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iDARE: iSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI HER GÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bunun.a gorilr 

SON POSTA Halkın kulağıdar: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d İ 1 i d i r: Halk bununla sövler • • -

YA DOGRU 
REŞiT GALiP BEY 
MÜSTAKiL BiR 
GRUPUN BAŞ:NA 
MI GEÇECEK? 

Serbest Cümhuriyet Fırkası Lideri Bu Sabah Geldi 

Fethi B.in Sesi, VerdiğiNutuklann 
l esirile Yüksek Söz Söyliyemiyei. 

cek Kadar Kısılmıştır ••• 

Frilıl B•g Mar11tara IHlprırruuİmt ~ı/dılctan .aıuW .. .e. 
Serbest Cümhuriyct fırkası Fethi bey, cevap Yerirkea 1 - Ne yapalım, biz eski za-

lideri Fethi B. bu sabah saat pqa olmadığını a&yleyince ka- mandanberi hep böyle alıp 
Leş buçukta Marmara vapuru dın mukabele etmiı ı geldik. 
ile Bandırmadan şehrimize av
det etmiştir. Vapurun rıhtım 
:?line yanaşmasından hemen 
ır sa•t kadar evvel yolcu 

lllonunun iç ve dıı kısmında 
Polis tedbirler almıştı. Belki 
l'apılması muhtemel tezahürata 
11ıani olunmak isteniyordu. 

Vakit pek erken olduğu için 
F' etki Beyi karşılamıya gelenler 
lliabeten mahduttu. "Fırka er
~inı, birkaç dost, birkaç ga
ttt . ecı.,, 

Fethi 8. son İzmir seyaba· 
tinde bir hayli nutuk söylemi
)e mecbur olduğu için seıi 
~ey kısılmış, fakat sıhhaten iyi 
\ıe neş'eli görünüyordu. 

Fethi bey, Marmara vapu- · 
~nu terkettikten sonra Nuri 
eyle birlikte ve motörle Bn

tli.kdereye hareket etmittir. 

Piyankomuz Dün Öğleden Sonra 
Noter H uzurile Çekildi 

Çıkan KuponNo. ları~ı 
Sırasile Neşrediyoruz.~. 

-Fethi Beyi-
T anımak ister Misiniz? 

S..Met Cllmhurly.t farka•uu VU. 
ca1da ıetfreıa ve bv nretle bal.lua d~ 
ria a11bab~eUal kana- Fetlll Beyi 
elbette ld t.nnaak tat.-nlnls. Bv adam 
kl••lr? Ne yapıaıtbr? Hayatı H ile 
n ..S.I ıeçmlf Ur ? Nerelerde •e 
aıİell ~lıfllıt.IJbr? .. 

"SON POSTA,, karileri lçla huır· 
..... bv ... yakıada, ruetemlsde 
Defl'edllecektir. Mcabalanadaa topla· 
... aalta.at n nalkalara latlaat 
ec1- bv J'UIDID clcldt bir allka 
uyandıracafı fÜphealı:dir. 

Denizli Halkı 

Reylerini Serbest 
Fırkaya Verecekler 

Denizli 12 (Hususi) - Zey
nel besim B. tarafından dün 
akşam burada ikinci bir kon
ferans verilecekti. Fakat top
lanma kanununa ait ahkamın 
tatbik edilememesinden dolayı 
içtima yapılamamış ve konf e
rans verilememiştir. Bu müna
sebetle Delikli Çınarda topla
nan halkın adedi beş bini mii
tecavizdi. Ethem Vassaf Bey, 
hükumetin bu karan tebııg 
edilince vaziyeti halka anlat
mış ve halk bu sözleri: 

- Yaşasın Serbest fırka! 
Yaşasın Fethi B.! diye ortalığı 
çınlatan avazelerle karşılamıı-

Deniili mahalle heyetleri, 
Zeynel Besim Beyin oturduğı: 
evde kendisini mütemadiyen 
ziyaret etmektedirler. 

Bu telgrafı yazdığım daki
kada evin bahçesinde bet yüz
den fazla halk toplanmışbr. 

Zeynel Besim B. buglln ha
reket ederken: 

- Halk konferansı isteriz, 
yaşasın Serbest fırka! diye ba
ğırıyordu. Kanuni vaziyet bu 
inünasebetle halka bir daha 
izah edihpiş ve bütün halk 
Serbest fırllaya rey •erecek
lerini ıöylemiflerdi. 

iki Otomobilin 
Müsademesi 

Dün gece Topane yokoşun
dan aşağı inmekte olan ıoför 
Hasan Efendinin idaresindeki 
(1608) numaralı otomobil (2452) 
numaralı otomobil ile çarpıf• 
mı§, her iki otomobil de ha
~ara uğram1fbr. 

k ~ ethi Bey Manisa ve Balı-
esır' de olduğu gibi Bandır- Dün gece saat on ikide 

ta'da da büyük bir hararetle Taksimde içki içmekte olan 

Kadın Yüzünden 

tşılanmış, bini mütecaviz iki arkadaı arasında kadın 
~tnç: ~llerinde bayraklarla fırka yilzünden kavga ç-.ıkmıı, bun-
clerını selimlamışlardır. ı d ib ah b 

Bu halk, fethi Beyin bindiği ar nn r im ta ancuile ar-
~, kaclaşmın bqına vurarak ya-
l Puru akşam ona kadar bek-
tnıek zahmetini ihtiyardan Dün PigaTUComuz Çekilirken ~:!:~:u.ve her ikisi de yaka-
~ekinnıemişlerdir. Tertip ettiğimiz 1000 liralık mtlkifatlarını pazartesi ıünll ---=------------
.t Bu arada ihtiyar bir kadın piyankonun kur'... dün öğle- öğleden sonra matbaamıza H u r o n ·. 3 
t '\ Yorgana sarılarak teşyie den SC?nra aaat üçte, Noter müracaat ederek almalarını 
c inişti. huzurile matbaamızda çekil- rica ederiz. Taşra karilerinıi-

Bugünün Meselelerinden 

Çekoslovaklar ütün
lerimizi Almakta Niçin 
Müşkülat Gösteriyorlar 

Tütün inhisar idaresinin memlekete yaptığı zararlara, son 
günlerde gazetelere intikal eden bir tlitün meselesinden 
başl~alım. 

\:ekoslovakya ile hükumetimiz arasında bir ticaret muahe-
desi vardır. Bu muahede mucibince Cekoslovaklar her sene 
bizden bir milyon kilo tütün alacaklardır. Bunun için her mü
bayaa :zamanı şartnamelerini ilan ederler. Türk tütün tüccarla
rı bu şartnameye göre nümunelerini gönderirler. Çekoslovakya 
bu nümunelere bakarak tütün satın alır. 

Çek rejisi bundan dört beş ay evvel Türkiyeden bir milyon 
kilo tütün alacaktı. Münakasa ilan ettiler. Bizden muhtelif 
tüccarlar nümuneler gönderdiler ve teklifler yaptılar. Muhtelif 
ticarethanelerin teklif ettikleri tütünün mikdan 16 milyonu 
~uluyordu. Bu ticarethanelerin her biri teklif ettiği tütünü 
inhisar idaresinden alıp verecekti. Tabii nümuneleri de İnhisar 
idaresinden alıyorlardı. İnhisar idaresi her tüccara başka 
nümuneler verdi. 

Uzun sözün kısası Çek rejisi bu nümunelerden Halil Paşa
lar ve Çolak İbrahim Beyler grupu tarafından verilen nümu

neleri ve fiatı muvafık buldu ve münakasa onlann üzerinde kaldı. 
Fakat sonra ne oldu? inhisar idaresinin verdiği tütünler bu 

nümu • ere muvafık çıkmadı. Tabii tütünleri teslim edemediler. 
Teslim edilen kısımların da parasını alamadılar. Bu teahlıüt 
altına girenler inhisar idaresinden şikayel ettiler. Tetkikat 
yapıldı. Filhakika nümunelerin yanlıt verildiği anlaşıldı. Bu su
retle bu büyük it bozuldu. Tütfüıler aablaınadı. T~klifi yapaa 
gruplar da 1500 lira kadar ziyana girdiler. 

işte bu tecrübe Çek rejisini ihtiyatlı olmağa sevketti. Bu 
defa alacağı tUtilnlcr için şartnamesine daha ağırca şartlar 
koymağa mecbur oldu. ·Şimdi kendisine güvenenlerin ve malı 
teslim edebileceklerin münakasaya iştirak etmelerini, nümune
leri kabul edilmiyenlerin gerek nümune ve gerek sevk masraf
lannı kendilerine ödeteceğini bildiriyor. 

Ticarethanclerimizin hariçteki itibarını bozan ve memleketin 
harice tütün satmasına mini olan inhisar idaresinin bu hareketi 

[Devamı 2 lncl Sayfada ) 

Eski Bir Şarkı ise De ... J 

Bu kadın bir ara: miştir. Kzanan kuponlarm zin mtıkifatları posta ile ta- ikinci Piyanko 
"'-. Fethi paşa, demiş, ara- numaralarım aşağıya kaydedi- rafımızdan gönderilecektir. on Posta'ya Mahsustu ismet Pı. - "fethi bana neler etti, ah ... 

~ y~tiştin. ~-==~yo=ru=z=. =K=a=ı=a=n=an==k=a=ri=le=r=im=i=z=in:::, ==;[ =D=ev=a=m=ı=2=in=c=i =sa~yf=ad=a~]~================B=u=r=ah=a=h=m=el=d=e=n=gı=·=tti=· ·="============= 

iN LiRALIK PİY KOMUZ 
DÜN NOTER HUZTRUNDA 
ÇEKiLDi. KUPON NUMALA
R I N Z I TETKiK EDiNiZ. 

~===================~ 



2 Sayta SON POSTA 

Halkın Sesi DABİLİ BABBRLBR 
Birbirine Zıt 
Neşriyat Ve 
Halkın Fikri 

{ürk m:ıtbuatında iki tekilde net· 

Piyankomuz 
Dün Çekildi Numara

nızı Arayınız .• 
( Baş tarafı l inci ~ayfada J 

Tiyat var. Biri hakikati olduiu gibi 250 lirahk birinci ikramiyeyi 
görmek istiyen ~-e badisab bu su
retle nakle ça.l1'an biıa, bir de hll· kazanan numara : 4238 

R. Galip B. Vaziyeti Tavzih Etti 

Eski Fırkasına Dön
D eğildir •• 

muş 
ı.ıı. .. ıı ~• ·diyen hük(haet gueteleri. 150 liralık ikinci ikramiyeyi 
Halk ve kari elbette ki bu garip kazanan numar . 642 -
inadıD farkındadırlar. ı,tc bugünkü ! · o r ık - ~ · ·· · · · ... i111eclı.ste Mu··stakı·ı Olarak Çalışacak mevzwnuzu buna hasrettik ve bu 1 5 lra ı uçuncu ıkramıyeyı .Vl 
hur.us~a halkın ne düşündüğünü ağ- 1 kaza.nan num<>ra : 6570 
J"roın~k istedik. Aldığurıı:ı cevaplar 1 25 liralık di) <lüncü ikrami-
~unlardır: 1 yeyi kaıan:m ı•umara: 2119 

Halil Rifat bey ( Gemlik, - 1 O liralık besinci ikramiyeyi 

Aydın mebtusu Reşit Galip 1 Ve bundan so_nra mecliste 
Bey, Serbest Cübmuriyet fırka- müstakil ka1acaktlr. Hatta ~k 
sandan çekildi. Ve çekileli bqma lkalaa dL Reşit Galip 

avukat ~ kazanan umar~ : 2l03 
- Hılkikatı ketmetlnek 5 şer lira kazanan (70) nu- birkaç gün oluyor. Reşit Ga- Bey diyor ki : 

lip B. bu çekilişinin esbabını - Ortalıkta bir bedbinlik, daima aksitesir yapar; bu da ' mara şunlardır ; 
memleket için Zal'arh<hr. İz- 16'>4 3813 1397 5938 b ·· b. · h d. bir endife siilgint var. Milleti ugun ıze ıza e ıyor. ~ ·a...: 1•• • - ·:...ı·x. 

