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Şehirle Vilayetin 1.1• A A k t 
Bir 1 eş rn e si ımı D e 
Şehirle vilayetin birleşmeai epey 

dedi koduya ıebep oluyor. Halk 
buna alıtamadı ve itler tabii 
cereyanını almadı. Ötede beride 
bir takım yanlışlıklar oluyor. 
Şehirle vilayetin birletmeai hak
kında karilerimiı.den birkaçının 
mütalealannı sorduk aldığımız 

cevaplan bugün neşrediyoruz: 

Suallerimize 
Devam Ediyoruz 

Defterler Asılıyor Ankarada 
Belediye İntihabatı Etrafında Mühim Bir İçtima 

Gazi Hz. 
~ 

Ankaraya Hareket ' 
·Ediyorlar 

Reiaicümhur hanttlc ri bug\ln 
aaat 17 ele bunal bir trenle teJ.
rimlzden Ankaraya hareket b..,.. Hazırlıklar Hitam Bulmuştur Ak t e d i) d i. · racaklardır. 

Ali B. (Feriköy, Paşa ma
hallesi Fer'iye sokak 1 ) 

- Biz henüz mıntakamız 
neresi olduğunu bilmiyoruz. 
Viliyetle şehrin tevhidinde 
işlerin ne suretle döneceği 
bakkmda malumat elde ede
medik. İstanbul belediyesi bu 
hususta bizi tenvir etse iyi 
olur. 

* Mecit B. (Topanede, Topanc 
caddesinde 339) 

- Evvelleri bizden alıiıan 
cezalar için mühlet veriyorlardı. 
Yeni belediye kanunu cezalar 
için mühlet vermiyor, parayı 

derhal alıyor. Halbuki iş yok, 
görüyorsun. 

* Ali reis (Boğazkesen 43) 
- Boğazkesenden Karaköye 

gittim. Muayene olmak istedim. 
Ben kahveÇ.İyim, elimden kahve 
içiyorlar. Ustünkörü bir kolu-
ma baktılar, iyi muayene et
mediler. Canım bu doğru mu? 
Raporlara şehremaneti namına 
bir pul yapışbnlıyor. Bu pulları 
almak için Voyvoda karako
luna kadar gidip almak lcizım
geliyor. 

Bu pullar belediye kulübe
lerinde bulunsa daha iyi de
ğil mi? Çünkü esnafın işleri 
buralarda dönüyor. 

)f. 
Mehmet Ef. ( Dördüncü va

kıf han, 3 üncü katta) 

- Efendim, kaymakamların 
ve nahiye müdürlerinin vazife
leri ne olduğunu layıkile bil
miyoruz. Kaymakamlığa müra
caat edecekken nahiyeye, na
hiyeye müracaat lazım geldi
ii yerde kaymakamlığa gidi
yoruz. Halk hu işler hakkında 
tenvir edilmelidir. 

• Nimet H. (Laleli apartıma-
nında, (3) üncil dairede) 

- Şehirle vilayetin birleşme
li çok yanlıştır. Bugün her iki 
ıubenin mahiyeti itibarile ayn 
ayn bulunmalarının bir zaru
ret olduğu ileride görülecektir. 
Şehirlilere kendi evleri demek 
olan şehrin idaresini kendile
rine bırakmak ve hükumet iş
lerile ihtilat ettirmemek la
zımdır. .. 

Ahmet Efendi ( Eminönü'n-

[ Baş tarah 1 inci .. yfada 1 

olduğunu söylediğiniz bu yazı
lar hakkında beyanı mütelea 
edebilmek için asıl nakledilen 
gazete makalesinin baştan 
bap tetkiki ile bu 
makaleyi yazmaya saik ne 
olduğunu ve bu makaleyi yazan 
muharririn neyi hedef ittihaz 
ettiğini, bu makalenin ne 
iç.in, ne sebep!e yazıldığım 
bilmek ve gene tetkik etmek 
lazimedendir. . 

Şahsı manevii hükümetin 
tahkirine mütedair madde doğ
rudan doğruya hükumetin şahsı 
manevisini istihdaf eden her 
hangi bir tahkiri cürüm addet
mektedir. Başka bir gazeteden 
naklen aldığını söyliyen mu
harririn yazdığı bu yazıların 

muhatabı (şahsı manevii hükU
met) olduğunun delili nedir, 
bilemiyorum. Bu delile tesadüf 
edemezsek bu maddenin çer
çevesi dahiline girebilecek bir 
cürüm addine imkin göremem.,, 

BİR TAVZlH 
Hükumetin manevi şahsiye

tini tahkir suçunun ne suretle 
teşekkül edeceği hakkındaki 

hasbühalimin şiddetlice bir lisanla 
yazılmış olduğunu ve bunun 
bazı makamlarca teessürü da
vet ettiğini anladığım için şu 
noktadan bazı tavzihatta bu
lunmıya lüzum gördüm: İlmi 
mevzularla intikat sahasında 
herhangi bir makam veya şah-

sın mevzubahs olamıyacağını 
her münevver adam gibi ben 
de takdir ederim • Binaenaleyh 
kanaatlerimin tamamile zıddına 
olsa da fikirlere bir fikir olmak 
haysiyetile hnnnet etmenin bir 
insanlık borcu olduğunu ilan 
etmek bana şeref verir. 

Teşkilib esasiye kanununu 
millete malederek müstakil ve 
yalnız tabi kıldığı adliye kuv
vetini istihfaf etmenin yalnız 
benim değil, biç kimsenin ak· 
lından geçmiyeceğini teşrih 

sadedinde bu tavzihin Son 
Posta sütunlannda neşrini rica 
aderim efendim. 

de polis) 

Avukat 
irfan Emin 

- Ne söyleyim paşamı bu 
meseleyi bizim de .r.ihnimiz 
henüz kavramadL 

ihtiyar heyetleri tarafından 
yanlarak intihap encümenle
rine verilen defterlerde 
yanlışlıklar çoktur. Bunlann 
düzeltilmesi için ekseriya hey
eti ihtiyariyeleri inthap encü
menine getirtmek ve İ'lahat 
almak icap ediyor. Defterler 
yann asılacaktır. 

Defterlere isimler mahalle ve 
sokak gözetilerek yazılmıştır. 
İsimlerin yazılışında alfabetik 
bir tertip yoktur; yalnız intihap 
encümenleri itiraz edeceklerin 
isimlerini derhal bulabilmek 
için esamiye sıra numarası 

ilave etmişlerdir. İtiraz için 
encümene müracaat edecek 
kimse sıra numarasını söyliye
cektir. 

Belediye dairelerinde birer 
''udık bulunacak, bu sandık, 

Miras Yüzünden 
Yaralamış 

KGçtikpuarda oturan ishak 
tfendi akrabasından Ahmet 
efendi ile bir miras meselesin· 
den kavga etmiş, Ahmet efen
di sandalye ile İshak efendiyi 
başından yaralamışhr. 

Y ankesicilikler 
1-Perapalas otelinde oturan 

madam Kilomans'm bin frank 
ve pasaportu yankesicilik su
retile çalınmışbr. 

2 - Sultanahmet'ten tram
vay ile geçerken Mehmt Sami 
Beyin 92 lirası çalınmıştir. 

3-Mütekaidini askeriyeden 
Tahsin B. tramvay ile Karaköy
den geçerken şahsi meçhul 
tarafından 250 lirası çalınmış
br. 

4 - Amerika sefinesi mü
rettebabndan (Robert) in Voy
voda caddesinden geçerken 
yankesicilik suretile albn dol
ma kalemi çalınmıştır. 

Sirkati er 
1- Lokantacı Abdullah Ef. 

KarakP)'de Yeraltı camiinde 
aptes alırken şadırvana asıla 
olan ceketi cebinden 20 lirası 
çalınmışbr. 

2 - Nişancada oturan Ne
cati Efendinin hanesine hırsız 
girerek 63 lirası çalınmıştır:. 

intihara Teşebbüs 
Galata' da Şeftali sokağında 

umumhaneci Rayna tentürdiyot 
içmek suretile intihara teşeb
büs etmiş ise de kurtarılmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 ı Huu Bey - Şu camlan ~m da içeriye 
Wru Jalrrlyet lflfı ,ınm ı 

2 ı Göbekli adam - Kapa, Hasan Bey, 
Gküm kalllaflJGr ... Biz daha ahpnwhk. 

ilin sırasile nahiyelere götüril
lecek ve reyler ablacaklır. Halk 
ve Serbest cümhuriyet fırkalari
le milstakil namzetlerin isimleri 
nam:r:et listelerine yazılacaktır. 
Bizim halka tavsiyemiz, bu in
tihaba hararetle iştirak etme
sidir. Okuma bilmiyenlerin, rey
lerini sandık başında bulunan
lara değil, hariçten kimselere 
yazdırmasım ve rey pusulasına 
isminin sıra numarasını yazma
sını ve yazdığı isimlerin bir 
suretini defterine kaydetmesini 
tavsiye ederiı;. 

Bugünkü vaziyete göre inti· 
hap encümenleri tamamen Halk 
fırkası azasından teşekkül et
mektedir. Bu vaziyet önünde 
intihap edecekler, sonradan 
intihaba itiraz edebilmeleri 
için yukarda söylediğimiz şey-
leri yapmalan iktiza eder. 

Yangın Başlangıcı 
Dün gece saat 20de Beşik

taş'ta oturan postane memur
larından İbrahim Efendinin 
hanesinden yangan çıkmış ise 
de sirayetine meydan veril
meden söndürülmüştür. Bu es
nada av fişeklerini doldur
makta olan İbrahim Efendinin 
damadı almndan hafifçe yara
lanmıştır. 
in 

Öldürmek istemiş 
ı Fatih'te Haydar ile Şerif 
sergi meselesinden kavga et
~ler. Haydar öldürmek kas
tile Şerife tabanca ile ateş 

etmiş ise de isabet etmemiş 
ve yakalanmışbr. 

l Ba.t tarafı ı ind sayfada J Reiaicümhur hazretlerine B. M. 
M. reiai refakat edecektir. 

Hangi noktaların ıslahı lizım ANKARADA 1ST1KBAI HAZIRLlQ 

ıd• • b Ankara, 18 - Ankara hal.o birlat 
ge ığim tes İt etmek Üzere aydanberl haaretJI bulunduğu Gul;i 
Dahiliye Vekili Şükrü Kay~ büyik bir .evioçle, candan bir muhaı.
Nafia Vekili Recep, Afyon betle karşıb.mıya hımrlanıyor. 

Karahisar mel/ usu Ali ve IST ANBULA TAYİN EDiLEN 
umumi katip Saffet Beyler M AL M 0 D Ü R L E R l 
diin Başvekalet dairesinde Ankara, 17 - Kadıköy kazuı 

malmüdürlüğüne Gebze ma!mü• 
Başvekilin riyaseti albnda top- dürü Salabattin, Fatih kazan 
lanmlflardır. Bu içtimada evve- malmü:lürlüğüne Dahiliye muha
la fırkaya müteallik umumi sebe müdüriyeti memurlanndao 
meseleler hakkında umumi İbrahim Hakkı, Eminönü malmü• 

dürlülüğüne Ulukışla malmüdüril 
katip Saffet Beyin verdiği Ömer Liitfü, Bc.şiktaş kazan 
izahat dinlenmiş, sonra fır- malmüdüğüre Boğazlıyan malmQ.. 
kada ıslahat ve tadilat yap- dürü Mustafa, Ululn sla malmü
mıya lüzum olup olmadığı ko- dürlüğüne Afyon t. ha'<.kuk me-

murlarında Şehap, Mucur kazası 
nuşulmuş, en nihayet Mecliste malmüdürlüğüne Maliye vekaleti 
takip edilecek hatb hareketin teftit memurlanndan İhsan Beylu 
tesbitine geçilmiştir. tayin edilmişlerdir. 

Müzakere saat üçten yedi- MALI iŞLER VE GAZİ HZ.. 
ye kadar sürmüştür. Ankara, 18- Buraya gelen 

İçtimaın hitamında 8aşveki~ malumata göre, Reisicümhur 
müzakereye iştirak eden ze- Hz. bazı mali meseleleri tetkik 
vattan fırkanın atiyen daha etmek üzere İstanbu!da mü-

fikri b d .... 1 tehassıslardan mürekkep bir 
· • ir tarz a ~ışması için komisyon teşkil ettirmişlerdir._ 

bir, program hazırlamalannı Komisyon işe baş!a~ıştır. 
rica etmiştir. * TEVFiK KAMiL B. AN-

içtimaı müteakip F ı r k a KARAYA GiTTi - Muhtelit 
umumi katipliği şu tebliği mübadele komisyonu Türk 
neşretmiştir: başmurahhası Tevfik Kamil B. 

