
SON POSTA HaDaa rözOdür: Hallr bununla rarür 
SON POSTA Halkm kulatıdır: Halk bununla • "tir 
SON POSTA HaDCul dUidh: Halk beınunla ı~. 

MES'UL MÜDÜRÜMÜZ TEVKiF EDiLDi - MiLLET · MECLİSi 
DAVET OLUNDU .... (22) EYLU.LDE IÇTIMAA 

Güle İzmirliler, Hapse Güle 
Çidiyoruz; Çünkü Mefkurenin 
Olmiyeceğini Biliyoruz, Diyorlar 

lzrnir, 13 (H. M.) - Yeni 
~~r Muhabirlerinden Behzat 

ıf, mil dürü mes'ul Abdullah 
~hidin ve Hizmet başmuhar
lll Zeynel Besim, müdürü mea-

Bedri, Halkın Sesi bq 
ı 0uharrlri Sırrı, müdürü mes'ul 
it ~er Fuat Beyler, haklarında 
ii C&ilen tevkif milzekkcrelerl 
t~rine tevkif edilmişlerdir. 

Q l~nıir, 14 (H.M.) - Zeynel 
~ esırn Beyin bugün yazdığı 
h~ftnakale (Allaha ısmarladık) 

8
1
tabi1e baflamaktadır. Zeynel 

le. tsirn B. bu yazısında, ıah11-
r tevkif edildi. Fakat mef-

kU..e ölmez, yaşar, yürümekte 
devam eder, demektedir. 

( Hizmet ) arkadqıllllzda 
Orhan Rahmi Bey bugün yaz· 
dığı makaleye (Uğurlar olama) 
serlivbaıını koymuştur. Yazı
sında tevkif aneye giden arka
dqJarı tefYİ etmekte: 

- Siz millet hesabına ha
rekete geldiniz. Kanun ve ada· 
let milleti mahkum edeme-, 
demektedir. 

lzmir, 14 (H. M.) - Son 
Potta mes'ul mlldilr Selim ı 
Ragip Beyin tevkif edildiği ı 

( Devamı 2 inci aayfada J 

Reisicümhur Hz. nin 
Huzurlarında 
Serbest cumhuriyet fırkası 

lideri Fethi ve umumi katibi 
Nuri Beyler dün Gazi Hazret
lerine arzı tazimat etmişler v 
bilihare geleP- Millet meclisi 
reisi Kizım Pata ile birlikte 
geç vakte kadar sarayda 
kalmışlardır. 

H. Fırkası 
Sultanhiaar Belediye 
latihabmda Matlup Oldu 

Sultanhiur 13 ( H. M. ) -
llllıllllli·ur nahiyeai belediye 
•llNlılda Halk fırkua nam-

1 reye il.,. 77 rey ile 
Nail> olmgtJ-cbr. Kazanan

Scrbeıt Ciimhuriyet Fırka
namzetleridir. 

KUPBR:4 
•annaer H. Tt1N/ından . · ı ikinci Piyanko 

Vurulan Ali Rıza E/. on Pos&ı'ga Mahsustu 
( Y a11•1 2 inci 1ayfaııla ) r 

- Kanınu muayene elilniı mi? •• 
- Evet, lizde (tek-t ı...tabjl TU. Tam lktısat Vekili 

.,1aak adamımııl,. 

liALK FIRKASI, SERBESTİNİN KULLANILMASINI MÜTEAKiP 
~APILAN İLK İNTİHAPTA MAGLÜP OLDU·-
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Halkın Sesi 

Mutemetler 
Karşısında 

Memleketin her tarafından 
sesler yükaeliyor, mutemetler 
aalt.aaabndaa acı bir perde Ue 
tik.ayet ediliyor. Mutemetlere veri
len genİf aaHihiyetin tesirlerini 
ög•enmek için muhanirimiz bau 
karilerimiz.e fikriai sormUfW• 
Ahnau cevaplar şunlardır : 

F aut Muharrem B. ( Meci
diye köyü) 

- Mutemelleriıı hükumet 
ve intihabat işlerine kanşmua 

doğru değildir. Hükiımetçilik 
ihtisas işidir. Farka mutemetleri 
hemen umumiyetle fırka ile 
olan münasebetlerine göre ta
yin edilirler. 

Yapabilecekleri işler ancak 
fırkay& ait olabilir. Onlnr hü
kumet işlerini yapmak için 
muayyen esaslar göz önünde 
bulundurularak seçilmiş değil

dirler. Binaenaleyh tekrar e
derim: Onlann lıükümet iş
lerine karışmalara muvafık 
değildir. 

• Mehmet Munt B. (Tünel 
M>kak, J 1 numara apartman 
birinci kat) 

- Hükumet işleri ihtisasa 
bajiadır. 

Muttemetlerin intihabata, 
millet ve Jıüldlmet İf}erine ka
ntmalan biç de muvafık değil
dir. • Suat B. (SaraçanebaımJa24) 

- Farka mutemetlerinin ce
miyetlerin intahabat işlerme 
karışmalan mahzurlu o!duğu 
gibi hükümet işlerine de kanş-
maları kat'iyen doğru değil
dir. 

Esasen bunlar, bilhassa A
nadoluda kendilerinde bu kuv
veti gördüklerinden dolayı bal
kın başına ikinci bir mütegallibe 
kesilmek istidadım göstermiş
lerdir. Bunun önüne~ geçmek 
ancak kendilerinin vazife ve 
aaJahiyetlerinin, hükümet işleri 
sahasına giremiyeceğini sureti 
kafiyede tahdit etmekle müm
kündür. Bu zevat hükumet 
nüfuzundan istifade edememe

SON P(i)STA 

DABILI BABIRLBR 
İzmirli Aarkadaş- Hadisenin İç Yüzü Anlaşıldı ..• Hırsızlıklar 

larımız da Dün M•• H 8 it 
Tevkif Edildiler ı unevver anımı a a 

24 Saatte 6 Vak'a 
1 - Ortak6yde taş mercti

wellde 22 numarada öturan 
Tedorinia qy .. çalmmaşbr. ,. d 

1 Baş tarafı 1 İn~i Hyfada 1 ile Hücuma Sevke en 
burada deı·baJ şüyu buldu. Ve 

2 - Fen erde Apti subaşı 
mahallesinin Abdfttaziz _pap 
caddaincle eituraa eczao Enın. 

1 yadİI Efendinila evine hına mır ı gazelecı er ı e ayoı iz . l' ·ı "l • s b s. . d. 
zamanda tevkif cJilmiş olmasa e ep ınır ır ..• 

1
, iİJ'erek ipekli fistan, bir çok 

.::~a, ve pmiı takımlar çalmıttır. 
3 - Şelıremini'nde Ereğli 

mahallesinde oturan Ahmet 

umumi bir teessür uyandırdı. 
ORHAN 

İzmir 14 ( H. M. ) - Halkın 
Sesi gazetesi tiaşroubarriri ile 
mes'ul müdürü Ömer Fuat B. 
iıticvap neticesinde serbest 
bırakılmışlardır. 

ANADOLU DA TAKİP 
EDİLİYOR 

İzmir, 13 ( H.M )-Anadolu 
gazetesi hakkında da, halkı 
tahrik ve· F ethiBeyın beyanatı 

içine "Şark hadiseleri,, diye bir 
fıkra karıştuarak tahrif mad
deleri ile takibat icrasına 
başlanmıştır. 

fakat şurasını da kaydede
lim ki Anadolu gazetesinin 
sahibi meb'ustur. Yani teşrii 

masuniyeti haizdir. 
ORHAN 

lstanbulda Kaç Rakı 
Fabrikası Vardır ? 
latanbulda 22 rakı, 7 kon

yak ve likör fabrikası vardır. 
Bunlardan yalnız dört rakı 
fabrikası Türklere aittir. Di
ğerleri tamamen gayri müs-

limler idaresindedir. Bu fabri

kalar müskirat idaresinden 
'yda ( 120) bin liralık soma 
ve ispirto almaktadırlar. 

Muallim Mekfepleri 
Muallim mektepleri bu aene 

Ali Rıza Efendi Tedavi Altındadır 
Dün, Münevver H. İ&mını 

taşıyan bir kadının kocasını 
balta ile -Oldürmiye teşebbüs 
ettiğini yazmıştık. Aradan gc
~ müddet zarfm<la bu 1Dt:$ec 

lenin tahkiki ile meşgul olduk: 
Döşemeci Ali Rıı:a Efendi 

Romanya muhacirlerinden Ali 
Efendinin kızı münevver hanı
mı kandırıyor ve iki sene ev
vel bir araya geliyorlar. O 
vakitten beri bunlar nikahsız 

yaşıyorlar. 
Sık sık nikah meselesinden 

aralannda kavga oluyor. Ali 

hastalığından pkiyet eden Halil efendinin evine imam 
girmiş, tahta ve direğini çal

Münevvere Ali Rıza Ef. mü- nuştır. 

kemmel bir dayak ziyafeti 4 - Şelızadebaşı'nda lb
çekiyor. Cuma sabahı saat rahim~aşa ~addesind~ . otu~~m 
3 bu ukta elinde balta ile Ali ı B~sna lı Salım ~fendınm duk-

ç • 1 kanından üç çift ayakkabısı 
Rıza Ef. evmden fırlıyor, fer- 1 çalınmıştır. 
yat etıdye başlıyor yetişen 5 - Kumkapı'da Bajram
bekçiye: "Beni Münevver vur- çavuş mahallesinde oturan 

d d. Al' R Ef G alıkç.ı Panayotun beyaz ba-
u.,, ıyor. 1 Wl • u- lıkç.ı sandalı çalınmıştır. 

raba hastanesine yabnhyor. 6 - Koskada sandalcı A· 
Yarası ağır değildir. postolun oğlu Koço ile kurşun 

T k•f d.l Milıı H hırsızlarından İbrahim Koskada 
ev ı e 1 en ener • belli olmıyan bir evden bir 

tıbbı adliye gönderilmiştir. 13 salon halısı, bir seccade, bir 
bobçe çalmışlar, bekci kendi-
1..mi a6rünce bunlar• bıraka
rak bçm•9ludır. 

Rıza efendi ayyaştu, hemen günlük çocuğuna Münevverin 
hemen her akşam kendinden :-: nnesi Fatma H. bakıyw " 
geçinciye kadar içer. Eve inek sütü ile besliyor. 
geldiği zaman da Mfinevvere IJü Yankesicilik 
•...AL...-d b d d" Münevverin deli .W.•h awn: er azan a onu over. ı _ Betiktafta oturan Mu-

Son zamanlarda Münevver ve eskiden ti......,e ıirlp bittin efendinin Beşiktaş pa-
H. ıinir hastalığına uğrar, fakat çıkbğı şayialanam uh yoktw. 7.ar mahallinde pmüş saati 
Ali Rıza Ef. buna ehemmiyet çarpılnuıbr . 
vermez. Münevveri tedavi et- Kaza Neticesinde Bir 2 - Şişlide oturan Şükrl 
tirmez. Münevver Hamm 12 B~yin Eminönürıde tramvayda 

r ,,.~uk Ôld... sabıkalı Afi tarafından altın 
gün evvel bir kız çocuğu ~ U • • • saati çalınlDlfj hırsız kaçarken 
dünyaya getiriyor, bundan son- Kaclıköyde Kurbağah çayın tutulmuştur. 
ra Münevver H. nikah bahsini d N lı d ----

E l<al'flsın a 19 °· ev e obı- Bı"r Kadın lnti.hara l ueliyor. Ali Rıza f. cevap 
ı·an posta müvezzii Rifat Efen- T E 

vermiyor. Vak'adan bir glln dinin oğlu 18 yaşlannda Şev- eşebbüs tti 
evvel Münevver annesine gı·- Nerd turd an be ıt.z 

cet Ef. diin akşam çayırın ke- e 0 u.- nu derek hastalıg~ ı arttıgv mı ve ,,._, __ dmıyan Sofi isminde 
annda 1ıoro:ı kovalarken ........, 

kendisini doktora götürmesini bir iradın diin akşam saat 18 
rica ediyor. ayağı tele takılarak yere dftf- de Gülhane pvkına ~derek 

Annesi Fatma H. Münevveri nıilş ve ceketinin cebinde bu- intihar lca!lltile ( !.:eı.zap ) ;çmiş. 
Şehremini belediye dokto- lunan kılıfsız bıçağı karnına içtiği milthiş zehrin tesirile 

mıntakala ayrılmıştır. Bu mek- -una götürüyor. Doktor nıua- batmış. Derhal celbedilen kıvranmakta iken park bahçı-
teplerin yüksek sınıflarına alı- d S l h • t x ü d h .. ı ) ene etme en: " en o osasın doktor Ali Rıza B. ilk tedavi- •am '.ille gurm .ş ve er 41 

nacaklar için 25 Eylülde bir iyi ol da öyle gel ,, diyor. tı.ini yaparken zavallı çocuk I poliıe hab~r vernıi_ş. Sofi 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. Ayni günün ak4amı f t t . ti ıfade veremıye4=ek hır haldeı 

~~=~~~~~~=~y~=~'~e=a~e~m~q=r~·~===~=~ H~~ h~~~~ ~~~ 

li dirler. 
tin muayyen kanunlarile tedvir [,... -= l ımşbr. 
edilir. Bu j;şllerin mesulln bükii- 1 BudÜnÜn Meselelerinden 

• ınet mensubinidir. Fırka mu- _ l) Ecnebi Mektepler 
D~m~y(Bey~~~~ tem~~~~~du~~- ~-------(-B_q_b_r-~-1-~-c-i-•-~-.~-1------~ Muallimleri 

