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HERGÜN N~SROLUNUR 
S O N PO S'T A Halkan ptüdtir: Halk bununla görür J 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla işitir. 

1 SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla •Öyler. 

K FmKASI MF.RKEZİNDE ISLAHAT iÇiN ALTI KiŞiLiK BiR 
ENCÜMEN İÇTIMAA DAVET 
EDiLDi TENKİTLERiN TETKiKiNE 

BAŞLANILDI 

Duruşmadan Müsbet Bir Netice Çıkmadı 

Tahliye Talebimızin Kabulünü Şim
di Ağır Ceza Reisinden Bekliyoruz 
SON POSTA'NIN EVRAKI, IZlıdRLI ARKADAŞLARIMIZIN EVRAKI iLE BiRLEŞTiRiLMEDi 

Davalar lzmir'de Ve lstanbul'da A~ Ayn Görülecek 

:::::ı; 

Tecrübeleri Bitirmeden Atina 'ya Gitmeyiniz 1 

..., 
g 

Dehlizlerinde 
Bu iıim albnda cumartesi 

gününden itibaren 
bqlıyacağımaz 

Yeni tefrlkamııı: t•lhln tlmdl:ye ka 
- ü.ir kalan aayfalanndaa ahnmlfhr. 
JçGncll Oımaanı• kadaa dUtmanı oldu
ia ıablttlr?... Niçin? .• Bu ad1111t, birçok 
kadınlan boJdurup denize atbrmıftlr? •• 
Niçin?.. Birinci Mahmuttan kendiatne 
mlru kalan cüceleri, aaı:endelerf bir 
'l\Uddet aaraydan uıllklathrm•fk- ; 
·,n&haro onlann araıından aynlmllllUJa 
,.tlamıttar, Nlçln1.. Bu eaaJlere telrt-
camaa cevap yerecek ve mWıt•em 
'kuyac'41anmıza bG:y6k falrlmb Fitnat 
!-anamı, nUktedan tlatlftet efcacliyf, 
Hakim ~lr Raa.fp Pat•)"I da huaud 
hayatlarile rıater~ekttr. 

l !~!!i~:~ 
~Son Posta 'ya Mahsushı - Aman; elinde o kalem ıae ıeziyor? Sillh tqamanın yuak 

ı !duğunu bilmiyor musun?, 

• 
BERLERI DER-iÇ SAYFAMIZDA 

CEDILMIŞTIR.. LÜTFEN 
Y APRA~I ÇEViRiNiZ-

- = 



Halkın Sesi 

Kabine Nasıl 
Kuvvetlenebilir? 

ismet Pft kabinealAI zafa ut· 
.. atan bazı unaurlar vardır. Baı· 
vekil kabineaini z.ayıfLttan bu un· 
surlan ortadan kaldırarak kuv
vetlenmek anu ve ihtiyacındadır. 
Bu hususta karilerimiı.in fikirle· 
rini atrenmek istedik. Don mu· 
harririmizin ıörilttütü kimaelerin 
mütalealan ıunlardır: 

Remzi B. ( Cerrahpaşa'da, 
Nakşi sokağında 17) 

- Adliye ve lkbsat vekil
leri değitine lamet pqa ka
binesi kunetlenmiş olur. Se
bebi malumdur. Adliye vekili 
hakkında çok teyler söylendi 
ve yazıldı. Vekil B. bunlara 
cevap 'bile vermedi. İktısat 
vekiline gelince, bir buçuk 
senedir p:ıüsbet hiçbir İfİ g8r
medi. Bu iki vekil kabineyi 
çok zayıflatmııtır. • Avni B. ( Şehzadebaşında, 
F eyziye caddesinde 16) 

- İsmet paşa, Fethi beye 
nazaran sistem itibarile daha 
ileridir. Bununla beraber ka
binesinin yalnız fimendifer hu
susunda programı vardır. Bu 
kabine daha geniş ve etraflı 
bir iktısat programile çıkmalı, 
kabinenin Adliye, İktısat, Ma
liye elemanları değişmelidir. • Kirkor Pekmezyan Ef. (Top-
hanede, Boğazkesende 1) 

- Suyu üfürüp te içiyorum. 
Korkanın: Siyasi fikir söyliye
mem. 

- Sen Türk değil misin? 
Türküm , Türkiyede 

doğdum. Fakat siyasi fikirler 
söyıeyip başımı derde soka-
mam. 

* Fadıl B. (Beyaı:ıt, Nizamiye 
caddesi 48) 

- 1smet Paşa siyasi ha
yatta uzun müddet kuvvetli 
kalabilmek ıçın hiikümetten 
çekilmelidir. Onun daha fazla 
yıpranmasına taraftar değilim. 
Çünkü, şahsen onu severim ve 
muvaffakiyetini isterim. Şimdi
ki arkadaşlan arasında Adliye, 
Maliye, iktısat vekilleri mu
vaffak kimseler değildir. Ken
disi çekilmezse, bunları çeksin. 

Tiyatro Ve Sinemalarda 
Yeni Tertibat 

Belediye temaşa yerleri için 
bir talimatname hazırlamışbr. 
Bütün tiyatro ve sinemalarda 
birer sigara salonu bulunması 
ltızumunu sahiplerine bildir· 
miftir. Bntihı sinemalarda ya
nından iki tona kadar su de
posu bulunacaktır. Sinemalar
da ve tiyatrolarda seyyar sa
bcıhk memnudur. Oyunlar 
saat 23,5 ta bitmiş olacaktır. 

DABILI 
H.Fırkası 

[ Bat tarafı ) lncl sayfada ] 

bu eaaslan bir proje ha
linde meydana çıkaracak-

Duruşmadan Müsbet 
Bir Netice Çıkmadı 

br, ve müteakiben proje fırka [ ea, tarafı ı inci sayfada J bapamak ~eredir. Hizmet ve 
divanında tetkik ve kabul celi- Yeni Amr refiklerimizin mu-
lerek hemen ulahata beşla- Maamafih bizce mesele bu harrir ve mes'ul mildlrleri 
nacakbr. noktada bitmiş de.ğildir. Ceza mevkufen ağırcezada, Halkın 

Içtimaa Başvekilin riyaset I usulü mu~akemele.rı • kanununa Sesi refikimizin muharrir ve 
etmesi ihtimali çok kuvvetlidir. göre tahlıye talebıml%e taallUk mes'ul mildtırn de gayri mev-

Halk fırkasını idare edenler 1 eden ret kararı hakkında ağır k f 1 k Asli ahk . 1.... .dd' u o ara ye m eme-
ıl t - '-·u d 'kinci kıs ceza reıs ıgme , ı ıanameye 1 • • • 

yap an en.M.ı er en ı - taalluk eden kısım hakkında smde muhakeme edilec~klerdir. 
mının vergilere, inhisarlara Muhakemeye cumartesı ırtln& 

11 k ld w ö ü da istintak bAkimliğine müra-mütea ı o ugunu g rm ş- başlanacaktır. 
F ''- b k h k ~ caatla itirazda bulunabiliriz. lerdir. aKat u ısım ü u- lzmı'r, 17 _ Halk fırkua 

· · kik d' itte buııün vekilimiz irfan mete aıttir, ayrıca tet e ı- tarafındau yapılan nftmayişler 
lecektir. Emin Bey bu noktaları temin 

Saffet B. Ankaraya Gitti edecektir. hakkında müddei umumilikçe 
O · d · k" A" tahkikata başlancb. Ankara, 18 (Telefon) - Halk mıt e enz ı gır ceza 

fırkası katibi umumisi Saffet B. reisliği muhakemenin başla- Nümayiş esnasıDda Halk fır-
~karaya geldi ve gelir gelmez masına intizaren tahliye tale- kası erkanından Şevki Bey 
ismet Paşayı Çankayadaki köş- bimizi kabul ederek arkadaşı- nutuk söylediğinden yann 
künde ziyaretle u:ı.u~ müddet k 
1arü1tü. Bu dyare~e büyük mızı vazifesi başına iade isticvap edilece tir. Aynca 
ehemmiyet verilm~ldedir. Meb'ua edecektir. hükômetten nümayiş ıçın 
akını devam etmektedir. 

Hırsızlıklar 
1 - Y enipostane 6nünde 

bulunan Postahaneye ait mo
tosıklet phsı meçhul tarafından 
çalınmıştır. 

2 - Beşiktaş vapur lake-
lesinde mahallebici Kortİf 'in 
çırağı Demir, ustumm 50 lira 
ve sair eşyasım çalarak bç
mışbr. 

3 - Şehremini'nde oturan 
Guraba hastanesi kapıası İs
mail ağanın evine hırsız girerek 
2 elmas yüzük, 4 takım elbise 
ve sair eşyayı çalıp kaÇIDlfbr. 

4 - Küçükpazarda oturan 
Hilseyin efendinin eYine hırsız 
girmİf ve 30 lira, elbise, ten
cere ve ıaaire eşya çalınmlfbr. 

Bir Cinayet 
Asmaalbnda Hriato'nun sa

bun fabrikasında çahşan Arif, 
Tahtakale'de oturan Halim ile 
alışveriş yiizünden kavga et
mişler, Halim susta:b çakı ile 
Arif'i böbreklerinden ve vücu
dünüiı muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralayıp kaçlDlf· 
hr. Arif Cerrahpaşa hastane-
sine kaldınlmışbr. 

Sirkecide Bir 
Cinayet oldu 

Dün gece saat 22 buçukta 
Sirkecide Ertuğrul otelinde 
oturan seyyar ağızlıkça Seyf et· 
tin ile Demirkapıda oturan 
karpuzcu Ramiz ealddenberi 
aralarında mevcut bir mesele
den kavğa etmişler. Seyfettin 
bıçakla Ramizi ağır surette 
yaralamışbr. Seyfettin yaka
lanmış, Ramiz Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

DAVA ISTANBULDA müsaade alınmadığından nn-
G Ö R O L E C E K mayişçiler aleyhinde idari 

Dün bir muharririmiz lstan- davadal açılmışbr. Hizmet ve 
bul müddei umumisi Kenan Yeni Aınr sahipleri yi1z elli 
Beyi görerek ( Son Posta ) ya dokuzuncu madde mucibince 
ait davanın, İzmirli arkadaş- ağır cezaya verilecektir. 
larımıza ait dava ile birleşti- Seydik8y nahiye m6dilr6 
rileceği hakkında deveran eden Aliettin B. Serbest fırkanın 
rivayetin ne dereceye kadar nahiye ocağı tctkill için ve
doğru olduğunu sordu, Kenan rilen beyannameyi kabul et-
Beyin verdiği cavap şudur: medi. 

-" Selim Ragıp beyin da- Halka nutuk vermek Uzere 
vasının lzmire nakledilmesine Denizliye giden Haydar Rnştii 
ve davaların tevhidine şimdi- B. nutkunu söylemeden avdet 
lik hiçbir sebep yoktur. Cü-
rüm ayrı, failler ayrıdır. Yalnız ~~tmiştir. 

cürmün mahiyeti birdir. Mü- i T u z ı a d a B ı· r 
dürü mes'ulünüz lstanbul'da 
diğer gazeteciler İzmir' de mu- c· Old 
hakeme olunacaklardır.,, ınayet U ••• 

Maamafih müddei umumi 0·.. T zı , d kah · M 
B h k · · ,,,n.,. b un u a a vecı us-

• mu a cmemızın ne lt....... aş- /1 f-'".c. f d" b" b .1 hyacağını tasrih etmemiştir. ua e en ı ır ta anca ı e 
ALEYH 1 M t Z DE AÇILAN Kılkış mübadillerinden Yusufu 
DA VA MÜHiM BiR ALAKA zorla evine götürmek istemiş, 

U Y A N D 1 R D 1 . . . cevabı ret alınca tabanca ile 
Gazetemiz aleyhinde açılan Hört defa ateş ederek genci 

dava şehrimizde çok büyük öldürmüştilr. Katil kaçmışhr. 
bir alika uyandınmşbr. Te~e- Vak'a müddei umumiliğe ve
fonla, mektupla, telgrafla ve rilmiştir . 
bizzat ziyaret suretile teessn-
rümüze iştirak eden ve dava- o e v ı e t ı m t i h a n l 
mızda bizi teşvik edenlere çok 
müteşekkiriz. 

