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SON POSTA Halkaa _...,lr. Halk bunuala •iriir 
SON POSTA HaUaa blallciln Hallı Mı aa1a 1fit1r 
SON POSTA Halloa dllldJn 1Wk W:..ıa a1 •• 

. . 

IKIYORUZ 
AtlR CEZA RElsl BUG-0N, VERDİGIMIZ SON iSTiDA YI TETKiK VE AtLEBI iHTiMAL MUHAK!EMEMIZIN GONONO DE TESBIT EDECEKTiR. 

lzmir Nümayişleri Niçin, Nasıl Ve Ne Maksatla Yapddı? B A B I M 
Zabıta Hergüiı S'!bahtan Akşama Dehlizlerinde 

Kadar ·Tahkikat ile Meşguldür ·.._ 
IZlıtlR MUHABIJtlldZ MUTEMET SALiH BEYiN IMZAslNI TAŞIYAN 
llOHIM BİR VESiKA BULARAK BiZE GÖNDERDi 

BUGÜN iÇ SAYFA
MIZDA OKUYUNUZ 

ilk sabrlanndan son aatır
lanna kadar zevkle takip 
~eceğinizden emin• olabilirai
nız . . Klişeyi Aynen Yaptırdık, Dercediyoruz ... 

lzmir, to ( H. M. ) - bmir 1 l&..ır r.-etecııerı aımtu demir ~ .,.._da ,.1meA1c rlmleldwi De..j D ..:....Jedı·ye lnti·habı 
•ı•1taa iki Wta evvel yapılan ~----- ----- - DC 
lllmayİfler mtınasebetile icra-

llaa bqlamta tahkikata devam Manı·sada~ 
etmektedir. Her gün çağnhp 
ifadesi almanlann adedi ( 50) 
De (100) aruaada mlitehaliftir. 
S.. zeftta sorulan suallere j 
lelinee: 

NümaJiflere aiçiD, ne mak-
aatla. kimin tqYild.le Ye ne 
"Wkabilimle iştirak ettin, dbn
lelerile l.Al•u edilebilir. 

Zabıtamn fimdiye kadar al
dığı ifadelerden çıkardığı ne
tice maliıia değildir. 

Mühim Bir Vesika... 

Serbest Cümburiyet 
Fırkası Kazanıyor ••. 

Manisa, 20 (H. M.) - S. 
Cllmhuriyet 
fırkasının Ma
m.. teıkilibn· 
da hakikaten 
çok mnlıim bir 
faaliyet vardır. 
Maniu villyet 
ocajı hemen 
hemen birkaç 

İki Üç Gün Daha Bekleyiniz ! .. 

Mecliste Müzakere 
•• 

Başlamak . Uzere ... 
Muvafiklar be Muhalifler Arasında 
bk Münakaşa Perşembeye Açılacak 

Ankara, 20 (H.~ Ankara· ı Mec:liaia açıılmmm ile . fill 
da heyecanlı flinlere m•hMaa ~~ereye bqldlall araiımda 
bir hava vardır. Herkes evveli seçecek uman .~• Halk 
R . ·cümh Hz . t--..:.ı fırkası gunrpunun içtima el:mell 

eau ___ ur • nıa · ....-u mümkündtır. 
buyurmalanm, 10nra da mec- GAZI HAZRETLERİ 
liaia açılmuım · beklemektedir. 'ANKARADA 

Meclis vakıa pazartesi giinl Reisidlmbur Hazretlerinia 
açılacaktır. Fakat derhal mü- rikip olduklan katar bu,O. 
%.kereye başlayacak değildir. saat on biri on geçe Ankarap 
Çünkü evvel emirde hiiküme- varmış olacaktır. 
tin kanuni teklifleri dinlenecek FETHİ BEY NEREDE 
encümenlere havale edilecek OTURACAK? 
ve bu İf te bir iki gün süre- Deveran eden rivayetlere 
ceji için müzakere çarşamba, inanmak lizım gelirte 
daha doğrusu perşembe gnnü Ardahan meb'u"u Tahsin Bey 
başlayacaktır. Y eniıehirde yapbrmlf oldup 

lzm1r, 20 (H.M.) - lzmirde 
iki hafta ene1 yapılan alma· 
Jifler mt=•eebetife icra eclUea 
tahkikatta anan dikkate ....._ 
muı icap eden bir vesika bal
dam ve fotoğrafım çıkartirek 
aize g&aderdim. 