ıantaşı mahallesinde } ya tqekldll eden nev'i phsı· 93(}.93 l ders yılında ec-
- Halk Fırkası mutemet- na munhaaır ıiyui bir ce- zat elbette vesayet altına girmiı Nyılmu ve her zamu olduğu ııebi ve akalliyel mekteple

lerinin vasi salahiyetleri vardır. 1 rniyetin ıöı.de mümessilidir. Her gibi belyle vaziyetlerde de istifa etmek gene onun hakkıdır. rine tayin edilecek orta ted
Bu vasi aal~hiyet dolayuile : ııekadar bunlar cemiyetlerine ı llu gibi hallerde vellyeti ammen;n harekete gelmesi için bir riaat muallimlerinin, Türkçe, 
onların hükumet işierine de bir veçhe vermek yazifeaile ali- sebep bulup göstermek icap etmez mi?.. edebiyat, tarih ve coğrafya 
kanşbklan görülüyor. Mesuli- kadar iae de benliz bwıu bile Biz, kanuna sığmamatJ hasebile elim bir mecburiyet ha- rnuallimlerinin isimlerini, vaı.İ• 
yeti kendilerine terettüp etmi- yapabilecek liyakat ve iktidar- 1 linde tecelli etse bile, karilerimiJ hesabına katlandığımız bu f el erini, mesai saatlerini gös
yen iş1ere mutcmetJerin karşı- 1 da değildirler. Halbuki hülc(i- ınev:ıuda yalnız kaııımun hakimiyeti hesabına diişünüyor ve erir iki cetvel yapılacaktır. 
sınd .. hiçbir mana yoktur. : met işleri batlı b&flna ilim, teessür duyuyoruz.. Bir Cümhuriyet Başvekilinin bu hususta llu cetveller Maarif Vekaletine 

i(ı. ihtisas işidir. Mutemetlerin bu ne dtiıündüğiinü öğrenmek cidden bizi müstefit edecektir. gönderilecektir. Bu Muallim-
Ahruet Nihat B. (halk ve gibi işlere karışmalan bugün- Ahlakınıza, kanunperverliğinize karşı beslediğimiz itimat hissi- lere verilecek derslerin saati 

ah!ftk müellifi) kü gibi birçok sakim neticeler ni bilrmetlerimizle birlikte teyit ediyoruz, muhterem paşa. asıl vazifelerini ifaya mani 
- Hükumet ~leri cemiye- doğurabilir. SON POSTA olamıyacak kadar olacaktır. 
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Günün Tarilı 

Millet Meclisi 
Reisi Şehrimizde 

Millet meclisi reisi Kiz.ım 
Paşa şehrimize Jlelmİf, Cui 
Hz. namma umumi lcltip 
Tevfik ve Seryaver Riisuhl 
Beyler tarafındau kU'fllanmıt
br. Vali Muh.ittia B. ile meb '. 
uludan Vuıf, Kılıç Ali, 
Salih, Mitat, Nurettin Ali, 
Behçet, Halit Beyler, Hakkı 
f::sı Pqa, Sadullah Bey 

an firketi müdürü Hamdi 
~ karşlhyanJar arasında 

nuyorlardL 
Kazım Paşa: 

- Son hadiseleri yakı'.ldan 
tetkike imkan verdiği için, iz.mir 
seyahatimden çok memnunum 
demiştir. 

)#.. Maarif Vekili - Ce
mal Hüsnü B. ay sonuna ka
dar vekalet unıurunu teavir 
edecektir. Yerine Vasıf veya 
Nafi Atuf B. lerden birinin 
geleceği şayiası tekrar kuvvet
lenmiştir. 

lf. Tahkik Ediliyor -
AkhisarCla Fethi beyi istilf:bale 
gelenler arasında bir kişinin 
yqil bayrak tuttuğunu Ana
dolu gazetcai yazmıştı, vekilct 
'1u meseleyi tahkik etmektedir, 

1'- Sırp - ltalgan Müna
sebatı - Tiryestede bazı İs
IAvların kurşuna dizilmeleri 
neticesinde gerginleşmiştir. 
Hududun lusmf'.n kapandığın-
<lan da behsedilmektedir. 

* intihap Defterleri -
llir tahmine göre dolduruJma
l)I 20 eylfilde bitecektir. 

Jf Yeni T~şkildt - Dahili
Hye Müıte,an Hilmi Beyle Dahi
liye Vekaleti uruuru mahalliyel 
vüliyat müdürü Nnif Beyler dün 
yeni ka:ıa teşkilatım tetkih: ve 

tdtit etmişlerdir. Hilmi Bey ynn n 
Ankaraya dGnecektir. 

lf. Şoförlerin lnt !habı bitti
fstanbul şoförler cerniycUnin yeni 
idare heyeti intihab .. tına d ün de 
devam edilmiş, geç vakte kadar 
ı·eyler tc;pJanmı{br. 

fntinabat akfama doğTu ikmal 
t:dilmit ve vakit kalmadığından 
reylerin taanifi bua-üne kalmıştır. 

• Yeni Oktruva Tarifesi 
El' an Çıknıadı-Oktruva tarife
sinin tanzimi el'an bitmemiştir. 
Cemiyeti Belediye İdare Encümeni 
bir senedenberi içtima içtima 
ibtüne yapbtı halde tarif ı•nin 
lalli mazbatua hUJrlaaarak <A
miyetl Belediyeye verilmemiştir. 
Verilen malumata •öre eucümen 
~lr haftaya lladu mazbatayı mec
ıı.e verecekmitl 

-f( GAZETELER NAMINA ABONE 
TOPLAYAN - Gaı.ctcler namına abo
ne Laydetmek, ilin almak surt'tlle 
~ek .Um•elerl dolandıran Mahmut 
ve ukadatı Sadi Ratil hakkında ü çiln· 
cG ceza mahkemesi tarafır.dan \."t-r'Jen 
h:ı.pıı karan Temyiz mahkemesi t 11ra· 
fından nakzedilmlttir• Bu davaya diln 
nakun devnm edUmişı karar! sabıld a 

ı ısrar olunmuştur. 

1.---S_o_n_R_os_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_lı_· _Hı_ı_·k_a_y_e_sı_·: __________ R_a_za_r_Ola Hasan B. Ve Fırıldakçı/ar J 

1 

L_ --------.. --,----'-
l - E • ı Ucy - P. :.ar ola, flnldakçı ba,ı, 

bı ... rı.t. ~·.:u 1.nça? 

Fınld•kçı - Sana taned on liraya olu Huaa Bey. 

2 - Huaa Bey- Ala1 aı ecliyoraun yahu? Bir 1 3 - Hı.san J ı ) - 1'!;: h AıJ:-l 1 r< <!ı rı? 
çoeuk oyuneatı on lira ohu mu? 1 F~nldalrçı - J \.. u ~ ı,; \' ) rl. r ısiın bilen 2'. f"I "lll <J u. 

Fmldakçı - Bu ç.ocalr oyun('atı 4eait büyüklere zengın. 
mahaua oyuncak. 

- - .... ~ . ------------' 
4 :l ! ı-;nn Bey- Nl'sıl çevriJir,bu göster bakııy JJ'J• 

Fm IJ• kçı - O nu i."1hisnrlnrla it ).apanlar.;; sol• 

F<en in ... yd:m. Bu hnldc kalr.ıa:ıdım. 
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Her gün -Hürriyeti 
Anarşi 
Zannediyorlar 

--.- M.Z. 
Izmet Paşa Sivasa giderken 

beraberinde bulunanlara demiş 
ki: 

" Biz şimdiye kadar istib
dat ile anarşi arasında boca· 
ladık. Frenleri biraz gevşet· 
tiğimiz zaman ananrşiye düş
tük, sıklığımız zaman istibdada 
kaçtık. Hiç bir :ı:aman bu iki· 
sinin arasına bulamadık. Hal· 
buki bu iki münteha da :ı:arar-
h. Biz şimdi bunun ortasını 
bulmağa çalışaceğız. Memle
ketin selameti bu muvazenyi 
bulup idame edebilmektedir. ,, 

* Matbuat biraz nefes alıp ta 
&erbestçe konuşmıya başlayınca 
ıilcı disipline alı§UUf ve milsa
ınaha nedir anlamamış kafalar 
derhal hücuma başladılar: "Ga
teteler halkı anarşiye allrükli· 
Yecek neşriyat yapıyorlar. A· 
&ayi, ve kanun herşeyin fev
kinde olmalıdır.,, dediler. ismet 
Paşa bile derJıal kanun namına 
sert imalarda bulunmaktan geri 
kalmadı. 

* Hür memleketlerde halkın 
nasıl nümayişler yaparak hisle
rini izhar ettiğini görmemiş 
olanlar, İzmir hadiselerine der
hal anarşi manası verdiler. 
Gene asayiş, ve devlet otori
tesi namına bazı gazeteler 
aleyhinde takibat icrasına 
başladılar. .. 

GörUlüyor ki, Halk Fırkası 
nıensuplan hliniyetle anarşiyi 

k.arışbrıyorlar. Bunlar bir mil
letin bir ordu gibi ııla bir 
disiplin içinde idare edilmesi 
lhımgeldiğine kanidialer. Bu 
dissiplinin biraz haricine çık
bnız mı, derhal sizi anarşiyi 
davet eden neşriyat yapmakla 
itham ederler. Bu adamlar 
hürriyeti anarşi :ı:annediyorlar. .. 

Anarşi hükumetsizlik de
rnektir. Hükumet iktidar mev
kiinde kaldıkça, inzibat kuv
vetleri ve ordu teşkilib elin
de bulundukça, anarşiden 
bahsedileme:ı:. Kanun, ancak 
onu mUdafaa edecek kuuvvet
lerin zevalinden sonra hflkmü-
11\i kaybeder. Halbuki Ttirkl
Ycde böyle bir bal olmamlf, 
ll:ıemlcket bir ~ bile htikii
ll:ıetsiz kalmamışbr. 

* Biz anarşi değil , hür-
riyet istiyoruz. Hürriyet ay
bı mesele etrafında en mü
teıat tikirlerin söylenmesini . 
llıUrnkün kılan ve her vatanda
fın her meselede diişnncesini 
bila kaydü şart söyliyebilmesini 
~:~in eden bir hakbr. Bu 
"'4U{lan istimali birçoklarını 
~e~clde edebilir. A)kın fikir-
erın ortaya atılması.na sebep 

olabilir. Fakat bütlln bunlar 
hir c . t . . •1.ı!h ı~ 

emıye ıçın ı-.u amı azım 
1nturetlerdir. 

Gazi diyor ki: 

1 
''Hürriyetten doğan bulu-an

ar ne kadar büyük oluna 
olsun, hiçbir unum fazla taz
~kin temin ettiği sahte em
~Yetten daha tehlikeli değil-

ır.,, .. 
Demokratik bir hllJdimet 

~sis etemk istediklerini söy
. Yenler, bu sözlerinde ıamimi 
taelc.r, Cnmhur reisinin bu 
li>tlerini kendilerine umde 
Yc:.pınalıdırlar. 

ZI p 

Son Po~ta1 nm Re•imli Makalesi: 

1 - insanlar itiyatlann, a ıanelerin e

ıiridir. Hayatımızda ölüler hakimdir, Maz.i 
üzerimizde daima saltanatını sürmiye çalıfır. 

kayitler elimizi ayağımızı 

hatlar. Söz söylemeden, bir it yapmadan 
evel başkasımn ne ıöyliyeceğini düşünürüz.. 

3 - Tam hürriyete kavuşabilmek için 
bizi maziye bağlayan bütün bu bağlardan 
kurtulmak lizımdır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Hürriyetten 
Şikayet 
Edenleı 

•• 
İki kişi münakaşa ediyorlar

dı; ben yalnız dinledim ve 
i~i~iklerimi buraya. aynen ge
çırıyorum: 

- Azizim, bu kadar ne 
sinirleniyorsun? Mfuıakaşa edi
yoruz. Sen de istedi_ğüµ söyle 
ve kendini müdafaa et. Bak 
ben hiç kıxıyor muyum? Dur 
sana bir ismet cıgarası vereyim 
de biraz açıl, öfken geçsin. 

Öteki cıgara u.ı:abldığmın 
da farkında değildi : 

- İşte, diye bağırıyordu, 
size hürriyet verdik ya, birer 

ll~------------------------------------------------.1! canavar kesildiniz, her sözünüz ağzınızdan bir köpük yağınile 

Yunanistan' da M es' u ı Mu·· d u·· r u·· mu·· z Sefaret Memuru beraber fırlıyor, llf söylemi 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Zelzele Oldu t 
yorsunuz, ısırıyorsunuz; yalıut-

D .. T k. f E d. ı d. ntihar Etti. ta elinizdeki kalem bir sllngii 

Un e V 1 ı ı haline ıelmitı nerede göğsü 
Atina 13 ( A.A ) - Eylülün 

12 sindenberi Atina rasatane
sinin aeleti 16 zelzele kaydet
miştir. 

Korent mıntakasında zelzele 
sadcmeleri bilhassa şiddetli 
olmuştur. Hasar vardır. Tafsi

• • • Paris, 13 (A. A.) - ltalya bağn açık bir adam görürse-
sefareti memurlarından biri niz hemea sapbyonunuz.. Size 

( Baf tarafı 1 inci sayfada ] başına rüvelver sıkmak ıu- hürriyet yaramaz. Ortalığı dağ 
di. Selim Ragıp beyin kim 1 Vilayetin du tebliği gayri retile intihar etmiştir. başına çevirdiniz. 
olduğunu sordu? Masası ba- 1 kanun~ı ı"dı". M tb k 

d 
· l 8 uat anunu K k 1 C • ti• d Tenki~ tenkı"t.. ne tenkidı"? 