Bundan maada avukatlar 
nezdinde hakkımızda çok te
veccühkir bir cereyan vardır. 
Cazetem.izin fahri avukatlığını 
yapmak üzere miiracaat eden 
ve bize yardım teklif eden 
avukat sabık Adliye nazın 
lsmail Sıtkı, Ali Şevket, Or-

. han Mithat Beylere alenen 
teşekkürü vecibe biliriz. 
İZMİRDE MUHAKEME 
BAŞLAMAK ÜZEREDİR 
İzmir, 18 - Matbuat davası 

Verecekler 
Maarif Vekileti balen ilk 

mekteplerde müstadem mu
allim muavinlerinin Devlet 
imtihanına tabi tutulmalarına 
karar vermiştir. Türkiedeki 
muallim mikdan (5-6) bindir. 
MAARİFTE TA YINLER 
Mübayaat komisyonu katibi 

İzzet B. Galatasaray kısmı ip
tidaisi hesap memurluğuna; 
Sebahattin Ali B. Aydın leyli 
orta mektep Almanca mual
limliğine tayin edilmişlerdir. 

S. Fırka 
t Bat tarafı 1 lnei 1ayfada J 

Kirmastide jandarma balnk 
kumandam imamları, hatipleri 
çağırarak Halk fırkuı lehinde 
rey verdirmek için camilerde 
vaiz ---1 • • Jwn:...: .. ~llllCJenm emre~-· 

Bunlara benzer daha bir
çok telgraflar gelmiştir. Ser
best Cnmhuriyt fırkası inti
hap mücadelesinde hükumet 
memurlarının bitaraf kalma
lannı müdafaa edecek ve bu 
müdahaleleri mecliste protesto 
edecektir. 

Serbe.ıt fırkanın iktıaadı 
meseleler imünasebetile de 
izahat verirken ismet Paşanm 
bazı hareketlerini tenkit et
meleri tabiidir. 

Bir Adam Kan
sını Yaraladı 

Aksaray' da oturan İbra
him Hakkı efendi bilasebep 
zevcesi Saniye hanımı bıçakla 
ıol kolundan yaralayıp kaç
mıştır. 

Polis Divanı 
2 inci ıube başmemuru Ha

tim Enveri Beyin riyaseti al
tında başmemur Mahmut ve 
merkez memuru F ahrettin Bey
lerden miirekkep Polis divam 
dthı faaliyetini bitirmiştir. 

Polis divanı bir ay zarfında 
500 ü mütecaviz Polise mtıte
allik evrakın tahkikabnı bitir
miş ve bazı Polislerin tecziye
ıine karar vermiştir. 

Avrupa'ya Gidecek 
Talebe lmtihanlan 
Maarif, Adliye, İkbsat, Na

fia vekiletlerile Harita umum 
mlldürltiğü tarafından Avru
paya gönderilecek talebenin 
müsabaka imtihanı bugün sa
at dokuzda Yüksek muallim 
mektebi salonunda yap~mış
br. imtihanda İstanbul Maarif 
emin muavini Fakir, Lise mü
dürlerinden Celal Ferdi ve 
usulü tedris muallimi Osman 
Beyler bulunmuştur. 

imtihanlar: Tarih, coğrafya, 
ruhiyat, terbiye ve ceza ders
lerinden yapılmıştır. 

20 eylülde riyaziye, koz
moğrafya imtihanlan 22 ey
ltılde usulü tedris, Almanca, 
Fransızca, İngilizce ve tabii 
ilimler imtihanları vardır. 

Dolu Yağdı .• 
Bu sabah saat bire doğru 

şehrimizde şiddetli bir yağmur, 
Bakırköy taraflarında da dolu 
yağmıştır. Bereket versin çok 
sürmemiştir. 

Günün Tarilıı 

Hükumet Meclise 
Teklifini Y apb 

Ankara, 17 (Telefon) ·- B. M. 
M. nin feykal&de lçtlmaııuı an.
dilecek olan llyilıa bufGn alqam 
ilzeri Heyeti Yekilede tetldt. •• 
MeeJU heyeti umumfyeslne arae
dilmlftir. Uyiha mWI paranın JU
kanya dojru lmtlcladına m&nl ola
cak tedabiri lhtf.a ediyor. Ba
aym ıs inde tetkik eden mütebu• 
eıs heyet te tasvip ~tmlttir. 

Fevkalade i~mada B. M. Mec:· 
lisine bGkimet tarafından anedl
lecek bqka hiçbir tedbir yoktur • 

Bazı gazeteler tarafuıc!aa net
redilen iatikru, yeni evrakı nak• 
tiyenln ihraca •eya mecJiete fırka 
vaziyetinin mukayuesi havadisleri 
tamamen asılsızdır. Esa1en mad
del kanunlyede de bu arahat an
ı.,.ı.... Hlkiimet maD noktai naz.a
rını mecliate iz.ah edecektir. 

Kanunda naevzubaba olan di
poziter banka Osmanlı bankasJdır. 
kanunun derpiş ettiği vazifeyi ho 
banka yopaca~tır. 

MİLLET MECıJsl REl.sf 
ZİYAFET VERDi .. 

Di1n •ktam Kl:r.:ım Pata tarafuııdaa 
saraydaki clalrei mah.usalannda VlyalHl 
sefiri Hamdi Bey ıerdine bb ıdyafet 

verilm1ş, bu ziyafette Hufclye Vekili 
Tevfik RUştG, RlyasetJcUmbur kAtibl 

umumlıl 'Tevfik, seryaver Rllıuht, Sil
reyya (Tokat), Tevfik Ktlmll ( lıtanbul), 
Mitbat (Marq) Beylerle ~ Naili P .. 
ve refikaları Hammefcadiler, Vuıf Bey 
(İzmir) bulunmutlardır. Avusturya sefiri 

de ziyafette meduven hasır bahuunuıtur. 

KAZANÇ VERGfSI SABiT 
ESASLARA iSTiNAT 

EDECEK 
Ankara'da 1931 se.nesl b8tçesl ha• 

zırhldan için Maliye ve diier vekllet• 
lerde tetkikata devam edilmektedir, 
Kazanç vergisi lçln maliye müfct• 

tişlerl konr.eslnde haı.ırlanan esaslar 
bir llyih• •linde bu sene B. M. M. ne 
Terilecektlr. Bu llyihaya göre verghıba 
takdir aalihiyetl memurlardan alınacak 
ve verginin tarhı, sabit csular ve 
değişmlyecek kıymetler üzerine lstlnat 
ettirilecektir. 

ÜÇ HOCA BURSADA 
TEVKİF EDiLDi 

Bursa, 17 - Şehrimizde birkaç 
rün evvel tevkif edilen üç boca• 
dau biri, müheyyiç işaattan dolayı 
mahkemeye verilmiş ve ağır ce
zada mahküm edilmittir. Diğer 
ikisi de birer ay hapse mahkQm 
edilmiştir. 

KANUNUN METNİ 
1715 numaralı Te 11-6-930 tarihli 

kanuna zeylldlr. 

1 - Hllk.Omet Türkiye CGmhuriyetl 
Merkez Bankuı kaauuunun Bankaya 

36 ıncı maddesine tevfikan 14 llncll mad
deslle bahşettiği •allhtyetl k8rf1hğı A1bll 

veya filen başa bat Altına kablH tah• 
vU ecnebi d6vlzJ mllbayaa ct•ek llzeN 

ihtiyat ena1u na.ktiyulndeo lbtlyaç ye 
16ı:umu kadarını tedaril• çıluınoak n-

retUe btlmale mesundur. Bu auretle mi
bay H edtleeek cNhnıı:d... Daraç edilu 
evrakı naktiyenln kuplıj1 olmak Uure 
evrakı n&ktiyenin dcfo:ılteri olaa ıs... 

kada mubafua edUip mu11haavan te
davülde bulunan evrakı naktiyea• 
piyuaclaa çeldlmeainde Ye babasında 

kullanıhr. 

Merkez bankasınm teesaüeünO 
müteakip ltbu dövizler •e bu 
bapta yapılan muamelat bütün 
vaıidat ve masarifatile beraber 
dipoziter banka tarafından merkeı 
bankasına devredilir. 

2 - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

3 - Bu kanunun icraın:ıa Mr 
liye vekili memurdur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Namzetliğini Koyuyor 

- -
lı Guetedler -Basan Bey, bizi niçin çajırdın? l 
Hasan Bey - Ben de belediyeye namzetlitlml 

kOJt11oram. 

2ı Gazeteciler - Hangi farka namuıa? 

Huaıı Bey - Ben müatakilim. 1 
Sı Gazeteciler - intihap olunaısu ne ya-1 - 4ı Ha•aa Bey - Yalım flpl ~ 1 

pacabın? adam lan da sGpürtecejim. 
Huan Bey - En ziyade tamlfatla upqacatım. 

detu, lek• 

"' • 



19 Eylül 

Her gün -Yeni Nesil 
İnanmak 
istemiyor ... 

M. ZEKERiYA 
Geçende kari sütununda bir 

nıektup çıkb : Herkesin taz
Jik albnda bunaldığı bir devir
de "boğuluyoruz, hava isteriz,, 
Y~ım yazdığınız: zaman ce
lareti medeniyeniıe hayran 
olnıuıtum. Fakat cesareti mede-
niye gösteren, hakkı ve haki
lcati söyliyen ağızlara eski za
lllanlarda hep kilit vurulduğunu 
21Srdüğüm iç.in, hürriyet deni
len şeye inanışıruza acıdım. 
Ren, ne zaman hürriyetten 
hahsolunsa, yanımdakine "inan
llıa, kanma, aldanma., derim. .. 

Memlekette söz söylemek 
ihtiyacı vardı. Fakat herkes 
eski bir itiyada tebaan "Aman 
hava,, demek için ağzını aç
lllaktan korkuyordu. O sırada 
Fethi Bey yeni bir fırka ve 
Porgramla ortaya çıktı. Prog· 
ranu içerisinde hürriyeti mat• 
'buata geniş bir yer veriyord~ 
Alkışladık. İki fırka azalan da 
Yek avaz oldular. "Evet, tek 
fırka muzırdır, hürrilyetten 
relen zarar ne kadar büyük 
olsa, istibdattan gelecek zarar
dan daha küçüktür,, dediler. 

* Ne ilA .,. Hepimiz sevindik. r akat bütfin bunJara rağmen 
Znıirde halkın yapbğı nüma-
J!şi anlatan yazılar da ve 
hükumetin otoritesine mu-
halif görüldü ve bu satırlann 
Yazılması tehyici efkin mu
cip~i&, dendi, ve gazeteciler 
tevkif edildi. 