umıunz ıge, emmyc\.Sıuıl>e sev-
mirdeki 'badiselen hiikümet 959 2530 6163 6164 

g~,azeleri başka, müstakil gaze- ' l /rı14 5570 I07 59~2 
-

1fohterem doktorun Serbest fır- kedebilecek olan bu müfrit 
k.a;an. . çekil?1esi, .. tek fırka endişe teskin edilmelidir. İktı-

. 5921 1315 1653 2765 
teler başka yazdılar. Ben müs- J.::fl5 785 2104 302 
takil gazetelere inanıyorum. 27~6 3418 5705 2125 
Hükumet gazeteleri bilerek, 5c68 5592 141 5182 
efkarı umumiyeyi aldatmak • 5738 5007 117 2483 
istiyorlar. Cümhuriyetçi bir 

1
ı 1609 6571 4076 2106 

sıs emmın b~r. muddet da~a sadi sıkıntı vardır. Vergiler 
devam etmesını muvafık gor-- ağırdır. İnkılabın kök salması 
düğünden değildir. Reşit Galip için bir müddet sıkı bir fikir 
Bey, müteaddit fırkalara ihti- disiplin takibine lüzum görül
yaç olduğuna kat'iyen kanidir. düğü de doğrudur. Fakat bü-
Son İzmir hadiselerile bu ka- tün bunların izalesi için en millet, hakiki cümhuriyetçi 5453 895 312 559 

gazete ister. 'lrıL I 2191 4085 2314 3715 naati kuvvetlenmiştir. 
""" 904 2006 3770 3155 Reşit Galip beye göre Ser-

Lütfü bey ( Nuruosmaniyc- ı 60 945 1952 1449 best Cümhuriyet ve Halk fır-
de 13 numarada ) l 700 73 1699 4280 kalarınm siyasi prensipleri ara-

- Gazeteler hadi~eleri ol- 2~~; 6ru fl~~ ~~ sında fark yoktur. Buna rağ-
duğu gibi aksettirmelidirler. 1846 4836 2150 6297 men esaslarda müttefik olan 
Efkarı umumiyenin mümessiii 2376 873 iki fırka namına yapılan teza-
olmak ancak bu suretle müm- 2,5 lira kazanan numaralar hürlerde kanlı neticelere varıl-
kündiir. Bakınız: fzmirde bir şunlardıt: ması her iki taraf nümayişçi-
takım hadiseler oldu. müsta- 792 2565 5312 158 !erinin hu esası unutacak ka- ' 
kil gazeteler başka fırka gazete- 535 2539 l 196 4279 dar asabileştiklerini gösteriyor. 
)eri başka yazdı: hakikat mils- 3765 5913 2163 4947 Kan içinde boğuşmayı Aydın 
takil gazetelerin yazdıg~ ı gibi- 409 3165 5319 5544 b 

6 36 me 'usumuz muvafık görmüyor 
dir. Hakikati saklamak çok 025 6512 1' 5021 t 

1630 1483 5 ı 43 5257 ve son hadiselerden müteessir 
2815 867 5998 4J85 olmuştur. Ayni zamanda yeni 1 

fenadır. 

salim çare heyecan ve asabi-
yete kapılarak birbirimize sal
dırmak mıdır ? 

Mütareke sonundan lzmir 
zaferine kadar süren uzun yıl
larda güzel neticeyi beklerken 
çektiğimiz ısbrap bugtbıkünden 
az mı idi? O zaman millete 
zafer vadeden ve aözilnü tu
tan adam yine b8flmı:ıda de
ğil mi? Sadece bunu habrla
mak halkımın teskine ve ümit
sizliğe dtişmekten · korumıya 
ki·H gelmelidir. 

Adl~e Meslek Mektebi 
Mezunları 

Bilhasa cümhuriyette haki
kat saklanamaz. Saklanırsa 
memlekete hizmet değil, fena
lık edilmiş olur. 

5671 6179 1877 39 fırkanın mes'ul olmadığına da Adliye meslek mektebi me-
6223 6327 154 2032 tanidir. Bu hareketlerin saiki zunlannın kongresi önümüzde-

80 4671 4246 3854 nahalli idarenin tedbirsizliği ki salı gününe kalmıştır. 
2557 6081 1836 56 ·se, Reşit Galip bey mes'ulle- Bu efendiler, istikballerine 

l 30 5484 300 5762 :ı·inin cezalandırılması için ça- ' ;ait vaitlerin tutulmamasından 

İstanbul Polisi 
İki Gündenberi Ciddi 

Tedbirler Almışb .. 

Fethi beyin latanbula mava
salab mlinuebetile olacak, lt
tanbul polisinde dilnden itiba
ren mutat hillfı bir faaliyet 
vardı. Cuma olmasına rağmen 
bfttiln merkezlerde mezuniyet
ler geri abnmlf, merkez me
mUrlan kimilen vaıife başına 
çaiJnlmıılardı. 

Bundu .başka ayrıca ıehir 
c:labilindeki müaasip maballeft 
noktalar konarak asayiş ted

lı irWri kuvv,tleüdirilmİ§ idi. N 
·tem F.etlu 1leyi h4nlil~ 
ınara vapuru ..nhtıma yanaşbğı 
zaman, yolcu aalonuman et• 
rafmda göiii.l&l zabıta kuvvet• 
. eri, alman tedbirlerin ciddiye-
t ini gösteriyordu. 

Bizimki Ne Der? 
Izmir Müddei Umumisi 
Ortada Takibab Mucip 

Bir Şey Görmüyor 
fzmir müddei umumisi, Ye

:ıi Asır ve Hizmet gazeteleri 
başmuharrirlerinin tevkif ve 
lıaklannda takibat icrası bak-
kmcla kendisine müracaat 
eden Yeni Asır muharririne 
anlan söylemiştir: 

. - .Bayle bir şey yoktur. 
lfte gazeteler önümde duru
yor. Ben, takibatı mucip bir 
şey görmüyorum. 

Aptes Alırken 
Eyip camiinde aptes alU"

ken komisyoncu İsmal Hakkı 
r fendinin ceketinden (80) lira
sı çalınmıştır. Murat Bey (Nuruosmaniye82) 

-Ben gazete okumuyorum; 
aşina değilim . (1) 

391 4784 128 2644 
4783 5164 2318 6467 l hşacaktır. .şikayetçidirler. İntihar Teşebbüsleri 

* 
Sedat Bey ( Nuruosmaniye

de 21 de) 

2143 4643 · 6468 J 136 1 _____________ .. , __________ ...... _.__ Dün şehrimizde iki intihar 

3095 5166 soo3 3632 Bug· u··nu··n n11Pselelerı·nden l leşebbüssü olmuştur: 
5965 1434 6168 5936 .lllliy 1 - Fenerde oturan Seyri-
549 6113 ------------•! _..._ ____________ __. E>efain amelesinden ismail, 

- Ben bütün gazeteleri _ ( Bat tarafı 1 bı~i sayfada ) müptela olduğu sar' a hastalı-
takip ediyorum; fikrimde müs- i j er Efkarı umumiyenin muak- ra mı ğmdan müteessir olmuş, bı-
takilim. Gazeteler İzmir hadi- ~ kisi olma~tan çıkıyorlar. Son memlekete hiç olmazsa birkaç yüz hin liraya mal olmuştl!r. çakla göğsüne vurmak suretile 
ıelerini başka, başka şekiller- ı Postanın lzmir meselesinden Çünkü Çek sefarethanesinden yaptığımız tahkikata göre intihara teşebbüs etmiş, kur-
de yazıyorlar. Gazetelerden dolayı mahkemeye verilmesine Çek rejisi Türk tütünlerini almıya talip, hatta mecburdur. Mu- tanlmışbr. 
Son Postayı daha müstakil çok müteessirim. c:ıbede ile almıya mecbur olduğu bir milyon l<ilo tütün onlann 2 - (50) yaşlarında Hay-
ıörüyorum. binaenaleyh onun ~ ihtiyacım temine kifi değildir. Çek rejisi her sene bizden riye H. Heybeliada önlerlıide 

8 iki il kil almak d dır Faka hıtihar kasdile denize atdmış yazdıklarına daha .ziyade iti- ı Mustafa • (Mahmudiye ote- asgari üç m yon o arzusun a • t şimdiye U:e de kurtarılmıştır; sebebi 
mat ediyorum. linde misafir) kadar yapbklan tecrübelerden canları yanmışbr. İhtiyatlı hare- sinir buhranıdır. 

1f.. - Hadiseleri gazeteler ol· ket etmeyi tercih ebnekte ve Türk tütününe olan ihtiyaa Bulgar 
Hüseyin Bey ( Yedikule, duju gibi aksettirmeliclirler. veya Yunan tütüolerile telafiye ~lışmaktadırlar. Rakı Kazanı Yakalandı 

Muhittin Bey mensucat fabri- Gazetelerin memlekete kizmeti ÇeJc ~ejisini bu suretle harekete mecbur eden Türk inhisar Hırkaişerifte Tespihçi Lôtfü 
kasında) bu noktadandır. Halbuki idaresinin hatalan olmuştur. Mesele çolak ibrahim beye verilen Efendinin evinde kaçak rakı 

- Daimi olarak Son Posta çoğu bunun aksini yapıyorlar. nümunelerin birinci nevileri üçüncü, üçündUeri birinci neviden yapıldığı inhisar idaresince 
ıazetesini okuyorum. İzmirdekl Allah (Son Posta) gazetesin- verilmiştir. Sonra diger bir gurupa teslim edilebilecek 400,000 ba~~d:1mb7: k=şbr.mü
hadiseler hakkında en doğru ! den ra.11 olsun; onun vasıtasile :kilo Taşova tütünü mevcut olduğu bildirildiği halde, bn gurup sadere edilmiştir. Fıçıların ida
malfımatı Son Postadan alıyo- 1 İzmir hadiseleri hakkında doğ- tesellüm etmek üzere muracaat ettiği zaman kendisine bu tü- reye kadar nakli hayli mas
rum. Hükumet gazeteleri İzmir ru •e dtirüst malumat alabil- tünlerin başkasına satıldığı bildirilmiştir. rafı icap ettiği için orada bil
badisesini tamamile tahrif dik. Hakikati saklamakta ne 1 İnhisar idaresinin bu hareketi Çeko-slovakya ile yapmakta müzayede sablmış, cibreler de 
ediyolar. Bu suretle o gazete- mana vardır? l olduğumuz tütün ticaretini hiç olmazsa yanya indirmiştir. imha edilmiştir . 
==~=================================================-========================== 

Eylül 14 

--,r-:------------------'·-
G ünün Tarihı 

Dünkü Deniz 
Yarışları Nası) 

Geçti? 
beniz yanşlan Dün 

HeYbelide Deniz lisesi önün
de yapılan deniz yarlflan Ş\I 
neticelerle bitmiştir: 

Talebe arasinda ıoo, 400 50 
metre yüzme yanşlarmda sıra 
ile Cemal, Hakkı, ve Bilal 
beyler; 200, 8CO metrelerde 
Hadea Hüseyin ve gedikliden 
~ jBail Beyler \>irinci olmuş-
1.p:chr. L • 

Kayık ~ da M":r.el 
olmuş ve bir çoğunu C~ata
: aray sporculan kaz~nm:,tır. 
1 da BeiJtoı aa hır iki 
_;arış kazanmıştır. 

Beş ve alb çifte don:lnma 
arışlarmda Mecidiye. birinci. 

l iamidiye ikinci gelmiştir. 
Y anşlar bittikten sonra De

niz mesinde eğlenceler tertip 
edilmiş ve gece yansmci an 
f onralara kadar iyi vakit geçi
ı ilmiştir. 