glln zarfında 
8000 kadar aza 

· O vakte kadar Fethi Beyin evi Serbest Cnmhuriyet fırka
Gümüşhaneden meb'us çık- sana aatmıtbr. Bu ev hem ·Fet-

• mua da intaç edilmiş olacağa bi Beyin ikametgihı, hem 4e 
il!in s. Ctimhuriyet fırkası lide- Serbeaıt Cnmhuriyet fırkasımn 
r- merkezi olacaktır. kavduıa mu• ...-.. s. cauı.u-

vesika, halk fırkası lzmir 
•erkeıinia resmi kijdma 
Arap barfterile yazılımpv, al
btada mutemet Salih beyin im-
Za&ın& ta,.maktadır. Fakat ma· 
aleaef bu kağıdın bir kısmı 
cluilmiftir. 

ı ript fftuı ...... 
.. Yaffak olmut- .__ .. 

tar. 8a adet ptikçe artmak
tadır. 

Halbuki Halk 
f ırkasımn bu 
banlicle res· 
men mukayyet 
uuı . bu raka· 
mın onda biri 
kadar yoktur. 
Vaziyette ~lr 
detifi~ ol· 

Anlaşılan bunu bana gön
~eren vatandq kiğdm bir 
ıqamuu JU'bmf. olacak 1 .Y ırblan ı 
laammda . vesikanın nereye Yeni Asır muharriri Behzat 
r&aderildiii '""'"vr.ut olaCJlliı Arif, mes'ul müdürii. Abidin 

neye gitmesi ayrıca bir latife ~ maua Serbest 

cihetle sahibinin ifade vermek 
~;<:bwiyetinden kurtulmak 
•Çtıı lıti•iyetini giılemek iste
diği anlaplmaktadır. 

Neticeye İntizar 
h lıınir, 20 (H. M.) - Hizmet 
a.ınaubaniri Zeynel Beaim, 

llles'ut mfidürii avukat Bedri, 

mevzuu olmakta: Maniu S.· cnm: Fırka bu ha-
Beyler cuma gününü de hapi
sanedc geçirdiler. Serbest Fır
kaya• metıaıq> olan bu gazete
cilerin yanında, Halk fırkasına 
mensup Anadolu gazetesinin 
mes'ul müdürü lbrahim B. de 
vardır ve lbrahim Beyin mua· 
nz meslekdq grupu arasında 
bulunması ten kahkahalara 
vesile olmaktadır. 

- Zavallı Selim, biç suçu hW"lyet fırkuı vı. vali belediye 
·olmadan· gürültüye gitti, llyet heyett ua· in ti h ababnda 
cUmleslle uzaktan uzaX-a •uulan Hant P.,-

5 zade Nbır B. muhakkak ola• 
ona da takınılmaktadır. rak k~anacaktir. Villyet hey• 

Arkadaşlann hepsi h~- eti, şimdiki halde faaliyetini 
nede yarım pijamalı denilecek bilhassa kawanla teli:sife 
bir kıyafetle dolaşıyorlar. başlamışbr. 

Herkes: 
- İbrahim B. iğneli beşiğe 

düştü, demektedir. 
Bu arada bizim (Selim Ra

gıp ) 8. in Hizmet gazetesinin 
Defl'İyatı yüzünden tevkifha-

Ara sıra hapisanenin bahçe
sine çıktıkları ve aokaktaD 
geçen tanıdıklarile kelime o
yunları yaptıkları görülüyor •• 
Bilhassa şu yarım pijamalar, 
adeta gazetecilerin hapisane 
kayafeti mahsusası imiş gibi bir 
tesir yapmıştır. Hapisanede, 

[Devamı 4 üncü aayfada] 

kinci Piyanko~uz<Lı 
200 Kari Altın Kazanacakbr. 

"Son Posta., ikinci defa olarak tertip ettiği kur'ada kaunan 
karilerine hediyelerini tamamen altın olarak takdime karar verdi. 

Birinciliti kazanacak kariimiz 3 tane beti biryerde, ikinciliti 
kazanacak kariimiz 1 tane beşi biryerde altın alacaktır. 