Halle berşeyi yüksek sesle 
ister ve bağırır.. Bence bu ne 
De i.htilAI, ne de tehyici 
tıfkiarı mucip bir harekettir. 

• inanma, aldanma, kanma, 
diyen karie hak verelim mi ? 
e~ ııesil, hürriyetin geleceğine 
•1r türlü inanmıyor. Yirmi sene-

lik tecrübe yeni nesli bedbin 
)apnuş, bir ttirlü inanamıyor. 
~Ürriyet denen şeyi elile tutsa 
fine inanmıyacak .. 

Hayır, inanmak, Cümhuriyet 
~ demokrasi ile idare edildiğini 
b titün aleme ilin eden 
İr memlekette hürriyete inan

llıcuc lazım. Bizi kurtaracak 
0~n hürriyet imanı ve bu ima
llın doğuracağı hakiki hürri
~ettir. Hürriyetin lüzumunda 
latar edenler tatbıkatinda ak
~ini iltizam etmezler. Ediyor
I --~ hürriyete iman etmeme
trllldendir. ---

Mevlanzade Öldü 
Adana, 18 ( H. M.) - Yü

~UHik listeye dahil olanlardan 
t\'l.inzade Rifat Halepte, 

( liacı İsmail ) de m1Sırda öl
lbfillerdir. 

Son Posta - Mevlanzade
ll' .._ltt ölümüne ait haber Urfa 

'1hahirimizden aldığıam tel
Rtafta da teyit edilmektedir. 

fık Mekteplere 
Tehacüm Var 
Ankara, i8 (Telefon) - Bu 

(tıe ille mekteplere tehacüm 
tlt.tladır. Geçen sene ilk mek
tplerde 445000 küsur talebe 

:::~·· Bu sene 000000 ni te
uı edecektir. 

~eisicümhur Hz. nin 
Seyahatleri 

~n~a, 18 ( Telefon ) 
atı elSicümhurun cumartesi l>-: İstanbuldan hareketle 
ı.~ı :-- a Ankaraya gelmesi ta
~llk etmiştir. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: 11- Herşegden Şüphe Edenler* 

1 - Şüphe bet keşfin, her ihtiraın ve 
her yeni fikrin anasıdır derler. Şüphe etmi-

yenler, herşeye inananlar, safdiller, aptallar 
tecriibesiz<firler. 

2 - Herşeyderı tGphe edenler daima 
hakikati aramak ihtiyacındadırlar • Onlar 

hergün yeni feyleJ' ketfeder, yeni ıeyler 
öğrenirler. 

3 - Fakat herşeye inan.aolar bayatla
nnda mütemadi hayal sukutuna utramıya 
mahkılmdurlar. 

•• •• • 
BU6UNUN TELGRAF HABERLERI 

Fethi Beyi Ada
naya Çağırıyorlar 

Adana, 17 (Hususi) - Bak .. 
kal, manav, demirci ve saire gi .. 
bi esnaf teşekkülii namına F et
hi bey Adanaya gene davet 
olundu. Bunlar Adananın im
halinden dolayı beyanı teessilr 
etmektedirler Bugünkü şekle 
nazaran belediye intihababnda 
Halk fırkasının kazanacağı 
anlaşılıyor. 

Meclisin toplanması dolayı
sile Ankaraya gidecek çiftçi 
heyetinin hareketi tehir olun
du. Borçların tecilini meb 'wı
larm Mecliste mevzubahs 
edecekleri söyleniyor. 

Salô.hattin 

Antalyada 
Antalya, 17 (Hususi) 

Serbest fırkanın Antalya mü-
messili Burhan B. geldi. Bin
lerce halk tarafından karşılan
dı. Hemen teşkilata başlandı. 
Halkın tezahiirab emsalsizdir. 
Belediye intihababna hararet
le ittirak ediliyor. Halk fırkası 
her gün namzet değiştirmekle 
meşguldür. 

Ziga 

Aydında Belediye intihabı Dün Başladı. 

Emin B. Kaybediyor •. 
Aydın Halkının Siyasi Terbiyesi 

Takdirle Kaydedilmelidir .. 
Aydın, 18 (H.M.)- Belediye • Halk fırkasının namzetleri 

intihabı başladı. İntihap encü- de bir ve nihayet iki mahal
meni, evvelce tt,şkil edildiği leden başka bir yerde rey ala
için bittabi kamilen Halk fır~ mıyacaklardır. Şehrin bu üç 
kasmdandır. Fakat Serbest mahallesini istisna ederseniz 
fırka buna rağmen büyük bir her yerde Serbest fırka kaza-
mevcııdiyet göstermektedir. nacaktır. 

Rey verenlerin temayülüne Aydm Halkının intihapta gös-
ba.karsanız, belediye reisi E- l terdiği siyasi terbiye tayanı 
min B. sadece ~e~d~ mahalle- ı şükrandır. intihap safhalarım 
sinde nüfuz salıibıdır. her kün bildireceğim. 

lzmir' de Tevkif Edilen Arkadaşlarımız 

Bugün İstintak Edilecek 
t 

Arkadaşlar1mız hakkında Ağır 
Hapıs Cezası İstenilmektedir 
İzmir 18 (H.M.)- Ağır ce-

1 bi Asır muharrirleri hakkında 
za reisi Hasan bey (Hizmet),, h°ürk ceza kanununun 69 un
ve ( Yeni Asır ) refiklerimizin cu maddesi deliletile 159 un
tevkif kararma yapbldarı iti- cu maddesinin matufu lehi bu-

Manisada razım reddetti. Reddin esbabı lunan 168 inci ve 161 inci 
Manisa, 16 (Hususi) _ iz- mucibesinde arkadaşlanmıza maddelerinin ikinci fıkrasının 

d · kuf tevcih edilen filin devlet ve tatbikini istemektedir. mir hapisanesin e mev 
hükumet nüfuzunu kıran ve Bu maddelere nazaran hiz-gazetecileri ziyaret ettim 

Gazeteciler namuıa Hizmet · hüldlmet asayişini bozan suy· met ve Yeni Asır muharrir-
gazetesi başmuharriri Zeynel fardan olması kanaatı zikredil· lerinin üç seneden aşağı ol
Be!iıim bey suallerime cevaben mektedir · mamak üzere ağır hapse 
bana fUlllan söyledi : Mliddei umumi, Hizmet Ye· ayrıca alb aydan iki ııeneye 

- Tevkifimiz kanuni de· 
ğildiı. Biz gayri mevkuf olarak 
pekila muhakeme edilebilir
dik. Bizlerin ve Hamdullah 
Suphi beyle Necmettin Sachk 
beyin iddiamıza rağ'men mem
lekette muhalefetin seSi sus· 
turulmak isteniyor. 

Fakat görüyoruz ki bu, ka" 
bil değilmiş.. Türk milleti si
yasi rüştünii ispat etmiştir. 
Arbk aklı selimle hareket 
ediyor. Şunun bilhassa kaydini 
isterim ki kanun bizi mabkAm 
edemez. Mahküm olduğumw: 
gün adaletin siyasetin Aleti ol
duğunu kabul zarureti vardır." 

Muammer 

Bir Haydut 
Tutuldu ••. 

Urfa, 18 (H.M.)- Bir müd
det evvel cenup hudutlanmızı 
geçen bir eskiya grupu {Kolu) 
karakolumuzu hasmış, bf'!IJ jan
darmamızı şehit etmişti. 

Bu haydutlardan biri şehit 
ettiği jandarma:ım elbisesini 
giymiş, kıyafetini değiştirerek 
dolaşmıya başlamış, fakat ta
nınarak yakalanmııb, 

~-----------------------~----------------------• • • 
ister inan, ister • 

inanma/ 

HÜRRİYETi MATBUAT 

-O. 
- Oh. 
- Oh, olı. 
- Oh, oh, oh. 
- •. Artık iste.. 
- •. Artık istediğimiz gibi. 
- .• Artık istediğimiz gibi yaza... 
- •. Artık istediğimiz gibi yazacağız, çünka 
- .. Artık istediğimiz gibi yazacağız. çünkü sansör .. 
- •• Artık istediğimiz gibi y~acağız, çünkü sansör yok. 
- •• Arbk istediğimiz gibi yazacağız, çünkü sansör •• 
- •. Artık istediğinıiı gibi yazacağız, çünkü •• 
- •. Arbk istediğimiz gibi yazacağız .•• 
- •• Artık istediğimiz gibi yaza •• 
- •. Artık istediğimiz gibi.. 
- •. Arlık iste ... 
- •• Vay, vay, vay. 
- .• Vay, vay. 
- • Vay. 
- Va. 
-? . 

Bu yazıyı tam yirmi iki sene e't'Vel çıkan Kalem gaze
tesinden aldık. 

/st.er inan, ister inanma I 

Anketimize De
vam Ediyoruz. 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ] 

Yoksa meclis azalarının 
şahıslanna karşı vuku bulan 
hakaretin " 184 üncü maddeye 
tatbiki icap eder.,, 

Hadisede cürme esas ittihaz 
edilen fıkralarda kullanıl.an: 
Gördünüz mü efendiler ilih .. 
tabirleri söylenen sözlerin 
devletin şahsiyeti maneviyesine 
değil, bir takıın eşhasa 

tevcih edildiğini göstermek· 
tedir. Bu itibarla 159 uncu 
maddeye müsteniden bir dava 
ikamesine imkim kanuni ol
madığı kanaatindeyim.,. 

Tahkir Yoktur 
AVUKAT HAYREITiN BEY 

DİYOR Ki 
Mevzu bahis meselede 

"gördünüz mü, efendiler, gör-
dünliz mtl? Ve anladınu mı?" 
diye muharrer olmasına giSre bu 

maide muhatablDID bir phsiyeti 
hükmiyeye sahip olan hükumet 
olm3dığı anlaşılmaktadır. Hu
susa bu makalenin lzmirde 
mukabil bir nümayiş dolayısile 

.yazılmast da bu makale muha
tabm·n hiikiunetin phsiyeti 
maneviyesi olamıyacağını gös
termektedir. Çünkü, l~ek 
hükumet ve onun resmi mü
messilleri mukabil nümayiş ne 
tertip etmişler ve ne de tertibi 
düşünmüşlerdir. Binaenaleyh 
bu yazılarla hükiımetm ytiksek 
olan şahsiyeti maneviye.inin 
tahkir edildiğine zahip olamam. 

kadar adi hapse mahkiim edil
meleri talep olunmaktadır. 

Halkın Sesi r fık :m · z ·~in iste
nilen ceza ise altı aydan iki 
sen~ye kadardır. 

ilk istintak yann yapılacak-
tır. 

Manisa, 18 (H. M.) - Şeh-
rimizde bulunan 10 avukat 
İzmir'de mevkuf bulunan gaze
tecilere müracaat ederek mü
dafaalarını fahriyen kabule 
amade olduklannı bildirmiş
lerdir. 

BlR ALMAN GURUPUNUN 
ADANA BELEDİYESİNE 

TEKLİFİ 

Adana, 17 - Bugün bir Al· 
man gurupu belediye-ve mürac~t 
ederek şehirde belediyenin gö•· 
tereceAi araalar üzerinde dört yüz 
ev inşa1ını teklif etmif ve bele
diye için yapılacaklan takaide 
yirmi sene müddetle yapacafııu 
bildirmiştir. Evler her türlü esba
bı istirahati cami bulunacakbr. 
Belediye bu teklifi memnuniyt"tle 
karşalamışbr. ---Ankarada Bir Kulüp 

Ankara 18 (felefon}- Aı!
karada bir muallimler kJ11bü 
açılmıştır. 