Şın a gazetenın yazı iş en.le ayı Çl ar emıye D e '1 
mucibince mes'ul müdür mah-meıgul olan arkadaşımız başı- K k l Hep kllfUr. Ağızlarınız bir çöp 

m kaldırdı, "Benim,, dedı". kiim olmadıkça gazetenin ne4- · ayı çı ar cemiyetinin kon-
'# • Jd o 00• ki tenekesi gibi.. üstüne sinekler 

Memur kendisini ihzaren nne mümanaat edilemez. Bu gresı yapı ı. n ·,ınk 
k. h ti" "d · al üşüşüyor. Gazeteleriniz birer 

M. Meclı.Sl• J•çtı•maa müddei umumiliğe götürmiye sebeple derhal Dahiliye Veki- es ı eye ı arenın bsı de-
d 1 d

. S w • t• y · · tih dil aJ fesat paçavrası. Konuşmasına,· 
memur ol uğunu söy e ı. elim Jetine şu telgı·afı çektik: gış ı. em ın ap e en tı 
R B d hal af k k" :ı d"w I · "b" Halk F k nezih söz söylemesini bilmi-

D E d 
. } d . agıp ey er muv a ·at Dahiliyeye Müracaat ış.. ıger en gı ı ır ası 

iit yoktur. 

a v e t 1 1. fetti, işlerini bize devretti, ve azasındandırlar. yenlerin hürriyetle ne münase-
memurla birlikte kapıdan çıktı. E t t İ k Bu cemiyet varidatım, aza- beti var? 
Memur Ef. içerde tebligat icra "Bugu··n mes'ul .müdürümüz l d ld w 1 • ku Tulumbacı kogu .. şunda hürri-
ederken dışarda da birkaç ta- arın an a ıgı.:ı yarmişer -

Hükumet, istihsal ve ihracat harri memuru bekliyordu. Selim Ragıp bey, Hizmet ga- ruşla temin etmektedir. Aylık yetten daha manasız ve teh-

[ Baf tarafı 4üncü sayfada l 

noktai naxanndan memleket lehi- Selim Ragıp B. doğruca altın zetesinden naklen gazetemizde masrafı 250 liradır. likeli ne olabilir ? 
ne bir alamet olan bu vaziyetin cı istintak dairesine götürüldü intişar eden bir yazıdan dola· Cemiyetin (70) lira maqh Bunlan söylerken güzleri 
icabını kendi ••lihiyeti fevkinde ve orada ilk isticvabı yapıldı: yı tevkif edilmiştir. bir katibi umumisi; 40 lira ma- o kadar kanlanıruşb ki, göz 
göttrek kanunen B. M. Meclisinin Davetin sebebi "Hizmet,, ga•etn.. M 1 b k lru 

kiki t k 1, ıd hl• .. ...- akamı vilayet bunun üze- aş ı ir atibi; 50 lira maHlı çu rlan delinecek ve içinden 
tet ne arz.e me zım 0 ua- sinden naklen, Halk fırkasınııt .,. 
k tı K yfi ti İz rine mes'ul nıüdüru .. müz mev- bir muhasibi vardır. Heyeti kan fı•kıracak sandım. Fakat 

aranna varmıt r. e ye n mirde nasıl miting yapmıya Y 
gayrikabili tehir olması ıebebile alı kuf bulunduğu müddetçe ga- idare her ay :ıarurl masrak o- beriki onun bu öfkesine biç 
Bü..:t.k Mı.ilet Mecıı·ıın· ı·n hem·n ç ştığını gösteren yazanın d larak 60.lira almaktadır.Katipl•r b :1.. ~ npaoed·ı "d· zetemizin neşre ilemiyecegmı"' · · ~ e emıniyet vermiyor, gayet sa-
. . -ı· ı mesı ır. ve saire kadrosu H. fırkasının ıçtimaana ihtiyaç vardır. Arkadaşımızdan bunun hak- bildirmiştir. Matbuat kanunu kin duruyor, eline alıp ta kar-

B 
intihap ettiği kimselerd.en te-

u sebeple toplanacak olan kında izahat istenmiş, 0 da mucibince mes'ul müdür mah rekkilp etmektedir. şısındakine veremediği agara-
Büy(ik Millet Meclisinin hnkametin yazının naklinde hiçbir mah- küm olmadıkça gazetenin net- ~-------=------ oın üstündeki ismi okuyarak 
siyaset ve icraabnı mütalea etme- rur olamıyacagı"' nı izah etmı"ştir· . lunduguw esnada Resı"mliay ,.1k- th · • k- h 

1 
rine mümanaat olunamaz. Vi- ~ ta tatlı gülürnsfiyordu, dedi 

sıne ım an az.ırlanilllf o ac:aj1 Bıma rağmen istintak dairesi makta devam etmiştir. Keza 
tabiidir. arkadaşımızın mevkufen mah- layet makamına ga:ı:etemizin Yann gazetesi mes'ul· mUdürll ki: 

Teşkilih Esasiye kanununun 19 kemeye sevkine lüzum göster- neşrine mümanaat etmemeleri mevkuf iken çıkmıt ve mab
uncu mMa~1desi mucibince Türkiye miş ve istar edilen tevkif mil- lüzumunu tebliğ etmenizi rica keme bunu gayri kanuni bul-

Büyük i et Meclisinin zab riyaset- zekkcresi Üçüncü Ceza riya- ed · 
penahileri tarafından Eylülün ı22 seti tarafından tasdı"k edı"l· eVrım." mamışbr. Binaenaleyh vilayet 

- Aziz dostum, bu hürri
yet muhalif dediğiniz adam
lardan :ı:iyade sizin L,inize ya
radı, çünkü babire küfreden 
sizsiniz, eskiden bu kadar deli 
dolu söyliyemezdiniz. Bugi.in ba
kıyorum da en adi kelimeleri 
sawrmaktan çekinmiyorsunuz: 

nci pazarteai günü içtimaa davet 'ilayelin bu kararındaki makamının gazetemiz hakkın-
olunmasını teklif ve iatirhaın miştir. isabetsizliği göstermek için daki bu karan gavri kanu-
ederiı efndim,,. Vilayetin Bir Tebliği bundan evvel cereyan etmiş nidir. • 

Bqvekll: lamet; Adliye veklliı bu- Tevkif kararı tasdik edil- iki vak'a zikredebiliriz. Bun- Dahiliyeden Cevap 
lunamadıı Mlllt Müdafaa Vekillı llueta-
fa Abdülhalik; Dahiliye Vekill: Şllkrü dikten beı dakika sonra vi- dan dört ay kadar evvl Re- G e ı m e d i 

"Canavar, kuduz, haydut, fesat 
çı, şeni, tulumbacı ,, ve saire ... 

kaya; Hariciye Veldll: Tevfik Riiftil; layetten, mes'ul müdürümüz simliay mecmuası agıw rceza mah-
Mallye vekili: Saracoilu ŞQkrU; llaarif kuf 
vekili: Cemal HlhnU; Nalia Vekili: Re- mev bulunduğu müddetçe . kemesine verilmiş, mes'ul mil-
cep; lktıaat Vekill: Şakirı Sıhhiye ve guetemizin neşredilmiyeceği dürü Behçet bey tevkif edil-
lçtlinat muannet Veklll: Refik. tebliğ edildi. · B 

Teklif tuvip edilerek Tefklllb =~=:;;::~;;:;:;::=;:;;;:=;::::::;::;::~::;:;~m;:;ış;:~::i.=fe~hç=e=t~b=ey~m=e=vk;uf:=;b;u::-
Eıaaly• kanununun 19 uncu maddesi r · , 
mucibince Tllrklye Blbilk lllllet Mec
lialal EylQllln 22 lncl Paurteal rGaii 
içtlaaa davet ederim. 

Ret.lcGıahur 

Gazi M. Kemal 

Serbest Fırka F aaliye
tine Devam Ediyor 
Serbeıt Cnmhuriyet fırkası 

merkezi umumiai dünden iti
baren Teksimde Kalmia apar
tımanında çalıtmıya bqlamıştır. 
F etbi Bey diba Büyükdere' de 
istirahat etmiş ve akşam aaat 
altıda Kltibi umumi Nuri B. le 
birlikte Dolmabahçe sarayında 
Gazi Hazretlerine tuimatım 
arza gelmiştim. • 

Serbest fırkanın lstanbul, 
İzmir, Bursa, Denizli, Maniu, 
Aydın, Balıkeıirde villyet tq
kilibnı ve Alqehir, Bandırma, 
Salihli, Karııyaka, Bucada ka
za tqkilltmı tamamen ikmal 
etmiftir. Bu villyet Ye kaza 
merkezleri fa&liyete geçmif
lerdir. 

F ethl beye Konyadaıa ve 
Adanadan daveliye gelmek
tedir. Fakat Fethi bey her-
şeyden evvel lıtanbul tqkilib 
ile meşgul olacağı için bu da
veUere ancak bir m&ddet IOll

ra icabet edebilecektir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

. 
(Hizmet) gazetesi müd- etmiştir: 

dei umumi Hidayet Beye "Bugiinkü (Hizmet) ga
atfen şöyle bir beyanat zetesinde bana atfen ya
neşretmişti: zılan beyanabn tarzı talı-

"- Müddei umumilik ririnde ilave glSrtılmilş ol
yapacağı takibatta emır makla şöylece tavzihi icap 
telakki etmez. Halbuki eder: 
bazı gazeteler emir telik· "Müracaat eden muha
ki ettiğimizden bahsedi· birin gazeteler hakkında 
yorlar. ~u haber ası~ı~- tevkif emri gelmiş olup 

bdır. uhHız~e~ gaıet~inllll olmadığı hakkındaki sua
aşm arrırile muharrır e- line· 

rinden bazılannın tevkifi • 
hakkındaki haber de asıl· - Tevkif emirle olmaz. 
ıızdır. Cevabı verilmiştir. Buna 

Gazeteleri takip ediycw taıka hirşey iJive edilme
ruz. Eğer kanuna aylan ittir. lıAveten vaki diğer 
ve efldn umumiyeyi teh- lnetriyat 83ylenmemiftir. 
yiç edebilemk nqrlyat T elaibini rica ederim 
nazarı dikkatimbi celbet• Efendim. 
aeydl, derhal icabına te- lzmtr C. Müddei umumisi 
veutıl edilirdi. A. Hid"IJ'll 

' Mnddel umumi Hidayet Gazetelerin birinci be-
Bey erteai gtbı beyana~ yanab uydUrdul&naa biz 
fU . IGl'etle tekzibe tita1 inanmıyoruz • 

/«ar /111111, ister inanma I 

.. 

Maamafih Dahiliyeye müra
caatımızdan da öyle zamanına 
kadar cevap altnımamlf Ye 
binnetice gazeteye yeni bir 
mes'ul müdür tayini zarureti 
hasıl olmuştur. 

Yeni mes'ul mlldllriin tayi
nine ait muamelenin yapılm.aaı 
hususunda vHayetin gösterdiii 
sürati tebrike tayan buluruz. 

' Sonra üstelik bir de bizi küf
fretmckle itham ediyorsunuz. 
Dcmindenberi, ben sana bir 
çok deliller zikrettim, birtek 
çirkin söz a6ylemedim, buna 
mukabil sen birtek delil gös
termedin, fakat ••• 

Öteki birdenbire kızdı, aya
ğa kalktı ve baiırdı : 

- Ben sana küfretmiyo
Memlekette fikir hürriyeti.ne rum, yalan söylüyorsun, yalan.. 

ve serbest münakaşaya müsa-
ade edildiği ilin olunan fU sı- Biraz terbiye ile konuş, man-

Bu Hareketin 
Manası Nedir? 

rada bu hareketin manası nedir? tıkla konuş, insana akıl yara-
Hükiimet gazeteleri bile şır, akılsızlar hayvanlardır, da

Cilmhuriyet devrinde hilrriye- ha doğrusu eşekler ... 
te riayet lüzumundan baLset- Beriki münakaşaya devam 
tikleri bir sırada ağızlara kilit etmedi ve giller ylWe bana 
vurmıya benziyen bu takibat dö 1erek dediki : 
niçin ? - Hürriyetten korkanlar, 

Reisicümbur Hz. "HürrJ)le- Jı.ürriyeti iıtemiyenler, muha
tin tevlit edebileceği buhran- liflerin küfrettiğini ' ileri sü
Jarm tazyik ıiyasetinin doğu- rerler; fakat en çirkin sözlerin 
racağı sahte sükündan daha kendi ağıilanıidan çıktığının 
az tehlikeli " olduğunu slSyle- farkında olmnlar.., Bir fotoğ
diği halde mllddei umumiliğin rafınu: varsa l>enimle müna
bu hareketi nasıl izah edile-
bilir? kaşa eden fU d~stumun re1-

Bu suallerin cevabıaa bize mini alıp gazetenize koyun. 
hadisat verecektir. ı · Öfkeli zatiıı başı kıpkırmızı 

Biz mahkemeye gitmekten olmuştu ve yakasını bollab-
korkmuyoruz. Çünkü cümhuri- yordu. Alt d d v k 

ahk ı . . dal . u agının ena-
yet m eme ennın a etin- rında da bir kö ilk d l 
den emınız. Yalnız bu takiba- İk. . • P am ası. 
bn hariçte ve dahilde yapah · _ ınuz bırden güldiik ve ha vat 
le<'eği eUm tes:r bizi rntiteess;r şeylerden bahstmiye başladık. 
ediyor? .. Mes'ul Müdür: Barlıanettin .Aı~ 

• 
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Fransızlar 
Sah Sabahı Geliyorlar 
Nerede Karşılıyacağız? 