Hediyelerimizin listesi şudur: 

il Kariimize 3) tane beşi biryerde 'albn 
1 " .l ,, ,, " ,, 
5 · " 1 ,, bir liralık " 

(1 O " 1 " yarımşar liralık " 
(183 ,, 1 ,, çeyrek liralık " 

Kuponlanmwn hiçbir tanesini kaybetmeden SB'uile sak
layınız. Bir gün mutlaka albn kazan11·aamz. 

Plyankomuu iftlrak teraltial iç uJfamızda aqrediyorua 

Okuyunuz! 
Aşağıya Naklettiğimiz 
Satırları Bir Fransız 
Gazetecisi Y azmışbr. 

"Hürriyet, inaan othuıun ka· 
nunu ve gayesini elde etmeai içia 
tartı lcat'i oldutundan inaaD mu
kavemet edilemez btr hfui tabU 
ile hirriyete mütemaJihtir. B-. 
yalnız fert için detil, milletler ve 
beteriyet için de böyledir. Emir 
veren daima hakimi mutlak olmu. 

Gazi Muatafa Kemal muhale
fet ftrkalannm Türk millet mec-
lisinde teşekkülüne mmaade et
mekle asil ve ulvi bir harekette 
bulunmuştur. 

( Devamı 2 inci aayfada ) 

KUPDl:lD 
ikinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu 

ri de münakaplarda hazır T esadilfiba garabetine bala-
bulunacak demekt'..r. 111z: Gazi Hz. nin mlttareke 

Bu milnakapların, İsmet Pt- yıllarında ikamet etmif olcluk
tarafıadıa mal kı••lana Wda lan ev de Tahmı Bcyia icll tıe 
eclilme.ı miinasebetile bathya• TaUia Bey bu evi Emanete 
cağı tahmin eclitmelcteclir. utmlflı. 

-

: Spor Sahasında Dün Katmerli 
Bir Mağlubiyete Uğrad.ık. 

Niçin Ve Neden? Bunu Mubarririmiz iç Sayfaya 
ICovd~-nuz Yazısında Anlabvor. 

ANTAL YADA ·· .. ·BİR ·SES 
BiNLERCE HALK: YAŞASIN B0V0K 
GAZI; DiYE BACIRDI, YENl FIRKANIN 

e TEŞEKKÜLÜNE MÜSAADE · EDiLMESi 
e MONASEBETILE DUYDUÖU ŞÜKRAN 

HlsLERJNI ANLA Tl1. (iç S.,fap Belrınaz) , .. 



MlemurlarFırkay 
Girebilirler Mi? 

Postanede 
Tayinler 

Sertııeat F..-. H.lı Fwkw _. 1 1 - Pmta t.r.nıf --
mma Vail •e ıc.1 ... k•-'•• in- mlA-iyetlllin ı...tWda bu-
tihablıta mld•Mh ettlldlrla1 iddia hına birinci kMmı muavilli 
edlJer. .......... hrUlara m· Ahmet Avni Beyin lau
tiaabı dojru olup olmıyacatı hak- kuk mlltavirllöi..- tavini hak-
lunda baUua dlfladllderhd ula· •-- ~-
mak bteclik. D1la im muharriri- kında bugln emri ıelmiştir. 
mizin muhtelif ki .... elerden aldli• T eşrinevvlde ite bqlıyacakbr 
mltalealu plardar: 2 - Ahmet Avni beyin 1e-

Jf. rine de aabık telgraf müme-
Mehmet EfeQSli ( Nuruosma- rizi olup .elyevm şark 1iınm

ni19 medruesWe (1) auaara- difer k~aaınd6 yatakla 
da) v~onlar şefi Ahmet Resmi 

- Me"'J llftrkaiara Jir- B9 tayi\ı e§li~şJir. 
mesı doğru değilctr. Memur- ~ ı..;_ bitanbul' da WJn.11 
lar bitaraf olmalıdırlar. Posta umuru müdüriyeti bi-

w: ıP-ti kale'4inin ~l.c~ya nak· 
T U ·~ 2tlift lira taMİÜt gel• 

Raif B. ( Ş ef sokapıda miştirl ! imdiden hazubk ya• 
46) plütaK..: illllMlaara :Anbtaya 

_. Memuılanıa fırkalara p· nakli mutasavverdir. 

meleriain iyi ve,_ kötü olaca
ğı halrlunda kat'ı bir fikrim 
yokhir. 