"Başvekil paşa Fırka gunıpu dün Ankara'ya gitmiştir. 
reislerinden ve umumi heyeti MACAR BAŞVEKİLiNiN AN 
idareden Ankarada bulunan KARA'YI ZiYRETİ 

k d l zl b. l Ankara l 8 - Macar Bat-
ar a aş arımı a ır top anma vekili Kont Betlen M. Venize-
yapmış ve büyük Millet Mec- los'un 20 Teşriııievvlde Anka
lisinin açılması münasebetile ra'yı ziyaretinden sonra Tür
fırka hakkında miidavelei ef- kiye merkezini ziyaret ede-
kirda bulunmuşlardır. Bir cektir. 
sui tefehhüme meydan kalma- ll-- LlMAN ŞiRKETi ISLAH 
mak üzre hakikat tavzih DEGIL, İLGA EDİLMELİ -
olunur efendim,, Ankara, 18 - Bugün llm-

Fırkanın umumi katipliği sat vekili Şakir beyin riyase-
Müsademe ayni zamanda da fırka müfet- tinde müsteşar Şakir, ticaret 

.it dil Efendinin idaresindeki tişlerine birer tebliğ göndere- U. M. Naki, lstanbul'dan gelen 
~ liman şirketi M. Hamdi ve 

3303 numaralı yük arabası rek rivayetlerin yanlış tesir lzmir liman şirketi M. Hulfısi 
şoför Nafiz Efendinin idare- yapmasına mahal bırakmamak Beylerden mürekkep bir içti• 
sindeki otomobile çarparak üzere fırkada tasfiye mevzu- ma aktedilm:~tir. Müzakeratm 
hasara oğratmıştu. bahis olmıyacağını bildir- İstanbul ve l mir limanlannın 

· tir ıslahı, dizbarko mesailinin halli 
Dolandırıcılık cmış . ı D etrafıada cereyan ettiği anla· 

Manisalı Mehmet efendi Ga- ep erini oldu- şılmıştır. 
!atadan geçerken bir ~hsı meç- ranlar Kimlerdir? -===[s=D::sev=a=m=ı """3-=-=ün=c-ü.,,.• ... ayf--·d_a--ı __ 

hul taraflndan 35 liraaa do- Ankara l S I H.M. fl _ B.1- mesini müteakip bir nutuk .o,_ 
lantlırılmıştır. 1 

• 'I liyecek, bu ıııutkunda F ethl 
gün Başvekalet daıresinde ak-

K ü tüphanelerin Tevhidi tedilen içtimada Millet Mecli- Beyin tenkitlerini mevzubahia 
edecektir. 

Maarif vekaletince İstanbul- sinde takip edilecek hatb ha- Başvekilin bilhassa : 
daki kütüphanelerin birleştiril- reketin ne suretle tesbit edil- - Ceplerini doldurdular. 
mesi ve adedinin azalblması diği bilinemez. cümlesi üzerinde durarak vesika 
düşünülmektedir. Okuyucusu Fakat musırrane devam eden ve delil istemesi ihtimalinden 
az olan bazı kütüphanelerin rivayetlere inanmak liizım ge- kuvvetle bahsedilmektedir . 
kitap lan diğer kütüphanelere lirse Başvekil mali kanunlara ait Fethi bey istenilen delilleri 
nakledilecektir. Bunun ıçın liyihalann encümenlere havale gösterebilecek mi ? Bu nokta 
inhilal eden kütüphanelere ( edilmesini ve Fethi Beyin meb'- hakkında da şimdilik bir şey 
kimse tayin edilmemcktedjr, us intihap edilip meclise gel- söylenemez. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Hürriyet Işığı 

• 

3: Haaan 8. - AllflNID, alışırsın, korkma, ay- ı 4: Haaan B. - O ne? Sen ka.raahkta klpG dol• 
clmhktan ziyan gelmez. durmuııun J Kendia ele küp ıibi dolmuf8UD 1 

Tevekkeli defil. Aydınlık Utemlyomm 1 
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Her gün -Demokrasi ıl 
1 

Son. Posta'nın Resimli Makalesi: * IJ 
--~------------------~--W'""'!"'~~----.;..;...---------J"K:::-r------...__.~--------------, 

Taklit Sözün Kısası -Hürriyet 
Tecrübeleri 
Yapıyoruz. 

M. ZEKERiYA 
isme Paşa Sivas nutkunu ka .. 

binesinin icraab aleyhinde ya· 
pılan tenkitlere cevap vermek 
ihtiyacile söyledi ve nutkunun 
bir yerinde: 

"Burada şimendifer siyaseti 
haklanda millete hesap ver
nıek isterim.,, dedi. 

Cümhuriyet başvekili ilk 
defa olarak millete hesap 
\'ermek ihtiyacını duyuyordu. 

Şimdiye kadar Millet Mec
lisinde muhtelif meseleler 
hakkında irat ettiği nutuklar 
hesap vermekten ziyade tah
sisat koparmak gayesine ma
tuftu. .. 

Cumhuriyet Halk fırkası ilk 
defa olarak teşkilah içinde 
ken '.!isine zarar veren unsurlar 
bulunduğunu hissetti. Fırkanın 
günden güne zevale doğru 
gittiğini, halkın itimat ve muhab
betini kaybetmekte olduğnun 
ancak şimdi gördü. Ve, hayabna 
taarruz edilen her teazzuv gibi, 
derhal kendini toplamıya, 
VÜcudunda ıslahat yapmıya, 
:muzır unsurlan atmıya karar 
Verdi. 

Halbuki iki ay evvel Halk 
fırkasına bu kusurlarını gös
termek, fırkanın icraabni ten
kit etmek mümkün mii idi? 

* Millet meclisi fevkalide ola-
rak toplanıyor. Bu torlamşına 
zahiri sebebi hükiimetin kam
biyo işinde seri bazı kararlar 
ittihazına mecbur olmasıdır. 

Fakat bu vesile ile meclisin 
toplanmasından istifade edile
rek İsmet Paşa mali vaziyet 
ve hükumetin icra.ah hakkında 
IDeclise izahat verecek, Fethi 
beyin İzmir nutkunda temas 
ettiği meseleler karşısında dü-
şündüklerini anlatacaktır. Demel< 
L.i. ismet paşa, Fethi beyin lzmir
deki tenkitlerinden sonra mil
lete ikinci biT' hesap vermek 
lnecburiyetini duymuştur. 
İsmet paşa ancak şimdi halkın 

itimadım kaybetmenin tehlike
sini hissetmiştir. Bu tehlike onu 
Ilı.illete yeniden hesap vermiye 
Bevketmiştir. .. 

Halk Fırkası senelerin ver
diği itiyatla her tarafta bele
diye ve cemiyet intihaplanna 
karışıyor. Bu müdahaleleri ga
teteler ve Serbest Fırka ten
kit ediyor. Hükumet ve fırka 
bu haberleri derhal tekzip 
etmek ve hesap vermek mec
hunyetinde kahyor. 

Halbuki düne kadar ne fır
lcaıun bu müdahalelerinden 
~ah~tnıek mümkündü ; ne de 
l"lalk fırkası böyle bir hesap 
•~rnıek mecburiyetini duyardı. 

• .. işte bir aydanheri Türkiye 
ttin:ıhunyetindeki tekamülün 
tanlı nümuneleri. 

Şimdiye kadar matbuah hür 
olın.ıyan, tek farka ile idare 
tdHen bir uıemlekette dem')kra· 
ti.k bir rejimden bah;;etmek 
&"ülünç oluyordu. 

de İkinci. fırkanın .teşekkülrm: 
n hen demokrası tecrübelen 

~ıtpıyoruz. Bu tecnibede de 
ennz acemiyiz. Henüz yü· 

tüm·· .. uze gözümüze bulaştirdı-
R'l~u: biı-çok işler vardır. He
~ ne tenkit etmesini billyo-7· ne de tenkide tahammül 
' ebiUyonız. Her iatipda da 

i 
! ~ 

.. 

1 - Çocuk mukallittir. Daima taklit ede- ı 2 Çocuklar timdiye kadar büyüklerine, 1 3 - Bugün çocuk yine mukallittir. Fakat 
cek bir şey arar. Oyunlannda bile o ıamanm ve etraftakilerine bakar, onları taklit babasını ve rnuhitini taklit ederse ne öğre-

necek? Ona başka nümuneler, başka model-
hadisabm taklit eder. ederdi. ler vermek lazım. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Vilayetlerde Fırka işleri Aydın Belediye Reisi Kızdı: 

Antalya' da Fethi Kim Oluyor, Dedi. 
HALK ÖNLERİNDE MUZIKA 

İLE SERBEST FIRKAYA Orta Mahallenı·n Kahvesinde 
MÜRACAAT ETTi 

Yaşa Sesleri Halkı Dağıtmak İstedi 
Yükseldi 

Antalya, 18 (H. M.) - Ser
best fırka mahfili açıldı. Fır
kaya yazılmak üzere önlerinde 
muzıkalarla heyecanlı tezahü
ratla iki bin kişi müra~at 
etti. 

Antalya'nın her tarafında 
"yaşasın Fethi B.,, sedalan ynk
seld.i. Antalya'mn yüzde dok
sam Serbest fırkaya iltihak 
etti. 

Meb'us hoca Rasih Efendi
nin şiddetli sözleri halk tara
fından istihfafla karşılandı. 

MANİSADA SERBEST FIR-
KAYA GİRENLER 

lzmir 18 ( H. M.) - Ser
best Fırkanın Manisada kayı
dettiği azanın adedi beş bini 
balmuştur. 

SERBEST j'IRKANIN ADANA 
TEŞKİLATI 

Adana, 18 ( H. M.) - Şeh
rimizin tacirletinden mürekkep 
bir gurup uzuu bir telgraf ile 
Fethi beye müracaat ederek 
Adanayı ziyarete gelmesini 
rica etmiştir. 

Aydın, 19 (H.M.) - Belediye reisi Emin Beyin kendi am
hallesi olmasına rağmen Orta ve Meşrutiyet mahallelerinde 
bile fazla rey kazanması şüpheli bir hal almıştır. Emin Bey bu 
ziyet katşısında günden güne daha fazla sinirlenmektedir. 

Emin Bey bu sinirin sevki ile dün akşam Serbest fırka 
mensuplarının toplu bir halde bulundukları bir sırada Orta 
kahveye gelmiş, mübahaseye kanşarak: 

- Fethi de kim oluyur, demiş, huna mukabil bütün kahve 
halkının: 

- Yaşasın Fethi Bey sesi ve alkışlan ile karşılaşmıştır. 
Emin Bey bu mukabele karşısmda cidden asabileşmiş, 

belediye çavuşu~u çağırarak halkı dağıtmiya çalışmıştır. Halk 
sükiinetini muhafaza etmiş, mukabeieye lüzum görmemiştir. 
[Telgrafın bu kısmında karışmış bir cümfo vardır. ] 

Kitapların F otoğ-faf!an 1 
Ahnmıyacak 

Maarif Vekaletinden İstan-
bul kütüphanelerine vaki olan bir 
tebliğde kitapların mürekkep
le kopyalanm almak ve fotoğ
raflarım çıkarmak menedil
miştir. Ancak arzu edenler '. 
kurşun kalemile istinsah ede
bileceklerdir. İstinsah ve fo
toğraf için Maarif vekaletinden 
sureti hususiyede izin almak 
lazımdır. Bazı I,..,ymeli kitaP-: 
lann fotoğraflennı çıkarmak 
için İstanbula gelen müsteş
rikler Maarif vekaletine müra
caat ederek müsaade iste
mişlerdir. 

. 

Stadyum 
Belediye bir stadyum inşası 

için bütçesine (40,000) lira tahsi
sat koymuştu. Diğer taraftan 
Maliye Vekaleti dahi inşaat 
masrafının msfına iştirak ede
cekti. 

Belediye w:un zamandan 
heri bu vadid~ tetkikat yap
maktadır. Bugüne kadar müsait 
hiçbir yer bulunamamıştır. 

Spor kulüpleri anlaşarak 
belediyeye stadyum inşasına 
müsait bir mahal gösterdikleri 
takdirde belediye tarafından 
aıami teshilat gösteril~cek ve 
derhal inşaata başlanacakt ır. 

Izmirdeki Arkadaşlar ... 

Bugün 
TEVKİFHANEDE HASTA 
OLDUKLARI ANLAŞIL

DI G I İÇİN 

Hastaneye Nak
ledileceklerdir 
İzmir, 19 ( H. M.) - Müs

tantik mevkuf bulunan gaze
teciler hakkında karannı he
nüz vermedi. Zeynel Besim ve 
Bedri. beyler tevkifhanede has
talandılar, hastaneye kaldırıla
caklardır. Muameleleri ikmal 
edilmiştir. Muhakeme iki üç 
güne kadar başlıyacaktır. ... 

Laf İle Teessür .• 
İzmir, 18 - Adliye vekili 

Tireyi ziyareti esnasında gaze
tecilerin mevkufiyetinden mü
teessir olduğunu söylemiştir. 

aoUYE aEKİLİ 
Son n'ıtkunda Teşkilatı 
Esasiyeye Muhalif Bir 
Kanaat Mi İzhar Etti? 

İzmir, 19 ( H. M.) - izmir 
gazeteleri Adliye vekili Mah-
mut Esat Beyin Ödemişte 
söylediği son nutukta : 

- "Öz Türk olmıyanların , 
mevkii > almz hizmetçilik, yalnız 
kölelik,. olduğu hakkındaki 
fıkrayı tahlil etmektedirler. 

Gazetelere göre bu fıkra 
Teşkilatı esasiyeyi baltalamakta 
f ürk adliyesini harice karşı 

Fethi B. bu telgrafa verdiği 
cevapta teşekkür etmiş, fakat 
meclisin açılma arifesinde bu
lunması dolayısile gelmiye mad
deten imkau bulamıyacağım 

oildimıiştir. 

• • • • 
l fena mevkie düşürmektedir. 

1 

Gazei e!er Mahmut Esat Beyin 
istif asım istemektedirler. 

Serbest Fırkanın Adana teş
kilabnı sabık vali Müştak Lütfü 
B. yapacak ve Fethl B. in 
telgrafına nazaran dört güne 
kadar burada bulunacakbr. 