Sayfa 3 

-Sefirler 
Ve 
Vekiller! 

Ben, istifa eden 
birer sefirliğe tayin 
Avrupaya gönderilmelerine 
taraftarım. Yalnız Darülfilnun 
veya Akademi talebesini garba 
göndermek kafi değil. Bizim 
vekillerin de uzun bir Avrupa 
tahsiline ihtiyaçları var. Git
sinler, otursunlar, görsünler, 
anlasınlar. 

Hürriyet ne demek ? De
mokrasi nasıl olur? Halk na
sı1 tezahüratta bulunur ? Za-
bıta ahaliye nasıl hürmet eder? 
Gazeteler neler yazarlar1Bun
lan insan ne "Ullımu Aliyei 
Siyasiye" mektebinde, ne de 
Hukuk Fakültelerinde öğrene
bilir; doğrudan doğruya siyasi 
hayatla temasta bulunmak, 
garbın devlet makinesini yakın
dan tetkik fırsabnı bulmak 
gerek. · 

Londrada, Haytparkta, kıral 
aleyhine nutuk irat eden bir 
vatandaşa karşı İngiliz polisi
nin ne kadar lakayt oldub-
nu bizim vekiller gözlerile 
görmeliler; vergilere en küçük 
bir zam yapılırsa, mecliste 
birçok meb'usların nasıl şaha 
kalktıklanm yakından duy
malılar, halka dayak atmak, 
silih çekmek değil, terbiye 
haricinde söz söyliycn bir 
memurun nasıl inim inim in
lediğine şahit olmalılar; her· 
gün bütün bir milletin hü· 
kômetten nasıl hesap sordu
ğunu anlamalılar ki, meml~ 

kellerine geldikleri nkit, mes'• 
uliyet hissinden her biri birer 
ateş kesilsin, milletin hakkını 
istesin : Fethi B. gibi. Evet, o 
F etbi B. gibi ki, beş sene Pa
ris sefaretinde aldığı den, bu
gün kendiaine Türkiyeyi kur-
taracak bir heyecan ve enerji 
bahşetmiştir. 

Vekiller sefir, sefirler de 
vekil olurlarsa, bu değiş to
ku~an memleket ka:ı.anır. fa .. 
kat Avnıpaya gidenlerin ora
da ölüneiye kadar kalmamala
rı ve bir daha memlekete dön-
meleri şartile. Meşrutiyetten 
beri A vrupaya giden ve bir 
lasmı geri gelmiyeu nice dev• 
Jet memurlan bize öğrettiler ki, 
gidişten gidife çok fark ,,arı 

Traktörler 
Ankaradaki Tecrübeler 
Bibniştir Netice Meçhul 
' Ankarda traktör tecrübeleri
nin hitam bulmuş oldu;unu 

haber aldık. Tecrübelere iştirak 
etmiş olanlar : 

2 tane 28 beygirlik Hofcr 
Şranll. 

2 tane 28 beygirlik Monktel. 
ı " 30 " Lam. 
1 ,, 20 " F ortson 

trakt&rleridir. 
Bu traktörlerden ffofer, 

Monktel, ve Lanz mazotlu 
trakiörlerdir. Forbon ile bem 
mazot, hem petrol yakabilen 
traktörlerdendir. 

Bunların teaiibeleri hitam 
bulduğundan Hofer traktörü 
İstanbu1a iade edilmiştir. Monk· 
tel traktörü de iade edilmek 
üzeredir. 

Tecrübelerin neticesi hak· 
landa komisyon heniiz kara
nın tebliğ etmemiştir. 

Adana Bir Traktör 
İstemiyor 

Adana, 18 ( Husasi ) - A
danada sabık Maarif vekili 
İsmail Safa Beyin riyasetinde 
bir sanayi kongresi toplanmış
tır. Bu kongerec!e traktör 
kollal'an ziraat erbabı da bu
lunmuJtur. Kongre müz.ıkera
b neticesinde bir tip makine
lerin Türkiye için pek zararlı 
olacağına karar verilmiştir. 
Karar İktısat vekaletine bil
dirilmiştir Adana traktör me
selesinde s6zü dinlenecek bir 
yerdir. 



· 4 . Say,fa 

Zonguldak' ta 

Belediye İntihabah 
Ve Darülbedayi 

Zonguldak (Hususi) - Ge
çenlerde İkbsat Vekaletinin 
bir kararile lağvedildiğini bil
dirdiğim Deniz işçileri der
neğinin bütün işleri gene bu 
karar mucibince amele birğine 
devredilmiştir. 

Deniz işleri memurluğuna 
madenci Hayri B. getirilmiştir. 
Hayri 8. işçiye kendini sev
dirmiş, çalışkan bir zatbr. 

Diğer taraftan; mülga deniz 
ifçileri katibi umumisi ve ar
kadaşlarının açıkta kaldıkları 
müddete ait biriken ücretleri-

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evlnhe veya ftlnl:ı.e flderken, IOkak• 
ta gezerken veya btrisile görüşürken 
her hangi bir vaka kartısında kalabi

ı lirsiniz... 
Hnvadis nedir blllyorsanız o vakayı 

derhal g<Srebllirslnlz. Bir yangın, bir 
katiİ, bir kua birer havadiatlr. Ras• 
geldiğiniz vakalardan ertesi güııtl ga
:ı.ctelerde görmek btedlğiz biri olunca 
derhal telefonumsu açınız ve havadisi 
gazetemize haber veriniz, blm ve ad
reılnlı.I de bırakınız. Verdiğiniz hava· 

dlsin ehemmlyeUne ırllTe ıazctcmh ~ 
müklfatıru nnncyl vazife bilir. 1 

Telefon aumaraınw btanbul .. 203 • 

"°"· 

1 - Baba, k8peği buldum, 

fakat ruhsat kiğdını istiyorlar, 

Klğdı rBsterirsem, köpeği de 

•erecekler.· 

2 - :iı-ydi babncığım, ça· 1 3 - Amcan ııar. • ' 4 - Ben sana batk• bir 
b k 1 1 bir köpek verm• l k'" k ı ı ' u o . . . t' d 1 op• a sam nasıl o ur ? •• 

1 
ıs ıyor, ne ~rs n. 

- Du. acele dme canım. 

1 

- lstemem, lb(' 1 
kendi köpeğimi is
terim. 

Fakat buna mukabil inhisa

rın hnkumete verdiği para biç 

mesabesindedir. Bu işten anlı
yan kimselerin verdiği temi-

nata göre tlltiin inhisarımn 

devlete 30 milyon liradan faz-

S - HAiı bulamadan DU baba? .. 

~or 

Bitir-Tecrübeyi 
meden Atinaya 
Gitmemeliyiz .•. 

SON POSTA 
evmt, Slyas1, Ha•adlı ve Hallı ıruett~ 

fcıar. : latanbul, Nuruoım:nıiyc 
Şeref ;okaiı S5 - 37 

Telefon: l.tanbul • 203 
Posta butuııu : fstanbul - 741 
Telgraf ı lııtanbul SON POST J\ 

ABONE FIATI 
TORKfYE ECNEBi 

~ 
1400 Ju, 
150 " 

'°° " 150 " 

l S.nı'l t Ay 

" 1 " 

2700 trr• 
1400 " 
~ .. 
M»O ,, 

Gelen eVYak ıcrl v .... ilmcz. 
lıblardan 11\eeullvet alınl'llU. 



Kari Gözile 
G ördülclerimi% 

Bir Rica 
Mektuplannızın Gir
mesini istiyorsanız 
Kısa Yazınız •• 
.... Uri1erlmls dert " flkl1etl..ml 

aalllllrk• fala taı.uata pi,.rJar. 811 
......... tlkl1et .............. . 
~ ....... beki ....... W9I 

...,.. Bu ıilll ----- ......... ...... luaa ....... ........ rlea ..... 
KONYA iNTiHABA Ti 

YEDi BAŞLI DEVLER ................. _, ...... .................. ,...,... .... .................. "-'• ..... 
'-*•' Ymı .... ...-......... ,.. ....... "''• ....,..... .. . ........... _, ...... 
.. ·K... ......... ...alp ..... .... .., ....... _,.....,....,.. .......... "-............. " 
............ Utlar .......... 111 .. .... ,.. ................... .. 
,..,_ .,... ld .......... ..,.... 

,... ... o ...... d ..w. .... . 
Çu .,.._ .................... ,.,. .. ...... ,.._ .......... ., .... 

=ıııb• ....... ........,_ 
......... u ••• J' ... "' ...... ..... .....,. .. .... 

Bir K•1ala •••ı-' ı M. N. 

llUA aLILERI BiR 
TORLO BtndYOR 

........ ··-· •lllsla ......... Atama snee "kerla-'7& ........ 
Waalai lçia •ald alracaatams ...._ 
•ıaka... ~ •ubwaaab utiJe 

Gök Yüzüne Çıkarak 
Tetkik için Yapılan s· 

. -. .......................... . 
•e 3171-• ..._. - Anll•a ueked 
_. ' · • ;Aı n • ı .,..41erDmittL 
Bıuıa bir Ctft• P plmaıfiilad• ...._ 
t>ablaJe ~ cellleJ• bir llltlcla 
lJe .....,. ...... •• ıltta.- İlllite-
k dbal ulııeri)'e ..-.ı-. dlvuı 

mubaaebata 21 Niaan 130 tarih ye 22-

128 numaralı mlbeldrltresile t•afmma 
tefhim ed W,tir. 

mdiye kadar neticelenmemesi ••i· 
dw yetimlal macıp et~ makaııaı 
a 'A,..in naan GWk•tlnjfl celWDi laleF 
~) . n z. 

U. luı anı Kasap Tem r ıaa mahalle
ımw ç,._. tulumba So. No. 1 

Zevceu Kerimeal 

V edan Sacide 

FUHUŞLA MÜCADEL! 

( Jül1mı ) in romanlarını 
okumupunuzdur. itte bu, ha-
yati bol -~ romaala
nnda ta'4r ettiği barikalann 
çoğu bugtba bir hakikat oldu. 
Fakat hlli banlan tecrilbe 
bile edilmemiştir. 

Jülvern kamere seyahat ~ 
minde bir kitap yazmlfb. 

ba keafet ne derece .W.,or. 
Birçok tahmin ve haaplar ~ 
pdmw, fakat tec:r&lae ile A>a 
tahminler teftik eclilmemi;tir 

işte burada reaıninj pdl
i6Jlllz adam, bu hafta bu tec
rilbeyi yapacaktır. Bu a+m 
Brüksel Darülfllnunu prohilr-
lerindendir. Bu tecrilbe için 
hususi bir balon yapbnmfbr• 
Balonun içini havuız yerlerde 

ukarJannı- Kadın Ve Kalp işleri 
Tecrübe... Hangi yaşta Evlenm~k Lazımdır? 

ra!UAbllecek mrette t.pla 
etmiftlr. 
~k ylbeldere çak.ak ora

clald ban praitild t..wt 
etmek emelindedir. 

Şimdiye kadar Hlon n 
tanarelerle çılnlabil• • bl
,.ak irtifa dokuz mildir. Ba 
profea6r hiç olmaza oa mİI 
y6kieldiie çıkabllecepi lbnit 
etmektedir. 

lEvlenmek için En Mü
nasip Zaman Ne Vakit? 