TahlisiyP. sandallan tecrübe
. eri esnasında bir motör bir 
. andalı parçalam•t ve içinde 
i~ulunan ilç kadın iki erkek ve 
; ki çocuk denize dökülmüş, 
ı: andallar derhal tecrübeleri 
bırakarak bunlan kurtanıuf
Iardır. 

* DünlciJ At Yarışları -
c· ti 1 rl b . u ne ce e e itmiştir.: 

Birinci koşuda, prens Halim 
J eyin incisi birinci; izzet B. in 

1 Mes'udu ıkincl, Şaban Ef. nin 
foalli'sı üçüncü; ikinci koşuda 
likmet B. in Altay'ı birinci, 

i Iail B. in Al Derviş'i ikfocli 
r çüncü koşuda, Akil B. ir. 
ındrenikosu birinci, Akif B. in 
?atyaJina'sı ikinci; dördüncü 

l oşuda, prens Halim Beyin 

flüçhan' ı birinci, İbrahim B. in 
'. 'ayyar'ı ikinci gelmişlerdir. 

i#- Kazım Paşa - Büyük 
Millet meclisi reiai bugün 

öğleden sonra lzmir vapmile 
~ehrimize gelecektir. 

i#- Türk-Alman Ticareti -
Buna ait olarak 27mayıı 93Cda 
yapılan ticaret mukavelesinin 
tasdik edilen suretleri diin 
Berlin' de selirimizle Fon Bolo• 
arasında teatti edilmİft:İr. 
~ Malige Vekili - Dün 

Ankaraya varmışbr. 

Otomobil Kazası 
Eminönünde şoför Akif 

efendinin idaresindeki otomo
bil Şaziye hanım isminde bir 
kadına çarparak hafifçe yara
lamışbr. Şoför yakalanmıştır. 

l~~fu~~ll~e_~_~ ____ R_a_z_a_r_O __ l_a_R_a_~_n_· B_._l_~_~_e_n_i_~_e_E_~_,_·l_~_ı_~_a_p_fu_r_I 

1 ~ Hasa:ı Bey - Eıkiden hnııımkızlar podra, 
allık •Ö1erJc:r, takarlar, ta!:n~tınrlıır, ve ... 

_,,. ._ _____________________________ _J·--------------.w.ıl.!ı--~!!!!P!r.!!!!'!" ........ ____ __ı 

2 ı Huu Bey - Garlıdiycı çıkarlar, kendilerini 'ı 3 : Hasan Bey - Bugünküler de aynanın önün-
beyendirmek, intihap ettirmek için lonlıp dökfl- den aynhnıyorl:or ama, kendi lcenci!crir.t> hati pJik 
Jür)erdf. talim t d"ı N1 ,. \ n,,. 

4 : Hasan Bey - Kürslıye çıkacaklar, Beledi)'' 
azası olmak için nutuk verecekler. Benim de keY
H mden ağ%ım ku1ağıma nracak. 



Sayfa 3 

Kısası 
Tenkid;
Tahammül 
Meselesi 

Ağrıda.., 
A s i 1 e r Abluka 
Çemberi İçinde .. 

Ankara, 12 (A.A) - Bü- • 
yük Ağn mmtakasında mahsur 
vaziyette bulunan eşkiy2nın 
kurtulmak üzere yaptıj'ı büti.in 
tetebbüsler akiın kalmakta ve 
son mukavemetleri de kırılmak 
fizeredir. Ağrıdaki belli başlı 
isyan rüesasının da bunların 
içinde bulunduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Kara ve ban kıtaabmmn 
gösterdikleri gayret ve kahra• 
manlık takdirin fevkindedir. 

Müthiş V'!k'a ... 
.------



K'ADIKÖY 

SAYFASf 

Vapurlarda 

En TEHLİKELi 
nAKLiYE UASITASI 
Saat 6,30 Vapurunun 

Manzarası 

Geçen haftaki sayfamızda 
" Dünyanın en pahalı nakil 
vasıtasının Kadıköyde ol
duğunu ,, yazmışbk. Bu haf
taki sayfamızda " Dünyann. 
en tehlikeli vesaiti nakliyesinin,, 
de Kadıköyünde bulunduğunu 
ispat edeceğiL 

Şimdi siz söyleyin, ne der
siniz? acaba bu en teklik eli 
nakil vasıtası, Kadıköyün dar 
ve çapraşık sokalannda dolu 
dizgin giden otomobiller midir? 
Yoksa, bozuk yaylarina, ayarsız 
tekerleklerine bakmadan bir
birlerile yanp girişen otobüs
ler mi? 

Hayır; bunlar da medeni 
bir memlekette emsaline rast
lamak mümkün olmıyan teh
likeli oyuncaklardır; ama Ka
dıköylülerin başında daha müt
hiş bir nakil tehlikesi vardır. 
Bu.. Bu, köprüden 6,30 . da 
hareket eden ve Hayparbaşaya 
da uğrıyan Seyrisefain vapu
rudur. 

Dünyanın hiçbir yerinde 
hiçbir nakil vasıtası; alacağı 
yolcu miktannm haddi azami
sini; 6,30 vapurununki kadar 
tecavüz ettirmeL 6,30 
vapuru bir mahşerdir. Hemen 
hemen sintinesinden direğinin 
tepesine kadar salkım salkım . 
insanla doludur, denilebilir. 
Böyle yüklil bir gemiyi hare
kete getirecek cesaret ancak, 
Seyrisefain kaptanlarında bulu
nur. 

Şaka bertaraf; fakat Seyri
sefain idaresi hem kadıköylü
leri koyun sürüsü gibi istif 
etmek nezaketinden! vazgeç
meli, hem de hayabmızla oy
namamak ]utüfkirlığım~öster
melidir. 

Ah, şu Sadullah Beyin Ka
dıköyde bir köşkü olsa da, 
6,30 vapurile Köprüden Kadı
köyüne bir geçiverse •• 

Sinemada 
ltadıkay Stıreyya sineması 

Pertembe giinUnden itibaren 
kıt mevsimi temsillerine bqla
mlfbr. 

Bu haha aeali, .azıu, pr
kıh ilk fılim ( mabpualann 
tarkııı) filmidir. 

Haftada iki filim giSsterile
cektir; fiatlar değifmemitir. 

Yoru im aksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya lf lnlze ~derkea, ıokak· 
la gezerken veya biriaUe &'Öriiflirkea 
her hanri bir vaka kutıııada kalabl
lirılnlz... 

Havadb nedir biliyorsanız o vakayı 
derhal &'8rebillniniL Bir yanruı, bir 
katil, bir kaza birer havadı.tlr. Ru
geldiğinlz vakalardan ertea1 gilnll &'•· 
ıctelerde r5rmek latediğiz blri olunca 
derhal tclefonumzu açınız ve havadial 
l'azetemluı haber veriniz, ilim Ye ad
reılnlzl de bırakınız. Verdljinlz bava-

1 

dlıin ehemmiyetine &'8re ruetemh 
m61ı.Afatmı vermeyi vuffe bilir. 

Telefon nwua.ramız.ı ı.tanb..J 11 203 • 
'ttir. 

.-

Kıt gelince, iıkelede poyraı.a karşı iJOlin 
boyatanlara teaadQf edemiyecetix. 

Vapurun hareketinden hemen hemen bir ıa• 
niye evvel lıkeleye gelen otobüılerin yolcularl 
İfte bayle telifla bilet almıya koıarlar. Ah 
fu ..• otobüıler ..... 

Halk Gecesi 
)#. ~ ~ 

Dedikoduları 
Kadıköy Siireyya sinemasında filmin 

başlamasına bir iki dakika vardı. Birinci 
zil çalmıştı. Musa Efendi beyaz dişlerini 
göstererek acele acele biletlerin kontrolü· 
nü yapıyordu. Ben methale bakan balkon
dan qağsını seyrediyorum. İçeri, büyük 
bir telişla, Kadıköy'lülerin çok iyi ta-• mdıklan çok genç, sarıya çalar kumral 
bir banka memurile, her zaman onun 
yanında dolaşan şirin bir '1 şimendifer 
kumpanyası memnru " olan arkadaşı gir
diler. Etrafa şöyle bir göz gezdirdiler. 1 

Sonra daha ışıkları yanan salona daldılar. 
Zil bir daha çaldı. Oyun başladı. Ben 

de seyretmiye gidiyordum ki, birdenbire 
deminki iki arkadaşın süratle dışarı çık
bklannı fark ettim. Merakım uyandı. 

iki arkadaş arkalanna bakarak sine-
ma kapısının önünde durdular. 

Çok geçmedi.. Bu sefer salondan iki 
küçük hanım · dışarı çıkb ve dıı kapım 

önünde bekliyen gençlere iltihak ettile ı . 
Dört genç Bahariye caddesinde uzaklaştı
lar. 

Ben, anlaşılan filmi beyenmediler de 
ondan böyle başlarbaşlamaz çıkıp gıttiler 

diye düşündüm.. Ve bu kanaatimi muha
faza edecektim de, fakat bir de antrakta 
ne göreyim? Demin çıkıp gidenler orada 
değil mi? Yalnız, küçük beyler küçük 
hanımları tanımazmış gibi, başka tarafta 
dolaşıyorlar.. Bu muammayı halletmek 
için düşünüp taşındım ve nihayet keşfet
tim. 

Ey kariler, siz de keşfedin ba alım. 
Niye filim başlar başlamaz çıktılar 
ve neden antrakta ispati \'Ücut -ettiler? 
Ve birbirlerini tanımamazlıktan geldiler? 

Sonbahar 
lstanbulun En Güzel Yeri 
Sonbahar geliyor. Bütün mevsimler en 

pzel taraflarını İstanbulun Kadıköy sem
tinde hissettirirler. Kadıköylln ilkbaharı, 
yazı, sonbahan, kışı, ayn ayn güzelliklerle 
meydana çıkan d6rt il emdir. 

Eylül mehtabının beyu serinliği içinde, 
Kalamlf koyu ıevdalı sandaUarla doludur. 
Balıkçı gazinosu bütün bir yazda geçen 
fÜnJeriD IOD damlalarını içmek istiyen
)erin, biraz mahzun seslerini aksettiriyor. 
Bomontide buzlu bira içenlerin gözlerinde 
hafif bir duman var. Belvüniin perşembe 
geceleri daha az kalabalık. 

Bana öyle geliyor ki, sonbahardan 
memnun olan Vefik Beydir.. Öyle ya, gene 
yakında, Süreyya salonunda bir seri "V,, 
baloeu tertip edecek ve orta yerde salla
narak dolaşacakbr. 

Geçen gün Hakkı Şinasi paşaya tesa
düf ettim yolda. Biraz mahzun görünüyor-
du, kimbilir bu mahzunluk belki sonba
harın tesiri, belki de Serbest Gümhuriyet 
fırkasının teşekkülüdür. 

Velhasıl yakında Kadıköyiinde yaprak
lar dökülmiye başlıyacak. Bu yaprak dö
kümü esnasında, kalplerinde, biitün bir 
kıtı haşhaşa geçirmek için, yeni çiçekler 
açtıranlara ne mutlu ••• 

"' ı 

-
. ... 

taksi 
Kadıköyde A aba Ve Kayıklar 

KadıköyWı vesaiti nakliyesi şunlar
dır: Arabalar, otobüsler, otcmobiller ve 
sandallar. 

Otomobillerin taksimetresi vadır. 
Otobüslerin, bağıra çağıra, muayyen 
bir bilet tarifesini tcmia ettirebildik. 
Arabalarla sandallar hala paz .. rhk, beş 
aşağı on yckan esası iizerine müşteri 

taşırlar. Halbuki arabalara, b:rçok Av
rupa memleketlerinde oldu v u gibi tak
simetre konulması çok ıyı olurdu. Zira 
arabalardan istifade edenlerin miktarı 
hala büyük bir yekun teşkil etmektedir. 