Selami Çeşme Yolu 

Selami çeşme -Bostancı ıs
falt yolunun Cadde bostanına 

kadar olan kısmı ikmal edile

rek halkın gelip geçmesine 
açılmışhr. Bir hafta sonra Bos
tancıya kadar olan son kısmi 
da ikmal edilecektir. 

alışmış İnsan gibi, herkesin 
samimiyetinden şüphe ediyoruz. 

Fakat zaran yok yavaş 
yavaş elbette alışırız. Kafi 
ki demokrasiyi anlıyalım 
ve hakikaten demokratik 
bir cumhuriyet idaresi tesia 
etmek hususundaki iddiamızda 
samimi olalım. 

ister inan, ister inanma! 
1-----------------------------------------j 

Gazetelerden : 
"Fethi Beyin Gumüşane 

meb'usu olarak meclisin 
fevkalade içtimamın ilk 
günlerinde celselere iştirak 
etmesi temin edilecektir. 

Yalnız maarif vekili ve 
Gümüşane meb'usu 
Cemal Hüsnü 8. in isti
fasile münhal kalan meb' -
usluk intihabatına başlan
ması için Meclisin emir 
vermesi lizımdu. Bunun 
için de evvela Mecliste 
Cemal Hüsnü Beyin mebt
usluktan istif ası okunacak
br. istifaname dün B. ~ 
Meclisine gönderilmiştir. 

luk intihabı için Gümüşa
neye süratle tebligatta 
bu!unulacc;k ve ertesi günü 
intihabm neticesi alına
bilecektir. Şu halde Fethi 

Beyin sah günü, olmasa 
bile çarşamba günü Mec
lise iltihakı muhakkak 
addedilebilir. Müntehibi sa-

niler pazartesi toplanabairse 
Fethi Beyin sala günü 
Meclise iştiraki kabll ola
bilecektir. " 

Fethi Beyin bu intihabı 
biraz da iltimasa benzjyor. 
Ama bize bu nevi iltimas
lann hazan İngilterede do 

Bunlar pazartesi günkü 
içtimada temin edilecek yapıldığım söylüyorlar •• 
ve hemen o giin meb'us- Arhk ona 

ister /nan, lsflJr inanma/ 

Ankarada Rivayetler 
Devam Ediyor. 
Ankara, 19 (H. M.) - Ad

liye vekili Mahmut Esat B. in 
değiştirileceği hakkında deve
ran eden rivayetler devam 
etmektedir. 

Bu rivayetlere kuvvet veren 
nokta meclisin açılmak üzere 
olmasına rağman Adliye Ve
kilinin el' an Kuşadasında bu
lunmasıdır. 

Halk Fırkası 
İzmir T eşkilah Hakkında 

Tahkikat Yapılıyor 
İzmir, 18- Halk Fıı·kasmm 

mukabil nümariş yapmak iste
diği zaman eczacı Ferit Beyin 
kardeşi Sait Beye bu lıususta 
sarfedilmek üzere ( 3) bin lira 
verd.aği şayidir. Sait Bey ile 
tayyare cemiyeti reisi Şevki B. 
hakkında bilikikat yapılmak
tadır. 

Bir 
fstanbul Kadınıdır. 

** 
Hürriyet bir İstanbul kadı

nına benz;er: O kadar güze). 
o kadar nazlı ve o kadar şuh· 
tur. Daima gülüm.ser, daima 
vadeder, ve bir türlü, kafir, 
ele geçmez. 

Mithat paşadan Fethi Beye 
kadar, bu nazenine dil dök
miyen, önünde diz çökmiyen,. 
ona aşkını ilan etmiyen kal
madı. Evvela zavallı Namık 
Kemal. Yüreğinde yanan kara 
sevdayı söndürmek için, göğ
sünü bağnm fırbnalara açmış, 
saçları kabarmış, bir elile ka
leme, öbür elile de kadehe 
sanlmış, '' Didan hürriyet " e 
habire manzvm aşk mektup
lan yazıyordu. Canan ona gü
lümsemiş, vadetmiş, fakat va· 
dini tutmamıştı. 

Ark.asından Ahmet Rıza B., 
ona bir salon adamı gibi kur 
yaph. Parisin fujer kokulu, 
ıhk salonlannda, kışlık yaprak
lar arasında, ütülü reyye pan-
tolonunun sağ dizini itina ilo 
yere koyarak iki elini de kal
binin üstüne basbrdı, haşım 
hafifçe sola iğerek ve gözle-
rini süzerek : 

- Seni seviyorum, dedi.. 
Canan gülümsedi ve vadetti~ 
fakat vadini tutmadı. 

Enverle Niyazi askerce dav• 
randılar. Dildan hürriyeti be-
linden bir kavradılar ve çırpın· 
masına ehemmiyet vermede!! 
zorla Selanikten İstanhula ge-
tirdiler, dağa kaldırılan bir 
kız gibi isyana başlıyan dilda .. 
deye cehren malik olmak is· 
tediler. Canan evvela kızdı, 
fakat sonra gülümsedi ve va• 
dettii fakat vadini tutmadı. 

Cemal sakalım, bıyığım siv-
riltt, Mahmut Şevket kılıcını 
çekti: Y alvardtlar olmadı, teh
dit ettiler olmadı, Bekir ağa
ya attılar olmadı. Canan hep 
gülümsüyor, fakat vadini tut· 
muyordu. 

Büyük harp başlanğıcmdan 
S. C. F mu teşekkülüne va-
nncıya kadar, canan hep aynı 
şuhluğunu muhafaza ediyor, 

Paris'te beş sene 0 galantri,, 
tahsil eden Fethi B. , ona bir 
daha kur ya,iyor. Ve gene 
canan gülümsiyor, gene vade-
diyor, fakat bu sefer vadini 
tutacak mı acaba? 

İşte Selim Ragıbımmn tev
kifhanede en merak ettiği şey 
budur. 

Günün Tarihi 
FİRARI RUMLAR AVDET 

EDEBILiRLER Mi? 
Bazı guetelerde firari Rum· 

ların Türkiye'ye avdet etmek 
üzere hükumete müracaat 
ettikleri yarilm~tı. 

Dün bu hususta yaptığımız 
tahkikat neticesinde firanler 
hakkındaki kanun sarih oldu
ğundan 'fürkiye Cümhuriyeti 
pasaportu ile seyahat edenler 
her Türk gibi memlekete dö
nebileceklerdir. Fakat diğer
lerinin evdetine imkan yoktur. 

iZMIRDE lKt MALÜL GAZI 
l:ımir, 18 - l:ımir malGI gazilerinin 

içtima ) apmalan için teşvlkatta bı.Junaı. 

ve latanbuldan gelen iki maıUl ırazl 

ha'Lkında poluıçe tahkikata başlandı. 

Bunlar a)'nl &amanda mecm11a çıkaraca

ğız diye ~ret'!-nderdcn mühim bir 

miktar para toplamışlardır. 1 Polisçe tah
kikata başlandı. 

ıt- TEVFİK kÜŞT(} BEYiN MEŞGU
LfYETI - Hariciye VeklU diln Tokatll .. 

yan otelinde ltalyac, Çekoalovakya, Yu· 
nanlataıı ve lnglltere aefirlurile ~:..car 

maalahalgtixannı kabul ettniftir. Harici
ye Vekillnin ltalya sefiri ile Ada.lu 
ınueleıial kt,lnutluJu tahmlıı edilmek· 

tedlr. Gece Amerika aefiri Te~ Rilftil 
Beyhl terefine bir ti1afet ır•mittir• 
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Maaş İstiyorlar ,/Jıior 

UERDliYORLOR SATILAN TUTUN MESELESi: 
' 

Ayları Yüz Seksen 
Gün Olan Bir Yer 
Urfadan iki muallimin im

zasını taşıyan şu mektubu 
aldık: 

Geçen gün Çek re1ısıne ev
velce sablan tiltünlerin inhisar 

idaresi tarafından yapılan yol
suzluk yüzünden nasıl akim 

kaldığını anlatmıştık. 
İnhisar müdürü Behçet B. 

bu haberi tekzip etmek istedi 
ve inhisann nümune vermedi
ğini söyledi. 

Behçet beyin bu tekzibi 
üzerine meseleyi daha sarih 
bir surette yazmıya mecbur 

"Bir söz vardır, nereye var
sanız ay otuz gün, derler. Biz 
Urfa muallimleri bunun aksini 
iddia ediyoruz. Her memur ayın 
birinden iribaren maaş bekler, 
azami on beş günde parasını 
ahr. Bizlerse, yirmi, otuz, alt

oluyoruz. 
mış, yüz, yüz zeli, yüz seksen 
gün filan.. be1:deriz. Fakat bu Bizim yazd~ğımız vak'alar-
sonu gelmiyen ayın kaç gün dan biri yedi sekiz ay evvel 
olduğunu ve olacağını bala vuku bulmuştur. Çek rejisi 
bilmiyoruz. Türkiyeden 200 bin kilo tütün 

Cümhuriyet hükumetimizden almak üzere bir münakasa 
şarkın sessiz ve mütevazı bir açıyor. Halil paşalar inhisar 
şehri olan Urfa vilayetinin de ıdaresinden aldıklan nümune
aylarını otuz gün yapmasını lerle bu münakasaya iştirak 
dileriz. Aylarca maaş almıyan diyor ve münakasayı kazanı-
garıp bir memurun karşılaşa- e 1 

yor. nhisar idaresinin Halil 
cağı müşkülatı herkes' takdir • ~aşalar ticarethanesine verdiS!i 
edebilir. Tatil münasebetile ço- "'P ~ 

l ı . . d nümuneler Taşova tülünündendir. ğumuz ai e erimızın yanın ayız. 
Bütün tatil müddetince bir ma- · Halil paşalar Taşovada 
aş olsun almadık. Orada aç mevcut olduğunu zannettikleri 
kalmaya razı olsak bile vazı- 200,000 kilo tütünü satıp mu-
femizin başına gidecek yol kaveleyi yapıyorlar. 
paramız yok. Vaktinde vazife Halbuki Halil paşalar çek 
başında bulunmazsak kıstel- rejisile mukavele yapmakta 

yevm yapıyorlar. ıken inhisar idaresi elinde bu-
Kanun yalnız ceza almak lunan ve nümunesi Halil pa-

hususunda mı tatbik ediliyor? şc.lnr tarnfından alınıp Çek 
Peşin maaş kanunu nerede? .. " rejisine satılan Taşova tütün-

Çekoslovak Xütünleri 

Çekoslovakyaga satılan 200 hin kilo tütün 
niçin satılamadı? 

Tütün inhisar idaresinih 
men gazetemız bu hususta 
nıatın mevsukıyetine emindir. 

tekzibine rağ· 
verdiği mallı-

Bugün verdiğimiz izahatz da okuduktan 
sonra inhisar idaresinin ne cevap vereceğini 
merakla Öğrenmek isteriz. 

İnhisar idaresinin bu nıemlekete 
zararlar hakkındaki neşrigatımıza 
ediyoruz. 

yaptığı 

devanı 

Bu neşriyatın inhisar idaresinin 
hına hizmet edeceğini ümit ediyoruz,. 

is la-

lerini duhan şirketine satıııor. 
Çek rejisi mümessilleri tütün 

almak üzere lstanbula geldik
leri vakit ortada tütün 

bulamıyorlar. İnhisar idaresine 
müracaat ediyorlar ; inhisar 
idaresi: 

-Sizi bekledik, bir hafta geç 
kaldınız. Biz başkasına sattık. 

diyor. Fakat Nisan nihaye
tine kadar 100 bin, Mayıs ni-

· hayetine kadar diğer bir 100 
bin kao tütün daha veririz 

diye şifahi bir teahhütte buiu
ııuyor. 

Çek rejisi mümessil!eri buna 
da razı oluyor. İki ay beklif<)r. 
F akt sonunda ancak 45 bin 

kilo tütün hazırlanabiliyor. Şir
ket kendisine bu tütünlerin 
verilemiyeccğini anlaymca, Ha
lil Paşaların mümessili ile bir-

likte Ankarya gidiyor, sefaret 
vasıtasile Maliye vekaleti nez
Clinde teşebbüsatta '1trilunu
yorlar. 

Maliye vekaletinin, Çek re
jisinin her sene Türkiyeden 
üç milyon kilo tütün almasını 

temin için uğraştığı bir zaman
dır. Çek rejisi mümessilleri 

MaJiye vekaletine şu cevabı 

veriyorlar: 

- Türkiyenin Tütün inhisar 
idaresi bize 200 bin kiloluk 
tütün teahhüdünü ifa edemezse 

biz buraya nasıl güvenebiliriz. 
Bunu inhisar idaresi veremez? 

se 3 milyon kilo tütünü hangi 
müessese ve hangi ticarethane 
verebilir? 

Bunun üzerine vekfılet pi
yasadan bu tütünlerin teminile 
Çek rejisine verilmesini emre
diyor. Fakat bu tütünler pi-

yasadan hazırlanırken bankada 
bu iş için açı!an kredi müd
deti hitam bulmuş oluyor. 
Bunun üzerine Çek rejisi Ha
lil Paşalarla aktedilen muka
veleyi feshediyor. 200 bin kilo· 
luk tütiin ihtiyacını başka bir 
memleketten temine mecbur 
kah yor. 

Behçet Beyefendi inhisar ida
resınm hatası hakkındaki 

bu iı.ahalımm da tekzip ede-
bilir mi? 