Dün stadyomda Galatasa
raylılann, İstanbulspor takımile 
bir talim maçı vardı. Macar 
ve Viyanalılara hazırlanan ta
kımı görmiye gittik. Hava 
rüzgarlı idi. Saha içinde oy
nıyan çocuklann hangi kulübe 
mensup olduklarını on dakika 
sonra seçebilmek bir mesele 
oldu. 

Ne kadar cıdırJ Stadyomu 
idare edenler, hissedarlar hep
ıi spordan yetişmiş insanlar 
olduğu halde bu h ldkati gö-
remez bir hale gelmişlerdir. 

işte biz Fransızlan böyle 
bir sahada koşturacağız. Her 
köşesinde bakımsızlığın küf
leri toplanmış olan, kapıları 

yangından kaçınlmış dolapla
nnki gibi, rüzgarda iniltiler 
çıkararak sallanan ve insanın 
asabını berbat eden bu yerde 
ecnebileri ağırhyacağız. 

O yer ki duş mahalleri ağır 
rutubet kokusile işaretsiz bu-
lunur. İşte Fransızlan biz bu
rada kabul edeceğiz. 

E. $ ' 

Halk Fırkası 
Müskiratçılann Katibi 

Umumisini Tayin Ediyor 
lstanbulda bulunan müskirat 

amillerinin bir cemiyeti vardır. 
Bu cemiyet geçenlerde bir iç-
tima yaparak varidatımn azlı
ğı hasebile cemiyetin feshini 
düşünmüş ve bu hususta Halk 
fırkasına bildirmiye karar ver
mişti. Varidatsızlık yüzünden 
eski katibi umumileri Hilmi 
Beyin de maaşlarını vereme
mişlerdi. iki gün evvel Halk 
fırkası tarafından Süleyman 
Şevket Bey isminde biri (100) 
lira maaşla miiskiratçı
lar cemiyeti kAtibi umumiliği

ne tayin edilerek gönderilmiş
tir. Kendisine (50) liralık bir 
muhasip ve (40) liralık bir 
kitip te terfik edilmiştir. Sii
leyman Şevket Bey cemiyetin 
Çituri hanındaki dairesinde 
ite bqlamıı Ye amilleri bir 
içtimaa davet etmiıtir. 

Müskirat amilleri lstanbulda 
bulunan 22 amilin ayda vere
ceği ikişer liralık bir taahhnt
le bu ıeni.t bütçeli kiübi 
umumiliği tatmin edemiyecek
lerini söylemektedirler. 

r 
Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

ı 

Evinize veya ftlnlıe aiderken, aokak· 
la gezerken veya btrl.&Ue 1rörilşürken 
her hanıi bir vaka ka.rşıaında kaJabl· 
llninlı.... 

HavadLı nedir blllyoraan.ı.ı o vakayı 
derhal görebUinlııh. Bir yangın, bir 
lıatll, bir kaza birer havadistir. Ras· 
reldlllnlz vıkalıırdan erte•I günü ıra~ 
ıt.telerde aörmek lstedlğlz biri olunca 
d rhal tclefonumzu açınız ve hııvndlsl 
rautemlze haber veriniz, isim ve nd· 
ruinld de bırakınız. Verdiğiniz hava· 

dbln ehemmlyetlne göre guetemh 
mUklf.tuaı venneyl vazife bilir. 1 

Telefon numaramız: lııtanbul u 203 ,, 
tür. 

İÇTİMAI F ACIALARIN BU DA YEilllzrnLEH 
. BAŞKA TORLOSO Anadolu~aOlan 

Kaçakçı Yerine 
Yakalanan Adam 

Bergama - Bir hafta ev- , 
veldi. Çok hassas ve hayırhah 
bir zat olan fırka mutemedi 
Nafiz Bey tarafından teessürü 
ifade eden bir tezkere ile 
derdi dinlenmek, dermanı bu
lunmak üzere Kozak nahiyesi-
nin Hacıhamzalar köyünden 
Mehmet oğlu Halil isminde bir 
zavallı gönderilmişti. Derdini 
şöyle anlattı : 

- " Ben rençperim, medan 
maişetim bir çift öküzle bir 
arabaya ve bir iki dönüm tar
laya munhasırdır. Bu öküzlerle 
çift sürer, ziraat yapar, aylak 
zamanlarımda da yük taşır, ke
reste taşır, para kazanır, na
fakamızı çıkannm. 

Dün gene arabamla kereste 
tacirlerinden Hafız Abdullah 
Beyin mağazasına kereeste 
naklettim. Köye avdet eder
ken yolda Teke köprüsü civa
rında kendi köyllmüzden kom-
şulanmızdan Yusuf oğlu Mus
tafaya rastgelcim. Sırtında 
heybesi vardı. Yorgun goru-
nüyordu. Onu ta köye kadar 
beş altı saatlik yolu yayan 
yürümekten kurtarmış olmak 
için arabama binmesine müsa
ade ettim. Bir müddet sonra 
yolun bir dünemeç noktasında 
jandarmaların yolu kestiklerini 
gelip geçenlerin üstlerini, baş
larını aramakta olduklarını gör
dük. Mustafa omzunda heybe
sile derhal arabadan atladı 
kaçmıya başladı . 

Çifçimiz iş B~ır:la ..... __ ...... ______________________________________ ___ 

Bu ı Jden şüphelenen jan
darmalar arkasından koştular, 
yakaladılar ve heybesinden 
birkaç kutu cıgara kağıdı çı
kardılar ve bir zabıt varaka
sile inhisar idaresine teslim et
tiler. 

İnhisar memurları Mustafa
dan alınması Iazımgelen ceza
yı nakdiyi ondan alamıyacak
larmı anlayınca vur abalıya di
yerek bana yüklendiler, araba 
ve öküzlerimi satılığa çıkardı
lar. 

Araba ve öküzler benim elim 
ve kolumdur. Onlar giderse ben 
ne yaparım çocuklarımın nafa-
kasını nasıl çıkarının. Tarla 
sürülmek ister, onarılmak is
ter, hayıtlar genler sökülmek 
ister araba ve öküzler bir 
köylünün bütün bir sene kul-
IJandığı bir alettir. Onlarsız 
köylü çolak kalır. Hem he 

= 

koyun kendi bacağında.ı ası
lır. Başkasının suçunu bana 
yöklemek, ceremesmı bana 
çektirmek günah değil mi ?. 
Hangi kitapta, hangi kanunda 
bunun yeri vardır? .. Bana, ço
cuklarıma yazık değil mi ?. 11 

Hadisenin ciddiyeti haksız
lığın ağırlığı isticali icap edi
yordu. Hemen bir istida ile 
inhisar idaresine müracaat et
tim. Medarı tatbik ittihaz 
olunan maddenin ne suretle 
tatbik edilmesi lazımgeldiğini 
anlatmıya çalıştım. 

Bir şahsa mücrim demiye, 
mallarını müsadereye tabi tut
mıya ancak mahkemeler sa
lahiyettardır. Satmakta istical 
etmeyin, bu hareketiniz kanu
nun gösterdiği lüzum haricinde 
köylünün zararını mucip ola-
caktır. Mevsim hasebile kim
senin elinde para yoktur; elin
de para olanlar da haksızlığa 

•• 

Onun Cezasını 
Nasıl Ödiyebilir 
vasıta olmamak için müzayede
ye iştirakten içtinap ediyorlar; 
muhakeme neticesinde iadeye 
mahkum olacaksınız. Fakat bu 
ıerait dahilinde elde edeceği· 
niz paranın köylünün zararla
rını tazmin etmesine imkan 
yoktur. Mahkemeye müra
caatta istical edin. 

Araba ve öküzlerin muhafa
zasını mucibi külfet görüyor
sanız haksız çıkhğımız takdir
de idarenizin bilumum zarar
larını tazmin karşılığı olmak 
ilzere size teminat ve kefaleti 
maliye gösterelim. Diye uzun 
uzun dil döktüm, emek çektim. 
Bütün bu sözlere mütalealara 
mukabil evvel ve ahir verilen 
cevap şunlardan ibarettir : 

Kanunda muhafazası 
mucibi külfet ise satılabilir 
diyor. Teminat veya kefalet 

mukabilinde iade olunabileceğine 
dair sarahat yoktur. 

-Ayni maddedevasıtai nak
liye sahibi fiilde zimethal 
değilse de aynen iade olunur, 
diyor; onu da nazara alsanız 
olmaz mı? 

.- Alakadar olmadığını biz 
ne bilelim? Onu mahkeme tayin 
etsin. 

- Mademki methaldar ol
madığını tayine salahiyetiniz 
yok, zimethal olduğuna nasıl 
hükmediyorsunuz ?. 

Bütün bu sözlerin devami 
müddetince kapı önünde hay
kıran münadinin sesi "Efendi 
abesle iştiğal ediyorsun!" diyor 
gibi idi. Hayati 

Şu Vqk aları 
Bildiriyorlar 
V ı•J Dahiliye ve-a ı er- kileti vali, 

kaymakam ve saire gibi mem" 
leketin büyük mülki memul"' 
lannın Hilaliahmer, Himayeiet
fal, Türkocağı gibi cemiyetlere, 
aza veya reis olarak girmeleri
ni menetmiştir. 

Metozadelerin İflası 
Adanada Metozadeler ko

lektif şirketinin mahkemece 
iflasına karar verilmiştir. 

Belediye intihabatı 
Belediye intihabatı etrafın

da taşrada bu defa hususi bir 
alaka gösterilmektedir. Yeni 
Adana gazetesi her nüshasın" 
da halkı ikaza çalışmakta ve 
Halk fırkası tarafından yapılan 
müdahaleleri yazmaktadır. 

Halk fırkası erkanı Adana-
da muhtarları tazyik etmektedir· 

Mersinde de Akın gazetesi 
ayni suretle halkı müteyakkız 
bulunmıya davet ederek di
yor ki: 

"Belediye aza namzetliğine 
Halk fırkası tarafından umumi 
nefreti kazanmış bazı kimseler 
gösterilecekmiş. Şayet doğru 

ise bu adamlar memleketin 
menfaatinden ziyade kendi 
menfaatlerini düşünürler, dik
kat ediniz.11 

Gazetelerini Nasıl 
Satıyorlar? .. 
Kayseriden gazetemize bil

diriliyor: 
Bir İstanbul gazetesinin seyyat 

Anadolu muhabirlerinden bi
risi Kayseriye de uğradı. Bu 
zat hükümet gazetesi olmıyan 

Kuş Resmi Bil • 
·ecerrıız JKumbaralı Çocuk 

bütün diğer gazetelerin aley
hinde propaganda yapıyor. 
Buna birşey diyemeyiz. Fakat 
sonra valiyi, fırka mutemedini 

Bu hayvanın ye bu kuşun 
resmını yapmak istiyorsanız 
yukandan qağı doğru sıra ile 
yapılan resimleri kopye ediniz. 
Bu suretle resim yapmasını 

Doğru Halledenlerin İsimlerini 
Yazıyoruz Hediyelennizi Alınız 

30 Ağustos tarihli nusha- 1 5 - Ankara ıllah fabrlkuı " dUr-
bin tclemdre şuhe•~nde M. Reşat. 

mızda çıkan bilmeceyi halle- 6 - Kurtulut mahaUeıl Drama 

derek cevap gönderenlerin •okak numara 21 da Ali Mukadder. 
7 - BUyük crk!nı harbiyede tay· 

miktan yüzden fazladır. Fakat yare yüzbaşısı t. Hakkı. 
birçokları eşeği iyice bulma- 8 - Ankara Anafartalar caddesi 

Halk tıraş salunu sahibi Mehmet Efendi 
mışlardır. Doğru halledenlerin mahdumu Tcfik. 
isimleri aşagw ıya yazılmışbr. 9-Vda orta mektep 242 Bcdrettin. 

1().;.-Erenköy numara 6 da Galip. 
Adresleri vazıh olanlara bedi- 11-Vcfa orta mektep 707 Galip B. 
yeleri gönderilmiştir. Diğerle- 12-Tophııne Bostan içi çqme çık· 
• • 'd h • w k aıaı:.ı numara 8 Necati. 
nnın ı are anemıze ugnyara 13 - Ali Bey mahalleai tqlık cad· 

. . 

hediyelerini almalarını rica desi numara ı. 
ederiz. 14 - latanbul B. T meınun.ı lh•an Yaz tatili bitti. Evinize ve 

ı. Beyin kızı Türgin. 
l - tanbul po•ta kutuH 73 M.A 15 - Edime Sotuk çeşme karfısında mektebe döneceğiniz fU sıra-
2 - Konyada rontken mGtehu•ıaa numara 3 te Şinui B. da babanızdan size de bir 

Teriik otlu Remzi, 16 - Kavaklı mahallesinde b\lrç k b l • . . 
5 - Balcılar AsWer aokak aumara llltünde numara 7 Muammer. um ara a masını ısteyınız. 

ı teni Mu•tafa. 17 - Bilyilk Millet meclial muhaaebe 19 _ Kadıköy Hayri Barbaro•. 
4 - lzmlrde Selltln •okajında 1' mGmeyylzl M. Rauf B. 20 - Kadıköy Ahmet Fikri. 