··----
EYienmek umam kadmm l kolay veremiyorlar. Evle .... 

ve erketin bayabndald hUIUll lerin timdi biru ualmuar tla 
,..me ıare cleiifir. Fabt IHmdaa .W.,.clar. 
....ıeketine fire evlew u- EYienmek ipa • •lbtlllp 
m•n1n1 teabit eden umumi aman erkejia. lrenclilini y..ı 
kaideler vardır. Meaell prpte ft ldllfetli bir laa1ata atacak 
lmm evlenme çaja 20 n. 21 b•aat ·~tirdiji ulaibi olclutw 
,.. aruaclır. Bizde 'bu ,... kal olclap sindir. Babı-
lelmit im arbk ıeç k•1•11 bıacile ,...,.., kauaa Wr 
addedilir. Bizde kam evlenme aileyi pçiDclirmiye k1fi ıel
zamam 18-22 yaflandır. 1 miyen, mllltakil bir İfİ olma1u 

Bu yqlarda im kencliaine 1 renç)er evlenmeden enel Çok 
koca arar. Ailem Jozm ba yqa ... ..__:.. b -~-'-- E • • • eli . .ı ~.., ....... ,.e mee unsunu. Y-
ıe~emeaa ıçm enn\Aen ıe- lenmek demek bir çok kim
lem yaparlar. Bu auretle im sel • 'uli &!-ı 

blık b • eta gibi ortaya erm ,...... ma yeUlll 
~ve ~ti.:,_ kaybeder. omuzlara ytiklemek deme~. 

ErkJ.: .. evlenme çatı h~ Omuzlar bu ylldl tafaıabile-
"'•... cek derecede metin olmalık. 

20-25, fatpte 25 - 30 yqtır. \ Omularmcla bu metaneti la• 
Enelce ıençler daha klçlk , 
yafta eYlenirlerdi. Fakat fİIDdi setmiyen ıençler bqka birQala 
laayat slçlefli. Tab.il m&dcleti de '!-~~ tehlikeye • atmak 
uzadı. Genç, mektebini bitirip, Mlihi)etini haiz dejildirler. 
ukerliiini yapmadan eYlenmek EYienmek için yahm seYif
lltemiyor. Blitftn bualann bit- mek kAfi dejilclir. izdivaçtan 
meli iH ancak yirmi iki aonra a tk unutulur. Hayat cler
JAflll& kadar mümklln oluyor. di başlar. Bu vaziyet karp
Sonra buglnkil ıençler istikbal 11nda kıvranıp durmôtama, 
kUflamcla biraz daha ihtiyatlı evlenmeden evel lıuırlanmak 
olmıya mecburdurlar. Oam elbette mlreccahbr • 
için eYlume kararim kolay HalUlll T••• 

Son modaya unun muhteUf bl6z modelleri.. 

r l !iene meclisten çıkan kanunlana 

t 1ün m1 fuh\14la m6cadele kanunu

thar. Ne yaulı ld bu k.-un fe..ıt •• 
llaenafıi ta tbikat dheHndeld betaet 

"e tekuWte meatur luıbyor. Binlerce 

letıi~ Ye dlaç YlltaadlJlanmas akfam 
'-at sekbclem Nma Be,.._. akm 
)llpıp Rum aftoelanmn aehhll kaaluOe 

'-hlrlenlyutar. 

Yer yüzilnde yapılan bir 

mermi lle kamere kadar fit
menin mümknn olduğunu t• 
bayyül etmifti. Bugtbı bu teo
riibe daha yapılm•m•ftır. Fa
kat bana hUU"hk olmak llzere 
bazı tecrtıbelere Pifilcliii 
vakidir. Kaç defa mermiye 
benzer uçma aletleri yapdcb. 
Fakat ciddi bir tecrlbe yapal
madL Çinici muayyen lrtifa-

Balıkçılenn istedikleri Nelerdir? Harici Ticaret Bürosu . 

Hali .... budutlumau ~·klapa 

........ orduunu kahır Ye tealdl et
~ ....ı fnkalbeter Wr celidetle 

titap edlJwaalı budutl........,. ~ 
"e lk&mla laliade •erula yapaa 

,_.. fitmnlanaıaa •..._•ha•t
..._ hareket etmekteki lük...t ae ela? 

Karii ....... ı Kua.pqada 
Nldaa 

aan IODra haftDID feraitİ hak
kında henib vazıh maliaaata 
uhip dejiliz. 

Acaba bava Jlibelclikçe 
ualdıima fire, ta yubrlarda 

• 
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il UHARRIR1 
llORIS LÖBLAN 

Ticaret odaamca teşkil edi
len balıkçahk komisyonu fU 
eaulan tesbit etmİf, bmalann 
tahakkuku için lkt..at V ekl
letine bir rapor Termiye bnr 
vermiftir: 

1 - Babkçahim inlripft 
için tuzun ucuzlamuı, 

2 - Bomba ile balak tu-
tulmuamn aureti kat'iyede 
mea'L 

l Hani seDİ kudaran adam. ti.
,.,. IOblaa nrak. .• 

..__ Arsen Lün..n'in Son c.__.-: .. etti -- Fanıeroa Mtul-. bir _. r- ~..... j le: 

1 M DA T G.E L IY O R · = 5;:;:"';-·!; 
- Sizin ağzuuz 6mibizlik. illtirahatile uyudu. ftl'. Eğer gllzel glzel cew;> 
~ 16ylemek için yarablma- Gece yan11 ıözlerinin ıçm- verirsen, dostum Bepya hij
~· GOl&mseyiniz. Her mn de kunetli bir elektrik fene- bir teY haber vermiyecejim, 
...-.ber halletmiye ça)ifanz. ri 111iile uyandı ve fAlll'dı. çibıkil Mösy6 Genenin kat-

l<adm hararetle tasdik etti: Bir 11e1: line dair tahkikab onunla be-
) ... _ Evet, beraber... IİIİD _ Yahu, Fameron, insan raber yapıyoruz. 
~ela aOldm buluyorum. doatlanm bu kadar çabuk F aıneron fittikçe dehşetıe 
b()völ(. bırakmayum. ? Be . R dllşüyordu. Baydacak fibidi. 
11 anutur mu mm, aul... G ? N 

ŞAPKALI ADAM - ersen mi e Gene-
F Fameron dehtet içinde dog .. - ·? y · d · ki böyl I& aıneron, Ruandan çok er- m emm e enm e 

-, Raul&n tahmininden ev- raldu: bir isim iıitmedim. 
~ cllnmlftl. Lilbonla Radi- - Benden ae iatiyonan ? - Buna inamnm Fameroa.-tteJ aramda ktıçnk bir ev• Ben bu isimde kimseyi bm- Sende katil olacak surat yok. 

Jerletti •• cebinde aha mıyorum. Beuim bilmek iatedijim bq-
~-'-nı • pua - fmneroa. •• )'irmi bia ka. Ufıık bi>tey iijrenmek ia->' 

ad•mlana ftcclaa franlo laabrlamıyor musunua? tiyorum. Sen bunu 817le, oa-

balık iplijinin glmrllk resmin
den muafiyeti. 

4 - Bahkça motlrleri içia 
mazot Ye benzin muafiyeti. 

5 - Taze bahklarm mem
leketimizin her tarafına HY-

kedilebilmeai için Seyriaefain 
Yapurlarile, fimencliferlerimizde 
IOjuk hava dolaplan yapılmuı 

Bahkçahk komiayonLH ·a ls
tanbal meb'mu Hamdı o. Je 
Yanlar. 

elan ...... ula bir klçOk im 
Pi uyuyabilinİIL 

- Nedir? 
- Sen mCS.yl Geneni n-

Yelce tamr midin? 
- Evet, onu yazdıanecle 

mlfteri olarak ıkmlftlhn. 
- Ondan aora? 
- Hiç. 
- Y almz seni bulduğu Ye 

senin de cinayet aabaha ona 
fittiğin günler m6stema değil 
mi? 

- Tamam. 
- Pek ili ben senden fUDU 

öğrenmek istiyorum: O ıece 
yalmz mı idi? 

- Evet... yahut hayır. 
- Tesbit et. 
- Benimle konuşurken yal-

mzcb, fakat on metre ötede, 
ajaçlar aruanda- bu, fU dvar-

lkt.sat vekiletince teşkil 1 muhaberelerde bulunarak ti
edilen harici ticaret bilrosuna I •cari malumat ve vesaik toph
lıenlz hiçbir raport6r tayin yacaktır. 
edil1J1emiştir. Yakında (250) ter --=-c==-=~----..---==--=-
lira ilcretli dört raport6r tayin -=== T AKVIM = 
edilecektir. Aynca blroya bet 
alb memur ahnacakbr • Qln ,. 18 - Eyltll - 19.10 H&lll' 13' 

Biro, ticaret muahedelerill- Arabi iluıt 
de bllldimete lizungelen maltı- M-RebiWahar-1341 s -E1ııı - 1346 

mab verecek, sergilere iftirak Vakıt-Esani-Va•atl 
edecek ihraç emtialanmızm G&neş l l.26 s.a 
hariçte .&rtlmllntı temin ede- Öile s.s2 ıı. ı 
cek, ticaret mlmellillerimizle kladi '.22 1s.sa 

V akat-Eaaai-V astı 

AJqam j12.- ll,16 
Yau. 1.S2 1t'.e 
..... f.45 "4. t 

ela bir yolda cereyan emyor- huauaiyet yok mu? 
du- karanlıkta bir adam da- - Hiç. 
ruyordu. - M6ayi GenenİD katline 

- Onunla beraber olan bir dair hiçbir fikrin yok IAU? 

adam mı? Yolma onu glzetlİ- ! - Hiç. Y abuz, bu ıölgecle 
JeD bir adam •? pdlljllm adamla c:iDayet ara-

- Bilmiyorum._ 11Dcla bir minuebet olabile-
declim ki: "Orada biri var.,, ceğini dllfllnd&m. 
O da "Vm -selir bana." ceva- _ Belki. Fakat sen artık 
blDI verdi. bunları dOtlinme, F ameron Ye 

- Nasıl bir adamdı bu? 
- Bilmem, yalnız ıölgesini 

ıördüm. 
- Gölgesi nuılm? 
- Bilmiyorum, fakat diye-

bilirim ki bGyuk bir ppkua 
vardı. 

- Ço ... w' &ık bir fapka 
mı? 

-Evet, geniş kenarla yüksek 
bir ppka. 

-Dikkat ettiğin b .. ka bir 

uyu. 
Raul, F ameroııu çocuk gibi 

yabrdı, üstünü örttü, gll2el 
ruyalar görmesini temenni e
derek ve ayaklannm ucuna 
basarak oradan çaktı. 

Raul, şatoda, iki kızkard .. 
ara.'l!nda, keyifli haftalar ıe
çirdi. Glh birile, atlı 6teldle 
geziyor, öğleden enel, ka,.kla 

(Arkut ..r) 





19 Eylül 

• 
intihabat İşleri 

ihtiyar Heyetlerinin Defterlerinde 
Yanlışlıklar Var! 