" Sporculara 
~ Fırsat ... 
1 [ Baş tarafı 1 inri sayfada J 

M4M§6.,. 
Her iki takımın reisile ko· 

nuştum; maçlar hakkmcb tam 
bir itimkt besliyorlar. Bilhassa 
(111 Ker) in oyuncuları: 

"Son haftalar zarfında yen
diğimiz takımların dereceleri· 
ni, oyun tarzlanm görseydiniz 
itimadımızı haklı bulurdunuz.,, 
diyorlar. 

Macar oyuncuları bu kana· 
atlerinde haklıdırlar. Filhaki~~a 
Macaristan'c!a başJıyan lik maç· 
larmda bu ( ili Ker ) takımı 
şimdi birinci olarak geliyor ve 
yendiği kulüpler de Macarista· 
nın en ileri kulüpleridir. 

(Viner spor) a gelince; bu 
takım son zamanda bazı fena 
neticeli maçlar yapmasına rağ· 
men gene bizim derecemiz için 
kuvvetlidir. 

Bu akşam iki takımı da 
görmüş olacağız, tahminlere 
istinat eden fikirlermiı.in de· 
rişeceğini zannetmiyorum. M:ıa· 
mı!ilı futbolde şansın bir de· 
rece rolü olduğunu kabul eder· 
sek, gelerıler:n yorgunluğunu 
ve fenerli erik bazen çok uy· 
gun oynadıklarını bu şansa 
ilave edersek; bir sürpriz kar· 
şısında kalabiliriz. 

Bu miihim karşılaşıma'ann 
bir aksi kombinezonu pazar 
günii oynıyacak Yani Gahta
sarayltlar (Viner spor) a F e· 
ne :Jiler c.' e ( 111 Ker) e karşı 
çıkacaklar. 

B k ' - MJhim Eoks Maçları a ın iZ • ( •• ' Pazar günkü futbol maçla· 

HaJepte Gizli Amerikan zırhlısı boksö:rlerile OCUKLAR 1 N SUTUNU rından sonra limanımızdaki 

· İ ;tan bul boksörleri Beyoğiunda 

Çalışan Kürtler · ;~~:~:r~!: ~rı:.::~,:u~~k. k::;.~ 
N I• t• J ? :arı çok hararetli ve şiddetli e s ıyor ar. Göz Yaşı G 1 y G 1 y DA Gıy G 1 y... Ayna geçecektir. Çünkü G:ılaiasa-

Adana (Hususi} - Suriye- HİÇ KEDİNİN KEMAN GÖRDÜNÜZ MÜ ? ray kulübünü ziyaret eden 
deki Kürt cemiyeti üç kısma G Ö z y a Ş 1 m 1 Z Aynayı İlk Kullanan Amerikalılar bizim boksör!eri-
ayralmışhr: mizin kuvvetli rakipler oldu· 

Birinci kısım: Bedirhanların Tuzlu Mudur? Kİ m d İ r? junu görmüşler ve İngiliz fi. 
idare eltigw i ve Selim Memdu- Bugün kullandıgw~mız aynalar .osunun boks takımı gibi m:ığ· 

Ağladığınız zaman göz yaş- fıp olmamak için gemide mev· 
hun dahil olduğu parti ki hun- larmız ağzınıza girerse, tuzlu h;ze o kad:ır tabii göriinür 1<i, cut profesyonel boksörleri Türk 
lara Ermeni (Taşnak) komitesi H aynasız tir insan ve aynasız ıkımile çarpıştırmak irin teklif-su gibi bir tesir bırakır. a- , 
para vermek suretile yardım bir devir tasavvur etmek .e bulunmuşlardır. 
ediyor. kikaten göz yaşı tuzludur? bize güç gelir. Bu teklife bizimkilerin amatör 

Bunlar "Müstakil Kürdista:ı,, Tuz kimyevi bir mddedir. Sahiden de öyledir. İnsanlar olduğu ileri süsü!müşse de 
Amerikahlar - belki amatör-

[ istiyorlarmış ve Ermeniler için Bu kimyevi madde göz yaşın- aynayı buimadan evvel, parlak dürler, fakat bokstaki bilg:leri 
de "Sevr,, muahedesi mucı- da da vardır. Göz yaşı bu tu- • ve ~effaf şeyleri ayna gibi kul- profesyonel derecesindedir • 
bince tanınan bir hudut dahi· zu kandan ahr. Kanda Potas- cevabını vermişlerdir. Bu vazi· 
linde bir "Ermenistan" hükfı- ayna vazifesini ıet karşısında Amerikan boks yom ve Sodyom denilen iki 
meti komitelerine yardım ede- takımınm hiç olmazsa yarısını 
ceklermiş. kimyevi madde vardır. Bun- Fakat kullanmakta : m:ıtör ve yansı profesyonel· 

İkinci kısım: Türkiyenin !arın ikisi tuzu yapar. Cöz Ierden teşkil edilmesi için ko· 
b. · k d lal d nuşuyoruz. 

mandası altında ve muhtari- yaşı ır nevı an am an ır. ..-J ~ .. _ .. :.(, :;-) Her halde razı olmadık-
yetle idare olunur bir (Kürt Bu kan beyinden gelir. Onun :arı takdirde kolaylıkla ele 
muhtariyeti} istiyormuş. Bun- ıçindir ki ağladıktan sonra bir Kedi kt man çalarken inek ayın üstünden ntlıyor, köpek te bunların geçmiyecek bu fırsattan istifa-
• d A • ıülmekten katılı)or. Bunları siı de, ben de görüyoruz, fakat daha be' kiti d d w • N l J 
ann da b8flD a }i ilmi ve rahatlık duyanz. onlar saklanmışlardır. Ben onları da ıörüyorum. Ya siz: ? e e ecegım. e O ursa O sun 

Nuri vardır. nihayet spordur ve aramızda 
Üçüncü kısım da hiç Tiirki- rekabet mevzubahis olmıyan 

1 

bir milletle, öyle bir milletle ki 
yeden ayrılmıyarak Kürdista- 1 . . K o·· p E a"' ı· boksta bütün dünyada ilk saf-
nın "Ademi merkezfyet,, usu- A Z / Z J N tadır, karşılaşacağız. Bizim gay-
lile idaresinin teminini istiyen- ---------------....;.---------~--:--"""'.'"9----------!'---------------..-.ı retli gençlerimiz kaybederler
lerdir. se de mazeretleri boldur. Fa-

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

l 
Evinue veya lşlnlı.e giderken, ıokak· 

la ger.erken veya biriaUe görüşürken 
her hangi bir vaka karşısında kalabi
lirsiniz. .. 

Havadis nedir biliyoraanı& o vakayı 

derhal görebUirsinlz. Bir yanııın., bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ru
geldiğlnl% vakalardan ertesi günü ga• 
r.etderde görmek istediği:ı biri olunca 
derhal telcfonumı:u açınız ve havadisi 
gm.etemiı:c haber veriniz, him ve ad
reılni:d de bırakınız. Verdiğinl:z hava• 

dUıin ehemmiyetine göre gazetemiz: 
mllklfatını vermeyi vaıife bilir. 

Telefon numaramıı: lstanbul " 203 • 
tar. 

ı - Dün Belediyeye 
,ıttiğim uman köpeğimi 
almnadım, fakat, beni 
hen bu dei'lldL 

·~ ~~ . il. 
·- . - , 

2 - Oradaki adam 
bana dedi ki "artık dört 
a-\io kaldı?,, Acaba ne 
elemek ı.tedi?. 

3 - Ha, ilan. Dur Bakayım. 
Ne yHıyor "Kayıp köpeklerin 
aahibi beş güne kadar köpek
lerini arama2Jarsa k<Spekleri 
31dGrlilecektir. ,, 

.. - ... 
.. 

5- Koş 

buradan.. 

.... ---..-

köpeğim. Haydi defol 

kat buna rağmen birkaç mü
sabakayı da kolay kolay ver
miyeceğiz kanaatindeyim. An
laşma bitince Amerikan bok
sörleri hakkında malumat vt' 
receğim. E. Ş. 

Bugünkü Maç-
lann S a at le r i 

Beynelmilel Futbol müsabaka
ları heyeti tertibiyesinden : 

1 - Avusturya ve Macar fut
bolcu misafirlerimizle yapılaca~ 
maçların saatlari şöyle tesbit ecl11 

miştir: 
14 - 111. Ker - Galatasara1 

hakem Kemal Halim Bey. _ 

1 

16 - Saat Viner Spor Fenet 
bahçe Şeref bey. 

1 
.. 

2 - Kapılar saat yarımda aÇ 
lacaktır. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ulu Gazi Hazretlerine 

AÇIK MEKTUP 
Maltepe askeri lisesinin 8 inci 

ıınıf hlebeıindenim! Sıh'bi ahvalim 
d?Jayıaile mektepten ihraç edil· 
dırn. Kimsesizim. Bu vaziyet kar• 
tısında solmk ortalarında kalmıya 
ınahkiimum. 

Sanatoryomda teda-ri edilme• 
lbe, tedaviden ıonra liselerden 
birinde okutulmama emirlerinizi 
isti hlm ederim, muhterem ulumuz 
Pş. Hazretleri. 

Maltepe aııkeıi llııesl talebelerinden 

lbrahim Oğlu Yusuf 
( Eskişehir ) 

EYT AMiN MAAŞI 
Takdir buyrulur ki bir vazifeye in

tisap ederken asker, alvll memurla dev

let nrnsıoda zımnf bir mukavele akto
luııur demektir. Memur namuıklirane 
hiımcttc bulunmayı, b!lmuhabele devlet 
buııt:ınn ifa ına karşı muayyen bir 

llıÜddet ıoıırn vefatta ailesine bakmayı 

taahhüt eder. 

Bugün Türklyede ailesini millete 

eınanct etmiş blnlercc insallln kız.ı var· 

dır. Bunlar aldıktan maafla 81Unclye 

kadar ancak geçiniyorlardı. Bun1ann 

ıtıaaşlarını hükumet maa ıam on aeneyl 

Lirden vererek allk:ılıınnı ke1tirdi. 

Fakat bu şekil ancak yU:r: kuruşluklara 
kad:ır tcşmlJ olundu. Hükümct, tasarru

fu başka yer!erden yapması icap eder

lıen bu şekilde hareket etti. Bu ıuretle 
te,ı:i olunan para bir işe yaramndL 

BiR MUTEMET DAHA 
Ôdı m'ş mutemedi doktor Muıtala 

Eey dahi gaıetclCJ"de ismi geçenlerden 

teri dı•g"Jdir. 

Munıaileyh ödemişte her teşekkülde 

bı:ış \"cya başlann başı olmuş, belediye 

riyasetini dahi nefsinde cemederek hal· 

"• lııktırmış, usandırmıştır. 
Sııl istinıa'lit iddiasile bir aralık mah

lı.cnıt.:ye düştU. Kes:r bir halk kUtle.l umi

ın Mfoıtile muhakemeılnc elddt bir al6h 

l:i:ıtcrd!. Fııkııt muhakemesi mahaJU ahare 

n .. ~.ed idi ve muhakeme evrakı Manisa 

rı.al.I c nui .. dc \'C diğer biı evrakı tabkikiye 

dalıı D.ılıUiye \'eka!etinde uyudu ktıldı. 
lfa!lur, bu mutemet hakkın. a vaktlle 

tayini madde ıurctUe Halk Fırkası 

llıt.rkezi umumisine, İz.mir vilA) eti mule

IJI( lliğiııe, mUfcttişllie, BaşvekAleU ce

lil,) .. , D:ıhUi) c VeklleU cclileaiae 

vuı..tı bulnn şiUyet ve ihbarat hiçbir 

ııct:ce h:ısıl etmemiştir. 

Muh ttc her işi biz:r:at nyahut tesirle 

bllvasıt. lccndi fıkrine göre çevirdiiini 

tör,.n halk, ş kiyctln semeresiz kaldı
f 'lnia'l siikrttu tercih eylemİıJlİr. Halk 
;.ırkaroının nnıan dikkatini celbedinlı. 

Ödemişte Hacı Tahir ıade Fehmi 

CEVAPLARIMIZ 
Denizli vilA,p~ti Buldan kaxasında 

fı.toııa oğlu Mustafa Beye - Eğer çok 

lrıtihtnı hav• .. i 'ı;ler olursa bildirinlL 

lın it ot E crcm Beye - Mektubu

tııız. çok ... .,t mahiyette olduğundan 
~t:rl'cd:Jmeın:ştlr. 
il Adapaı.arı karilcrimiıdt>n M. 't. 

"Ye - Blze hii'lıiyetinlzi ve adresinizi 

"'iık bi!dlılnlz. Muhabirlik hakkında 
•cınra · · ecvnp verırıı. 

ı Mektuplarınızın çabuk der-
1 Ccdilmesini istiyorsanız kısa 
Yaıınız. 

SON~ POSTA 
ez il 

' -
Almanya lntihababnda Yapılan 1 Kadın ·ve Kalp 

• 
işleri 

Pr-0pagan<la!ara Dikkat Eainiz. 
intihap Mücadelesi 
Yapmak isti yen 
Bizler iç.in Bir 

Ders Olabilir .... 

Nu7Hal So•7.u.tlerhıı Dunr lıhları .. 

Hlikilmet Fırkasının Duvar hlnı .. 

etmek isterler. 
4 - Hükumet partisi: Bu, 

)'.eni bir fırkadır ve henüz tec
iiibe devrin dedir. 