• Mehmet B. (Aksaray, Baba 
Hasan Alemi sokak 26) 

- Memurların bitaraf ol
masa lazımdır. Sebebi: Memur
lar fırkacı olursa umumi itleri 
fırkacdık kafasile yüriltiirler, 
tarafgirlik yaparlar. .. 

Mehmet Rıza B. (Aksaray, 
Sofular, Y eşiltekke sokak 7 4) 

- Memuriyet ihtisas işidir. 
Burada i,ten anlıyanlar kulla
nıluwa memlekete faydalı olur-

lar. Memurlar fırkacı olurlarsa 
hem ihtisaslarını kaybeder-
ler, hem de fırkalar iktidnr 
mevkiinde değiıtikçe onlar da 
değişirler; itler mütehassısların 
elinden çıkar, birtakım fırka

cılann eline geçer. En iyisi 
memurları fırkal.;a • almamak· 
tu. Olanları da Ç1kartmalıdır. 

* Cemil B. ( Beyuıt, Bakırcı-
larda .CS) 

- Ben bitarafım; memurla
nn da bitaraf olmuı fikrin. 
deyim. 

Neden diyecelrainiı? 
Bir defa memurlar bitaraf 

obuna memurluk •hltkı ho
....... olar. Sniyea memur

lar mba elurlana ilk, .ıs 
cleiifirler. Ba ise iyi dejildir. 

• Remzi llellmet Bey (Çarp-
bpıda 30) 
~ Efendim, memurlarm far.. 

kalara girmesi clojna ol•maz. 
Girerlene kendilerine meli 

Hırsızlıklar 
1 - İzmire giden yolculardan 

manifaturacı lbraWm Ef. nin 
bir paltom lzmir npunmda 
plmmıftır. 

2-K&çnk pazarda Smclemir 
aokaj'1ııda 4' numarada otu
ran sepdçi Alinin d&lddnmclan 
(2) horoa (5) tavuk, (4) klfe 
çalınmlfbr. 

3 - Cibalide kasap Demir
bun mahaleainde Pehllvamacle 

sokağında oturan Yusuf '" 
lbrahim efendilerin evine fQIGr 
muavini Sabahaddin girerelc 
bir kat elbise ve bir paltupçal-. 
mıttır. Sabahaddin kaçarken 
yakalanmlfbr. 

Okuyunuz!, 
( Bq tarafı l iaci .. ,,.. J ! 
Biaatibi tıenldd olu bY. •Af

rantlaman ,, eaerinJ itmam eJfe
mlttlr. BU aoktal n~ deni
lebilir ki Tlrldyeain Gabi bu 

ı hada bile ltalyaam Duçeaiai .... 
lüp etmiftir. 11 

Telga PnlotJa 

edilen YUifeleri ihmal ederler. 

Terfilerini fftacıhk yolile te
mine çahpolar. 

Halbuki memuriyet ft me-

murluk Wr ..ıektlr. IWa· 
telif ........ ... ... telif 
ihtiau pheleridir. Fuba 
olan memurlar sil ıicle ildi
wlumı kaybederler. Fetlü B. 
Serbest fırkaya memm .ı.u

JO'I• iyi ediyor; Halk fırkası ela 
memur ualumı pbrmabclır. 

~------------...-~ı_,..... ________ _._ 
Günün Tarilı 

Hırsızlar ( 500) Kişiye Ateş Açb 

Halk Katili Linç 
Etmek : istedi 

Biri Alnından, Diğeri Göbeğinden 
iki Kifi ftCır Surette Yaralandı 

Gazi Hz. cila ak.pm l.tanbUW. aynlcLlar. Buala 
Ankara,- varddar. 

Kazalar 
1 - Şoför U- Fehmi 

Efenclinin idare.iacleld (1481) 
numaralı otomobil Vİflle ao
bjmdu geçerken 14 yaşında 
Niko iamiDde bir çocuia çar
pank yaralamlfbr. Şoflr ya
kalaamıfbr. 