Uı ~tihap encümenleri, mahalle mişlar, bu suretle elde ettik-
tiyar heyetleri tarafından leri malümata g&re deftu t8D'" 

)•pılan, intihap edecek ve zim etmişlerdir. 
edileceklerin defterlerini tetkik Encümenler defter lizerinde 
ebnekteclir. Bu tetkikat 19 tashihat yapmaktadır. Defter-
lylül 1930 akşamına kadar ler üzerinde bu kadar yanbt-
L•t• 1t 1 1rilmiş olacak, defterler hk oluna ıntiyar heyetlerinin 
hahalle ihtiyar heyetlerinin malümat toplayışlanndaki kan
lllunduğu binalara asılacaktır. 1 şık ve yanlış usuJlerden neka-

btlaDefterlerde şu şekilde yan- dar yanhtlıklar çıkacağı kesti· 
ldar olmUftur: rilebilir. Kanun intihap edecek 

..ı_ 1 - Defterlere yaşı küçük ve edileceklere bazı itiraz hak
VIQPta intihap hakkını haiz lan vermektedir. 
'Lnıyanlar yazılmıştır. 1 - Her Tilrk vatandq 

2 - İntihap edeceklerle, kendi reyini kendisi atacaktır. 
edilecekler birbirine karıştı- Bir başkasının reyini herhangi 
tahnıştır. bir fırkayı kazandırmak i~ 
d 3 - Alb aydanberi belde- bir başkasının atması kanunen 

t oturmak şartı layıkile yasaktır, ablırsa intihabın bo-
t.hakkuk ettirilmemiştir. zulması istenebilir. 

4 - Hırsızlık, dolandın- 2 - Defterler alb gün asılı 
~' emniyeti sui istimal, iflas kalacaktır. Defterler önümüz
tibı haysiyeti muhil suçlarla deki Cuma veya Cumartesi 
~kum olanların tayin ve tes- gunu asılacağından isimleri 
•ti vesaikle değil, işitmekle ve hüvlı'etleri defterlere yanlış 

)apllnıışbr. yazılmış veya hiç yazılmamış 
Bu yanlışlıklar bazı ihtiyar he- olanlar intihap encümenine bu 

i'tlerinin ellerindeki defter- alb gün zarfında müracaat 
ere bakarak intihap edecek edebilirler ve bunun tashihini 

\re edilecekleri tesbit etmiş istiyebilirler. Encümen tashih 
\re herhangi bir şahsın medeni etmezse üç gün zarfında as
~e siyasi ahvalinde sonradan liye mahkemelerine, asliye 
hasıl olan halleri göz önünde mahkemeleri bulunmıyan yer-
ulunduramamıştır. Bazı ihti- lerde sulh hakimine müracaat 
~ heyetleri d, evleri dolaş- ve itiraz hakkı vardır. 

Sigara kağdı İlk Tedrisat 
Bir Ayda Ne Müfettişleri 
Kadar Kağıt Nasıl Seçilecek 
y a k a 1 a n d 1 tık tedrisat müfettişliklerine 

yeniden tayin edilecek mual
limlerin seçme usulü şudur: ki Bir ay zarfında bütün Tür

k Yede 521 ,433 defter cıgara 
iğdı yakalanmışbr. Kaçak 

cıgara kağıtları en ziyade 
~enup hududumuzla adalardan 
~~lınektedir. Son ay zarfında 
A.ıvasta 200,000,İzmirde 243,000 

6 
danada 236,000, Tokatta 

ta'240, İstanbulda 18, 300 An-
4~ada, 13950, Tekirdağında 

• Malatyada 18, 170 defter 
tlgara kiğdı tutulmuştur. 

Geçen bir sene zarfında 
~ nıilyon yaprak cıgara ki
l ıle 75 bin kilo tütün yaka
h'-lltnıştır. Cıgara kağıtlarının 

lii~e~. yap.rağı~dan .40 para ve 
d liinun bır kılo ve küsurun-
E :n 5 lira ceza alınmaktadır. 
t te~ bu kaçakların cezalan 
ı:h ~ıl edilmesi lazımgelse tütün 

3 
1sarının kasasına bir senede 

d·480,ooo lira cıgara kağdın
~~e 375 bin lira da tütünden 
ı\\rı lf olacaktır. Fakat ceza
~ tı onda biri bile tahsil edile
ita'lllektedir. Ve tahsili emval 
k tıunu tatbik edilmek istenir:b. kaçakçılarda birşey hulun-
Y illtlaktadı_r. __ _ 

bllanistanla Müzakere 

1 - Müfettişlik istiyen mu
allimler isim, menşe ve son 
memuriyetlerini gCSsterir bir 
istida vereceklerdir. 

2 - Maarif idareleri mli
racaat eden muallimler hak
kında birer fiş tertip edecek-
tir. 

3 - Maarif eminleri 'bu 
evrakları 15 tqrimevvele ka
dar vekilete göndermiş ola
caklardır. 

4 - Maarif vekaleti bun
lar arasında bir seçme yapa• 
rak namzetleri mahalline bil
direcektir. 

5 - ilk tedrisat müfettişle
ri şu şartları haiz olanlardan 
seçilecektir : 

A - En az (25) yaşını ik
mal etmiş olanlar. 

B - Muallim mektepleri 
müdür ve muallimleri arasın
da müfettişlik evsafını haiz 
olanlar. 

C - Orta Muallim mekte
bi mezunu olup en az iki sene 
muallimlik edenler. 

D - İlk mekteplerde en 
az beş sene muaJlimlik etmiş 
olanlar. İlk mektep muallim
leri müfettiş olabilmek için 
bir imtihana tabi tutulacak
lardır. 

Koçhisarda intihabat 
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1 ..__ BORSA-..1 
-lstanbul 18 Eyllll 1930 

- Kapanan flatlar -
NUKUT 

Kurut 

Ali ticaret mektebi 
,_.._ __ .._'.·müdürlüğünden: 

l AJt:m 914,- 20 Len sı,-
1 Meddi,. 9,- 1 Florin 82150 
ı Buıkonot 240,50 20 Koron 124,-
1 l.terU. 1031,- lA.,..turya ti 30,-
ı Dolar 21ı,so t Peseta 24,50 

» Framas fr. 167,25 t Mark 50.25 
1 Zloti 22,-

20 Llnt 2'lt,- 1 Penıo 37,50 
20 BeJçilca fr. 116,- 20 Ley '5,-
10 Drahmi 65,- 20 DIDar' 77,-
20 lnıçre fr. 820,- 1 Çeraovet 

ÇEK -~ 
ı l.terlln 1030,-
1 Çenııweç 1088,- 1 T.L. FJorb:tt,17,50 
~ Ley 79,40 ı it " 

Adet Sa. ı " ŞUiuAv.3.34,-, 
1 T.L.Dolar 0147 25 
1 ,, ,, Fr.fr. 12,02,- l u ,, Peaeta-.4ı33.7tı 
1 " .. lJret 9,02,- 1 ,, " Mark 1,98,25 
I " 1t B.fr. !,38,40 1 Zloti 4,20 -
1 it ,8f Drahmi 56,40 ı , " .. 

1 

1 1t ,. ı.. fr. 2
1
43

1
75 1 ,, ,, Pengo ,-,-

1 ,. ,. Leva 65130 1 " 11 Dinar -,-
.._ ......... ... ~ ••• ' •• •••• • iti. ııwı-.1111 1 ••• il ........ •-vR•ldltl 

iktısadi 
timiz 

Vaziye
Nasıl? 

Adana, 17( H.) - Yerli pa· 
muk kozasının hasadı devam 
etmektedir. 

ll--
Konya, 18(H.)- Ceviz ve 

bademler kemale ermiştir, top
lanılmaktadır. 

ll--
Sarıkamış, 16( H.) - Bir kı

sım hayvanlarda şarbon hasta
lığı zühur etmiştir. Tedabir 
almmıştır. 

ll--
Ermrum, 17 ( H. )- Buğday 

mahsulü geçen senekinden 
noksandır ve hastalıklıdır. 

İstifade ediniz 
1 - bin 1 Htın ıeçmiyeeelltlr. 
2 - Hu Hhr 4 kelime heaap ecli

Jeeekttr. 
3 - Her Dln 5 adet l1ln Jwııoına 

makabHlıldecllr. 

4 - Her 3 • ıtırdan ful•ına 2 
ııup.. &he edUmehcllır. 

5 - Her kupon G&erindelü taribtca 
bir hafta mGddetJe muteberdir. 

SON POSTA J1 olmclukbm 
ıonra ilin kuponunu aaklayı
nn. Bundan 5 •dedlnl i1inm12 
ile birlikte Wr &aria koyarak 
~ ile idarehanemlıe rön
deriııiz. llinuuzaa gazeteye p-
mesi için bu kadarı kafidir • 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

19- Eylül - 1930 

HANIMLAR TERZİHANESi-Bahçe· 
~pı Raaimpafa haru 12 No. Telefon 
ınanbul 4957 

T0RK KADINLARI :etçKt YURDU-
18 inci den •enesl için talebe kıaydına 
batlada. Dfnnyolu Telefon t .. 2058. 

DIŞ MUA YENEHANESl - Maa no
lör mükemmel, ku;men ve ya tamamen 
11lbhkbr. 

Taksim latiklAl caddesi 28 No. h ec
zaneye müracaat. 

BEYOGLU OÖBEGINDE KiRALIK 
ODA - Namu11lu ailede, temiı, büyük, 
mefru~ mUkemmeJ, Fiatı uygun. Gala
tada poğaçacı kllrfJıında Manukyan han 
No, 2 ye müracaat. 

H"ÜSEYIN ZEYTiN Y AÖJNl-Daima 
kullan1nız. Yemeklerlni2i nefis ve leu:eill 

yemek ister miaioiz? Behemehal Hüseyin 
teytin yağı ile pişiriniz. lstanbul Zindan 
kapıaı lSabacafer türbesi kartuıncia No. 53 

ÜMiT SABUN VE ZEYTİN Y AG TtCA 
RETJ - Taklit sabun ve mahlCıt yağlardan 
sakınmak isterseniz en iyi, en ucw:, en 
temiz mal Htan depomuza bir defa 
uğrayuuz. latanbul Zindaııkapw Babaca• 
fer türbesi karşısında No. 53 Hüseyin. 

ZA YI - 21 No.h gilmrüll müfettlf 
"muavinliği cüzdanımı kaybettim. Yeni-A k v ı • oı.I alacağ>md- ~klolnln hükmil yak· 

ş a sı ~ KUMAŞ MAGAzAS• SIRRI~=-
WiLL Y FRISCH ve LfLİAN ,~ Galata. Haraççı ıokak No. 3lde dünya 

.. modalan takip olunur. 
HARVEY tarafından 

O.küdarda latanbul 6 ma icra me

Binicilik Mektebinde 
ATLI MANi MÜSABAKALARI 

19-9-930 Cuma günü saat 
14,30 da Harbiyede Binicilik 
mektebinde mani atlama mü
aabakalan icra edilecektir. 
Miisabakalar zabitan küçük 
zabitan ve sivil binicilere mah
sus olmak iizere ayn ayn 
tertip olunmuştur. Müsabaka
lara iştirak edecekre mektep 
tarafından kıymetli hediyeler 
hazırlanmıştır. Sivil binicilerin 
hediyeleri Sipahi Ocağı bini
tarafından verilecektir. Müsa
bakalara iştirak edecek sivil 
biniciler Binicilik mektebi hey
eti talimiyesi tarafından talim 
edilmişlerdir. Bilhassa memle
ktimizde sivil binicilere ilk 
dafa tertip edilen müsabaka
larda sivil sporcularımızın 
Binicilik kudret ve kabiliyet
lerini görmek pek meraklı 
bir şey olacaktır. Seyirciler için 
duhuliye serbesttir. 