5 - Sosyal demokratlar. 
' · • ABunlar emperyalizme muhalif-

se.yaı Demokratı ana Dıavar lllnlan t~ tirler· Fransa ile anlaşmak is-
terler. 

Almanyada 14 eyltılde umu- komünistlerden korkmıy ... oq- r' 6 K .. · tl · B"t" 
. 'h b ld l O 1 d b. 1 . , - omunıs er : u un 

mi ıntı a at yapı ı. Bu inti- amışt.. n aıt a ır eşıP, müt- mua~delerin biç addedilmesi-
habata çok büyük bir ehem- .ebit bir cephe almıya mecbur ni isterler. 
miyet veriliyordu. Çünkü son oldular. Bu suretle Almanya- işte intihaF kavgası bu fır
senelerde komünistlerin faali- daki intihabat meraklı bir saf- kalar arasında cereyan etti. 
yeti şiddet kesbetınişti. Zaten baya girmiş oldu. Her fırka ekseriyeti kazanmak 
Almanyada komünizm cereyanı İntihabata iştirak eden fır· için azami gayret gösterdi. 
günden güne kuvvetleniyordu. kalar şunlardı: Gazetelerle, duvar ilanlarile, 
Bir darbede iktidar mevkiine J - MilJiyetperverler. Bu fır· konferans ve nutuklarla pro· 
gelebilirlerdi. Böyle bir galebe ka sulh muahedesini kabul pagandalar yapıldı ve nihayet 
takdirinde ise bütün A \Tupa· etmiyordu. intihababn neticesi şu oldu: 
nın siyasi rejimi sarsılabilirdi. 2 _ Muhafazkarlar: Bun- Sosyal demokratlar 6 milyon, 

Rusyadan sonra Almanynı~ 1 komünistler dört buçuk milyon arin programı milliyetperver· k 
komünistler eline geçmesi her rey azandılar. Diğer fırkalar 

ler programının aynıdır. Yal- akalliyette kaldılar. 
halde Avrupayı korkutan bir nız cebri vesait kullanmıya Bu suretle AJmanya sola 
şeydi. Onun için bütün Avrupa muhaliftir. doğru bir adım daha atmış 
Alman intihabatının neticesini 3 - Nasyonal sosyalistler: oldu. Hindenburg'un son za· 
merakla bekliyordu. Bunlar faşizm taraftarıdırlar ! mani arda vücuda getirmek is-

Diğer taraftan Almanya da ve Almanyada faşizmi tesis tediği faşist idareyi beyenmedi. 

Bir Genç Kız Niçin Evlenmelidir? 

Hangi Kızlar Evlenir 
Hangileri Evlenmez .. 

Niçin Evlenirler .• 

Evlenmek mevzubahis ol
duğu zaman, bahusus bir kız 
için, kendi vaziyetinin, yaşadı· 
tı cemiyetin nazarı dikkate 
alınması lizımdır. Bir genç 
kız düşününüz ki on se-
kiz, yirmi yaşına geldiği halde 
hail ailesinin vesayeti albnda
dır. Onun bütü iradesi, bütün 
kafası ailesidir. Bu genç kwn 

bir gün bayatta yalnız kaldığı
nı düşünün. Vaziyet gayet 
açık. Üç, dört yaşında bir ço-
cuk sokakta kaldığı zaman ne 

yapar, o da aynen onu yapar. 
Binaenaleyh hem bu kızın, 
hem de ailesinin yegane gaye
si onu evlendirmek ve bir ev 
sahibi yapmaktır. 

Bizim cemiyetimiz çok eski 
bir ahşkınlığın tesirile hali 
kadına hayatta erkek kadar 
bir mevki veremiyor. Naza
riye itibarile bunu kabul 
etmiştir. Fakat tatbikatına ge· 
lince en münevver erkekleri· 
miz bile kadının bu hürriye
tine taraftar göı ünmüyorlar. 
Hayatta yalnız kalan bir 
erkek cemiyetin ona verdiği 
bütün haklardan herkes gibi 

istifade eder. Fakat yalnız 
kadın için böyle değil. Ona 
herşey haramdır, en tabii hak
lan bile. Herl<es ona şüpheli 
gözlerle bakar. Sırf yalnızlığı 
etrafının bir dedikodu halka
sile çevrilmesine sebep olur. 
Genç kız haklarını kullanabil
mek için bir erkek hamiye 
muhtaçtır. Bunun için de ev
lenmesi lazımdır. 

Fakat eğer kadın, cemiye
tin prejujelerine istinaden ver
diği bu kükümlerin fevkine 
çıkmış, etrafını saran dediko
duları duymıyacak kadar 
yükselebilmiş, eğer hiç. kimse
ye dayanmadan kendi kuvveti 
kendi iktidarı, kendi sayi ile 

} nrayebilecek bir hale gelmiş,se 
o zaman onu himaye eden 
bir erkek olmadan da yaşı
yabilir. Yukarıdaki genç kızlar 
için evlenmek bir ihtiyaç, bu 
son tip genç kız için ise, bi
raz hürriyetinden feda etmek 
mecburiyetinde olduğu ıçın 
fedakarlıktır. İşte benim genç 
kız karilerim, kendinizi bir 

1 Bluzler ·------J 

Krep jorjeniten yapılmıŞ :ki 
beyaz bluz nümunes~ ve bu 
blfızler için biri kadife, diğeri 
yünlü kumaştan yapılmış iki 

fistan numunesi. 

Tekzip 
Hür Gazete iki gün e\'vel 

bestekar MuhJis Sabahattin Eeyle 
bir mülakat neşretmiştir. Muh

lis Sabahattin B. hiç kimseye 

bu yolda beyanatta bulunma
dığını bildirerek bu müia!rntm 
tekzibini rica etmiştir. 

_ TAKVİM ~ 
• 

Gün 30 19 - Eylül - 1930 Hmr 137 

Arabi , 
2S·Rcbiülahar-134S 

Vakıt-Ezani-Vasati 

Güne1 J 11 9 5.44 

Öğle 5.5 4 ıı. 8 
kindi / , ı ıs.31 

Rumi 

6 - Eylül - uıs 
• 

Vıılnt-E•:ıni-V:ı,..• t 

A ... t;;a.n 
Yatın 

imsak 

.1.- 18,14 
1 

1.32 19,41 

9. 8 ~ • 3 

tartınız, ondan sonra e\ 1 _n

mek mecburiyetinde olup ol

madığınızı kendiniz de anlar
sınız. 

Hamm Teyze 
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nu görüyor ve 
iddia ediyordu. 

aldanmadığım ı silinmiş bir resim vardı. ı kulübesinde yeniden tetkikler ı kü bu esrarengiz adam, her 
Raul iki kız kardeşi de yapan Raul birçok resimler an, ağaçların arasından, ka

oraya çağırtb ve resimleri daha buldu. Bunlar, üç sogu- · yalıklardan, otlardan, hatta 
onlara gösterdi: dün, kayaların, güvercin kulü- yerden bitecekmiş gibi onlan 

- Bakınız, dedi, işte o besinin, iki şapkanın krokisi hayalile bile korkutuyordu. 

Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

iMDAT GELİYOR 
.. 
llch· d ır e dolaşıyorlar, öğleden 
~nra Raul Lilbon'a 'Ye civar 
lt~Ylere doğru gezinti yapıyor, 
hı~Ylülerle konuşuyordu. Köy· 

er Raule anlattılar ki son 
&enelerde civarda hırsızlıklar 
Ço" 
..: ialrnışb. Köşklere maharetle 
··til0 

.,,
1 

ıyor ve mücevherler, pa-
h ar çalınıyor, resmi tahkikat 

ep neticesiz kalıyc 

ı l<öylUler tunu de .. +ti-
tr ıc· l.tı 1

> bUtUn bu ıirkatJer, .. ep 
)• Ytlk fapkalı biri tRrafından 
~ılıyor. Bu gölsı.~'. _,örenler 
it 0rlarlllış l:i hcntın şapkası 
~ renkli veya aiyahbr. A-

dam zayıf, ince ve ortadan çok 
uzunmuş. 

Birkaç defa da ayakları
nın izlerini bulmuşlar. Gayet 
büyük ayaklarmış ve kalın köy
lü kunduraları giyermiş. 

Bu büyük ıapkalı adamın 
hikayesi, köylerde, bir efsane 

gibi söylenip durmıya başlanmış. 
Beşu da bu tahkikattan ha

berdar edilince, Katerine gece 
yarısı hücum eden ve bahçede 
gölgesi görülen adamın uzun 
boylu ve yüksek şapkalı oldu· 
ğunu söyledi. Biraz df1şünilnce 
bu hatıranın lrunetli olduğu-

İşte bütün tahminler ve 
tasavvurlar bu uzun boylu ve 
garip bir tarzda giyinmiş ada
mın etrafına toplanıyordu. Bu 
adam, istediği vakit istediği 
yere gırıyor, iz bırakmadan 

uzaklaşıyor, civarda dolaşıyor, 
sağda, solda çalışıyor ve o ha
valinin seyyiat işliyen bir de· 
bası telakki olunuyordu. 

Raul, arada bir V oşel ana
nın kulübesine gider, oralarda 
hala bir şey bulmayı ümit 
ederdi. 

Bir gün, Raul, öğleden 

sonra,. L Voşel ananın kulübesi 
içinde duran tahtaları kaldırdı 
ve orada eski bir kapı tah
tası bularak tetkik etti. 

Bu kapmın üstünde, tebe-
şirle çizilmiş ve bir kısmı 

adamın resmi... İşte kocaman idi. Aralarında bir de tabanca Kız kardeşler için hareket 
fapkası... resmi vardı. saati de yaklaşıyordu. Ağus-

Katerin mırıldandı: Katerin vaktile Voşel ana· tos ayının sonlarında güzel 
- Garip şey.. Bunu kim nın oğlunun şatoya gelerek günler gelmişti. Yemekten 

yapmış olabilir? marangozluk işlei yaptığım, sonra terasta oturuyorlardı. 
Raul cevap verdi: kilitleri bile tamir ettiğini ha- Beşu yanlarında değildi. O, 

- Bu resmi yapan Voşel 
ananın oğludur. Tahtaların 

üstüne tebeşirle böyte resim
ler çizmek onun eğlencesi 
imiş. ihtimal ki Mösyö Gersen
le o adam bu kulübede arada!, 
bir buluşuyorlardı. Belki de, 
Voşel ananın oğlu, söğütleri 
yerinden sökmek için oradan 
geçen başka bir iki oduncuyu 
da yardıma çağırdı. 

brlıyordu. uzakta, Şarlotla beraber, uzak-
Raul dedi ki: ta, ağaçlar arasında dolaşırdı. 

B.ir ~ece, hava. o kadar gü
-Bu mesele ile alakası olan zeldı kı, Rau] ve ıki kız kardeş 

beş kişiden dört tanesi sağ kayığa bindiler ve nehirde kü
değil: Montesyö, Gernes, Vo- çük bir gezintiye çıktılar. Ka
şel ana ve oğlu. yalnız 0 şap- yık, en küçük bir ses bile rı· 
kalı adam kaldı ve onun tev- k l" 

kifi muammayı halledecektir. armadan sularda kayıyordu. 
Bertrand ve Katerin daima Hafif bir ay ışığı ile kanflk 

sinirlidiler ve daima bir teh- müphem bir yıldızlı gök aydın
likeden ürküyormuş gibi Rau- lığı nehre tatlı ve korkunç bir 

Ertesi gün, Vo,el pzellik vriyordu. 
ananın le doğru sokuluyorlardı. Çün- · ( Arka.ı var) 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Verigorlar •. 1 ugünün ese-j 
N K Ol k lelerinden 

Sabık azır, an unsuz ara ıe.ttaraf.ı inci ... ,ı.c1aı 
.... Sinema Sütunu 

Yapılan İşlerle Nasıl Um-aşmış?. kit~~: .zım~; ':~,~:: 
~ ~ libı halline hizmet edeceği için 

Sinemadan Çekilen Artistler 

Diyor ki: "İsmail Hakkı PaŞayı Daima Sıkıştırırdıin .. " b~ ~·:e~~eticemô alAka Mary Pikf ort. Ta 
Ahmet Nesimi Beyin " bar--1 - Onun cevabını verdim; B. "peki, ben de sana aorayıml,. Bızce viliyetin mütaleası 

Sine-
bin dirayetsiz ve istikametsiz demekle iktifa etti. der gibi hemen şu suali bu- sakatbr. Bir d~a .müdürü mes'- d ç k•ı• 
ellere tevdi edildiği " suali~~ Hayır.. şu mühim sualin brdı: alin me~ye~ demek, hu- ma an e } ıyo rm UŞe• 
verdiği cevap beni ve hızı cevabını henüz vermemişti. - Esanen reisin fimdi sor- imim medemyesmden mahnı-
tatmin etmemişti. Eksik ve Sabık Hariciye nazın şu duğu sualin bir kısmı sizin miyeti demek değildir. Bir 
umumi bir görüşün ifadesi idi. kısacık sözile evvelki cevabım işgal ettiğiniz Ziraat nezareti- İnsan tevkif edilince nasıl, Amerikan gazetelerinin ver- mütenasip muvaff akiyet kazw 
Sabık nazır: " Müter~ olduk- hatırlatmak ve "askeri işlerde ne de aittir. Çünkü 0 zaman kendisinden kazanç vergisi alı- diği haberlere göre Mary Pik· namamıştır. Bu ademi rmıvaf 
lannı herkese ispat eden vukuf ve salahiyetim yoktur." birçok ziraat mahsullbna vazı- namaz mütaleasile ticaretha- fort sinemadan çekilmiye ve fakiyet artistleri müteessir .. ~ 
Alman zabitlerinden " bahset- demek istemişti. Bu suretle yetler yapılmıştı. Bu hususta nesi kapanamaz, evi elinden şimden sonra tiyatroda çalış· meyus etmiştir. 
miş ve erkam harbiyemizin belki kendisini tatmin etmiş alınamazsa, gezetesini de elin· mıya karar vermiştir. Maamafih Mary Pikforfur 

d "d d"ld. w • • hiçbir teşebbüste bulunma-oolar tarafın anı are e ı ıgmı oluyordu. Lakin bizi ve bil- dınız mı? den almak mümkün değildir. Dün de bazı artistlerin, bil- tekrar filme dönmesi ihtima.li 
söylemi~ti. hassa beni asla !.. Mahkeme kararile mahktim hassa (Vilma Banki) nin sine- yok değildir. 

kik d b l d Ahmet Nesimi Bey buna d k.ld"v · · h b O da · a a en şöy e ü- Sankamış'ta , Enver tarafın- olmadıkça hukuku medeniye· ma an çe 1 ıgım a er ver- Sesli filiın bize eski artist 
şöyle bir cevap verdi: 'ştik ıünmüştüm. 