Sandallara gelince, bunlar Kalamış, 
Yoğurtçu, Moda ve daha sair sahillerde 
yüzlercedir. Bilhassa akşamları ve ge
celeri saatle kiralanırlar. Fakat bu kira 
miktarı da pazarlık esasına istinat eder. 
Herhalde gelecek y~z~an itibaren san
dal kiralannın "tesbıtı ve bu suretle 
Kadıköylülerin e11 belli l aşlı istirahat, 
spor ve sıhhat imkanlarmın tanzimi çok 
iyi olurdu. 

Yeni seçilecek Kadıköy beledi1e 
azası şu işl~ri beceriverse ne AIA olurdu. 

Kadıköyünde 
Radyo Herkesi Rahatsız 

Eden Bir Bela .. 
Kadıköyünde radyo, aldı yürüdü. Bu 

gidişle gramofonun yerini tutacağa ben
ziyor. Yalnız bazı evlerde radyoyu pen
cerelerin önüne kuruyorlar ve komşuların 
geç vakitlere kadar uyumalarına biraz
cık mani oluyorlar. Bundan başka Bo
montide de hoparlörlü bir gramofon 
ve bir ra_dyo var ki bu sene bu ga
zinonun fazla kalabalık olmasına çok 
yardım etti. Eğer bunu gören diğer 
gazinolar da gelecek sene ayni işi ya
parlarsa vay başımıza gelenler.. Çü~kü 
Bomonti, Küçük Moda, Balıkçı gazmo
ları birbirlerine çok yakındır ve hepsinde 
avu avaz bağıran birer radyo veya ho
parlörlü gramofom o icrayı ahenk et
miye bqladığını dt' ıünürseniz, kopacak 
curcunayı tasa"vur edebilininiz. 

l 

Arbk aonbahar ieldi. Kıt batladı. Kömüı 
cü dQkklnlan nokaanlannı ikmalle meıgul 

ve bu nevakısı ikmal eden şurda reımini gör
düğünüz manda arabalarile kömür getiren civar 
kCSylerin hakiki köylü kadınları .. 

Kayışdağı Suyu 
~ )#. • 

Nihayet Geldi . 

HAFTADA 

BİR DEFA 

Kadı köyün 

SOKAKLARIHA( 
KÖY SOKAÖIDIR • .-
Kadıköylü Bir Bisiklet~ 
ille Kısa Bir Muhavere! 
/ Kadıköyde en çok sevileO 

ıporlardan birin de motosjc<let 

ve bisiklettir. Yollarda arka

larına birer hanım oturmuf 

tozu dumana katarak, kız ka

çıran bir Mogul süvarisi gibi 

pürdehşet ilerliyen motosiklet

çilere her zaman rastJarsınıJ. 

1 
Hele bir genç, motosikleti ile, 
motosikletinin terkisine aldığı 

hanımların sık sık değişmesile 
çok meşhurdur. Kayışdağı menba suyu nihayet per- j 

şembe günü yeni yapılan çeşmelerden Geçen gün dolu dizgin gi
akabildi. Kayışdağı menba suyunun Ka- 1 den bir motosikletin peşindeO 
dıköye getirilmesinin uzun ve bütün 1 giden bir bisikletli t dnf 
K dık .. l"' l lA b. h'kA · ye esa a oyu erce ma um ır ı ayesı var- 1 • • • • • 

dır. Bu suyun gelmesinde amil olan iki j ettım. Tuhaf ıey; bısıkletıoJ 
şahsiyet vardır ki bunlardan biri eski sırtma vurmuş gidiyordu, tıpkı 
Şehremini Emin Bey, diğeri Serbest Cüm- l eşeğini sırtlıyan Nasrettin hO"' 
huriyet fırkası meb'uslanndan Süreyya ca gibi. Merak ettim sorduın: 
Paşa. Bundan dolayı yeni yapılan çeşme- _ Bu h 1 ? B" "ki bit 

· b d · · h' b d b l di ı a ne ısı ete nın aşın a ıcrayı ıta et e en e e ye I şey mi oldu? 
reis muavinlerinden Hamit Beyin hiç ol- C . 
mazsa berayı nezaket bu iki şahsın namını evap verdı: 
yadetmesi muvafıkça olurdu.. Herneyse. - Hayır bir şey olmadı, 

Çeşmenin resmi küşadı için birçok fakat bu bozuk yollarda bozu· 
davetliler İstanbuldan Kadıköyüne geldi- lur diye korkuyorum. İyisi ıni 
ler ve otobüslerle gezinti yaptılar.. Kim 

1 
bisikleti sırtıma yükler gide

bilir nedendir, bizde her resmi küşadm 
rim. Hem ıpor hem de kazadaJ' mutlaka bir eğlenti veya gezinti faslı 

' · uyor. Pireyi deve yapmadan ve bu · beladan aakııımak.. Fena ı1JI 
eliyeyi icra ederken biraz masraf kapı- 1 iki iş bir arada .• 

1arını açmadan iş göremiyoruz, vesselam.. Sokağın sip 11vn yanıt' 

Kadıköy' deki Cinayet 

Komiser muavini Süleyman ve Bican 
Ef. ler Teammü~le Katilden Muhakeme 

Edilecekler 

Birkaç ay evvel Kadıköyünde bir ci
nayet olmuş, komiser muavini Süleyman 
ve Bican Ef. ler, Cemal isminde bir mah
kumu derdest için gece evine girmiş ve 
bu sırada tabanca atarak kendisini öldür
müşlerdi. 

Dosya, Üsküdar müddei umumiliğinden 
İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderil-

miştir. Tahkikat evrakJ seksen aayfa tut
maktadır. Yakında teammütle katilden 
muhakemeleri b~lanacaktır. 

Kadıköy Şoförlerinden Bir i>ilek 
Otc,büslerin vapura ,-püştui :J. tiWı:mek 

en mthim işlerinden --biridir. Halbuki, ek- . 
seriya: bu iş y~qrdmı1or. ~ toförler, ne 
de blletçiler vapur zamanlarım bilmiyorlar. 
Kadıllöy otobüsçülerine tavsiye '4er~, 
otobüslerin' içine Wr vapur tarifeai aasınlar 
ve biletçilerle tof örlu vapurlan11 hareket 
saatlerini öğrensinler. Bu küçücük iti yap
makla hem otobüsçüler, hem de lialk 
faydalanmış olacaktır. 

Kadıköy Şoförlerine Bir J'avsiye 
Kadıköyde otomobiller çok kirlı iş 

yapıyor denilemez. Halkın ekseriyeti oto
büsü tercih ediyor. Bunun sebebi ucuz-
luktur. Şoförler eğer meseli, Kızıltoprak 
veya Kalamışa dört müşteriyi bir arada 
50 kuruşa götürürlerse bu suretle adam 
başına on iki buçuk kuruş diişmüş olur ki 
bu, otobüse nazaran yüz para fazla, fakat 
5 lira daha rahat olduğu içiD, çok mlşteri 
celbedebilir. 

yumru taşlarına baktım. Bisik

letliye hak verdim. Demin toııJ 

dumana katarak, terkisinde 

küçük hanımla uçarak gidel' 

motosikletlinin cesaretine haf 
ran oldum .. 

Şehir Meclisi 
İçtimalarda Müzakere 

Usulleri Nasıldır? 
lntibabatta halkın reylerini iyi kıJI 

lanmaaı için belediye kanununun b~ 

klima ait fa111lanna den:ediy•ruz; dilı' 
katle okuyunuz ı 

MÜZAKERE EDILECE1' 
MADDELERİN REiS TARA
FINDAN -MECLİSE VERiL-
MESi, AZANIN t TEKLİf 

HAKKI 
Maade 57 - ~lediye mec i•İll" 

~e mGza'İlere olunacak maddele' 
relı tarafından metDae tevdi "' 
lunur. 

Aaadaa hubiri dahi belediye)" 
ait vezalf cilmleıinden bulu11,ıı 
maddelere dalı tekliflerde bulıJ~ 
nabllir. Teklif meclisçe jıab11 

eclilirıe ruznameye alınır. 

MECLlsE • REiS RIY ASE'f 
EDER, REİS VEKİLLE~! 

J'' Madde 58 - Belediye nıec: 1 

ıine belediye reisi riyaaet ~d~; 
Reis meclisi miadı kanuni••O 
kDşat, müzakereleri idare, kat~:, 
lan istihsal ve ilan ve teb 

1 

hitamı meaaiyi beyan eyler. 

MecUı her te4riniıanl içtirrıal~, 
içlerinden iki reia vekili ~ d f• 

xumu kadar kitip intihap e ~
Reis bulunmazıa birinci rei• ~ ıı 
li, bu da bulunmaua ikind .,e 
•ekili reiılik vuiffl9ini ya.,-r· 
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Bugüıl ·Almanya Denilebilir Ki --
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Baştanbaşa Bir Spor Mektebi 
~ 

Bir Rica , 
• Mektuplannızın Gır- \ 

ınesini İstiyorsanız 
Kısa Yazınız •• 

• Halı ne • • Gelmıştır 
7 

Bazı kariJertmbı dert •• flklyetlerial 
aalatırken fasla tafalllt• fh'lyorw. Bu 
hal birçok ,ıUyet aahlpJerlne ait 

laelctupJann ,UnJerce bekleınealiıl intaç 

edi:yor. Bu aibl •ektuplann mllm)dha 

~ertebe luaa olmuını bllhuaa rica 
ederiz. 

Çember Atlıgan Geı.~ 
Alman KızlG.rı 

Narh 10 Kuruş 
Fakat Lokantalarda 
Ekmek 20 Kuruşa ••• 

Ekmek piyaaada on lrunıttur• Ahçı 

dllkklnlannda 20 kunıt• aatıhyor. Be
lediye narlu on kurut iken ahçıluın 
•e lokantacıJann ekmeli yirmi kW'Ufll 

9"tmHı ne dereceye kadar dotrudur. 
Şetı,emanetl bunu ırBrmUyor mu?.. LA. 

ZİRAAT MEMURU 
lsTIYORLAR .•• 

kauau:s dokaaa altı klyclea mU· 
ttJdrep blrlnd aımf bir kasadır. Bir 

llraat memlekeUdlr. Buraya maa.tı bu

•'1at muhaaebeden verilmek here bir 

ıtiraat fen memuru tayin edildi. Bu adam 

leceyl pndilze katarak kazamızda zil· 
h'tr eden çeldrıre ve batarat mlluobunu 
lılildlnden kazıdı. Fakat ziraat fen me

llıı'tru tuarruf dolayııUe açığa çıkarıldı. 

.. erkude bulunan Ud ıiraat memu· 

l\aaclan blrial idare edecekmif. Halbuki 

bu it bizim için zararlı olacak. Merke:t· 

elen l>lr ziraat memuru on bq, y1rm· 

liraya, otomobil lJe kaz.aya, kasadan da 

köylere çıkacak. THarruf b3yJe mi 

olur ? Bu huauata timdiden mubteren1 

Son Posta ile allkadarlann na:ıan dlk

katl"rini celp buyurmanızı ve çekirge· 
lerinin tohum ıamanı olan tqriniaani· 

elen itibaren olsun gene ka:ıamua zira
at memuru tayini hususunun temin 
edilmesini rica eylerim. 

Aydın vlllyetl dahilinde Çine ka
nsı çiftçilerinden ~rullsh oğlu Dotaıı 

HAZİN BİR TEZAT 
Mütareke olmuştu ı lngilin donan

ması lxmlre giriyordu ; rıhtımda binJer

t'e Rum, ellerinde Yunan bayraklarif 

düşman gemi'erini istikbale çıkmıtlard · 
Binalar Yunan bayraklarile donanmıtL. 
Pasaport polis komlacrine: " Bu hal 

tıedir ; kanınız dondu mu ; niçin me· 

netıntyorııunu:ı?,, dedim. "Validen 

lıö> le t mir ııldık 1 ,, cevabını verdi ; te

lef on in validen sordum ve ''ben, bir 

1 Ürk, şinıdl l.ıu bnyrnkları yırtarsam 
J>o):s yine bitnrnf kalacak nu ? ,, dedim. 