2 - Vatman Eaat Ef. nia 
idare ettiği Şifli-Ttmel hatbnda 
sefer yapan tramvay arabui 
Galatasaray' da F elemeü ban
lraaı tahaildan Hüseyin beyin 
oilu 7 yqmda Ali Samiye 
çarparak sol ayağını kınlmışbr. 
Çocuk Etfal haatineaine kal
dınlmftur. 

Çarpbpaclan HarhiyeJe sit
mek &zere tramvaya binen 
komiayoncu Y anko Ardiç efen
dinin ( 150 ) lira kıymetindeki 
albn saat ve kordonu yankeai
cllikle çarpılmqbr. Hum belli 
dejildir • 

Efgan Sefirinin Evinde 
Hırsızlık 

Kireçburnu Yapur melesi 
civanndaki Efgan sefirinin 
evine bahçe duvarından 
atlamak auretile lumz ıirmit 
ve birçok eşya çalarak firar 
etıniştir. 

Manlarcilar 960 
Lira çaiddar 

Yozgat'll """ .pm a.. 
.. puanıula ...wablda 880 
.... çammıp. Şiiri aja 
mantaralan w&we tamya"8..
cektir. 

Bit Pazanna Nur 
Yağacak 

Tufiye Edilen 
Muallimler 

Aya Gitmek için 
imtiyaz latemiı 

.\damın biri cıva ile işler 
bir mot6r keşfettiğini ve bu
nanla aya gideceğini ileri sü
rerek latanbul Sanayi müdil
riyetine mllracaat etmiş ve 
beraberinde getirdi .. · birkaç 
rellDİ g&termiftir. Ldasmın 
muameleye tibi tutularak mo-

t&ihı imti istemittir. Re
simler tettik'!liü:;:-, bu ._ 
olamıyacaia ......_ söyle
aiyor. ACluacataz ketfinden 
o ..... emiD ki ....... ele
..... ediyor. Bu mauvz iddia-
,._ ~tanf etmek .. ... ~ 
kilde ... ceftp YerilİJor: 

- l,i.. Y alna ketif tanwn 
dejil 1 Ay' dan nuıl d&lecek
lin, huam için de bir teJ 
keşfet, _gel, deniyor. Adamcağız: 

- Peki diyor, onu da kq
fedeceğim. 

Haydi bayırlm. 

Şehir Meclisi.. 

Mahallelerde Bugünden 
itibaren isimler Asıldı 

Her vatandqm listeyi tet
kik etmesi, ismini g6remezse 
itirazda bulunması bir vatan 
borcud•. 

A ····b Hz. CISletiid ur 
Ankarayı Teşrif 
Ettiler ••• 
••·· 'u ......... ...... 

lilr trWe flllırl..W- .,., ....... . 
Dh aut llttea ---... reW " 

ICa... ..... a.nct,. Velllll Tn& 
...... Klh, An, lteoep Zlldl, .... 
Galip, Huua Cnlt, Ceftt Altbu, Ser-

--~ ........... F .... , 
Nlırft APofla Ahmet, Viyana aeflrf 
Hamdi, Seyriaefala m&d&rll Sadullü 
Beylerle llakil ŞiauJ, J11a1 •aili " 
K.6h Mfirl 'Muh~ p ........ ~ 
ueb'ualar Nraya ıtclerek Gazi Hz. M 

~----- oleutlardır. 

al mhur .... 

yan tiahçealne ça mıtlar, kendileriae 

lllYD,t,awi ~ul~blmay~elıeri aıiu't
maç · H!Y.~ lftlllat etmlf)er ve çocu-

i'n h~ da telrlldbıW .ı5ylemlf
lerdlr. 

. Ha. .~ .... ~ 
yatma blnalfler Ye Huiciye Vekili 

Teiflli RllftG ve Sdbm firka 5ı1s1 

Ali F.W Be,lerle 1uı 11 ak ~ 

pqaya ıeıpalf* " -.da Yali e., • 
tar~ ~lar, hk .u.t 
mGfren tarafıadaa aeJial__,Jarchr. 