- Bir adam çok muktedir, 
meşhur olabilir. Fakat bu 
muktedir adam, kendisine 
verilen muayyen bir işi ne 
suretle idare etmiştir, ne netice 
almıştır? 

İşte Nesimi Bey bu nokta
ları cevapsız bırakmıştı. Şu 
halde anlaşılması lizım olan 
nokta şu idi: " Dört uzun 
harp senesinde " meşhur ve 
muktedir ,, olan Alma zabit· 
leri vazifelerini hakikaten 
muktedirlere yakışır bir şekil
de görmüş midi ? " 

Bu cihet reisin de fikrine 
yerleşmiş olacak ki sabık nazıra 
şu suali tevcih etti : 

- Asıl anlaşılmak istenen 
şey milletin hayabnın israf 
edilip edilmediği, Sarıkamııta 
ve diğer yerlerde mecnunane 
bir şekiHe yapıldığı söylenen 
ha:-eketleriıı mahiyetidir. 

Reis bu suali ile en mühim 
meseleyi ortaya atmış oluyor
du. Ben yerimde heyecanla 
doğruldum. Karşımızda sigaya 
çekilen nazırın cevabını me
rakla bekliyordum. Fakat Ah
met Nesimi Bey sadece: 

dan hakikaten pek delicesine sinden mahrum edilemez. T eş- mı · leri kaybettirdi. Onlann yeriol 
yapılan hareket, hiçbir sebep ve - T ekilifi harbiyenin De kilab esasiye ve ceza kanun- Sinemamn meşhur simaları yenileri işgal eJiyor. Her güıl 

olduguv , ne suretle tayin edil- b. b. kl ı B · hiçbir lüzum yokken, binlerce lanmıza göre hiçbir vatandaş ırer ırer uza aşıyor ar. u· bu sütunlarda neşrettiğinıiJ 
genç Türk evladının mahvol- eliği malümdur ve bu usul her haklarını istimalden mene- nun sebebi sesli filimde mu- resimler size sinemaya gireli 
masını intaç etmişti. Bu feci memlekette tatbik olunmuştur. dilemez. Bu noktadan viliye- vaffak olamamalarıdır. Sesli fi. yeni artistlerin bolluğu bak' 
akıbet herkesin dilinde acı Bizde ise cephelerin fazlalığı tin hatb hareketi T eşkilitı esa- limde iflas eden artistler sah- kında bir fikir verebilir. Sine 
bir inilti halinde dolaşıyordu. ve nakliye vasıtalarının yoklu· siye ve ceza kanunlarına mu- neye iltica ediyorlar. ma meraklılan şimdi ryeni isilll' 

Hiç şüphesiz bunu, o zama
nın nazın olan Ahmet Nesimi 

Bey de işitmişti. Acaba vükela 
meclisinde buna dair tek bir 
sual sormamış mı idi? Sordu 

ise, o gün aldığı cevabı şim· 
di bize söylemesi lazım oeğil 

mi idi? Sormadı ise, niçin scr
mamış, bu facia ile, alidar ol
mamışb? i 

Ben bu mülahazalarla fikri-
mi kurcalarken reis sabık na
zıra şu suali sordu: 

- Bir de istikametsiz kim
selere vazife verilmek suretile 
usulsüz vazıyet muameleleri 
yapıldığı ileri sürülmektedir. 

Nesimi B. - Her halde bu 
işler tatbikata ait olduk1an 
için bundan ben mes'ul ola
mam. Ait ~lduklan nezaretler· 
den sorulmalıdır. 

Bu kestirme cevaptan 
sonra Kudüs meb'usu Ragıp 

ğu yüzünden bu muamele da- gayirdir. Bu iki artistin son yap- ler öğrenmiye mecbur kall' 
ha geniş bir şekilde yapılmış- Viliyetin diişündüğü mah- '1_kl_an __ ıe_s_li_fil_· ı_·mı_er_şö_hr_etI_e_n_·ıe __ cakl __ ar_dır_. ______ _ 

tır. Fakat bu husustaki kanun· zurlar da varit değildir. Bir 
lann tatbikine Ticaret ve Zira- gazete müdürü mes'ulü gazete
at nezareti memur değildir. sini okuyamıyacak derecede 

Reis - Çiftçinin hayvan hasta olabilir, bir seyahate çık
ve arabalannın kanunsuz ola- mış bulunabilir. Onun hastalığı, 
rak alındığı hakkında nezare- seyahati nasıl kendisini gaze
tinize şikayet yapıldı mı? tesindeki neşriyattan mütevellit 

Ahmet Nesimi Bey - Ben mes'uliyetten kurtaramazsa, 
Ticaret ve Ziraat nazın sıfatile, mevkufiyeti esnasında gazete
değil yalnız kanuna muhalif sini kontrol imkanına malik 

işler hakkındaki şikayetler olmaması ela onu mes'uliyetten 
için; batta kanun dahilinde ya- uzaklaştıramaz. 
pılan işler için bile mürac at Mes'ul müdür mes'uliyeti 
ve teşebbüslerden geri kalma- üzerine almayı kabul ettikten 
dım. Her vakit harbiye neza- sonra onu kimse bu hareke
retine giderek gerek Enver tinden menedemez. 
pc:.şayı ve gerekse o zaman Ve nihayet idari tedbirlerle 
levazım reisi o!an İsmail Hak- insanlar haklanndan mahrum 
kı paşayı sıkıştırıyor, bunlar
dan vükeli meclisinde de bah
sederek tahriren dahi teklif
lerde bulunuyordum. 

edilemez. Binaenaleyh vekiJe
tin bizim noktai nazarımızı 
kabul edeceğine şüphem~z yok
tur. 

Vükela Meclisini İkna Edebilmek İçin Neler 
Söylüyorlardı? Yannki Nüslıamızda .. 

Sındırgıda Eşkiya. .. 
Sındırgı,• 18 (Hususi) - 13 

eyliilde S:ndırgı pazarından Bi· 
gadıça dönmekte olan esnaf 
ve tüccarların önüne Sındırgı 

hududu dahilinde ve Bigadıç 
Ecnebi Tabiiyetinde 1 S n f ı B ·ı " 

Bulunan Türkler! * on ros a nın l mecesl --tc 
lstanbuldaki Terzilik mek-

tebine ecnebi tabiiyetini haiz Halledilen Bilmecemiz Yeni 
Türklerin kayt ve kabulüne 

Maarif vekaleti müsaade etmiştir. 

Tayyarecilik Kon
ferans 1 arı 

Marviııg isminde bir ecnebi 
tarafından lise ve orta mek
teplerde tayyarecilik hakkında 
konferanslar verilecel..w. Mak
sat gençlerimizi tayyareciliğe 
teşviktir. 

Sulh Mahkemeleri 
Belediye kanununun tatbi

kinden sonra Sulh mahkeme
lerinin işleri çoğalmlfbr. Bu 
mahkemelere günde asgari 20 
şahıs tarafından itirz vaki ol
maktadır. 

Bunların intacı diğer işle
rin çckluğundan daima teehhilr 
etmekte ve gün geçtikçe intaç 
edilemiyerek biriken itirazlar 
mühim bir yekUne baliğ ol
maktadır. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 
DahUi, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddeelnde vll&yet kUfa
sında ıs No.cla kabul etmektedir. 
&fuayeaehueı Telefoa l.taaba1 2323 
il· ametıAhı ı ,, ., 2236 

1 - ltiban olmayan bir DU• 

ne (7) 
2 - BeJ:den n (S) 
3 - Mevcut olan (3) 
4 - Alev arbğl (2) yemek'ten 

emir ıiguı (2) 
S - Çanak ç&mlek (3) bat (3) 
6 - Bayramın müjdecisi (S) 

meyletmek (S) 
7 - Dost (3) çokluk bildiren 

kelime (3) 
8 - Nida (2) bir hece (2) 
9 - Gör 1 (3) 

, O - KöpUren (S) 
11 - Pek • olan e 

1 - Kulak ıuılmıyau (7) 
2 - Büyilk ev (S) 

3 - ihtiyar (3) 

4 - Ekmek istiyen (2) •a (2) 
S - Çoban kibriti (3) kafa (3) 
6 - Devam ettirmek (5) te• 

kerlekli (5) 

7 - Çayır (l) ufak tq (3) 
8 - Blr ölçü (2) nefl e

dab (2) 
9 - Kulp (3, 

10 - Kot.uz ceket (SJ 
11 - Bolluk (7) 

YEŞİL HAYAL 
Tamamen F ranaızca konuşan film 

Mümessili: Komedi F ransez artistlerinden 
ANDRE LUGUET 

yolunda 4 müsellah adam çıkmış 
pazardan dönen 40 kadar esnaf 
ve yolcunun Üzerlerindeki pa· 
r aları aldıklan gibi Bigadiç'h 
Arap Raşit oğlu Mehmet ve 

sünnetçi Mehmet usta ve dına 
iki kişinin (200) er Hra kıyme
tindeki dört beygirini de alıp 
s:ıvuşmuşlardır. T aharriyat ve 
takibat yapılmaktadır. Alınan 
para miktarı 1500 • 2000 lira 
raddesindedir. 

E. R. 

fE_LilJrMRA 
SINEI\1ASINDA 

CHARLES ROGERS 
tarafından temall edJ 
len 5'!Bli sö.ılil ve 
şarkılı 

KARTA 
YUVALARI 

lllveten FOKS JUR· 
NAL hallhanr dünya 

havadiıleri ile (COSTES ve (BELLON 
TES)in Ne.yorka muvaHlatlan ile 
kend!lcrin"' yapılan fev1talide ır.tikb:ıl 
merasim! intibaah ve muıiki ile tedavi 
Franıız mug•mııisl (BOUCOT) tara
t IJ\dan Fran! ı?.ca söı:1ü ve şarkılı ske\ 

AŞK VALSi 
VILLY FRITSCH 

Ve 
LILLIAN HARVEY 

tarafından 

Ester Ralstonun Korku iaimll filminden bir sahne. RaI.t.aııun t' 
f•:mi Pariste çok muvaffak olmuıttur. 

BUGÜN 

SİNEMASINDA 

T emame:n F ran'llZcn sörlü filminde. 
Bu filim Ameril.ada tescil edilen ve imaliyeai kusursuı 

ilk Fransızca sözlü film olduğu gibi (ADOLPHE MENJOtJ) 
nun temsil ettiği ilk sözlü filmdir. 

Sinema yıldızlarının en şık ve en gheli olan (CLODET'f 
COLBERT) perdede en açık söz söyliyen artist r. 
lıavetenn; FOX NEW JURNAL halihazır dünya havadir 

teri ile (COSTS) ve (BELLONTES) in Nevyorka muv&SB .. 
latlan ve kendilerine gösterilen istikbal merasimi intibaatJ 
ve sesli ve şukıh varyete. 

Paramunt fil.midir 

OPERA SİNEMASINDA 
lf!mali muvaffakiyetle gösterilmekte olan mı 2ikah ve tarıab 

SOKAK KIZI 
Fllmlnde hetkea viyo1onist (BETrY COMPSON) nun tatlı ve ruhnevu ~ 

Ye ,USd kemm ç.lmuındakl b6y8k dahuına hayran kalıyor. 



... $0 
1 

eOSTA 
5 5 

BORSA 
latanbaı 18 E,., lmD 

- Kapanan flatlar -
NUKUT 

Karut ... -1 Altm fit,- • Lewa Sl.25 
1 •ec1•1• a.- ı ...... a.so 
ıs..-... 249.91 •c... ne.-

VAPURLAR 

Seyrisefain 
"ı ba _.ntesi: Galata kap

ıl ...,.- BeJotha 2962. Şube 
acentem ı Sirkeci' de lıllhlrdar 
... ._ altında Tel. J.t. 2740 

ara Ağır Cea Mahkemesinde [ 

Y ekdiğerine Bağlı iki 
CinayetDavasıGörüldü 
Davanın intacı Ayın (23)üne kaldı 

ı ........ 1at- lA'W8bllJ• .. JO,- ------------

1.1 A.bra, 18 (H. M.) - T"ar J Ba .-...betle ntel& 
zade Mehmet 8. geçen Safrada tahldkat yapmlfb. 

~-....ı ~ Wnıda - clna Siııaloa naLWl-
111..ıa. __ et konagmın &alinde mit ve ...da llbmau muba-
~mllştü. Katil olmak keme bran ftrilmittL 
.._ mahalli .-ftan ba11lan Ea -.,.. .. dawa a 

albnda bulunuyordu. C"ma- artında Ankara ~idi 
Nhı 1ebebl ise iddiaya g&e m ya •-.. 
~ zan altinda bahman Ye o nmapclm ha wnana 
... __ kadar bihruıta w bili vuıta 
--..uı refiblanpa taarruz 
"-if olmua idi. 