"Süknnet ta\•s'ye ederim ,, cevabını 
'erdi. 

Çckllen Türk hayratı mı idi ? •• .. 
Çarşıımba günü lzmirliler ellerinde 

lOrk bayraklan1 yine ayni mukl de 

bir vatandaşı istikbal için vatanı bir 

tcııhür yaptı'ar. Türk J)91İsf, Türk va· 

liılnhı cmrfle, Türk vatandaşlann TOrk 

bayrağı taşımalanna mani oldu. Sordu

lar: "Kanuna muhaliftir,, ce•abı verildi. 

Çd&ilen Yunan bayraiı mıdı ? ... 
Kadıköy: HGaeyln Lütfll 

Almanya atedenberi spor 
memleketidir. Fakat bilhassa 
umumi harpten ıonra Alman
lar spora çok fazla ehemmi
yet vermişler ve sporda büyük 
bir inkılap vücuda getirmişlerdir. 

Spor eskiden disiplin dahi
linde yapılan askeri hareket
lere benziyen cimnaıtiklerden 
ibaretti. Halbuki şimdi bu te
likki değişmiş, yerine mümkün 
olduğu kadar tabiate yakın ve 
tabiat içinde yaşamak prensibi 
kabul edilmiştir. 

Bu prensip kabul edildikten 
sonra Almanyanın her tarafın
da mektepler, kulüpler, cim
naıyumlar açılmış, bütün Al· 
man milleti bu teşkilatın içine 
girmiştir. 

Almanyada yeni nazariye
lere göre sporun şekilleri de 
değişmiştir. Şimdi daha ziyade 
vücude ahenk ve güzellik ve
recek hareketlere ve idman
lara ehemmiyet verilmektedir. 
Yeni tarz hareketleri öğretmek 
için yüzlerce mçktep açılmışbr. 
Bu mekteplere devam edenle
rin çoğu kızlardır. ~ukardaki 
resimler bu mekteplerde yap
brılmakta olan hareketlerden 
birisini göstermektedir. 

Bundan maada Almanyada 
son zamaDlvda tabiat içinde 
ygmak fikriDi temin için Çıp
laklar cealjyetleri teşekkül 
etmiştir. Bunlar ormanlarda 

tamamen iptidai insanlar gibi 

yaşamakta ve tehir hayabnın 

vücude getirdiii bozukluklan 
izaleye çalışmaktadırlar. 

Almanyadaki spor hare.., 

ketleri bütün dünyaya nümune 
olacak kadar alika uyandır

mışbr. Bütün milletler bu sa
hada Almanlan taklit etmek
tedirler. 

taplarının yüzlerine ıwn ayn Beşu s9rdu: _ L 1 1 M U HAR R t R l -, 
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- Fakat bu kadar uzun j edecek noktalar arıyordu. 
•nıeliyattan elde edilecek kir Dedi ki: 
llıühim bir şey mi? - Parlak nazariyeler. Fa-

- Değil ama, Mösyö Mon- kat sence fail kim olabilir? 
teayönün cümlesini hatırla : - Latin darbı meseli di~ 

''Zamanı gelince ben keş- yor ki, ., bir vak' ada kimin 
:rnin sımnı izah edeceğim" menfaati varsa fail odur. 
enıiyor mu ? Beşu itiraz etti: 

. Belki de bu sım ifşa etme- - Mümkün değil. Çünkü 
ilin Zamanı ·elmemişti, faknt burada hissesi büyüyen ve 
~llsiyetnam~l.. hırsızı bunu ka:ıanan madam Gersendir. 
~!~ediyor ~ /"' -~qtlerin yerltıi Ondan da şüphe edemeyiz ya. 

&'lŞliriyorr'"" .~ıs'1 Rual derhal cevap ver-
Bt-• ı.: k · medi. Dücilnüyordu, sözlerinin ~ ,.u, .,,n~ ,.,. ara anı y 

inalda ber•IMr, bAIA itiraz teairlerini aörmek için muha-

Ben Beşunun zannettiti gibi - Kimden öğrendin? 
bir şey ima etmek istemiy - Bu vesikayı o dosyaya 
nım. Ben yalnız vakayiio sil- koyan adamdan. 
ailesini birbirine bağlıyorum. -İsmi nedir? 

Bertrand dedi ki: Raul tafsilat vermekte acele 
- Her şeyın etmek istemiyordu. Fakat Beşu 

gibi cereyan ettiğine şüphe ısrar ediyor, iki kız kardeş te 
yok. Fakat benim hesabıma cevap bekliyorlardı. 
zahiren çalışılmış. Hakikati J Raul ihtar elti: 
halde ne ben, ne de Katerin 1 - Beşu, bu sözler aramızda 
birbirimizin hisselerinden isti- t kalsın. Polis dostlarını bu işe 
fa~ye çalışmayız. Anlaşılıyor karıştırma. 
ki bu işin esrarlı faili kendi - Kat'iyen. 
menfaati için çalışmış. - Yemin et? 

Raul tasdik etti: - Yemin ederim. 
- Bu hususta tereddüde - Öyleyse saDa haber 

zerre kadar mahal yoktur. vereyim: Sahtekarlık bizut 

-
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Kadın Ve Kalp işleri 
-

İhtiyar Kadın Sevilir Mi? 

Evli Kadınlara Musal
ı Iat Olmak Fenadır ... 

ihtiyar Kadın [ Mevsim Robıı ] 

Gedikpaşada 
bir kariim bana 
al aoruyor? 

Ali isminde 
garip bir ıu-

Bu genç, yaşlıca bir dul 
kadın sevmif. Aradan biraz 
zaman geçince kadın bunu bir 
kenara atmıı. Genç ıimdi mn
teessir. Çünkü kadıoı ıevmif 
bulunmuş. 

ihtiyar bir kadm hiç se-ri
lir mi yavrum? Sen gençsin. 
Her işte azami ifrata gitmek 
tabiatin ikbzaaıdır. Fakat ka
dın ıeninle sadece eilenmif, 
sonra bıkınca veya daha güze
lini bulunca ıeni bırakıp git
miıtir. Bunda müteessir olu
nacak birşey görmüyorum. 
Bilikiı kurtulduğuna sevinme
lisin. 

EVLl KADINLAR 
iki yıldız imzalı kariim, sev

diği bir evli genç kadınla na
ıll evlenebileceğini ıoruyor . 
Bu gence vereceğim nasihat 
sadece şudur: Evli kadınlara 
musallat olmayınız. Kadının za-
yıf anlanndan istifade ederek 
onlan evlerinden uzaklaşmıya 
teşvik etmeyiniz. Zaten kokusu 
alınmış bir gülden size ne ha-
yır gelebilir? Onun • için bu 
sevdadan vaz geçmıye, Ye 
kendinize baıka bir küfüv ara
mıya bakın. 

CEVAP VERİRİZ 
Karilerimin gönderdiği me1'

tuplan mümkün olduiu kadar 
cevapsız bırakmamıya çalışıyo
rum. Fakat bazı karilerim pek 
basit veya açık sualler soru-
yorlar. Bu gibi karilere ister
lerse hususi cevap verebilirim. 
Bu takdirde mektuba alb ku-
ruşluk bir posta pulu ilive , 
etmelerini rica ederim. ' ....__ __ 

Bana derdinizi yazınız, her 
halde cevapsız kalmazsınız. 

Hanım Teyze 

Şüheda Y e t i 1 e r i n e, 
Malullere Para Veriliyor 

Süleymaniye askerlik şube
sinden: 

ŞubemizCie mukayyet malu
lini askeriye ile şüheda iyta
mmın ikramiyelerinin tevzia
bna aşağıda yazılı günlerde 
devam edilecektir alikadara
nın eyyamı mezkfırda fstanbul 
mektupculuk kalemine müra
caatları. 

Şimdi,Ye kadar kaydını icra 
ettirmiyeruerinde 15 Eylül 930 
pazartesi günü akşamına kadar 
ıubemiıe miracaatlan. 

noterin yazıhane.inde cereyan 
etmiştir. 

- O halde onun etrafında
kileri iaticvap etine& Ben bu 
.. Jı üme 8lırı ... -- er 
lfl Katerin dedi ki: L 

- BeD poterİD yaııhanelin
de çahıanlann bepıini tanııra. 
Hatta, Bertarad, bunlarcıan 
biri kocanı görmek için gel
mişti. Ôldürüldöiü güniln 
sabahı, saat sekiz vardı. 

Ben ona dehlizde rasıeldim. 
Gayet telaşlı iÖrünüyordu. Ko-
canla beraber halııçeye gittiler. 
Uzun boylu, zayıf, mahzun bir 
adam. Adı galiba, F ameron. 

Raul bu ismin telaffuz edi· 
leceğini biliyordu. ISordu: 

- - Bir gece evvel, Mösyö 
Gersen şatodan çıkb mı? 

Beşu: 

- Evet, ben habrlıyorum. 
Başı ajnyorc:lu, beraber çıkhk. 

Son derece zarif, krepten 
yapılmış, beli yukardan bir 
rop. 

Kırklareli Bele
diye Riyaseti 
Kırklareli, (Hususi) - Kırk

lareli Belediye riyasetine avu
kat Ekrem Rifat Beyin intihap 
edileceği kuvvetle söylenmek
tedir. Bu suretle Kırklareli be
lediyesinin teessüsünden bugü
ne kadar gelen belediye reis
leri arasında birinci defa 
olarak ili tahsil görmüş bir 
reis bulunacaktır. 

O I:.ilbon taraflarına doğru 

ıitti. 
Raul ayafa kalktı ve odada 

boylu boyuna dolqtı. Sonra 
otiu'du ve dedi ki -: ı 

- Garip feY· Anlaşılmaz 
tesadüfler var. Doayaaın içine 
vasiyetnameyi koyaa adamın 
adı : F ameron. Bu adam, o 
gece aaat oa raddeleriıade ve 

Lilbonda, bu vuiyetnameyi llen
disinden istiyen adamla bulu-
ıuyor. 

-9-
Raul Davnakm aölerini bü

yük bir süküt takip etti. 
Bertrand, bir elini genlerinin 
üstüne koymuş, düşünüyordu. 
Raule dedi ki : 

- İyice anhyamadım. saı
lerinizde qikir bir itham ım 
vaar? 

[Arkası var) 
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50: Siz, Dedi, 
Vasiyetiniz 

Merak . Etmeyin .. 
Yerine Getirilecektir ... 

İki Göz Birbirine Baktı. 
Serdar Y akup, alb sene 1 

evel ne bnyük ümitlerle Su
r~e~n ~rekcl e~~ğ~i ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

buqtiukü akibetin ne derece 
"" ~tim olduğunu şöyle bir %ihnen f 

mukayese ediyor, dilhun olu- 1 

yordu. Fakat bütün bu karan
lık alem içinde onu teselli eden 
tek bir nokta, bir ışık vardı : 

Evdoksiyanın aşkı •. 
Eğer, genç kw kurtarmıya 

muvaffak olmasa idi, kendisi 
için yaşamak zevk ve bavesi

nin manası kalmamış olacaktı. 
Amcamnın bu hiizünlü sözlerine 

karşı mukabele etmek isterken 
ne söyliyebileceğini düşünü
yordu. gözleri yaşlı, fakat 
boğazı kurumuş gibi idi, adeta 
nefsini cebreder gibi cevap 
verdi. 

- Amca, dedi. Siz bu halde 
bu işlerle meşgul olmayın, 
tavsiyelerinizin bizim için ne 

derece elim olduğunu kolayca 

tasavvur edebilirsiniz. Fakat 
barfiyen riayet edileceğinden de 
emin olunuz. 