,_;.iı.;.;.;;;;;.ı:.;.;;.;.;;.;;;;.;;;;.;... _______ .,::;.;u:;,,;:m;;.;a;;,;ra;;,;,lı;.,;;,;ha~n;,;:;ed;.;e;..;,;;M,;,;ch;.;,;m;;.;e;;;.t .;;E;,;,;m,;,;ln;;..:;B;;.. ____ ıs_-_K_ad_ı_kö""'"'"_sc_v_ım_F_at_ıh_. ___ ~..._-2_1 ___ K_' n_dıköy M. SGhcyli. 
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AZiZiN KÖPEGI 

t - ZavaJlı çocuk, k8peitni 1 2 - L,tc geliyor" Şu baline l 3 - Aı:lı, 5en çok lbillüyoraun ı 4 - Ne ıNSyliy•· ı S - Fakat bugü:ı aramaktan 
kaybettiği gtlndenberl aibtlne bak •• Seneme da.dl. bak una bb- alul aj'reteylm? eeilal .bilirim. bıktım. X.. ter 'çind kaldım. 
uyku rirmlyor. Arbk lif dlnliyec an. ok. 

görüyor. Bu gazetenin satışını 
temin için Vali beyi kandırıyor. 

Vali bey Muhasebei hususiye veJ' 
nesin den dört yüz lira veriyor ~e 
vilayet namına gazeteye abone 
olunuyor. 

Halbuki şehir mekteplerinin 
ekserisi alatı dersiyeden mab-

.. rum, halaları girilmiyecek ka'" 
dar harap bir haldedir. Mu· 
hasebi hususiyenin halka olaD 
borçları bir senedir ödenrni• 
yor. 

Diğer bir gazeteye de abone 
kaydine Jandarma kumandanı 
ve Vali delilet ediyor, hatt• 
bunun için köylüye emirler 
veriliyor. 

1.ı t e hükUmet 
böyle satılıyor ve 
brıhyor. 

gazeteleri 
böyle sat· 

Mezarlıklann Devri 
Yeni belediye kanunu mu' 

cibince mezarlıklar belediye 
tarafından idare edilecektir'• 
Evkaf idaresi birkaç güne 
kadar mezarlıkları belediyeye 
devredecektir. Bundan sont' 
mezarlıkların bekçi ve korucıJ' 
ları belediye tarafından tayiıı 
edilecektir. 

Veba 
Sıhhat umum müdürlüğündeıf
Cezair'in muhtelif limanları"' 

da veba vak' al arı tekerı-01' 
~tmekte olduğu görüldüğii"' 
den mezkür memleketin bütiiJ1 
lim-ınları müvaredabna 111011' 

1 
neyi bbbiye tedbiri konııl
muştur. 
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Gard ü k le ri mi z 

Bir Rica 
Her Tarafta Deniz Mayolarile 

Mektuplarınızın Gir- r, G e z i y o r ••• 
rnesini istiyorsanız 1 .Dülgerler mayo ile çalışıyorlar .. 
I< ı s a Y a z ı n ı z • • "-'!!-~.;-.;-:-~~1~~• 
Bazı karUerlmlı dert ve 9lklyetleriol 

anlatırken fa:r.la tafailtua gtriyorlar. Bu 

hal birçok elklyet aahlplerfne alt 
llıcktupların günlerce beklemesini intaç 
td' ıyor, Bu gibi mcktuplana mUmkOJl 

ltı~tebe kıaa olmaaım bllbaua rica 
Cd~jz. 

BiR DA y AK ŞlKA YETİ 
~n kadınım. Köyllm6SındırıtY• Uç 

•aat ıxıeaafede lblıtepedlr Bundan yirmi 

otux gün evvel köyllmll:ıı: aballainden 

liaklu namında blrlal, eakl Balıkesir 
llıeb'uau Ahmet SUreyya Beyle eşraftan 
ldehmet Bey oğlu ŞUkrü Beye alt afyon 

•ak.ıılıınnı göUiren bir köylGnllo lSnüne 

ieçerek adamcağızı kattl ve aakı:ıı:lanm 
ainu,ıar. Katil ile aakı:ıı:lann bir kıamı 
Jandarma ldarulnce meydana çıkarılmış, 
~Yeye teslim edilmiştir. Mütebaki 

&alaılan meydana çıkarmak lçiıı köye 

itlcnter Uç dört (Ün köyde kalmlJ, ve 

hiçbir kabahatiml:ıı: olmadıtı halde 

diivdllrülmü,lhdllr. K8yl1mllıden çıkan 
b• 

brikalarcla ınagolarla çalıııgorlar .. 

ır ahUiksızla bir.im allkamı:ıı: ve bu lfte 

lıt kabahatimlı olabilir ? 
Sındırgının lblştepe kllyOndea Döne 

lJSULSÜZ BlR MÜSADERE 
Fatıh'te Çırçır'da bakkal Ahmet ve 

1'tchnıet Efendilere KaragümrUk'te D8-
kü Ü ne ler caddesinde (35) numaralı fınn 

lahlbi Cafer Efendinin tablakln Mahir 
a· 
ga ( 90 ) adet ekmek götürmekte lker. 

\Jnkapanı merkezine mensup iki memur 

~arafından ekmekler ayn ayn 
•kkaı Mehmet ve Ahmet Ef. lcrin tera· 

ti! . 
erınde tartılmış ve her ekmek (3~2,5) 

d~bemden fal.la geldiği için memurler 

tarafından tera:r.ilerln bo:r.uk oldniu ld· 
cı· ıa cdllml,tir. Tablakllr Unkapanı mcr-
lı,zıne g8türülerek merke:ıı:de tartılmak
'•tın ( 40 ) ekmek müsadere edllmlttlr. 

~az.arı dikkati celbcderl:ıı:. 

ŞAKlR BEYDEN tKl SUAL 

Çocuklu mekt~b• mago ile gide,.., 

lktuıat Vekili Şakir Bey hakkındaki 
• rlyatınııı dikkatle takip ediyorum 

lıluınalleyhin ,~er işlerinden daha tat! 

tarap ı,ıcri vardır. Aaıl sermayeyi bu-

1•da bulmuştur. Şakir Bey Mudany. 

1 ~ 
Sokaklarda mayolarla geziyorlar .. . 

~iit arekcalnl müteakip Trakyayı teallllmt! 

~~ıır valU aaker1 Refet paşa Ue bera

lt bu mıntakaya memur edilmlfti. 

1 
det Paşa karargllhı latanbulda karar 

""llınc: Ş . ı_ ' a aklr Bey Edımede mUataldl 
11•ld o el 1

• sırada emvali metruke araaın-

Geçen hafta içinde Avrupanın bazı yerlerinde, bilhassa ln&iltereden müthiş sıcak dalga
lan geçti. Bu sıcaklar Londrada o kadar müthiş bir şekil aldı ki halk elbiselerini çıkarıp so .. 
kaklara deniz mayosile döküldü. 

" 1'rakyanın her kaaaba, hatta ldlyle
tlnde ·ı lıt mı yonlarca kilo 9arap kalmııtı. 
eıı•ı rn" k k. ' 

Buradaki resimler size sıcaklar karşısında halkın sokaklarda, çarşıda, .fabrikalarda nasıl 
gezip çalıştıklarını gösteriyor. 

b us Irat kanunu mev ıl mer lyetl• 

ıll}Undutu için bunlara klmae tallp 
CI il\ 
1_ uyordu. Bu ıaraplar, ecnebi mem- Adanada 115 lik Bir İnsan Konya'da 

Yeni Fırka 
~ıı~u ı f er ne aevkedllmek Ilı.ere cllzt bir 

•Ua satıldı. Bir müddet moora men'i _ .. 
İır ~Irat karı.ununun llga11 için fa:r.la ba

•nlann batında Şakir Beyi sörüyo
r~ 

8lr de Trakyanın Jıut(uhıt zamanla· 

~da dilf man iatillalle pek bitap bir 

"Ş~ lelmlş olan Trakya ahalisinden 
lllnao b "a orc:un namlle Trakya cemiyeti 

t lllına büyllk mikyasta Zahire laneal 

:ı•tılaıı,tı, Bunun mahalli ıarfı da 

~ne kadar Trakya aballabıce malla 

dit dlr. l.Gtfen bu cihetlerin de lsa.lıı 
~ aıUmkUn mlldllr ? •• 

Adana'da'' Siptilli denilen 
aebze pazarında bakkal İbra
him ağa bu sene tamam ( 115) 
yaşına girmiştir. İbrahim ağa
nın dişleri mnkemmel olup 
kuvveti yerindedir. Yedi çocu
iu olan bu ihtiyarın bugün 
çocuklarının torunlan vardır. 
Kendisi ile ıörfişenlere evlen
miye niyet ettiğini söylemek
tedir. 

~N POSTA" NIN Tefrikası: No 2g :o':t~AL~=~ 

Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAD GELİYOR 
........ Kime karşı Madam? 1 hadiseler, bizi onun hareki· 
-. Kocama karşı. bnı tetkike sevkederse hiç 

kar- .Sözlerimde hiç kimseye • m~t:essir. olmam. En d~ğru 
c~ Şı ıtham yoktur. Ben sade- d~~uncenız neyse açık soyle-
h,;d~eni de hayrete düşüren yınız. 

ıseleri zikrediyorum. Raul sordu: 
8etrand dedi ki: - Size bazı sualler tevcih 

llıuhKocamla benim aramdaki edebilir miyim? 
el abbet büyiik bir tecrübe - Şüphesiz· 

t\'te . 
"a sı geçirmiş değildir. İzdi· - Büyük pederiniz vefat 
hitcınıdan sonra ben onunla ettiği vakit, Mösyö Gersen 
.-·· Çok seyahatlere gidiyordum, Paris'te mi idi? 
.unıcu b ben enim kocamdı. Fakat - Hayır. Biz Bordo'daydık 
'b' onun hayatına dair çok Katerin'in telgrafı iizerine er· 
ır tey bilmem. Binaenaleyh, tui fiba teldik. 

İbrahim ağa yanm saatlik 
bir mesafeye hiç dinlenmeden 
gidip geri dönmektedir. 

Daha garibi şu ki İbrahim 
ağa ötedenberi itiyat etmiş 
olduğu yirmi beş dirhem içki
sini de her akşam almaktadır. 

Dinletecek derecede şark 
musikisine de aşina olan İbra
him ağa ara sıra ıarkı ve 
gazel de okumaktadır. 

- Nereye indiniz 1 
- Büyük babamın aparlı· 

manına. 

- Zevcinizin odası, btiyük 
pederinizin istirahat ettiği o
daya uzak mı idi? 

- Çok yakın. 
- Zevciniz ölünün başında 

bekledi mi? 
- Son gece, benimle nö

betleşe bekledi. 
- Odada yalnız kaldı mı? 

Konya, 11 ( Eylül ) 
Serbest Cümhuriyet fırkası 

Konya merkez ocağı idare 
heyeti bugün Doktor - opera
tör Muhsin Faik beyin riyaseti 
altında teşekkül etti ve tesçil 
muamelesi için vilayete müra
caat etti. Fırka binası ihzar 
edilmiştir. Memleketin tanın-

1 açıktı, anahtan ben aldım ve 
şöminenin üstüne koydum. Ba
bamın defninden sonra noter 
dolabı açmak için anahtan 
oradan almış. 

Rual elile kuru bir hareket 
yaparak söyledi : 

- O halde mösyö Gerse
nin o gece bu vasiyetnameyi 
açmış olmasına hiikmedilebilir. 

Bu sözler üzerine Bertrand 
isyan etti: 

- Evet. -Ne söylüyorsunuz? Bu, kor-
- Odada M. Montesyönün kunç bir şey. Onun bu işi yap-

evrakını koyduğu bir çekmece bğını ne hakla iddia edebili-
veya dolap var midi ? t yorsunuz? 

- Bir dolap. Raul cevap verdi: 
- Anahtarla mı kilitli ?' -Çünkü M. Gersen, Lilbon· 
- Hatırlamıyorum. da, Fameronla buluştuğu gece, 
Katerin dedi ki: , bu vesikayı dosyaya koyması 
-Ben hatırlıyorum. Büyük için yirmi bin frank verdi. 

babam öldüğü vakit dolap - Peki, · bu sahtekarlığı 

Sanşın Ve Esmer Meselesi .. 

Hangisi Sevilir, 
Hangisile Evlenilir 
Sarışın Kızlar 1' Kloş Rop 

Bundan iki sene evvel ( 18) 
yaşında bir kız " Erkekler sa
nşınları sever ,, isminde bir 
roman neşretti. Bu roman çok 1 

muvaffak oldu, çok sabldı ve 
tabii etrafında birçok gürültüler 
kopardı. 

t 
I 

Hakikaten erkekler aarıım
lan mı severler? 

Bu sual etrafında hayli tet· 
kikat yapıldı, birçok mütalea
lar yürütüldü ve nihayet ıu 

ı neticeye vanldı: Erkekler aarı
şınlan severler, fakat esmer
lerle evlenirler. Bu netice iki 
tarafı da tatmin ettiği için 
umumiyetle doğru olarak ka-
bul edildi. • 

Bence böyle umumi bir kaide 
koymak doğru değildir. Y almz 
bugünlük bildiğimiz hakikat 
ıudur: Sarııınlar esmerlerden 
esmerler sanşınlardan daha çok 
hoşlanırlar. Mütezat tiplerin 
birbirlerine karşı olan cazibe
leri daha kuvvetlidir. 

Gene bugün bildiğimiz ha
kikatlerden birisi şudur ki, sa· 
nşınların güzelliği muvakkat 
ve çabuk geçicidir. Ekseriyetle 
doğurduktan veya otuzunu 
geçtikten sonra sarışın kadın
lar ıolmıya yüz tutarlar. 

