul lthallt Gtımrüjii aabf komisyonunda bilmüzayede fi 
lacajı ilAn olunur. 

Mes'ul müdür : Selim Ragıp 

HASAN KOLONYASI: L. . ki . d .. h bit ımon çıçe erın en musta zar 
harikai san'at olup 90 derecedir· 

. 
Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mtitehauıalan, esaM fabrikalan Huan kolonyuuua enfes ve rahnavaz kokusu karpamda W ve hayran kalmqlardır. Franaa, Aımanya ve Amerik#. 

külliyetli liparit etmektedirler. Memleketimbin ve ecnebileria en kibar unb Huan kolonyw istimal etmekte olup daima " daima aahibiai tebrik etmekted 