- Biraz su ver evladım. 
Benim işim artık bitti. Gün ve 
saatim tamam oldu. 

Cesedimi bu.radaki sahiller
den birine gömünüz ve arka
daşlara öyle ki hepsi hakla
nnı helAI etsinler. 

Bu, Hazreti Eyyubun son 
aözleri oldu. Mehabetli ihtiyar, 
yeğeninin verdiği bir yudum 
suyun ancak birkaç damlasını 
içebildi, yansı dudaklannın 
kenanndan dışarıy sızdı. 
Yüzü sarımtrak ve garip bir 
renk bağladı, gözleri, sönen 
bir balonun fersiz cansızlığını 

aldı, iki defa titredi ve hare
ketsiz kaldı. .. 

Mahdut bir asker kafilesi, 
Eyyup Sultanı Haliç sahillerinin 
mavi sularla yıkanan yeşil bir 
yamacına gömmekten dönüyor

du. Herbiri binbir maceraya 
girip çıkmıı bu piıkin insan
ların halinde garip bir yeis, 
bezginliğe delalet eden bir 
ıevksizlik vardı. Kafilenin en 
sonunda ve yirmi :adım kadar 
geriden de Serdar Yakup'la 
E vdoksiya geliyorlardı. 

imperator zadenin sırtında 
Arap kadınlarının giydikleri gi
bi beyaz bir mqlih vardı. o~ 
Dilebilir ki kendi arzusile ka .. 
bul etmiş olduğu yeni hayata 
daha şimdiden temessül et• 
mişti. 

İki genç, bir müddet dur
dular. Önden giden asker ka
filesinin arkasından uzun, U%UD 

baktılar. Sonra, ayni İf&rete 

hareket eder ıibi hemen ora
cıkta duran bir ttimsekçiğin 
kenarına nı,tiler. 

Gözlerile sulann üstünde 
kaynllf&D albn renkli rQnq 
lauznıeleriııi seyre daldılar 
ve bakışblar: iki gencin elleri 
pyri il:tiyarl birbirine manda. 
Gözleri ruhlarının derinlikleri
ni arıyor gıbi bi~ an hareket
siz kaldı. 

Ne bilebilırlerdi ki epey 
•zak bir atide, Arap cengi
Yerlerinden daha çok kahra
man bir kavmin evlitlan bu 
sahillere gelecek, yanm kalan 
işi başaracak ve ihtiyar Eyyu
bun kabri asırlann unutkao 

sütresi albndan meydana çıka
nlacakb. Karşı sahillerde 
güneşin kızıllığı son lemalarla 
kaybolup giderken hu birbiri-

Otom obillerdeki Rek-

lam Yazılan 
Belediye, otomobillerde rek-

1 m mahiyetinde yazılar bulun-
masını menetmiştir. Hususi 
müesseseler bu karar üzerine 

kamiyonlarının üzerindeki rek

limlan sileceklerdir. 

Müze Altındaki Sarnıç 
Askeri müze altındaki sar

nıca yapılan elektrik tesisab 

bir aya kadar ikmal edile
cektir. 

Kaymakamlıklarda 
Fen T eşkilab 

Yeniden ihdas edilen kay
makamlıklar dairelerinde be

lediye fen heyeti tarafından 

ayrıca Fen işleri teşkilab ya-. 

pılmaktadır. 

• 
ne bakan iki baş yavaş, yavaf 
birleşti, iki vücut sanki bir 
oldu. 

-SON-

Ziraat Kongresine 

Hazırlıklar 

Ankarada toplanacak ziraat 

kongresi için İstanbul ticare~ 
odasından zürrai sigortalar ; 

aynca oda raportörü Nezihi 
Beyden de istihsal maddeleri
mizin ambalaj şekilleri ve na

kışlan hakkında rapor isten

miştir. Bu raporlar buırlan

maktadır. 

Yeni Bir Kız 
Ana Mektebi 

Çapa kız muallim mektebine 
merbut olmak üzere bir ana 
mektebi açılacakbr. Buraya 
hariçten talebe alınmıyacakbr. 
şubenin talebesini, kız mu

allim mektebinin dördüncü 

sınıf talebesinden bir kısmı 
I 

teşkil edecektir. 

Rize viliyeti 
encümenind n: 

daimi 

Rize gümrük binası önündeki i kelenin beton kısmına ila-1 
veten yapılacak 60 metroluk kısmın bedeli keşfi 13040 lira-, 
dan ibaret olup kanunusani 1931 gayesine kadar ikmal ve. 
teslim olunmak üzere İnfaab 15 - 9 - 930 pazar gününe kadar 
kapalı zarf usul ile münakasaya konulmuştur. 

Muvafık ve mutedil ~enüt dermeyan edildiği takdirde yev
ıui mezkilrıın saat 15 inde ihale muamelesi yapılacaktır. 

T allp olanlann şartname •e kqifname sureti musaddaka· 
lannı alabileceklerdir. 

Mün•kataya iftirak içia Yerilecek teklifoamelecle teminat 
evrakım ihalit kanununun meYdı malmısasın tevfikan tanzim 
ve makamı viliyete ita eylemeleri ilin olunur. • 

Muallim Beylere 
İyi Mektep Kitapları En 

ilk Mekteplerin Dil Serisi 
Bir alfabe, bq kıraat, iki gramerden ibQret olan bu 

teri en maruf muharrirlerimizden CELAL NURi ve RAUF 
AHMET Beyler tarafından yazıl ıştır. Tatbik edilen 
"İLERİ,, metodu yeni olmakla beraber feYkaladedir. Lisa
nımızı ôirenmek ve öğretmek için bundan mUkemmel bir 
metot yoktur. 

Maarif Vekiletl tarafından kabul ve listeye ithal edilen 
biltnn seri gerek mfinderlcatt gerek tabı, resim, kağıt ve 
cilt itiban ile Avrupa kitaplan gibidir, yerli kitapların 
hepıinden üstOadilr. Fiatları çok elıvendir. 

Adres ı Galata' da tftnelin yanındaki Mertebani 
ğında Çlturl hanında "İLERİ,, kntnphanesi. 

Malaty - (Hususi) Malat
yadan Elazize giden şoför 
Mehmet efendinin idaresindeki 
kamyon, Malatyaya yirmi da· 
kika mesafede Pınarbaşı mev
kiinde devrilmiş, iki kişi 5lmfiş, 
şoförün de kolu Uç yerinden 
kınlmışbr. 

İşin fecii şudur ki bu yolcu
lardan biri on beş sene evvel 
Amerikaya gitmiş, se"et yap
mıs, tam evine ve çocuklarına 
kavuşacağı sırada ölmüştilr. 

Şoför le, tevkifhanede gö
rüştüm. Anlattıklan şudur: 

- Sarhoş değildim. Yol 
düzdü. Bu kaza nasıl oldu? 
Anlıyamadım. 

Fakat ben tahkik ettim. Ara· 
ba eski imiş. (Rot) umi ve-

rilen demiri kırılmış ve kaza 
bundan ileri gelnıiş. 

Bu hadiseden sonra demek 
isterim ki sarhoş olarak, konu-

ah eski püskü arabalarla 
şar , , . d 
yola çıkmak müşteril~r i~~ e, 
şoförler için de tehlikelıdir. 

Deniz Üstünde 
Lüzumsuz Yere Öldü

rülen Bir Kaçakçı 

Bodrum, (Hususi) - Burada 

iht. ar bir adam vardı. Ara 
ıy b" k 

sıra kaçakçılık yapar, ır aç 
teneke gaz kaçınrdı. Bunu da 
iki tayfa ile beraber yapardı. 
Birisi kendi torunu, 18 yaşında 
bir delikanlı, öbilrll de maaşlı 
bir tayfa. V asıtalan da ik çifte 
bir kayık. 

Gümrük motörii gece yolda 
bu kayığa rast gelmiş, dur em
rini vermiş. Kayık durmuş, 
motör de kayığa rampa ebnİf. 
Hiçbir lüzum yokken OD san
tim mesafeden atılan bir kur-
şunla bu delikanlı öldiiriilmüş. 

Mahalli adliye işe derhal 
vazıyet etmiş. Hadisenin tah
rif olunduğunu görmilş. 

Fakat iptidai karan Wiyet 
meclisi vereceği için ıuçlu 

görülenler ortada dolaşıyor ve 
bu hal fena tesir yapıyor. 

Şakir 

Maarif Tayinleri 
Felsefe şubesi mezunlann· 

dan Hidayet lsmail H. lstan
bul kıı lisesi baş muavini Ha .. 

tice H. mezkfır lise müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Çöpler Nereye Dökülür 
Bazı yerlerde çopler bele

diye teşkilatı tarafından arsa-

lara dökülüyordu. Bundan son
ra öplerin yalnız denize dö-
kUJmesi için emir verilmiştir. 

' SON POSTA 
e..ı, Siyut, H vadi• •• Halk l•Ht•i -

Llıu-e ı latınhul, Nuruo:mailAly• 

Şeref aokağı SS - 37 

-
Telefoıu l.tanbul - 203 
Poat:ı kutuau: İstanbul - 741 
Telguf: lıtaıılnı1 SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKlYK 

1400 kr. 
7st ti 

400 ti 

150 ,, 

-
ı Sene 
6 Ay 
3 

" 1 
" 

ECNEBi 

2700 kr. 
1400 " 
800 , 
300 .. 

es 
Eylül 14 

-;::: 

Sütunu 

Los Anjeleste Mühim Bir Dava 

Artistlere Kokot Diyen 
Bir Gazete hkeme e 

~ 

Los Anjeles mahkemesi, bir 
çok sinem kadın san' atkin 
tarafından ikame edilmiş mli· 
him ve içinden çıkılmaz bir da
va ile meşgul bulunuyor. Hha· 
dis §Udurı 

Nevyorkta çıkan bir gazete 
bir çok sinema artistinin hafif 
meşrep olduğunu ve batta 
biraz ileri giderek isim de 
yazmlf. Bunlara mnliki olmak 
için g&ze alınması i1zım 

gelen fedakarlık miktarım tes
bit etmiş. Bu gueteye göre 
bazı artistlerin teveccühünii 
kazanmak için bir yemek ytY 
dirmek, bazılanna ise bir oto
mobil gezintisi yapbrmak kafi 
imiş. Bu arada büyük ser
vetleri rutan san'atkirlar da 
varmıı. işte bu da•a, bu neş
riyattan doğmuftur ve iddiaya 
nazaran hakikatten hiçte uzak 
değildir. 

'4 Gru M_9or .. t NeY - York Metrpollten Operaıuua en parlak 
yıldıılannden biridir. Dünyanın ea eüıel operalanndan blrlııl ılaemay• 
saylemektedlr. Bu kadının ıesl lıarikulldedlr. 

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

* Son Posta'nın Bilmecesi ~] 
Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

AŞAÔI: 
1 - Yırtıcı hayna (S) sırta 7 - Cezbedea (S) kaaua (.S) 

2 iyUeıa (S} 8 - Ge.Uıllk (2) plecek za-
2 - Vah.fi (S) maa (3) rabıt cdab (2) 
3 - Danı çalgısı (3) j 9 _ Bir mcyva (l) 
4 - 30 ıün (2) Şarkta mab-

vedilenler (S) bir harfin acai (2) 1 10 - Çiftçinin kerktuju (5) . 
S - Balta (S) kumaş yapılan (S> 1 11 - Çok ditl bulunu (S) 6-
6 - Eı f (3) meşhur bir dat (3) 1 lenden kalan (S) 

DOLORES DEL RİO 

RA s ·nemasında 
Kemali muvaffnkiyetJ 



POSTA 
• • 

ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. 
• 

Postrıdaki Karışık işler 
Sorulduğu Zaman .... 