Sanşınlar narin çiçeklere 
benzerler. Ufak bir hastalık, 
biraz yorgunluk onu derhal 
yıprabr. 

Buna mukabil aanşınlar 
gençliklerinde daha cazip, dahn 
güzel olurlar. Tabiat onların 
çabuk ıolma kusurlanm bu 
suretle telifi etmiştir. 

Sanşınlann güzeli azdır, fa
kat çok caziptir. Hele göz, 
kaş, saç ahengi içinde tam 
manasile bir içim su denilecek 
kadar cazip olan sanşın güzel
ler pek çoktur. 

Hanım Tegu 

mış ve nafiz zevatından mü· 
rekkep olan bu teşekkül bele
diye intibabatına iştirak ede
cektir. Namzetlerini tesbit ile 
meşguldür. 

Kendilerile temasa geldiğim 
muhalefet erkanı intihabab 
kazanmaları ihtimalinden kuv
vetle bahsediyorlar. Aza mik
tarı söylendiğine göre (1300) 
kişiye baliğ olmuştur. • c. 'f. 

Bu robun etekleri tabii su
rette ve kloş halinde iner. 
Üst kısım, etekten ayndır, bir 
nevi yelek şeklindedir. Kollar, 
beyaz dantelalarla süslenmiş
tir. Etek tercihen siyah krep
lerden intihap edilmelidir. 

, -=:::; TAKVİM =. 
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Arabı 
20·Rebilllahar-13d 

• Val.&t-Euni•Vatot1 

Güneş 11.15 5.89 
Öile 5.47 12,10 
ikindi 9.20 15.43 

Rumt 
I - Eylül - 1346 

Va\.;ıt-fu.ani· Vaatf 

Aktam 12.- 18,23 

Yataı 1.33 119,~7 

lmaak 9.33 5-57 

1 niçin yapmış olabilir? 1 ıonra, Radikatelin etrafında 
_ Evveli bu vasiyetnameyi . dolaşmıya mecbur oldu. 

okumak ve sizin, yani dola- - Buna nereden hiikmedi
yısile kendisinin aleyhinde yorsunuz 1 O benim yanımdan 
olan maddeleri değiştirmek biç aynlmadı ve daima beraber 
için. aeyahat ettik. 

- Hayır, daima değil. O 
zaman zevciniz Almanyada bir 
seyahat icat etti. (Ben bunu 
hemşirenizden öğrendim.) Hal
buki Almanyaya filan gitmedi 
ve Sen nehrinin öte tarafında 
yerleşti. Kilböfte oturuyor, gece-

Fakat vasiyetname be
nim aleyhime değil.. 

- İlk bakışta böyle göril
nüyor. Vakıa hemşirenize daha 
fazla hisse bırakılıyor amma, 
bunu telafi için size de albnla 
tazminat veriliyor. Fakat bu 
altın nereden geliyor? işte 
Mösyö Gersenin kendi kendine 
sorduğu bu olmuştur. Ne olursa 
olsun vasiyetnameyi cebine 
koydu ve altının sırrını ifşa 
eden melfuf vesikayı da teda
rik etmiye karar verdi. Fakat 
bu vesikayı bulamadı. İki ay 

leri ~itişik ormana geliyor, Voşel 
ananın kulübesinde kalıyordu. 
Gece yansı kayanın arkasın-
dan duvan atlıyor, şatoyu zi
yaret ediyordu. Bu ziyaretler 
faydasız oldu, çünkü ne albn 
tozun sırrını, ne de kendisini 
bulamadı. 

(Arkası var J 
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6 &ayfa 

• • 
iKi AZILI HAYDUT 

Ürküp ( Husuai) - Oı-t:ahi
sar denilen bir köy vardır ki 
burada bir cinayet olmuştur. 
Yaşar isminde bir köyln, ah· 
IAksı,z olan kız kardeşini ter- ı 
!<ettiği için. t'lnİflesillİ lldiir
müftiir. Y .:ışar, bu cinayeti• 
kalmıyor. Öt t"de, beride bir 
hayli kanlı iıler de yapıyor, 

mahkemeye veriliyor ve 'n 
HJDe hap•e mahkttm etliliyor. 
Ba karar, gıyabi verilmiıtir. 

Yeni Bir Köroğlu 
Y apr dağlarda ıezmek· 

tedir. Oralardan jandarmayı, 
mliltantiji tehdide kadar iti 
aabyor. Fakat bu adamın 
• ziyade dikkat ettiti feJ, 
mMUIB imanlara llifmemektir. 
Yol da b.miyor. Bu hal, Ya· 
pra t..eccllh kuandınyor. 
Ortahiurhlar Y qan sıyanet 

ediyorlar. 
Bir müddet sonra Nevşehir 

hapisaneainden yine böyle bir 
kız kardet cinayeti ile idama 
mahkum Mustafa ile birkaç ar
kadaşı firar etmiştir. Yaşar ve 
Mustafa arkadaş oluyorlar. 

Fakat köylüler, bu dostluğu 
iyi gözle görmüyorlar. Çünkü 
onların nazarında Yaşar temiz 
Mustafa kirli ve kanlı bir 
canidir: 

Halkın bu adama bu derece 
büyük teveccüh göstermesinin 
diğer bir sebebi de, onlan bağ 
bekçisi tutmak külfetinden kur
tarmasıdır. Çünkü Yaşar, bağ
larda, geceleyin h\rsızlık yapar
ken kimi görllrac öldfireccğini 
bildirmi~tir. Bu ihtar üzerine o 
havalidc ne bir hırsızlık olmut, 
ne de bir yabancı sima röriil
müştiir. 

Bu hal böyle devam eder
ken Mustafa ile Yaşar, bir gece 
Mustafanın Nevşehirdeki evine 
geliyorlar. 

Kasabada Bir Şayia 
Hadise derhal şayi oluyor. 

Eşltlyanm bazı evleri basacak
ları, hap!saneyi boşaltacağı ku
lak an kulağa fisı!danıyor. Esa
sen hadiseden mahalli jandar
ma da haberdar olmuştur. Ge· 
ce yal'l&I Mustaf anın evi .kuşa
tılıyor. 

F aknt hiç kimse Yaşarın 
Mustafa ile beraber olduğunu 
bilmiyordu. 

Dışardan içeriye, teslim ol
mak için yapılan ihtar üze
rinedir ki ilk ateş bqlacL. 

Cehennemi Bir 
Miisademe 

Haydutlar Halkın 

tikten sonra 1ıelebilmitlerdi: 
Bu sırada bir adam em 

üstiine atladı. Ve ancak o 
zaman bu adamın Yaşar oldu
ğu anlaşıldı. Eskiden başça

vuşluk etmiş olan bu adamın 
atışındaki isabet te bu suretle 
anlaşılmış oldu. 

Teslim Oluyorum •. 
Yaşar dışan fırlarken "tes

lim olduğunu" söylüyordu. Bu 
bir hile idi. Çünkü jandar
malar içeri girmek istediği 
:zaman Yaşar haydudu derhal 
tabancaya sarılmışb. Fakat bu
na vakit kalmadı. Yediği kur
ıunların tesirile ölü olarak 
yere yıkıldı. 

lçemin Manzarası 
Eve ginldiği zaman Musta

fanm, aldığı kurşun yaralarile 

Zahire Borsasında 
Tasarruf 

Ticaret ve zahire borsasında 
bütçe açığını kapamak için 
memurin kadrosunda tenzilat 
yapılacaktı. Bir aydanberi 

devam eden müzakerelerde 
muhtelif projeler konuşulmuş, 

en nihayet bütçe müvazenesi

nin memur çıkartmak suretile 
değil, tasarrufab saire ile te
min edilmesi tekarrur etmiştir. 

lngilterede intiharlar 
1929 senesinde, İnpterde 

( 4,980) kiti intihar etmiftir. 

Bugün 

MELEK sinemasında 
Methur bpanyol murannly .. l 
(LUPE VELEZ n (Garl Kooptır 

KURT Şarkısı 
filminde 

ibret Gözü Önünde .. 

daha evel öldilğil aulaıılmıp. 
Maamafih evin etrafına çetrilen 
kordon, içerde daha bafka
lan var zannile bir mftclclet 
muhafaza edilmİf, sonra bu iki 
şerirden başka kimsenİll m&Y. 

cut olmadığı anlaşılmııtır. 
Kaymakam Raci bey, bir 

kurşunun aıynntıaı ile hafif 
serette yaralanmışbr. 

Bir Muharebe Gibi.. 
O gece, denilebilirki Nevşe

hir adeta bir muharebeden 
çıkmışb. Müsademede Y qar 
iki bomba atmıştır. Resimde 
görtilen F ertekli Halil Ç&VUf 
Yaşan tepeliyen jandarmadır. 
idari ve inzibat kuvvetlerin 
g6sterdilderi yararlık halk fl:ae
rinde çok iyi teıir bırakmıt\ır. 

Raııp lllıaml 

Birinci sınıf terzi 
Hazır ve sİparİf üzeri.De IOD 

moda kadın elbisesi yapaa 

birinci sınıf bir ecnebi terzi 

it anyor. Beyoğlu 1620 şu-

muraya müracaat ediııi%. 