Aradan bir mliddet geçince 
"-e Bafra'da Lb Mehmet 

İlminde hiri daha lldl
tlid&. Rivayete ıöre bu cina· ;:ite gene kadın meselesinden 

geliyordu. 
L- Fakat tahkikat devam eder
._ bu iki cinayeti yekdiğeri-

~ağlıyan ipin bir ucu ele 
• denildi ki: 

IL'"7 Tir Ali zade Mehmet 
..,. &ldOrenlerden birisi, bili-

~ kendisi de ikinci cinayette 
"ll'ban giden Ilı: Mehmet ua-
~· Ve liz Mehmet usta bu 
dl Bafra Halk fırkası muteme-

.. -u ~de Rahmi beyin lClf"' 
•..Q ile )apllllfbr. 

ltfuhakeme iki ufhaya ay
~da. Bu ufhalardan bir tanesi 
'4Z Mehmet aataıun katline 

tamam 345 plıit dinlendi ve 
davam 80D celaem de diba 
alrteclildf. Mtlcldel ammaf 80ll 

celaede tekrar .. pbidin 
dinlenmealiıi istiyordu, fakat 
heyeti la.akime bu talebi reel-
detti Ye muhakemenin devamı

m eylliltın 23 lbıcn pıınae ba
raktı. Denilebilir ki Adliye 

tarihinde bu kadar kanpk 
dava az~. 

ELDEN ÇIKARIYORUZ 
RİTA, TIP-TOP ve saire 

birçok Awupa ile bir bun 
yerli mamalib ayak kapla-
nmm " 30 ili % 50 tenzi
lltla l&byornz. 