Sabık Nazır Hayli Heyecan Geçirmişti ...• 
Büyük harbe nasıl pdik ? kimselerin tftrlü türl8 ibtikir - Efendim, bu ifler hak-
Bu suali, ilticvıbıa bq1an- yollanna aapma111ıa, IUİ isti- kında vükela meclisinde hiç ı 

:a-dan bu gilne lradu, ur ~er yapmamna f6a JlllDIDUf, bir müzakere geçm.e~İf Ve 
- aadraum olmak lhere itti- neticede bu ad-'• l.alkm bir karar verilmemıştır. Bu 

~ ve Terakki nazılannın bir ıararina olarak ıe91İ11 olmuş- anlatbj'ınıı işler hangi nezareti 
~na sorduk. Verilen cevap- lar ve memleketin ildıaadiyab alakadar ediyorsa onun ww-
ı/~.1n kat'i olarak an· a . aldı ki hatmı§br. Bu iddiaya M diye- J__ alı. B l b 
uyuk harbe biz, cahilce ve cekdniz? :nDUAD ao~ . . ununa era-

Çacukça hamlanan bir em Sabık Maarif uzan clerllal iber bu gıbı ıtler arasında 
._.ki neticesi girmişizdir. abldı ve bir 1Ua1 de lcencmi Maarife taallllk edeııler vana 
d Ya; bu badireye niçin abl- ıordu: onlara cevap verebilirim. 
ık? Bu "niçllı" in cevabı da - Ne demek istiyorsunuz? itte; Şilkrü bey timdi ken-
~k sarilttir: Muariam ve muh- Arkadaşlar arasında bir eli kazdığı kuyuya kendi düş-

• 

İstifade ediniz 
1 -· bla 3 Htın feçmlyec:ektir, 

2 •• Her aalll' 4 kelime huap H .. 
lec:ektlr. 

3 -- Her il1n 5 adet Din kupo1'u 
aukablllndedir. 

4 •• Her 3 ubrdaa fuluına 2 
lıupoa illve edilmrlldir. 

5 -- Her kupon Uıerindeki tarihten 
bir hafta müddetle mutrberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
M>nra ilan kuponunu aaklayı
IUZ. Bundan 5 adedini ilinuuz 
De birlikte bir nrfa koyarak 
posta ne idafthane.aüıe (ÔD
derinf:ı. llamnmn gazeteye gir-
mesi içın bu~kadarı kafidir. 

= SON POSTA = 
BEDAVA iLAN KUPONU 

14- Eylül - 1930 ~em bir ı.yaU Fakat dört kımıldanma oldu. ŞUkriı ti eyin müı oluy,ordu. ~ünkü Kudüs 
\ı- ~ a çok kanh bu küstahça tecahülüne o 'Cla- meb'usu Rağıp bey dertıal şu 
ke çol( feci bir netice -ile kikada hepimiz ~inırlenmiştjk. suali sordu: HANIMLAR TERZIHANESJ-Bahçe-
lpaoım bir hayal! Birkaç kişi bırde?J söz istedi. _ Posta nezareti vekilliğin- l'.:~i5~'0fıaşa hanı 12 No. TeJefon 

h Ben timdi, bu dört aenenin Şiddetli bir münakqa fır- de bulunduğunuz zaman bir - TORK KADINJ.ARJ BlÇJd YURDU-
ı·ii~ acı ve e1emlerini, mağ- bnaaınm vukuuna intizar olu- ıtlrü dolambaçlı iıler cereyan t8lncl den •enesl için talebe kaydına 
ı\lbıyetlerini, ıui istimallerini, nabilirdi. Fakat; reis, işi an- etti"m so .. ylenmektedir. batladı. Divanyolu Telnon t.. 2038. 
•t _1 kJ k ı ı .. - .... J e· DIS MUA YENEHANESI - Maa mo-d nunsuz.ıu annı afamm için- 1 -......&lo9 olacak ki, büyük bir R B d"I" . lbndald t6r mfikemmeı, kısmen ve ,. tamamca 

e hir filim manzarası halinde .. ....x...k kanlılıkla sözü kendi agıp · 1 mm 8 aablıkhr. 
8t red" · b' h I k~.. baklayı ırıkarmıf, ŞUkrü Beyi Taksim latlklll caddesi 28 No. h ec-

: ıyor ve ganp ır ay- endisine vermeyi muvafık Y uneye müracaat. 
~~ı: gömülüyordum. buldu ve takrirdeki iddiamn can evinden yakalamışb. Ve __ B_E_Y-OG..,..L_U_ G __ Ô,_B_E..,..Öl~N-D_E_K1RALIK---

R.eisin sc ıi her zamanki ahe .. - ı mahiyeti·m· fxyle anlattı ·. devam etti: ODA. - Namualu ailede, temb, büyük, .. " il hari •emı., mükera~J. Fiata uygun. Gala-
I e :,·:ildi ve ben dalaınlak- ı _Harp iırinde buı ıirket- - Meaeli potta e ç- tada pofaçaca kutıeında Manukyan han •· ı ll' b b d h • No. 2ye müracaat. 
.. • uyandım. ler kurulmuş, halk büyik bir ten uraya ve ura an arıce f~T•llll.lllııııiııilliıll------• 
. Reis, takririn sekizinci au- açlık sıkınbsı içinde kıvranırken 16nderilen kolilerde geniş mik- Rakıya kıymet veren yalnız 

l ın ' geçmiş; soruyordu: bu firketlerve bunlarla beraber yasta suiistimal olduğu riva- rayiha ve lezzeti değil irim-
- Harp içinde bir ço) ;: bir takım kimseler hüldimetin yet olunuyor. yevi terkibinin safiyetidir. 

~ii kiıı vaziyetler hasıl olmıq- yardımile zengin olmuşla1' f Ben, bu sual k8Jlısında 
u. Şükrü B. bu suale de, bun- Şükrü Beyin ilk defa olarak 

lcü Bu va~iy( t . k~rşısında bü- dan evvelkiler gibi pek baştan garip bir korku ve heyecan 

1 
rnet, haık n ı 1tiyaçlannı ko-- J savma ve anlaşılmaz bir ct>vap vaziyetine dilştüğünü şimdi 

~laşhraca~ı yerde bir takım verdi : farkedi ordum. _,,;,,;;,;,__......, ____________ ....., __ __ 
Yarın Okuyacak5ınız: Sabık Maarif Nazın, Heyet 

Huzurunda Son Sözlerini Söylüyor!.. 

Kayıp Kurt 
Köpeği 

i No. ya getirdikleri takdirde \ 

15 lira mükafat verilecektir. 

Dr. Horhoroni 

-SÜNNET 
AMELiYESi İÇİN 

Dr. M. TALiP 
5-6 gün evvel haber verilmesi 

b On bir aylık erkek, ~oyu 
~ oz renkte Velfrit isminde bir 
l llrt köpeği Moda civannda 
k~Y~olmuştur. Bulanlara, Kadı~ 

Beyoğlu Mektepsokak No. 

35 muayene sabahtan akşama 
'<adar. 

Sirkeci'de Nemli Zade hanındn I .Rayiha ve lenetJ en nerıs 
numara 1 Telefon: I! ı-ve kimyevi terkibi en temiz 

0Yunde Moda caddesinde 246 ---· lstanbul 1486 --ı• ıı Rakıdır. ---• 

~(eni Yiklaşb 
Karaköyde börekçi fınm ittisalinde büyük mahal ebicinin üstünde 

• 
1 

B)üyük Elbise Fabrikası 
~n mükemmel kuır '.lŞlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak im~ 1 edilin~ zengin 

vt. mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerini ı 
enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERi M !\HSUS 

İngiliz muşambaları 
l<abiiltebdil muşamba ~ar 
Muşambalar WYestln aaur.ı 

9 1/ Llradan 
2 ltlbarea 

14 1/2 ,, 

19 112 " 
Prtu,amb:ıJar lrıgllh 
biç.imi kumaşlardan 17 1

/2 " 

Gabardin pardesüler 
~FLON iLE 

25 112 
r.,G~hur Mandelbera marka empermeal llıe 

o 29 1/2 abardin pardesüler 
Mandelberg pardesü)e · 37 11 
• muflon ile 2 

Ingiliz biçimi kumaşla dan 22 1
/2 

PARDESÔU: .. 

l rençkotlar 17 1
/ 2 

iyi cins yünlü palto\ ;ır 13 1
/, 

L.gUiz biçlaı K .. 1 14 1/ 
1 Por ve aalrc ostüm er 2 

ll~ıvcrt .ı,ah ve K.. ru·· ı 18 ı ı 
sııır rc.ıılılerde os m er 2 

" 
,, 
,, 

" 

" 
t• 

" 

HANIMLARA MAHSUS 

n:ı:~ıer'd~~ Muşambalar 13 1
/ 2 

Son moda biçimde M b ) 
TI' kablll tef>dil uşam a ar 

Muht;~ı~dİ~Jude Trençkotlar 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 
Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

4 1/'l 
7 1/2 

9 1/2 

1 " 

T rençko[lar muflon ile 

Yünlü paltolar 
13 112 

1
" 

Ayni zar ıanda ukeklere mahaua gayet tık 
parduüler, paltolar, kostümler, ve mutambdann 
müntehap çr 1ltleri ve hanımlara mahsus mantol t Ye 

ipekli mufaı:- baların mOtenevvl çe,ltleri mevcuttur. 

Toptan Fiatına Perakende Satış 

Al~ KUVVET ŞURUBU 

Sayfa 7 

Emniyet sandığı mü
dürlüğünden: 

Mücevherat Sahş İlanı 
llubammen İkraz 
kıymeti No. 

Merhunatuı eina ve nev'i Borçlunun 
lami 

20648 1 çift roza küpe l roza tek tq yüzük iki 

20656 
20660 
20699 
~22 

20856 
20885 
20900 
20905 

albn saat ı çift albn kilpe 
1 çift roza küpe 
ı çift roza küpe 1 roza gümüş iğne 
1 çift roza gül küpe bir firuze yüzük 
ı çift roza küpe 
1 çift pırlantalı küpe 1 pırlantalı pantantif 
Bir altın saat maa köstek on dirhem 

Şakir Et. 
Saime H. 
Firuze H. 
Belkis H. 

Sabiha H. 
Saadet H. 
İhsan B. 

Bir albn saat Münire H. 
Bir roza iğno ( on taş noksan ) bir roza 
madalyon [ dCSrt taş n. J bir roıa kemer 
tokası, Lütfiye H. 

20935 Bir elmaslı saat iki albn yüıük üç altın ag-
raf iki alhn l>ilezilC bir atlbn l<ordon. Hikmet B. 

20947 Bin yüz yirmi dirhem gümüş yirmi dört gii-
müş biçal<J Yusuf B. 

20959 Üç pırnl anta iğne bir pırlanta tek traş yüzük 

20996 
21044 
21064 
21135 

iki roza yüzük. Ver~i H. 
Bir çift roza küpe. Zehra H. 
İki pırlantalı pantantif Mustafa Saffet B. 
Üç yüz dirhem gümüş Nazile H. 
Bir roza iğne üç albn saat bir albn köstek 
iki dirhem Nazime F eriba H 

21137 Bir roza , kuş iğne Fatıma Şeziment H. 
211.Cl Bir çift pırlanta tek taf küpe bir çift roza 

kilpe iki rou pl, bir pırlantalı yüzük kolu 
kmk [ altı taş noksan J bir pırlantalı kıravat 
iğnesi bir roza zarf bir elmaalı tabaka bq 
albn saat Uç albn kutu birui hW'da dart albn 
bilezik bir albn kolye altı albn mineli zarf 
birisi hurda yirml beı nazarlık albm bir çift 
albn incili küpe bir çift albn incili kol düğ
mesi [bir inci noksan J bir albn incili yüzük 
bir altın incili iğne Şükriye H. 