Professör Anjel r 

~~~e~~~J 
Eau programı llllkll••• • Ora· r 

mw lali • kitabet - terc:lae- au· 

haberab ticariye - tetebbu. 

Denler3ıı•ıfa &Jnl-t " lııaftad 
4defa Yerilir. Birinci aınıfıaa1btıSllr:ı 

ikinci • Gçüncll 111ıufua 4 liradır. Mün 

erit dersler için ıeraJt ayndır.Hanımla 

lçla &Jfte& ıı:aaaıılar nrdır, Prote.3r 

Anjel 2J Hnellk tecrUbeU n Tlrk· 
çenla klnhUna .alnftır. lıtanbl'da 
Bahçekabt Erhıfrul ••i•za•ı kartı· 
ınada Kuab1an Ham. 

Biçki ve Dikiş 
MEKTEBi 
BEŞiNCi SENE 

lılaarlf Veklleti celllcalnln mlauıle· 

, 

Sinema Sütunu 
Akhisarda j 
Köylülere Boş Kağıtlar 1 1 
imza Ettiriyorlar•• .. ı-r~------------------t 

Akhisardan yazılıyor : Ka- f f y İk• H 1. zamız dalıillndeki bllt\mum ç çe aşıyan 1 o ıvut 
kaylerin mulatar ve heyeti ili- B 
~~:~::.~ie":ı::: J:.:!:· uradaEsrarlı Bir Şebi 
kumandanı Necati B., k~yma· · 

kam, ve Halk Fırkuı tarahn- Da h v d K· ı . 
du boı klğıtlara imza ettiril- a a r 1 r ı ç 
miştir. 

oıd~;::ı: .. ~~ıır': Tehlikelerle Doludu 
lanna kartı, yeni gelen kayma-11 

kamdan memnuniyeti mftt· 
ir bazı ıeyler yazılacaktır, ce
vabını vermiflerdir. 

Bqveklletia itidal ve sakb 
ltavıiye ettiği fU SU'ada, ua
yiti tesise memur zabıtanıa 
buna benzer daha birçok ha-
reketlere ön ayak olarak nl
fmlanm istimal ettikleri ft 

Birçok san'atklrlar içia bir Buruı, bqtan başa es 
ıaye ve bir dtbıya cenneti doludur. EYierine muayyea 
addedllea Holivut, diğer bir retlerle rbilebilir. Bu es 
noktai auara göre ~k telı&- hikmeti nedir, bilir misiniı 
keli bir yerdir. Kadın, kumar ve kaçak 

Bu aan'at mamureamin yanı Amerikada ıerbeat ka 
bquula lyle bir ıece bayatı yoktur. Kumar fiddetle y 
vardır ld korkunçtur. Adeta ikinci br. iç~ ~açakçılıiı İM v 
bir Holiygt demek llzım · hutalııı ııbi mficadeleye 

Halk fırkuı mutemeclile el • 
vererek hillh kanua valıf•a· 
lan hususuna nuan dikkati 

bu semtin evlwi aldn ı;: ruzdur. itte bu it memaui 
0

_,_ • ... • 
18 e • Holiwt aibl bir saa'at yu~ _., ..... . 

D1Re8 19teadıgt zaman duvarlan vanında d-L--tl t-Ll'k } 
celbe deriz. 

Akbiaar karilerinDclen 
MelıFMt $inal 

Bira Fiatlan 
Arpanın kilo•a ( 4) kW'llf& 

kadar indiği halde bira fiatla
nnda hiçbir dn,kilnlnk yoktur. 
Bom on ti f abrikuı, yeni mah
sulün çıkmlf olmasına raimen 
bili (15-20) kuruta arpa al
dığını dermeyaa ederek fiat
larda tenzilit yapmak istemiyor. 

Bunu gören bayi ve acenteler 
bu bu.1usta müıkirat inbiur 

idaresine ve Maliye vekiletiae 

şiklyette bulunmuflardır. 

Maarif Tayinleri 
Ankara 13( Husul )-Buna 

liaeai tabüye muallimi Huacli 
Beyin refikua Zehra H. Bana 
kız muallim pıektebi Tlirkçe 
stajyerlifine; lstanbul l~ İlld 
mektep muailimleriadea Neri-
m• Abf H. Samsun im orta 
mektebi beden terbiye.ti 
muallimliğine; Konya ikinci 
ana mektebi muallimi Leman 
hanım Geyve ana mektebine, 
Geyve ana mektebi muallimi 
Naciye hanım Kütahya ana 
mektebi muallimliğine, Nevfe
hir orta mektebi dikit mualli-
mi Nefise hanım Zonguldak . 
orta mektebi dikit muallimliği
ne, Kadıköy Gazipaşa ilk mek
tebi muallimlerinden Necdet 8, 
Ankara Gazi muallim mektebi 
ilk kısmı eliti muallimlijine; 
Bolu orta mektebi riyadye 
muallimi Fatma H., Bolu kız 
muallim mektebine; Balıkesir 
muallim mektebi sabık mual· 
limlerinden Kasım B., Kabataı 
lise•İ fizik muallimliğiae tayin 
edilmişlerdir. lzmit orta mek
t'°bi Türkçe mualli•i Şaziye 
H., ilk tedrisat emrine veril
miıtir. 

ZA Yl-Nafua kltıduııu, uaaf cfbdamr.ı 
luker takereal çalchrcbm. YealabU 
alaeatım ealdıl.ııla htlkmn yektur. 

Kadir otlu Yanu 

• .... L:n • • -Ldil ı ~ er, cwı e 
rı-eruu t.., · eder, mer- dola bir ablakatzhk yu-·~ 
divealeri bybehar. l'lcut bulmasına sebep oJm . ;/ 

(Da•at.J>, ı.mial BfirdGthh ........ Şl_.,. kacar ... e.J 
abau • ...... • •unfıJı openaluı 1•smlfbr. S.. lliellciuı~ 
.. rkalı flt5mlerla huuliyeti olduğa için hariçte ea neflal oldu 
ittifak ecWea f&J'lular, kurdeleye geçince aefuetlerini kaybetllyorll' 
(Dav.tel), itte bu mahzuru izale edea yepae aan'atkirdar. 

* Son Posta'nın Bilmecesi .f' 

Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 
2 3 4 5 6 7 8 g 10 •• 

'iri 
~: 

Eşkiyanın ateşi çok muaz
zamdı. Fakat Mustafanın evi 
böyle ciddi bir ablukaya ta
hammül edecek kabiliyette de
ğildi. On jandarma, 4 polia, 
kaymakam ve jandarma ku
mandanından mürekkep olan 
abluka heyeti cansiparane bir 
surette ileriye ablıyorlardı. 

llivetek: FOKS JURNAL half
huar fÜunu ve SAİNT GRANl

ve MARGUERITE MOREN 
tarafından ( T er•ine l>Gaya ) 

Fran•ııca •6ı)ü Sketch .W hm biçki ve cl1klt mualliıual KLIO -=-""""""---==------~ 

Bomba Patlamadı 
Bütün kaza halkı da bir ta

rafa yığılmış, bu vahşetli maa
zaraya bakıyordu. 

Bu sırada Y qar denilen 
canavar pencerelerin birinden 
~'l&nya bir bomu fırlattı. 
müthiş bir giirl)tl ile patlıyan 
bol!lba, ç~k tOkOr rtırGltl 
yapmakla kaldı. Burada kaza 
kaymakamı Rad B. eliıu:le 
tabanca ile evin kapıaııda 
durmuı, jandarmaları tetYik 
ediyordu, bu aarada Nitdeclea 
de bir mil..tar jandarma s.t_.. 
ıaifti. Bunlt1r mu!elef, it bft. 

PEK YAKINDA 

SOHll Kili 
BEITY KOMPSON tarafında 

MAVROMATI ea aoa Franaaa n ı,.ııt 
bir uıule teritkaa ~drlı etmektedir. 
Ame11 dikit Mlealer bir malı :sarfıacb. 
•• bllmlyealw it .. a" ıı:arfıada laeadNe 
ile tayylSr tuvalet laalinl 15trenebUlrler. 
Mektepçe nrilea dlploır.alar Maarlf 
Veklletladea kabul •• tudlk oluaur. 
Dersler TeorlaleYYel lptlduıada b~a· 

1 

caktır. Tallplerla Be1etl-'da F.Ur;;.a 
cadd .. lade Bot. apartuaaauua 1 htoi .. __________ ıll katıada S au•aralı clalrere her ... ,_ 

12 " 1·5 • luıdar mllracaat etmeleri. 

Vahan M. Koçyan 
MAHRUKAT DEPOStJ 

Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve maden 
T .. .J.. Kılıç AH pqa Çıracı aokaiP 

wyuane: N. 22 - ao Tel Beyoğlu 175l 

SON POSTA 
0Y1D1, Sl7aat, Havadla ve Halk suetea 

idare ı lataa~ul, Nuruoaaı..U,. 
Şeref aokajı 35 • S7 

Telefoaı lata.bul. 28S 

Posta kuhuu ı l.tanbul • 741 
TeJıral ı lataabul SON POSTA 

ABONE FİATI 
T0JUdYll - ECNEBi 

14111 •• 
150 " ...,. " 
150 " 

ıs.. 

l~ 
" 

27Qt .... 
1400 " ... " 
JIO " 

aeı.. e.YNıll ...,. v.0-. 
......_.._ • ......, .. .ımnu.. 

Taşdelen Suyunda 
Tamirat 

EYbf iclare.nıce Tqdelea 
•yunda eauli. tamirat Japb· 
....... lrararlAfbı'Wıufbr • .,.. 



htuıatçJar Divanı Alide Hesap Veriyorlar. 1 

Süpürge Tohumunun Vesika İle , 
Sabldığı Günlerde ••. 

oli Hırsızlığından Milyonlar Yapanlar Kimlerdi ? .. 
~ meb'- R...., .. , dlfünceaile •ariç ile keli 11111- Saluk mzına bma Yerdiii 
Peata kolileri üzerinde J&• ameleai yapıyorduk. cevap ta tudur: 

IW iatimaDere, dalavere- Hayret 1.. Şükrl B. ap11çdr - Bu, ura meaeleai. yapı-
4air- eanlup mal .... ,.._ siylli19rclu. Çtillkl Ra- r .. mlncullarm derece•e 

lielki ~ arkad..... &'iP beyin fU: bağlı idi. ~ çolr 
~o~ hakikatleri hatmatb. - Beş kiloluk paketlerle old~ man maya koauhr, 
~ada, harp içinde sah- <lahilde de mühim miktarda o mra macibince sevkiyat ya
~a, indis arahtdnm- koli sevkiyllb yapılınışbrf ilıta- ) pılırdı. Tabii müracaat az 
"ir ı a ikinci " liçünc:D n kUŞ1aaada Şlkril bey .a.ü- ı olun~ araya koy•ya )jMlılll 
. deki tahsiyetlerin çe- nü değiştirmiye mecbur oldu J<almudL Bu .u:etle filnde ar 

eri ....,lann bütün \·e dedi ki: vagon aevkeder~ık. 
--.-·eri he,nimde bir geçit - Mfthim miktarda aev,lô- Anlaıal~n! .reıs buıDn ha-

Y•pıyonlu. 1 ; at yapılmamışbr. Gllnde an- ı are..._•'tü Şllol Beye half 
~ tlplıe etmem ki baz1 cak bir iki paket kabul olun- perdeden ikinci bir sual daha 

biyllderinia müzahe- DJliflW. "Ordu: . dil~:..· 

1 
o.._._ B. n_•• 'dar . · - SU'aya nayet e ~ı-,. laatta te.ıvikile yapılan • ._....,. - ncJI ı esınm __. tR pldığı. 

...... L.:-0 klanm zenain 1 le birçok 1evkiyab olmuştu. ne ftYlld • Y-akmz ya L.:.....ı... 
• -\' •- na aır m a• "• ~uır 

: 1 Şttkril B. - Bilmiyor um. ! ikiyette buluauldu mu? 
El. a babrladlkça bütnn si- işitiyorsunuz ya.. Şükrü B. • _ Ortada fikiyete 1tehep 

· sanıldığuaı hissede- ı bir tanftan ftZİfeai oldaiu olacak birşey yoktu ki 1 ••• 
B.a ~ vaziyetten bir pm · ~leri bilmediğini taylerken, Hay sicli Şükrü Bey hay .•. 

I 

BUMBARA 

.tlektepler AÇlll_y•. Çoalg\lllU mektebe 

hşı.ke• ~ • IMlflmnıı olmalıdır. 

T8Amlf iPı mMtlaka 

KUMBARA 

~. K..t.ra çocuğa h"'1 tasarrufu 

öğretir bern de bir istikW hazırlar 

TÜRKiYE· Jş BANKASI 

~ btly8ılrleriaclen biri- lii- br.,._ •lllırtefem ..,_. D3aen dalaftreleri, yapdmı ni- ""° 

a..beet.mş ..: .:~ wuamakta çe- 1ıayetm .w istimalleri, 1unn- ft1 1. J 1.11 Ku·· ıçe k K •t, 
._ Siplııe t.laumanun Ye-- 'anmiyo~ Cevapı.n. flyle lıklan fU dakikada il • 'ô urşun, arpı 

ile latıldlp p ıtınlertle devam elti ı sap Sultan bile duydujw. ~e • • • 

-............ :.==:, ~.: :..:..::..= ::-mn:_.~·..:t=: Uzunköprülülerpınnç saç ve çelık saç 
F' iyow? ···hi IOnDUŞtum. :; tnk.. .. r4iy;= lberine Afyonkara- Vekarlı Bir Te- •• b . 

_l!.alcat.. bu - l>enim fU ·~ Rapp B. - ......... W- hisar meb'usu Salim B. arka- h .. y l m u a y a a s 1 • 
ladeee gevrek bir ) ~-- _, __ ._ d-L!h 1- li 1 ---M .ordu! za ur. aptı ar 
t.._ı akla k be- OUlllA UlilCa. AIWI &O •u- ( qmnz fU •uau T - .. • b • 

• nnatm mULa ı:·ıtai ••• , ... \eL, .,. - Plymda her koll iç, . U~nk~.P~Ü -:- Bugün Tnr- u t u n 1 D 1 s a r 1 tlaıişti. EYBUZ. Fakat Hi»eltilli 91y1e 1 .. kw:ap kadar ptıı- l ıyenm butun vıliyet ve kaza-

.. 
umumı 

~ içinde poata kolileri il- .ef, krü ba ...__8 1 l9Jl gıptebahş olacak vak'a M••d•• ı·· v.. d • 
lttınde i' ılan idi ticaret Lif ui)GI 11 r:Jllb. Şii Bq Ufpıköprüde oldu. ll ur ugun en• 
k k Y r g • Şutmi B. - Menedildi de- ı e buyuracaklar? I Tzunköprü s. c. fırkası 
'dalkavukların •ilyon)ar medim, tahGit edildi, dedim. Sabık nazır buau da hiç 1 ~Y ti .d . t f1llClim U 100 kilo karpit, 500 kilo k~ brpn ft eh'adı ıuhteHft-
)t m~ sebep olmUf, bu Çftnkü nakliye vesaiti yuktu. tereddüt etmeden iDkAr etti l :~:ü~e a~:;ec:: bir mi~ ele piri~ •e çelik ~ pazarbkla m6bayaa edileceğinden talip-
~~ mce apartımanlar ya- Şimendiferler alrmyorlanll. ve sadece: • ktedildi. Günün Perşembe lerin eb'adı görmek lıere her l(ÜUl müracaatlan ve % 7 ,5 te-
~, ~ Rfahet gecderi Burada l'eis, ea m alacak - Koli aabldığmı bilmiyo- r hw, yani Uzunköprü'nün minatı muvakkatelen1e 22-9-000 tarilainde saat 10,30 da Gala-
-· ~ıp ed~. mli aormuştu: rum! dedi. Fakat bu cevabın 1 aftalık Pazan olması ha- tada Mlbayaat komisy011t1nda ı..ı....ı.n. 

fic.1~u\j abık nazır Ş&krl - Harice g&aderiecek ko- pek giilGn~ olduğunu hisset- reWle ka.aba çok kalabahktı. 
ltt b r--\\n ka d b haki- liler mOracaat aıraale lllİ aev- miş olacak ki şunu da iliveye l i!ofiarafatan gelen lraylülerle 3 000 d t •• •• 
... ıi inkar "::.k~en°ç~~ t:.cliliyonluf? lüzum ııördü: ~·~mıdııa':.tan e!:ıab~ ' a e supurge ve 

Ş ve fU cnabı verınışti: Şikrü B. \iraz tuhalaıb. -Yahu ~ YCStkalannm ı aıi mr..---d n · t 14 t 10 000 d ı b 
lıiı...o -k Da 'lilde koli muamele- Çünki reis bu aali, yapılan .atıldığllu işitmiştim. 1 clnte.r":ıiİ: b~~ ~nçliğ: ' a et ı• J• et ıçagı""' 