TH. Mouriades 
yotlu, l.tildll caddesi No 356 

Ademi iktidar ~. Bu ıaiuaebetle tabı
lanıar ( Sapma ) da ...a..
ltaıe edilmiılırdlr, l»aalarua Ve Bel Gevşekliğine 
~~~de b.._.. ÇalanMe 
PlllDıi 8e.yia nziJetine tre- ı..ct.. Dep rn l.tubal'cla Sirkeci' ıM 
~e; bu zat hakkında mak- Ali ._ --. eaaaatdlr. Tqra1a 

~ Tir Ali ıade lılehmet ue ._..,.._ • ıladedllr. t..lr'• 
~ zevcesi itba .. tta b• ._.. ,_..._.,, 1'1Wıe.oıa'da y_. r .. 
~ 

1 o.a., 211,- 1 Peseta 34.51 
......... fr. 167.- 1 ... ... 

• Unıa nt,-
1 11111 ti.-

• ··~· fr. 116,- ı .,.... S7.SO 
• Drahmi 55-- : ~ ~ 
• lnlçn fr. -- ı ~ 

lzmi,. sürat .,.. •• 
( Gll~emal ) npun n 

eylll Pazartesi 1.t,30 ela 
G•lata Rlhtımmdu blka
rü Salı abalu ~ ftlll' ÇEK 

- Mit s. ft Çepmba 1.t,30 da lz-
•-~--1.1- ı~'-:! mirden kalkarak P·--be 1 ıın111n111 • ....,.- 1 T.L l'llltıll,l'l,59 - or-

•
l Ceraoweç 1088,- aahalu gelir. 

ı::.., - ,,,, 1 " • 
Adet s... ı ,, ŞllDA•~ Vapurda mlkemmel bir 

ı T.L.Dolar 0,47 ıs 1 Pamtf,U.25 ...... _.__ •e cazL _ _.. m--
ı ,, ,, Fr.fr. 12,0,151 • " -~• .,. ,UilJH ,...,. 

ı • • u...t 9A- ı ,, ,, -.n t,Jl.25 cuttar. 
1 " " B.lr. s,sa,• 1 " ,, ZJotl 4,20,- ------------
• " • llnlııal ... -1 ,, ,, la. fr. 2,4J.7S 1 " n • ._.... ~ 

1 " " ı..,,. 65.JO 1 " " ... -r-

lSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarıada 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranp 
Her ~ek ve her 
içki bulanar. 
Servi• mGkemmel 
Fi ati ar mutedildir. 

ôl;LE VE 
AKŞAM 
YEMEKLERINtzl 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpqa ) vapuru 22 
Eylll Pazartesi 12 de 
Galata Rıhbmmdan kalka
rak lnebolu, Samsun, Gire
IOD, Trabzon. Rize'ye gide
cek ve döntışte Silnnene, 
Tralnıon, Tırebolu, GirelOn. 
Ordu, Ünye, Samsun, lne
hola, Zongulda'ja ujrayarak 
releeeJdir. 

Hareket pli y&k kabul 
ohmmaz. 

Antalya Postası 
(Anafuta) Vapunı 21 Ey

ltll Pazar 11 de Galata 
nhtımmdan kalkarak lmıir, 
K&llDk, Bodrum, Radoa, Fet
hiye, fmike, Antalya'ya gi
decek ve d3nilşte mezktr ia
tjelelerle birlikte AndiRi , 
~ Dalyan. Marmaris 
if:updua, Gelibolu, Çanak
lrale'ye ujnyarak ıelecektir. 

Bozcaada Postası 

Yüksek Ornıan mektebi 

(Gelıı.ola) YapUrU 20 Eylll 
Gmaartell 17 de idare 
iftlabmmclan kalkarak Geli
bolu. Lapseki, Çanakkale, 

z, Boacaada'ya ıidecek 
ft cil'nı,te Çanakkale, Lap
leki, Geliboluya ujrayu.k 
ıelecetkir. 

Boğaziçi' nde Bügükdere - Balıçekögü 'ndedir. 
21 Eylll Pazar lzmlt .,.

tası yapılmıyacakbr. 

Tahsiı müddeti üç senedir. Legli ve meccani .. 
d.ir. Talebenin lıer türlü ilıtigacı temin edüir. 
Mektebi ikmal eden/et " Orman mülıendisi • Piyasamızın 

HAKbCI HA YAT HIKA YEllRINDEN: 23 

Biricik Yavrumuzu Kaybettik_ 
. 

On Sene Yavruılıuzu 
Aradık, Durduk. .. 

Biz, karı koca. ilrimis de Fakat aubtarm W. alda 7 
ka,llylb. Aıbk ihtiJM'lad*. talnlm91h, efendi. Ne '9PIP 
Zaman beliı•izl hlktB. ilk n- edip pa l.tanbala bir boJ 
lencliiimiz nkit, --1en:e p.elr. İMiJordum. 
pcujmnaz ahnadJ Allabtaa Bet leDe çahftun, bq OD 

laep çocuk iltiymdulr. kanat topladım, kanmla bera-
Nihayet bir .kek nllc:bma ber, çifti. hayvaalan .. tarak 

dtınyaya relcl- Bilsen ma-1 l.tanbala ıeJdik. Emme .. Ko
banir efendi. ba yavnaya ne camaa memleket.. Kimi kim· 
kadar mabahbet bajlw••pk. elen wacaiız? Gazeteye ilAn 
Onu alb )'llflDa kadar bü- ftl' dediler, verdik.. Hiçbir 
ytıtttık. Soma p'ml)'U felek haber yok. Paramız bitti. 
elimizden aldı. Oldi m6? Ha- Kanm hizmetçilik ediyordu, 
yır. Fakat, ortadan kayboldu. bea tunda bunla odun yan-

Evet mııharrir efendi, ço- yordum, yllk ta7ıyordum. Bet 
cuğumuz, bir akp•, lmllibeye 1e11e cl.ba geçti. 
d&amecli. Kan koca dağlara Yoldan geçen delikanlılara 
tqlara fırladık, aramadık yer hep bakardım. Gözlerim ,...
bırakmadık.. Meftim kq de- n•erirdi. Hepsini büyümüş oğ
jildi kıi, yavrumu kurda kup hun aa..rdun. 
yem olsun ; J8fl ilerlemit de- Bir gün, klSprii list6nde, mr
iildi ki, alıp bapın bir tarafa bmda bir ktife odun g6türtı
ıitain ... yordum. Bıyıklan az terlemif 

Ne bizim k&yde, ne komşu bir delikanh gördüm, avazım 
klSylerde, ne plürde nlAdı- çaldıjı kadar bağırdım: 
IDIZlll izi b"'-8naaclı. Annem, - Ali, Ali, oğul, ojul ... 
ilk 6nceleri hlngiir lıtıJaılr Delik..P fByJe bir durdu, 
atlıyordu. Sonralan yazmae•ı bm bakb. baktı ve hemen 
umk.a gözlerine götirerek iistüme doğru geldi. Ben de 
HUiıce ağlardı. küfeyi 11rtımdan yere atbm, 

Bana köyln muhtan dedi ki: oğlamu kucakladım. 

- Hasan aia .• Bu çocuk Muhtarın dediği doğruymUf. 
kaybolduğu g6n, benim İJİ O latanbullulann çocuğu hiç 
habnmdadır, kaye iki ı.taD- olmaznuf, benim çocuğu kaçır
bullu gelmifti; o gece ara- mqlar, soma da bana mek
baya binip gittiler. Allah tup yaznnpar emme, elime 
bilir, bu çocuju oalar gG- varmamış.. 
tlirdll. Bizim mat mektebe gidiyo-

Bea aihya ailmya 9Gn1JOr- l'llllllt okumuş, akıllanmıf. Efen-
dum: eli, şimdi bu çocuk ulan gibi 

- Benjm çocuktan ne zabit oldu. Anasına da bakıyor, 
isterler ki? Onlana ne itine bana ela.. Sua ...ı gihi 
yarar lo"? gelir deiil mi? 

Kız Ye • erkek - Leyli ve nehari 

istiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlanm muhtevidir 

Bütün sımflan mevcuttur 
Kil ft erkek talebe ayn kwmlarda ve ayn teşkilit 

dahiljnde idare edilmektedir 
TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 

Talep vakmcla tarifnme pnderilir. 
Şe/wıtle6tqı Polis ,.rlcezi orlcasın:la 

T eleloa: latanbul 2534 ~~~a~ ~~~~ 
Orman mühendisi olmak içı·n TGrkçe ye Fn'W"aJI mi- Dr~ A KU'l'İEL 

k._el bilen bir claktllo 
Ta&plerüa 1 t~vvel 930 tarildne kadar mektep rdda~e, yahut '9illyet onma llaa:r-•- " ..._Yii eleldlild 

Dr. Horhoroni 
Beyojbı Mektep IOkak No. 

35, mmyeıİe ulWatan akşama 
kadar lllld&r1i11derine mllracaat ederek evrakım ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri JAznnc:hr. laborata=~e•~:r 31Tapçubır 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartlan !~."::::..'!:!::!':',"'-· 
1- Taliplerin T&rkiye cimhmiyeti tabaasmdan olmalan. 
2- Yatlarmm 18 den apjl ve 25 ten yukarı olmamam. 
3- Tam devreli liM mezunu olmak, yahut o derece talıailde bulunduğa Maarif 

~etince tasdikli lise ve muadili pbadetnameye. 
L 4 iyi ahlAklı oldup ft hiçbir ,ona cezayı milstelzim ef'al ve harekatta baluamad.iım 
....,_ eden ve mahalli zabıtumca tudildi olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve ' 

6- Her tilrl& baatabktan aalim " biDıuıa kuwei 1em'iye, basariye ve liuaiJeai tam 
:: diğer nokunlardan beri ve gezip ylribDiye, mvarilite mtltehammil olduimna mGf 'iat talHp 

Ponma malik olmalan IAzundır. 
~=pler yilkaek orman mektebi rekt&rl&ğüne yazdddan bir iltidaya en IGD. mektep 
.....__ ·-· aini, sılılıat raponmu, ap pbadetnamesini. la&mllbal. mazbataauu, latıviyet clı
-..ı .-.ptederek bizzat mektebe veya villyet orman mlcllrlGklerine mliracaat ederler. 
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t.....ı8 - Tqradaa gelecek talebenin :rol mur.& ka,t ve kaltal olunduktan ICml'a mektepçe 
~~ye deriler baflaymcaya kadu ,...ıı w yatmaluı mektepçe temil\ 
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1 Sayfa 

Emniyet sandığı emlak\ 
müzayedesi · 
Kat'i karar ilanı 

lllsayede Mubemmen 
bedeli kıymeti bıau 

L L No. 

Mcrhunatın ctna ve nev'i 
ile mevki ve mtışteınlllb 

6250 13280 2821 Beyoğlunda Feriköy lkincikısım 
mahallesinde atik, Haso ve Ha
mmoğlu cedit, Hanımoğlu soka· 
ğında eski, 45 mükerrer ve 
yeni, 34 numaralı yüz altmış alb 
arşın arsa üzerinde kargir dört 
katta dört daireyi, birinci katta 
bir matbah, bir halayı havi bir 
numaralı dairesi ikinci katta bir 
sahanlık mevcut olup burada 
dört oda, bir sofa, bir hela, bir 
mutbahlı iki numaralı daireyi ve 
dördüncü katlarda ikinci katın 
aynı birer dairei havi ve ikiyüzde 
birer şahniş ve ikişer balkonu 
mevcut bir apartımanm ta-
mamı Orhan Mitha Bey 

800 1000 28ırı Kumkapıda Tavaşi Süleymanağa 
mahallesinde Ôrdeklibakkal so
kağında eski 23, yeni 17 numa
ralı yetmiş beş arşm arsa üzerin
de kirgir iki katta ocak tulum
balı kuyu altında bodrum, üst 
katta biri ufak olmak üzere iki 
odayı havi bir dükkanın bilage
dik muayyen mahalli müştemil 
berber gediğinden münkalip bir 
dükkinın altı hisse itibarile üç 
hissesi. Abdülhay Avni ve Ahmet 

Hamdi ve Sadi Beyler 
825 2400 2916 Beykozda Yalıköyünde Eski Gül 

ve yeni Servilik sokağında eski 
15 mükerrer ve yeni 1 1 numara
lı 1~ arşın arsa üzerinde ahşap 
2,S katta 7 oda, 3 sandık odası 
2 sofa, 1 mutfak, 1 ta:ılık, 1 da
raça, 1 sarnıç, 2 balkon ve 415 
arşın bahçeyi lıavi yeni bir ha-
nenin tamamı. Nazmiye Hanım bilvekile 

Mebruke H. ve Cevdet B. 
bil'asale ve Meliha H. tarafından 

3469 HOOO 3t55 Kadıköynde Caferağa mahallesin
de eski Yoğurtçu çeşmesi ve 
yeni Sefa sokağında eslci 13 ve 
yeni 1 O numaralı yüz yetmiş 

arşm arsa üzerinde kagir üç katta 
alb oda, iki sofa, iki salon, l 
mutfak, 1 hamam; üç balkon ve 
üç yüz elli üç arşın bahçeyi havi 
yeni bir hanenin tamcımı. Kemal Efendi ve 

Zeliha Naciye Hamm 
ll'l26 35415 3171 Beyoğtunda Küçükpangalh mahal-
. ' lesinde Cabi ve Bekçi sokağında 

eski 16, 18, 20 ve yeni 21, 23, 25 
numaralı yüı elli arşın arsa üze· 
rinde maabodrum kirgir üç buçuk 
katta dokuz oda, dört sofa, bir 
antre. bir kilar, beş daraça, bir 

mutfak, bir kurnalı ve banyolu 
s~ğukluğu havi hamamı, çamaşır
lık ve kalorifer mahalli, odun ve 

kömürlük ve dokuz yiiz arşın bah
çeyi havi bir hanenin alb hisse 
itibarile beş hissesi. Madam Aııavni 

1t14 4605 3506 Kadıköyünde Caferağa mahalle
sinde atik Bahariye ve cedit .Sa
kız sokağında eski 35 ve yeni 
28 numaralı yüz yirmi sekiz arşın 

arsa üzerinde ahşap üç katta 
yedi oda, iki sofa, bir salon, bir 
hamam, bir kuyu, bir balkon ve 
yüz yetmiş dokuz arşın bahçeyi 
havi yağhboyalı bir hanenin 
tamamı. Ayşe Firdea H. 

140 6480 3530 Beyoğlunda F eriköyünde Birinci 
kısım mahallesinde Kostantin so
kağında eski 37, 37 mÜKerrer ve 
yeni, 1 ı 3, 115 numaralı yüz sek
sen arşm arsa üzerinde kargir üç 
katta üç küçük olmak üzere on 
üç oda biri ufak olmak üzere üç 
ıofa, üç mutfak, iki balkon, bir 
mermer taşlık, bir çamaşırlık, bir 
hamam, bir sarnıç, ve yüz seksen 
arşın bahçeyi havi apartıman şek
linde mukaddema maadükkin ha-
ne elyem bir hanenin tamamı. Sabri B. 

1'16 1780 8618 An~doluhisarında Göksu mahal-
lesinde eaki, Göksu mevkii ve 

. . 
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r•ni. ~ caddeliade elld, 
7 ve yeni, 3 numaralı ytlz otuz 
sekiz aquı ana üzerinde ahşap 
iki buçuk katta sekiz oda, iki 
koridor, bir mutfak iki toprak 
avlu, bir kuyu ve alb yüz altmq 
iki 4rfUl bahçeyi havi iki kısun• 
dan ibaret bazı kısım kaplamalan 

. I Aksaray'da Pertev
niyal erkek lisesi mü
dürlüğünden: 

mutacı tamir bir hanenin tamamı 
· Mehmet ala 

450 4200 3736 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahal
lesinde eski, Erenköy ve yeni. 
Y averağa sokağında eski, 44, 44 
mükerrer ve yeni 14, 14 numaralı 
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde bir 
kah karğir, iki kah ahşap olmak 
nzere üç katta yedi oda iki sofa 
bir balkon, bir hamam, bir mut· 
fak, bir t~lık çab kabru ve · bir 
dönüm bin dört yüz otuz arşın 
bahçeyi havi yeni bir köşkün 
tamamı, Mustafa Vehbi, Tevfik ve Doian 

Beyler Behice Hanım 
m 820 3896 Kuzguncukta eski ve yeni Ama· 

vut sokağında eski, 42 ve yeni 
44 numaralı yüz elli arşın arsa 
üzerinde ahşap iki buçuk katta 
biri sandık odası olmak üzere 
alb oda iki, sofa, bir avlu harap 
bir mutfak, iki yüz arşın bahçeyi 
havi eski bir Pıanenin tamamı. 
Şahende, Tevfike, Leyli, Neyire Hanımlar 

ve Mehmet Faik B. 
600 1862 4044 Fenerde Müfti hamamı Katiphüs-

rev mahallesinde eski, Acıçeşme 
; Kasapbaşı ve yeni, Acıçeşme so- • 
~ . ' kağında eski 13 mükerrer 53 ve 

yeni 55 numaralı doksan dört 
arşm arsa uzerinde kirgir üç 
katta yedi oda, iki sofa, bir mut· 
fak bir taşlık, iki kuyu ve iki yü? 
altmış dört arşın bahçeyi havi iki 
bölüklü bir hanenin tamamı Hasaıı efendi 

690 2475 4228 Beyoğlunda Pangaltı mahallesin
de ~ski, ~lmen ve yeni, Aı bab.ı 
sokağmdru.J eski, 37 mükerrer ve 
yeni 381~numaralı doksan arşın 
arsa üz inde kagir iki buçuk 
katta dörf./, oda, 1 antre, 1 sar
niç, zemih kabnda dükkan ola· 
rak istimal edilebilir bir mahalli 
ve dokuz arşın damlalığı havi 1 
hanenin tamamı. Ohannes Minasyan Efendi 

15500 32500 4212 Kadıköyünde Osmanağa mahalle
sinde Rılitım iskelesi sokağında 
eski, 15, 15, 15 mükerrer ve yeni 
2, 4, 6, 8 numaralı beş yüz 
seksen arşın arsa üzerinde kar
gir alb katlı ve on iki daireden 
ibaret olnp tek numaralı daire· 
ler altışar, çift numaralı daireler 
yedişer odalı birer koridor, bi
rer banyo, birer nmtfaktır. Yalnız 
1 O, 11 No. daireler he,er odalı 

olup daraça "C çamaşırlık ve 
aynca 5 odalı i katlı dairesi ve 
gene bir kat üstünde üç oda t 
mutfak, bir kapıcı odast ve 12 
kömürlüğü ve 246 arşın bahçeyi 
havi yenice bir aparlımanın nısıf 
his esi M. Rigart 

630.· 185(1 4313 Küçükmust~fapaşada Mollahüstev 
mahallesinde Küçükmuslafapaşa 
caddesinde esiri 78 ve yeni 90 
numaralı yetmiş sekiz arşın arsa 
üzerinde kfırgir iki kat~a . üstünde 
iki oda, bir kuyu, bir sarnıç ve 
elli sekiz arşın a rsa üzerinde ze
mini çimento ve üzeri ahşap bir 
katlı boyahaneyi havi bir dükka-
nın tamamı. Nimetullah Ef. 

1435 4042 4366 Bostancıda Bostancı mahallesinde 

eski Çatalçeşme ve yeni Bağdat 
caddesinde eslci 54 - 398 ve yeni 
398 numaralı iki yüz on arşın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta dokuz oda, üç sofa bir 
mutfak, I?ir kuyu, bir hamam ve 
seksen dört arşın arsa üzerinde 
bir mutfak ~e bin üç yüz altı ar
şın bahçeyi ve ayrıca iki bin 
dokuz yüz seksen iki arşm fazla 
bahçeyi havi müceddet bir köşkün 
tamamı Süheyla Hanım 

30&1 480 4430 Kumkapıda Lala Hüseyin paşa 
mahallesinde Nişancı çeşmesi 
sokağında eski 14 ve yeni 20-22 
numaralı yüı on arşın arsa üze
rinde ahşap iki buçuk katta biri 

Mektebe talebe kayıt ve kabu
lüne başlanmışhr. 6-10 uncu sınıf
lara girmek istiyenlerin hergüP 
mektebe müracaatları. 

Tilrk Philips Limited şirketi 
Sermayesi 20,000 Türk Lirası 

btanbul Eylül 930 
Telefon Beyoğlu 1812 - Posta kutusu: Beyoğlu 336 

"Philips" mamulabnın imal ve sabşı ile iştigal etmek üzere 

Türk Philips Limited şirketi 
unvanı ticarisi tahbnda bir Limited ıirketi tesis eylediği
mizi eozan ıttılamıza arz ile kespi şeref eyleriz, 

Yazıhane ve tecrübe salonu : 
Beyoğlu lstiklAI caddesi 18 numaralı Lüksemburg apar

bmanımn 1 numaralı dairesi. 

Nan ebyaz lambaları 
Tubea 11Neon,, radyo 

Lamba ve cihazlarl 
"Metalix" Armatures lambalar 

malta ikisi yıkılmış olmak üzere 
beş oba, iki sofa, bir taşbk, yı· 
kılmış bir mutfak, iki kuyu, ve 
doksan arşın bahçeyi havi kıs
men eski ve kabili iskin iki bö-
lüklü bir hanenin tamamı. Hacer Hanımla 

Halil lbahim Ah" 
met Muzaffer , 

Abbas Hilmi beyler 
400 1700 4527 Kadıköyünde Osmanağa elyevm " 

Rasimpaşa mahallesinde Çayar 
caddesinde e8ki 4 ve yeni 12 nu 
maralı seksen arşın arsa üzerinde 
maa çab ahşap üç buçuk katta 
dört oda, iki sofa, bir mutbah, 
bir kömilrlük, bir taşlık ve otuz 
beş arşın bahçeyi havi bir hane· 
nin tamamı. · 

t 20 403 16051 Samatyada imrahor ilyas Bey ma-
hallesinde camiişerif Ali efendi 

, sokağında eski 18 ve yeni 24 
numaralı seksen beş arşın arsa 
üzerinde ahşap üç katta dört 
oda, bir sofa, bir taş~ bir 
toprak avlu bir mutfak, bir 
kuyu ve on dokuz arşın bahçeyi 
havi muhtacı tamir bir hanenin 

Fahri B· 

tamamı Şerife hanım ~li efendi. 
5200 1J676 20158 Beylerbeyinde eski ve yeni Havuz

başı sokağında eski, 8, 8, ve ye
ni 25:-27, 25-27 numarali bet yiiı 
seksen yedi arşuı arsa üzerinde 
bir katı kirgir, iki katı ahşap 

olmak üzere üç katta dördü kü
çük olmak üzere on beş od~ dört 
sofa, iki salon, iki kömürlük, bir 
odunluk, üç kiler, iki taşlık bir 
mermer antre, bir hamam, tavan 
arası ve elli arşın arsa üzerinde 
münhedim mutfak ahır olarak 

tkullanılmaktadıı-. Bahçede iki ha
vuz, bir sarnıç ve doksan beş 
arşın arsa üzerinde su h3zinesi 
bir dönüm sekiz yüz altmış se!<lz 
arşın bahçeyi ve on üç dön 'jm 
fazla bahçeyi havi bazı çerçivele
ri ve kaplamaları muhtacı ta nir 
bir köşkün tamamı. fvlehmct Asırn fJ. 

Yukarıda cins ve ııevile mevki ve müşteıııilatı yazıla en1~a~ 
altmış bir gün müddetle ir.ra k~lman aleni müzayede neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle ta'i; erl üze:inde takar :.ir ed " 
rek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle milza ·ecleı~ 
vazedilmiş ve 22 teşrinievvel 930tarihine müsadif çnrşnmba gü0~ 
saat ikiden itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak st~ 

'ı" dörtte kıymeti muhammineleriııi geçtiği takdirde kararı kat 
lerinin çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olaıılat•~ 
mezkür günde saat 4 de kadar sandık idaresine müracııll 
eylemeleri saat dörtten sonra vuku bulacak müracantlııt•" 
kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce ta~ip oı;; 
ların kat'ı karar esnasında hazır bulnmadıklan ve bıı ıı 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müuyededc 
çekilmit addolunacaklan lüzumu ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~-~~--~~~ 

Mes'ul Müdür : Burlıanettin Ali 