Ucuz Sabş 
Beyoğlu Galatasaray No. 22 

E.Y Atru mefruşat mağazası 
t-:rki ticarete karar vermiş ve 
T ıcaret odasından vesikasını 
almışbr. 

Yatak ve yemek odası ve 
salon takımları yeni ve 
müstamel olarak yarı fiatına 
satılıktır. 

murlufundaa ı 
Bir mahkGmubihln temini zımnında 

mahcuz ve furuhtu mükarrer Ayna koa-
801, kanepe ve Hir eşya Seltn:lyede 
~yu sokak 51 No.lı hanede 22-9-930 
jarıhme müıadif Pazartesi gilnü saat 
1~ d:ın 11 re kadar ıatı1acağmdan talip 
j anların mahalli meddirda bulunduna
acak nıemura müracaatlara U4n olıwur. 

Şüheda Yetimlerine Ve 
Malullere Para Veriliyor 

Sülcyınaniye askerlik tube
sinden: 
. .Şubemizde mukayyet malii

lini askeriye ile şüheda eyta
mının ikramiyelerinin tevziatına 
aşağıda yazılı günlerde devam 
edilecektir. Al~adarlann ey
yamı mezkfırede lstanbul mek
tupçuluk kalemine müracaatları. 

Şi~diye kadarkaydinı İcrn 
ettirmıyeıılerin de 15 eylül 920 
pazartesi günü akşamına kadar 
şubemize müracaatları : 

CENUBI 

AMERİKAYA 
Müreffehen gitmek istiyen 1 

yolcular. her halde 

INGİLIZ 

ROYAL MAiL LAYİN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKİYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 

Mektebin himayesi altıııda ( Ticaret ve Bankacıbk gece 
dersleri) kunu uücuda getirilmiftir. 

1 - bu kurıta bankacılığı ali.kadar eden nazariyat ve 
teknik, banka riyaziyab, banka muhuebai, lisan ve diier 
dersler g6st.erilecektir. 

2 - Haftada beş g6D ve bugünlerde ikifer saat den ve
rilecektir. 

3 - Tedriaat dörder ayhk devr~lcrde devam edecek ve 

bitirilecektir. 

4 - Ba denler banka ve miieuesab maliyede memur olan
larla ticarethaneler memurinine, lise ve ili mektepler talebe
IİDe ve bu seviyede olup ta tedrisab takip edebileceklere 
baaredilecektir. 

5 - Tedrisata 1 teşrinievvel l 930 tarihinde Sultanahmette 
Ticaret mektebi binasında ba§Janacaktır. 

6 - Kay:t için 27 eylül 930 taiilıine kadar müracaat edenler 
kabul olunacakbr. 

7 - Kayt için salı günleri aat 17 buçuktan 19 a kadar 

ve per~mbe günleri 18 den 19. buçuğa kadar müracaat olun· 
malıdır. Mektupla yapılan müracaatlar da nazarı dikkate alına· 
cak ve cenap J'erilecektir. 

Diğer şartlar bu hususla me,gül olan idareden öğrenilecektir 

Zarafetle İstifadeyi Mezcediniz 
Cihanşumul bir şöhreti haiz 

MANDELBERG 
arka müflonlu yeya müflonsuz (yün astarln) 

en mükemmel empenneabilize 

ARDSÜLERİ 
İle kadın ve çocuklara mahsus PALTO, 
MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en 

müntahap çeşitleri 
Yalmz 

Galata'da Karaköyde Börekçi fırını itti
salindeki mahallebicinin üstünde 

Ekselsior 
Büyük elbise fabrikasıeda bulunur. 

Hanımlara mahsus muhtelif renklerde 
deri taklidi ve Po de Peş 

Trençkotlar ve Muşambaların 
En müntahap çeşitleri dahi vardır. 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Elbise yaptırılacak 
1 - Gümrük muhafaza memurları için hır pantalon ve bir 

ceket olmak üzre 2000-2300 ~ elbise yapbrılması kapalı 
ıaraf usulilc münakasaya konulmuştur. 

2 . - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Gümrük-
ler umum müdürlüğü levazı müdürlüğünden, İstanbul'da 
gümrük levanın ambarından almanaktır. 

3 - Münakasa: İstanbul' da gümrük başmüdürlüğü binasında 
gümrükler satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Münakasa 25 eylül 930 tarihine rastLyan perşembe 
günü saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümler dairesinde 
gün ve saatinden evvel İsfanbulda komisyotla verilecektir. 

6 - Münakasaya gire<'ekler, ticaret odasında kayıtlı bulun
duğunu gösterir vesika gösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin o.o 7,5u olan .: 3 3 
liralık teminatlarile belli saaten evvel komsiyona gelmeleri. 

8 - Kumaş ve elbise örneği İstanbul'da giimrükler umum 
müdürlüğü levazım ambanndndır. İstekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması mutat olan ;:abıt varaka-
11nın tanziminden sonra hiçbir teklif kabul cdiimez. 

F eyziye lisesi 

~vam Ediyor .. 
ttdiı unanistanla aramızda ak
~\ı lllek üzere bulunan ticaret 
b~ ahedesinde hükumetimiz bil
•aı·sa kömürle buğday ve em
•ııı: hububatın bizden alınma
~il ahkima raptedecektir. 
ttnı 't~kereler Ankarada devam 
aııK e tedir. Her sene Yuna-

Koçhisar, 16 (Hususi) - _____ .......,...._,_...,..._-==== 

Tel. B. 3126. Galata Rıh
bm caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarahna 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 

Kız İstanbul - NIŞANT AŞI Leyli 
ft ft 

L? Q'ana y b v ihr 
''ası ap gımız aç em-

B Şunlardır : 
k~r llğday, maden kömürü, 
~'llt~e, pamuk, yapağı, yu· 
h'aıl L~ayvanat, hayvanattan 

0-.n mekülit. 

Burada BeJediye intihabı için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Halk 
fırkası namzetlerini tesbit et
miştir. Yapılan müteaddit 
müracaatlar üzerine mutemet
likten çıkarılarak Aksaray ağır 
ceza mahkemesine verilen 
belediya w Tayyare cemiyeti 

reisi ve meclisi umumi azasmdan 
Köse Rıza Efendi ile Halk 
fırkası kitibi Rüstem ve telgraf 
miidilrü Tisalyalı Nuri Beyler 
namzetler meyanında olduğu 
söylenmektedir. Liste intihap
tan bir gün evel ilin edil~ 

cektir. 

oanlin 
Nasuhi Diş 

MACUNU . 
HER YERDE SATILIR 

Erkek ( Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehari 
Tam devreli Lisedir - İlk kısmı ve çocuk yuvası vardır. 

Talebe kaydına başlanmışbr 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol 
karşısında bulunan ~ektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA iLE MÜRACAAT 
edenlere tahriren Nelıariizakat ftrilir. 



8 Sa-yfa SON POSTA Ey,lül t9 

HASAN KUVVET URUBU 
t 

Avrupa'da birinciliği diplomalarla muaaddakbr. Zaafı 
umumi, Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, ·Damar, G3-
ğüs, Ademi iktidar, Verem, Sinir hastalıklarına nafidir. 
Solgun kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, 
büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. 
Hasan ecza deposu. 

ROTBART LUXUOSA MOND-EXTRA 
Fen ve ihtira aleminin bir harikası olan ROTBART ' 
LUXUOSA traş bıçağı o kadar ince imal edilmiş
tir ki traş olurken bıçak cildin Üzerinde kayar ve 
kalbe müstesna bir zevk bahşeder. Her yerde sablır. 

inceliği ve mukavemeti bir tezat teşkil eden 
dünyaca maruf ttq bıçağı Mond - Extradır Her yerde 
sahlır. 

Fiab: 10 adedi 75 kuruştur. 
fiab: 1 adedi 20 kurut. 10 adedi 175 kvuttur. 

Acentası: Galata' da Kürkçübaşı hanında, 4 numarada PIYER PİRİMYAN 

l l MÜZAYEDE lLE SATIŞ 'ı İSTANBUL DEFTERDARLIGI iLANI 1 

' 
V~ ~WhHu~~~~~ •----------------------~ ____________ .. aabah aaat 10 da Beyotluada Ta-

ksimde Rum Ayi Tryada kiliseli SA TilJK DOKKAN HiSSESi - No. 8 V alde bam alb 
Muallim Beylere 
En iyi Mektep Kitapları 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata kap

rü batında Beyotlu 2362. Şu• 
aceateai r Sirkeel'de lt\GbWar 
zade laaaı albada Tel. lst. 2740 

alova p 
ij ve kap 
ıcalaniçin 

Cuma pos 
taları 

KÖPRODEN 
S, D. S, D. S, D. 
8 9 (21,30) 

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

Y olculana bilbaua Plij
lardan azami surette istifa· 
deDi temin için saat ( 13, 15) 
de bir .,.ta yapıhmttır. Bu 
potta K6pril' den hareketle 
dojru yalon'ya (15,25) ele 
vanr ft Y alcwa'da (19,45) 
de kalkarak Klprilye 
(21,55) de plir. 

lakenderiye sür' at 
postası 

{lzmir) Yapuru 19 Eyllll 
cuma 13 te G aıa:ta 
rıbbmmdan kalkuak cu
marteai sabahı İzmir'• ve 
alqama lzmir' den kalkarak 
paarteli l.kenderiye'x•_ va
racak Ye çaqamba lakea-
deriye' elen kalkarak lzmir' e 
otnJar&k l.tanbul' a ple
cektlr. 

lsKDNOERIYEDEN ak
tarma PORTSAİT için de 
etY• kabul eLmur. 

Mudanya Postalan 
idare rıbbmından uat 9,30 

da kalkarak cuma, Çartamba 
Mudanya'ya, pazar pleri 
Mudanya'ya ujTayarak Gem-

liğe lfİder ve gelirler. 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapuru 21 Ey· 

lül Pazar 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalya'ya ıi
dccek ve dönüşte mezkur is
kelelerle birlikte Andifli , 
Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadası, Gelibolu, Çanak
kale 'ye uğrıyarak gelecektir. 