~ ~dU-ı~qbk. y aimz, ~ f. Ji i9tiee•llainin . maluiyetini işte, lzri kababatindea •ü- bitap edm Şlkri hyilt nwtku-

Gc.iu İlle para .-.aıı rrqbnllak makvdile a.nıuttu. ,.. diye buna derler. ı:u, belediye namzetlerinin ya- Tütün inhisarı umumi müdürlü-
y aı·ından Sonra: &bak Hariciye Nazın Ahmet ı:=ea: ':di>;.'":~il': 
'-.t ~- beyİll .... takip etti. ğünden: 
,,esimi Beyin Pek Mühim İfadelerini Okuyacaksınız! n cok ".'nfhndı. n ~dı ••wı weot ftÇlıll. 1.a adet Eılirae ..., llipftrıe 

--==""'"'===~~- j'~ÇI ~ ı..:.~ • 10.000 mt jilet lıoçajt ~ almacağmdmı taliplerin 
~=-=-====--== J . ytbde yedi buçuk temhaab muvallbteleri ile 20-~930 cumate-

Baytar hı.bibi olmak istiyen ,.zı..-:::ı~ 2:~~ ~.::- ro,ao.ı.G.ı..tııia .. ı..yaatkomiayoawıda .,..,_ 

t• Mm'a memleketin balnanı _ ----------- - --- - --Lise mezunlarına ~:-ad;::. doi:..:ıı::: 
~ l onra Serbest Cümhuriyet fırka-
( üksek baytar 111ektebine bu sene 40 lise mezunu ı nm doğumUD• ~e- yapacağı 

.l leri anlattı. Ve biçbir bv-
llacak tır. Mekteııin ahsil müddeti sekiz sörnestire , etin hakkın tezah&rüne •e-
~ l ep- olı:ak i.tilaıbata ..ıa-

p leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır, lt/;":.!:.ı.a:.~tıZ:u"Z. 
harçlıgıv mekf ep tarafından verilir. J aprl afalnltl sumyordu. 

• Nutuk •y8fUID çolc ~.,kan tikiimetin thamıan ıslah ve çogtJ altılmasına fevka- ummkaprülüler., avaziıe bit-
J " l ği uman binlerce ballan 

e ehemmiyet vermesinden dolayı baytari tababet ~ ~ sedası uranköprftyfi tit-

sl ı etti, -. ela Wlı yapaea-
t egıw · nde gençle rin istikbali temin edilmiştir. } -ı- emüt, ke•• 8ikind 

'(.t.a.._ . tt vakarla d:ığ. I :lı. 
-..;:~tlerclen Talip olanlann rA.I mwafua mektep tenis• elleuldS. K-.ı ~ lıemea • U:amtrap.&1e yeni fJrka teı-
~ _ •ektepte kalabilecektir. l ılıtmı ibial etmiftir. Fırka f)e-
~ .... .ı.rı: Jediye intihabında muhakkak 
: - U.. "l• ....sfp .. ..._, ' dı ıH+ =m•' • mektepta me:aua ·bmk. kuan-.ktw, 
t - T&rkiye cümburiyeti teLaumclan Hhm•ak, A H. 
1) - YqJ 18 den qajl " 2.; ten yubn olmamak, Ahçı Ve Ganıonlanm 
'-.._&lalı&•••• 'dı U ';• a'ı • 'b ' Muayenesi 4 ............... ., WW.'--ı 
a - U.. ............... Betecliye cloktorlan ~ ft 

C ._ Nil.. tullıerelwW, ,...., .. lııer ~ayda ,.,.a. 
b - Poli.ıa mmddalr .._GW ........._ w akta olma sıhhi m•yeneJıeri.. 
il :- Dert atlet lmrtvm:a ~- fı"Jıafl..-, ., baş'a1D1flardır. Ahçı " 
~lıYarak latanbulda Selimi) !de Ylbek Beytar mekteW Reı o it.ğüne, vilavetfenle ı · tWOnlar iter gün m laza.-
~ , '1w~e ••wwt t tmeli«lrler. d• . torlara müracaat _,.,. 

~ltıu ~~•~be kabul olunanlar laimıeti mecburiyelerini ifa e , - ne c 1 
• 4 -

1 
• "k sı -hat raporu almak mecbu-

'1t veçhlle bir teabhlHname yereceklerclir. ri)Jwndt-dirler. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrükler için alınacak 826 çeki odun ile a0500 kilo 
mangal kömbrllne aleni mD.nakuada Yerilen fiyat haddi ı&yık 
slrllfmediiindet1 aynı ıerait clalDliıade müukauya devaa 
olunmak üzue 20-9-930 Cuma.rteai sant oa dörde talik dildiji 
ilin olunur. 

fstanbul defterdarlı
ğından: 

Duba intan mmıabsse, ...... av Yersi
ı..i ınüdürlüiünün balıke• müzayede mewküae 
methal olarM: yapal•ak '575 lira kqifli ahtap 
tlubla 1ı.,..1r arf ...,#'e nriinakmya konmUf
blr. Keşif Ye farln•me wti ...... iste,enler 
Defterdarlık he,'eti f~yaine ıelmeleri Ye 

mün;-ka~,'4 iftiı-ak edecelderia de 730 lirahlr 
ten1inat para Ye)'• _.•tuplmı1e teklifnamele
rini 17 eylül 930 çarşamba giina saat ıs te 
Deftenf arhkt~ münakasa ve ihale komisyo
nuna vt :r.:?len. 



8 Sarfa SON P.OSTA 

DANTOS HASAN Dl MACUN 
BiR HARİKAI SAN'AT OLUP 20 KURUŞTUR. DANTOS dİf macunu dİf]erf 100 sene yqabr, çiiriimekten vikaye eder. Dişleri ind gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kana" 

maktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefessühab ve ufuneti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mani olur. Afpzda ıayet lltif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder 9t 
ağızdan ~lecek her türlü hastalıkların ıirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliii alır ve birinciliği diplomalarl& musaddaktır. En büyük mükafab ihraz eder. Altın madalye Yf 

nişanlar alnlıştır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine bqka bir marka ftl'İlira almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dit müstahı.andır. 20 kuruttur. 

( ......__.. VAP_URL---"AR 1DOKTORLAR 
Seyrisefain 

TRI C AL CiN E (Kaşe komprime çikolata!.) 

TRICALCINE Pudre ve granüle 
OPOTHE RAPIOUE ( Granüle ) 

bklan. zafiyet, ti 
pnluk, hamile ..,e t:I 
v•e• kadınlar, 
cuklann netri~1 
lanaa kartı en -

ılr mukavvldlt• 

KABIZLIK Sul.HAZIMKaraciğer vebabfekhastalıklanndahamileMAZON MEYVA Tozua1mak pek nafidir. Mer 
------------.. kadınların ıuyamnda deniz tutmasında vaların ekseri havassı nafii' 

Merkez acentesi: Galata köp- sını camidir. Kolay bir bazım, rahat bir uyku temin e..J __ - ricuda latif bir ferahlık verir. Bahçkapı'da Zaman, hmirde Moreno Margunato ecza depoSI> rü ba~ı-ıda Beyoğlu 2362. Şube UCI" ,. .. 

acente•i: Sirkeci' de Mühürdar Umumi deposu: Babçekapı it bankası arkasında Mazon Bottorı ecza deposu. Büyük ıitesi 120 kuru1-
zade hanı altında Tel. İıt. 2740 • 

1 Trabzon birinci 
postası 

(Cümburiyet) Vapuru15 Ey
lül pazartesi 12 de Ga
lata nhbmından kalkarak 
İnebolu, Samsun, Gireson, 
Trabzon, Rize'ye gidecek ve 
dönüşte Sürmene Trabzon, 
Görele Gireson, Ordu, 
Ünye Samsun İnebolu Zon
guldağa uğrıyarak gelecektir. 

Hareket fiinü yük kabul 
olunmaz. 

lzmir sür' at postası 
( Gülcemal ) vapuru 15 

eyJiiJ Pazartesi J 4,30 da 
Galata Rıhtımından kalka
rak Salı sabahı lzmice varır 
ve Çarşamba 14,30 da İz. 
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Ayvalık Sürat Postası 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
içki bulunur. 
Servis · mü kem mel 
F i ati ar mu te dil dir. 

ÔGLE VE 
AKŞAM 
YEMEKLERİNiZi 
istasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındadır. 

Istaiıbul ithalat güm
rüğü müdürlüğünden: 

Adet 
6 

10 
1 
1 

f 4 
1 
1 

g 

22 
2 
2 
1 

ı 

ı 

Nevi Marka 
Sandık l Z.F.A.O.M 

" Z.F 

" A. c 
" E.F.P 

" H.F.I 
pYal 

" s 

kap 

" 
" 

Sandık 

kap . B.A 
adet B.L 
parti 

Kilo Cinsi eşya 
30 ipekli pamuklu mensucat 
1CO. Ekle aalih Felemenk peyniri 
81 Demi raptiye 
50 Gramofon pllk 

1104 Tehi tife 
50 Mısır 

45 ipek çizgili pamuk men.su· 
cat parçaları 

575 Benzin 
2741 Petrol 

1 l Muturin 

205 Madeni makine yağı 
l 2 Müstamel bakır sahan 

7 Kuru inek derisi 

Mahallinde bilvezin sağlam 

olarak teslim edilmek üze· 
re poraelen telgraf fincanı • 

Zarafetle İstifadeyi Mezcediniz 
Cihanşumul bir şöhreti haiz 

MANDELBERG 
arka müflonlu yeya müflonsuz (yün astarlu) 

en mükemmel empenneabilize 

PARDSÜLERİ 
lıe kadın ve çocuklara mahsus PALTO, 
MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en 

müntıllıap çeşitleri 

Yalnız 

Galata• da Karaköydo Börekçi fmiıı itti· 
aaliadeki mahallebicinin üstünde 

Ekseliyor 
BOyUk elbise fabrikasıeda bulunur. 
Hanımlara mahsus muhtelif renklerde 

deri taklidi ve Po de Peş · 

Trençkotlar ve Muşambaların 
En müntaha eşitleri dahi vardır. 

(Mersin) vapuru t6 eylül 
salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

...................... 5500 adet Kimyahananede mevcut 

-----.Q 
Mersin sürat postası 

(KONYA) vapuru 17 Ey
lül çar ş a m b a 11 de 
Galata Rıhtımından kal
karak Çanakkale , İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alaiye, Mersin'e 
gidecek ve dönüşte Taşucu, 
Anamur, Alaiye, Antalya, 
Finike. F etlıiye, Küllük, jz
mire uğrıyarak gelecektir. 

Çanakkale'de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

Badema Mudanya posta
larımız İstanbuldan saat 9,30 
da kalkacaktır. 

Köprüde Kadiköy - Haydar
paşa iskelelerinde kiralık 

kulübeler ve havuzlar dahi-
lindeki lokanta mahalli 
Köprüde Kadıköy - Hay

darpaşa iskeleleri mahallin
deki karşılıklı iki kulübenin 
seneliği altı yüz on lira ve 
havuzlar dahilindeki lokanta 
mahallinin ıeneliği altmış 
lira bedeli icarla ayn myrı 
talipleri uhdesindedir. Faz· 
!asma kiralamak istiyenlerin 
16 Eylül 930 salı günü saat 
on albda Levazı\D müdür
lüğüne gelmeleri. 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektepsokak No. 

35 muayene ıabahtan akşama 
lradar. 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

ANADOLU 1iaG;.ın 
Cunıartesi 

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

sun, Ordu, Gireson,Vakfıkebir, 
rabzon, Sürmene ve Rize)ye 
gidecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen• 
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

A YD iN 15a:;rın Pazartesi 
Sirkeci'den hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, 

ve Cideye azimet ve avdet 

edecektir. 

T afsilit için: Sirkeci Salonu 

karşısında Mizan oğlu ban No 

2 'f elefon İst. 354. 

Alemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postaaı 

Bülent ·~ E;.~i Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhturiından ( Zonguld:ak 
nebolu,Ayancık Samsun, Ordu, 

ireson, Trabzon ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Miiracaat mahalli : lstan
bul meymenet bam altındaki ' 
yazıhane Telefon fstanbal 
1154 

nlim6ne şişeleri 
11 Bağ 3349 Tel halat 

10 Ton Tehi mukavva kutu-Transit-
2 kap 431 Mazot 
Ballda muharrer on sekiz kalem eşyayı l 7-9-930 tarihinde 

İstanbul lthallt Gfimrilğil sabf komisyonunda bilmüzayede satı
lacağı ilin olunur. 

erkek • Leyli Ye nehari 

Istikl81 Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıftan mevcuttur 
Ku: ve erkek talebe ayn kaaımlarda ve ayn teşkillt 

dahilinde idare edilmektedir 
TALEBE KA YDl~A BAŞLANDI 

Talep vukuunda tarifname gönderilir. 
Şehzadehaşı Polis merkezi arkasında 

Telefon: l.tanbul 2534 

, 

y~:buOu .... ya bun\A 
Müvellidülhumuza sayesinde istihzar olunan (BİOKS) dif 

macunu, diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır ve ağııl 
güzel bir koku verir ve mikroplarını öldürür. 

Emvali metruke müdürlüğünden: _______ _ ____ _ 

Sahlık nısıf dükkan 
Rumeli hisarında Alipertek mahallesinde Hisar caddesinde 

eski 57 yeni 95 numaralı dükkanın altı hisse itibarile hazineye 
ait üç hissesi, bedeli dört taksitte ödenmek iizere 700 lira 

bedeli muhammene ile 18+.930 tarihine milaadif perfembe 
günü saat 14te pazarlık ıuretile icrayi milzayedesi mukarrerdir. 

Taliplerin %7,5 teminat makbuzlarile lıtanbul Milli emlik 
müdüriyeti sat11 komiıyonuna mOracaat eylemeler. 

Ali ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Ulftmu Aıiyei ticariye Yüksek kısımlarında mukayyet tale

benin 25 eyini 1930 tarihine kadar tecdidi kayıt ettirmeleri ve 
aksi takdirde sınıflara kabul olunmıyacakları Hin olunur. 

HİÇ BEKLENMEDlGI BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGlN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PIYANKOSU BİLETİNi ALiNiZ 
0~~~5~ 11 Teşrinievvel 1930 dadı 

BÜYÜK İKRAMİYE 40000 LIRADIR 

SütverenFOSFATLI 
anııelere MALT Hülasası kullanııı,; 

Her eczanede satılı' 