21155 Bir pırlantalı pantantif bir roza marka yüzük 
Samiye H. 

21 l 97 Bir çift pırlantalı küpe Ekrem B. 
21258 Bir roza tek taş yüznk bir albn saat [minesi 

noksan] bir altın kordon beş dirhem Nadire H. 
21263 
21293 
21296 
21301 

21305 
21306 
21320 
21326 
21345 
21374 
21417 
21425 

Bir çift roza küpe Fahriye H. 
Bir çift pırlanta küpe Ayşe Sıdıka H. 
Bir çift roza gül küpe Safiye H. 
İki pırlantah yüzük [bir taş noksan) bir pır-
lanta ve bir roza agraf bir altın çalar saar 
bir altın saat bir ~· t n köstek bir altın kordon V ehbiye P. 
Bir pırlantalı gerdanlık bir roza iğne AOdülvebap B. 
Ei · altın mineli saat Danyel Ef. 
Bir çift roza küpe Hasane H. 
Bir çift roza k~pc Makbule H. 
Bir roza ay iğne Haydar B. 
Bir pırlantalı ağraf Rami B. 
Bir roza gül yüzük Kenan B. 
Bir roza yüzük bir roza parça bir altın saat 
(kolu noksan] Nebiha H • 

21429 Bir altın saat bir albn köstek maakalem. Şefika H. 
21440 Bir çift pırlanta gül küpe. Seniye H. 
21522 Bir roza pantantif , Behice H. 
21542 Bir pırlanta incili gravat iğnesi. Mürüvvet H. 
21578 iki altın tabaka bir albn köstek. Zeki paşa 
21657 · Bir pırlanta hurda gerdanlık iç roza ipe 

bir çift roza küpe Uç aJtm saat bir mineli 
kutu bir altın anahtar zinciri. Kimil B. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat muka
bilinde Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldraklan mebaliği 

vadesinde te. iye etmemelerine mebn\ kendilerine alelusul ihbar
name tebliğ edildiği halde gene tesviyeideyin ey)ememiı olduk
larından ecnası yukarda gösterilen merbunattan deyne kifayet 
edecek mıktar Sandık sabş imiri ve icra memuru huzurile 22eylül 
930Pazartesi günü saat 14 de Şehremaneti Sandal bedesteninde 
müzayede ile satılacağından talip olanların sabş günil mahall 
müzayedeye ve tediyei deyin veya tecdidi muamele etmeli 
itteyen medyun)arın hitamı müzayededen evvel Sandık idve
sine müraat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

F eyziye lisesi 
Kız lstanbul - NIŞANT AŞI LeylJ 
ve ve 

Erkek ( Telef on: Beyoğlu 4039 ) Nehari 
Tam devreli Lisedir - ilk kısmı ve çocuk yuvaaı vardır. 

Talebe kaydına başlanmışbr 
Her pıı saat 10 dan 17 ye kadar, Nitantaşmda, Karakol 
karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur, 

POSTA iLE MÜRACAAT 
edenlere tahriren Nehariizabat verilir. 

Avnıpa'da birinciliği diplomalarla musaddaktır Zaafı 
umumi, K8!15!dı~, Romatizma, Sıraca, Kemik, Dam;.,, Gö
iüs, Ademı ıktidar, Verem, Sinir hastalıklanna nafidir 
~!gun kızlar. ve del}kanhl~r,. bastahklı çocuklar, ihtiyarlar: 
buyiikler her mevsımde ısbma] edebilirler. 60 kunııtur. 
Hasan ecza deposu. • 



M.ZEKERIYA 
SON POSTA .a~aı w-==

VAPURLAR 11 .J:!...BİÇKİ YURDU Müdürlüğüncİerı: 
~---------- 18 inci ders senesi için oı·vANYOLU Tel fst. 

TOPLU tEDRİSATA UYGUN ------------ talebe kaydına başlanmıştır: 2083 

, 

RESİMLİ KIRAAT 
Maarif Vekaleti .M. T. T. l eyelinin son defa kabul eylemiş olduğn bayat 

bilgisi esaslarına talbikan irtibat l.clveline göre tensip edi!miJtir. Renkli resimlerile 
cazip ve sevimlidir. 

Bir Kıraat Kiiabında Neler Aranır? 
1 - Hayat hilginsine uygun olması. 
2 - Çocuklann merak ve alakasını uyandırması. 
3 - Ruh;yat ve tebiye kaidelerine uygun olma51.. 
4' ·- Tem iz bir lisanla yazılması. 
5 - Hikayelerin anlaşılmasını kolaylaştıran bol resmi olmuı. 

İşte M. Zekeriya Beyin bu sene neşredilen T öplu tedrisata aygun Re.imli 
Kıraati bütün bu şartları baAidir. Şimdiye kadar bu derece mükemmel mekte' 
kitabı görülmemiştir. Beş sımfın da kıraatleri hazırdır. 

Naşiri Kanaat Kitaphanesidir 
Arzu eden mekteplere meccanen nümune gönderilir. 

ANA 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TERAKKi 
LİSESİ 

T eşkilabnı tevsi ederek "ANA ve iLK" 
bınıflan ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

- İLK ,,. ORTA -. 

LEYLf 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 

Telefon: 
Beyoğlu 2517 

LİSE 
Sınıflaruıa talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

- Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

Leyli v~ FEYZIATI LiSELERi Kız ve 
Neharı Erkek 

Ana sınıfı, tık sınıfları ve ayrı teşkilAt dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 
Asrın icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilatı haizdir. Kayit muamelesine başlanmıştır. 
Kayit için meld~be veya lstanbulda Basiret hamnda iktısat şirketine müracaat edilebilir. is
tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait işlettirile
cestir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahiltcşrinievvlde derslere b lanacaktır.Bebek21 

Telefon İstanbul: 2867 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köp

rfi ba~ı ıda Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de ,Mühürdar 
zade ham albnda Tel . ..ist. 2740 

Trabzon birinci 
Jl.O.$tası 

(Cümhuri.r,et) Vapuru 15 Ey
lül pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından kalkarak 
İnebolu, Samsun, Gireson, 
Trabzon, Rize'ye gidecek ve 
dön6şte Sürmene Trabzon, 
Girele Gire.on, Ordut 
Ünye Samswı İnebolu Zon
pdağa uğnyarak ıelecektir. 

Hareket pnü yiik kabul 
olunmaz. 

lzmir sür' at postası 
( Gülcemal ) vapuru 15 

eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmmdan kalka
rak Salı sabalu İzmire varır 
ve Çarşamba 14,30 da lz
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelir. 

Vapurda mllkemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Yelkenci Vapurlan 
Karadeniz Postası 

ANADOLU .~3f;.ın 
Cumartesi 

• Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam-

s m, Ordu, Gireson,Vakfıkebir, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavii elektrild 
laboratuvarı: Karaköy Topçular 

caddesi No. 34 

Külçe kurşun, Karpit, Istanbul ithalit güm
pirinç saç ve çelik saç rüğü müdürlüğünden: 

mübayaası: 
Tütün inhisa 

Müdürlüğünden: 

rı 
A 

umumı 

100 kilo karpit, 500 kilo külçe kurşun ve eb'adı muhtelife.. 
de pirinç ve çelik saç pazarlıkla m6bayaa edileceğinden talip
lerin eb'.-dı görmek üzere her giln müracaatlan ve % 7,5 te
rninab muvakkatelerile 22-9-930 tarihinde saat 10,30 da Gala-

tada Mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

3,000 adet süpürge ve · 
10,000 adet jilet bıçağı 
Tütün inhisan umumi 
ğünden: 

müdürlü-

Mevcut numunesi veçbilo 3,000 adet Edirne malı süpürge 
ile ı 0,000 adet jilet bıçağı pa~lıkla alınacağından taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminab muvakkateleri ile 20-~930 cumarte
ai günn saat 10,30 da Galatada milbayaat komisyonunda bulun
maları. 

Adet 
8 
ıo 

ı 

1 
14 
1 
1 

9 
22 
2 
3 
1 

1 

• 
5500 

Nevi Marka 
Sandık 1. Z.F.A.O.M 

" 
Z.F 

H A.C 

" E.F.P 
,, H.F.P 

çuval 

" s 

kap 

" 
•• 

Sandı1' 

kap B.A 
adet B.L 
parti 

adet 

Kilo Cinsi e11a 
30 ipekti pamuklu mensucat 
t 00 Ekle salih Felemenk peyniri 
8 l Demi raptiye 
50 Gramofon pllk 

l 104 Tehi şişe 
50 Mısır 

45 ipek çizgili pamuk mensu
cat parçalan 

5'(5 Benzin 

2741 Petrol 
11 Muturin 

205 Madeni makine yağı 
12 Müstamel bakır ıahan 
1 Kuru inek derisi 

Mahallinde bilveıin sağlam 
olarak teslim edilmek üze-

re porselen telgraf fincanı 
Kimyahananede mevcut 
nümüne şişeleri 

11 Baf 3349 Tel halat 
10 Ton Tehi mukavva kutu-Transit-
2 kap 431 Mazot 
Balida muharrer on ıekiı kalem eşyayı 17-9-930 tarihinde 

btanbul lthalit Gilmrüğü satıı komisyonunda bilmüzayede sah· 
lacağı ilin olunur. 

lstanbul 
Radyosu 
İşlem eğe 
Başladı. 

· Akşamlan Eve 
Dönünce En iy: 
Eğlence Dünya 
Ve lstanbul 
Radyosunu 

, , 

Radyo Makinesi 

Kısa , orta ve uzun mev
celerle çalışan "' bütün 

istasyonları laır 

Dinlemektir. .~ • • m--
FILIPS 
Radyo Makinesi 
Elektrik cereyanı 
Veya .. 

• Pil ile işler. HELIOS 
~lüesseseleri 

Galata.; Hezaran 
No. 14 
Pos~a kutusu 4CO 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Han 

Elbise yaphrılacak 
1 - Glhnrük muhafaza memurları için bir pantalon ve bir 

ceket olmak üzre 2000-2300 takım elbise yapbnlmua kapalı 
zaraf uaulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Gümrük· 
ler umum müdürlüğü levazı müdftrlüifinden, latanbul'da 
aıümriik levazım ambarından alınancaktır. 

3 - Münakasa: İstanbul' da gümrük başmüdürlüğü binasında 
ıümrükler aatm alma komisyonu tarafından yapılacakbr. 

4 - Münakasa 25 eylül 'JO tarihine rastlıy.an perşembe 
güııtl saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümler dairesinde 
lfÜD ve saatinden evvel lstanbulda komisyona verilecektir. 

6 - Münaka•y• girecekler, ticaret odasında kayıtlı bulun .. 
d~ glSterir tesika ıösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin % 7,5u olan 4i33 
liralık teminatlarile belli ıaateu evvel komsiyona gelmeleri. 

8 - Kumaş ve elbise &meği lstanbul'da gümrükler umudl 
müdlirlüğii levazım ambanndadır. istekliler orada g5rebilirler. 

9 - Belli olan aaatte tutulması mutat olan zabıt varaka
sının tanziminden sonra hiçbir teklif kabul edilmez. 

lzmir ziraat mektebi müdürlüğünden 

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

Talihler mektebe alınacak miktarı tecavtız ettiği takdirde mil"' 
sabakaya tabi bıtulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf
. tan başka mektebe girmek istiyen efendiler qağ'ıd&ki ıartlatl 
da haiz olacaklardır : 

A - Türkiye tabaasından, • B - Yaşı 19 dan yukan olmamak. 
C - Vücudtl ziraate mütehammil olmak. 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu muaaddak tabip 

raporile tevsik etmek. 
E - Atı ,ehadetname•Cve hüsnUbal mazbatasını haiz olmak-
3 - Bizzat ı:iraatle ~tigal eden çiftlik ve arazi aahibi ev

lldı olduğunu tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kayit ve kabul zamanı teırinievvel bidayetine kadar~ 

Mes'ul müdür : Sel !7q Ragıp -::::::' 

MALT Hülasası ı;';~anınıı Her eczan~;~"" sablıt Süt veren FOSFATLI 
annelere 

• 