Bozcaada Postası 
{Gelibolu) vapuru 20 EyJü 

Cumartesi 17 de idare 
rıhbmından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve d&ıilşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uirayarak 

elecetkir. 

sokatı içinde KRlsoVERGI B a• Çakmakçılar, 9 da 8 lıiuesi, melldir binenin kıymeti pefİD 
partmanının 9 numarah dairesinde -• ile 500 liradar. Sa ... • a-L arttırma ile 23 eyhll 930 ula 
ltahman Ye Maclam Roz LeYiye ut r- "t' ~ 

pyct mükem..a " Mfis ewalar 11 te Defterdarbkta ( R • 371) 
ilk Mekteplerin Dil Seriıi 

.·:.=e ~a=ar:... SA TIUK EV VE DOKKAN - No. 2-4 Sideria aokajı 
lib maYUadaıı .....ı l1 parça• imrahor lıyu bey ••laalleait Yedilmle, TramY&J Ye fi-

Bir alfabe, het kıraat, iki ıramerdea ll>aret olu. ltu 
1eri en maruf muharrirlerimizden CELAL NURi ve RAUF 
AHMET Beyler tarafuıdaa yuılllllfbr. Tatbik edilen 
.. iLERi" metodu yeni olmakla beraber feykaJAdedir. U..
nımızı öğrenmek ve 6ğretmek için bundan mOkemmel bir 
metot yoktur. 

dan mlrekkep ,.. ...... .ı ,.. meadlfer ~ iç dakik• mesafede, klrsir, iki · 
mek oda tal6ıu, 1.-,1 XVI lala ~ı- kat, altında oda, bodrum Ye hellya mlftemll d&kkln ile 
ade S parça41aa •inldcep •Jet 
zarif Akaju yatak oda takımı, be- l»irinci ve ikind katlannda ikİfel' oda birer aofa birer Maarif Vekaleti tarafındu kabul ve listeye ithal edilen 

btltün seri gerek mündericat, gerek tabı, resim, kAğıt ve 
cilt itiban ile Avrupa kitaplan gibidir, yerli kitapların 
hepıinden üstündür. Fiatları çok ehvendir. 

yaz lake ıayet güzel uri yatak o· mutbak hirer helldan ibaret dlrt daire, tavan aruı Ye 
da takımı, halu1d lasmz manke
ninden mamul kanepe ve koltuk 
12S parçadan mlrekkep Umoj pe
k nefis tabak takımı, atik Bakara 
kesme kristal takımlan, Mobelya 
fabrikasının mamulatı som mavu
ndan mamul mükemmel vitrin, 
renkli mermerlerden gayet nefis bir 
kolon, fnailiz mamulib döner kil
tüpane, yetil çuha vesaire mükem
mel perdeler, büyGk model aala
mandr sobuı, Krtstallı çay mua
ıı, "S.hibinin seıl"gramofon Ame
rikan mamulib dolabile, çini so
balar, fnglllz bron• kare karyola
lar, lake dolaplar, "Ro1antal,, 
markalı 9 parçadan milrekkep ıa· 
yet nefis çay takıma, el iti brode 
birizbi:ı, Blluclo için filclitl bll
yalar veealr etyal beytiye hayli 
cedlt mutambalar bir kat adet 
mGkemmel halılar. 
Pey dnnlerdea 100 de 2S temiaat 
aı ...... 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
E,lllGn 19 UDCU Cuma fÜDI ... 

bah 1aat 10 da Be)'Ollunda Har
biye mektebi kUfYıncla -.,.. 
sokajında Mercimekyaa apartma
nıaaa Siacl katuHla 10.a......h da
iresinde bulunu aefls qyalar ml
zayede auretlle •blaeakbr. Masif 
ceYis •tacından url mGkemmel 
yemek oda takımı, 9 parçadan 
mlrekkep zarif saloa takamı, sa
lona ve yemek odasına alt ha.yU 
etJalar, 2 adet yatak oda takımı 
perdeler, 19zlonı, dolaplar, sanda
lyeler, tabure, Japon Yitrlnl, etajer-

ler, resimler, portmanto, karyolalar, 
yauhaae, va:ıolar, elektirlk ı..
balar, Yeaalr qyal beytiye Anado
lu n Ace• haldan ve .._.clelerl 
nefis bir salon l'ftlDOfoau. 

Pey ıOrenlerclen 100 de 2S temiaat 
almır. 

__,..,IKZADE B RADERLE 
VAPURLARI 

RADENIZ MUNTAZA 
we LOKs POSTASI 

Dumlu Pınar 
2Y·~a;:ı Pazar ae~ı 
ı~ecl nhbmından hareketle 
Zaatuldak, lnebolu, Ayancık, 
S.msun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rize ve 
Hopeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafailit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acentalığına müracaat. Te
telefon Is. 2134 

Gayri menkul malların 
açık arbrma ilanı 
lstanbul 4 Unel icra mem•rlujııa. 

dan: Açık artarı•a ile paraya çevrilecek 
ıra:rrl menkullln ne olcluf'u: Klp bir 
hap apartımanıa tamamı. 

Gayri menkulUn bulunduiu mevki 
mahallesi, ıokafı, num11ruı: Perlkö)' 
ikinci k11ım BllyUkdere Kır aokak No 
eakl 157 yeni 71-2 No. Tamamına 21000 
lira kıymet takdir edilen. 

Artırmanın yapılaeait. yer, ıüa 

saat: lat. t '-1 icra dllireaiaci 2S·ll
"8 T.S. 14 ili 16 ra u.&ar. 

ı - ..... p)'ri -lmlh ---

taraçua vardır. 

Bedeli iki sene .-e iki taksitte · verilmek tartile kıymeti 
3270 liradır. Satıı pazarlıkta 23 Eylül 930 ıala 15 te Deftder 

lakta (R-181). 

Adres ı Galata' da t!htelin yanındaki Mertebani soka
ğında Çituri hanında "ti.ERi,, kUtüphanesi. 

SATILIK EV - No. 62~4, Hacı Manol sokagı, imrahor 
lıyas bey mahallesi, Y edikUle, iki katta altı oda bir 
mutfak ve 1aireyi müştemildir. Bedeli pCfİn para Yerilmek 
ıartile 1800 liradir. Satif pazarlıkla 23 Eyini 930 Sah 15 
Defterdarlıkta. ( R - 282 ). 

MOTÖR 
MEKTEBi 
1-Tedriaata 4 tetrfnievvel 930 CU'" 

marteai baılanıyor. Eıkl talebenin m• 
ktepte bulunmalan. 

:?-Ayni tarihte DIEsEL ve MOTÖll• 

HİÇ BEKLENMEDlôf BiR ZAMANDA 

BlRDENBIRE ZENCiN ·OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIY ANKO BiLETi ALMAKLA 

ı:.J~lliiiiıı•' LER 'ubeaile ELf!KTRIK ve TELSlt 
TELGRAF ş be erinde t c driıat• 

bati anacaktır. 

J-flk mektep mezunları için iHZARi 

eınıflar vardır. Bu aımfları bltircnlet 
tabelere ......... KABiLDiR. ONUN IÇINa 

4-0rta mektep mesu11lan, doit11• 
dan doğruya mealek tubeleriııe ahıur· 

TAYYARE PİYANKOSU BiLETiNi ALiNiZ 
1~7&~ 11 Teşrinievvel 1930 dadı 

lar. Bu ıubeleria müddeti birer bu• 

çvk aenedlr. 
S-Mektep yalnız rıeharidir. Aylık 

üra ücreti ıt llradtr. 

BUYUK IKRAMlYE 40000 LIRADIR 
6-Ta.,.ada bulunan makinisti~ 

muhabere ile der• werılir. 
Kayda ba,laamıtbr. izahat v~ya. kat• 

_, dolmak itin ı 
Galatacla Çinili Rıhtım Hanı arkasında ve Loyd T riestino 

acentaıı klll'flıındaki mektebe ııft.liracaat edilmelidir. 

tartaameal 11·10-9SO tarihinden itibaren 
tso-S27 (No. Ue latanbul 4 üncü icra 
dalrealnla muayyen numara.sanda her 
keeın slrebllmeai için açıktır. lllnda 
yasılı olanlardan fada malOmat almak 

üıteyenler, ltbu f&Fbtameye ve 9SO-S27 
doaya •amarulle memurlyetimize mira· 
eaat etmelidir, 

2 - Artırmaya iftirak için yukarda 
yazılı kıymetin yilzde yedi teminat ıh
terffeMktls. 

3 - Haklan tapu aiçilWe Hblt 
el•1aa lttotekff alacakhlarla dıfer ali• 
~ " lırtifalı laaldu ublblerf.ı• 
bu haldanaı H huamlle fala n murafa 
dair olan lddfalannı ltbu illa tarihin• 
den fUlıaren yirmi ırUn içinde evrakı 

mtiabitelerile birlikte memuriyetimiae 
bllcllrıneleri Seap eder akai halde hak· 
tan tap" aloUHle ealllt ~.ı .. 1aalar sabf 
beclellal• paylatma11 .. ı.ult luıllrlar. 

4-0Merlha ...... .......,. _... .................... ,., 
.. 811111 .. • hı "" ....... 

.. 

DEVLET DEMIRYOLLARI iLANA Ti ] 
1 tefrbüsani 930 tarihinden itibaren Erzurum • Sankamıf 

hatb huiç olmak üzere ıebeke üzerinde ıeyrtı; sefer lerİ -
aeyrl hafif naldiyab içia yeni trip hamule senetlerinin kulla1 

mlmuına hqlanacaktır. 

1 - Talep edildiji takdirde •Oraillere hamule aenetıeti 
Diıdıai saniyesi verilir. Ve keyfiyet hakkında hamule senedi~ 
metnıhat dercolunur. 

2 - lıbu umule sendi nilahai saniyeleri mindl yedinde 
kalakak veaaikte.n olup muvualat istasyonunda qyamn mlirse-' 
llnileybl tarafandann teaellimüade bunlann ibraz Ye itasıoa 
IGzum yoktur. 

3 - ltletm•· nizannamesinin ikinci bap ikinci fasal beşine:! 
maddesinin ilçUnctl fıkrası mucibince hamule senetlerinde mUt' 
aelnnileyhin adreai muayyen bulunmak lizını reldiiinden haaal
line veya emrü havaleye irsallt yapılmUI kabil detiJdir. 8d 
itibarla bmule senedi nüshai saniyelerinde ciro kabiliyeti yok" 
tur. 

t)lıııl.ırı teınamen k.bul etnıı. ad ve 4 - Eşyasını geri almak isteyen veya mürselünileyhleti 
olunurlar. OatUnde blralul:m ..ı 
rncııkullin bedeli zamanında tebdil ettirmek isteyen mlirsillerin İfletme nizamnamesinin ikiDP 

"" rılrnczse ı•yn naenkul ikirücl bir bap ikinci fasıl on dördiincü maddesi mucibince usulü veçhıl• 
artırma ile •atılır ve bedel farkı ve tanzim edilmi.:. bir beyanname almışlar ise, hamule senedi nnshal 
nıahrum kalınan yll&de bet faiz ve diier ·--r 
sararlar aynca hUkme hacet kalmaksı:ıın saniyelerine müteniden ve münha!HJ'an mahreç istasyonuna müt,.. 
.... wiyetlmlace altcıdan tahall olunur. caatları meşruttur. 
Bet numaralı flkradald tart tahakkuk 
etmek kaycllle llç defa batraldıktan 5 _ Münelünileyhler namlarına vürilt eden eıyamn te,.I' 
.,..ra gayrı menkul ea çok arttıraaın • . . kil -'- • 1 
~ade blralubr. Şart tahakkuk etmene ltlmüne diğer bar kımseyı memur veya tcv etme& ıster erse• 
artana& ıerl blrakıhp aha taahhfffle- ~ A) Her mevrude için hüviyet ve imzalan istasyonlarca 111•" 

ri•d• kmt.lur ve t-lutta kalkar. 1 lôm mürselünileybier tarafmdan verilecek bir beyannaıneyı' · 
S - artlraaaın birlnel ve ya ikinci .J ... 

elıilıaaına ve ıqn •eakule t .. ıı"k eden 8) Bilumum mevrudeler içia ise Noterlikten musaddak ~ 
knn11ııi hakka ve sabfan tarzına röre imi bir vekiletnameyi alakadar mevrit istasyonuna ita etınekl• 
dij'er şartlar. MIJt•aldm vqi belediye 
nklf icrui mlltteriye aittir. kabildir. 

Yal&laa apartman 1"1lancla •l•teri· 
... 2S • 10 • Hl tarilda4e la. 4 el icra 
•ı• ..... 94 ................ .... 
..,._---. .-tanaesi ..,ealaM .................. . 

Keyfiyet mulaterem balkın maHimu olmak üzre illa oı..-· 
~~~·~~~-______,, 