GAZl HAZRETLERlNIN 
iKAMETGAHLARI 

A.lruacla tamirat J•~ dhetle 
Gul Ha. llarq meb'uau llliUt ..,... 

klthlMeUaa..a~ 

GAZI BiR DAHiDiR 
.... a.,..klll Berwt ........... 

RelalcUmhar Hıa. lldea baMdalıea, 
8iiylk Dehaya Js-.. Delebet Wiraet 

"tuba hisleri balemeliyb, dcmlplr • 

MECLİS RElsl DE GiTTi 
KAmm P• da ıt.wcn-.. Hs. • 

birlikte Ankaraya Jitmltl ... dlr. 

SEFİRLER MÜZAKEREYi· 
TAKIP EDECEKLER 

Şelıırl..ı.cw ... __ lldirler lliW 

Meclllılnla aibalunleri.u takip ~ 

Aakarap sltm~. 

ERKANI HARBiYE REiSi 
ERZURUMDA 
~ 19 - lllllJilk ..... ..... 

blJe relıll Fem P...-~ • ..,. 
aalah lııelıılı ıkteııllr. FCQI P• de
kuauaı:a kolardu lar-.lluada m1aafV 
etlllecekler6. 

HARiCiYE VEKiLi BUGÜN 
GlDlYOR 

Hariel,e wldll ....... ~ ..a~ 

rUe "Raa aeflrl -.,. s-lt ile Wrate 
Oıl11 Jl'G hareket ••nektlr. 

lTALYANTAYYARECILERI 
GELDlLER Bir,.._ ....... - ... ,. 1 ••• 

..... .ıa. ltal,..,._ .. ..... .................................. 
~, ........... 
ŞEHRIMlzDE BiR 1NG1L1z 

TA YY ARESI 
u.. _,. -+ı - ---~ 

..,..... ............ ta~tw. 
dlla ........ •ebait. lııa ..... ... 
mlftlr. M .U.1W. rakibi elaa dlfıw Wr 
la,m. tanandal ....... tehrlmla• 
ı•rtflr. 

Son Posta'nm Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Halle Fırkası • 
> L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------1 

,,..--------------------------.... 

l 1ı Huan B. - Puar ola fırlıaes Bllplert burada 1 2r Au - Huua e.,t Bizim fukara lllah elmeJ{' ~ 5ı Huaıı 8. - Ha .ayle- En ~ budv- ı 4ı Huan B. - Fakat, hallabi mlaba aec· 
f l>lyle toplemn'ft u lımDllfUJCllMIDUS? 4llflniiJoru. Sea • deraia? J1atka1aıma ~ keatllabe lfkeı..&r.iwl bur ettlll içla Fetlal Be" tıetekklr etmeyi de ubl 

bmıclaa pkarmaym hal 



,_ 

Her gün -Giıfçı 
Bir 
Vekil 

a lllClldYA 
Acliye Vekili Mahmut Lat 

Be, IGz merakkladar. Her fır
lattaa iltifacle ederek natuk· 
.. ..,.... Bu DUbaklar bep 
~ .,...... Yabm de-
R- ... laer mtha ilatin 
ettiil ........ ll•h•ut Em 
.. , lllllllk1.mda pf ,..,mak .. 
la -.hurdur. itte aize birkaç 
imek: 

* Mahmut Eaat B. 9'A8 tari· 
laiade lwtanbal midclei umwai· 
lerine verdiji bir ~J ziyafe
tiacle bir D11tak 8iylemipi. O 
llUtkaııcla diyor ki: 

1 - laıaanın u Wlylk lhtiJaca ..... .._ 1 2 - \:..,.--. 11a,.a deNCMine dO• j 3 - Hfrriyet içia itu kadar kan dökül-•l•Wl••tir. HGrriyet iuaaa bu "bol M•• ........ felakettir. ~ alta.da ~ Meeinia, 1iu bdaı- luan feda edilmeıdaia 
~la. ettlti lçia sedir. .._Dlderial •• İa•~ ka1beclerlv. hikmeti b11dur. 

== a:::;; 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF' HABERLERi 

~~::;.=.d:.:! Bozo··yu··kte 1 Antalgada Bir Miting YapıldL IC.H.fırkası 
l'İfetln fikirlerden korlmau 

:=.!::::· N:ı .oı.:::. Halk , Serbest Serbest Fırkanın T e- lzmirde Ne 
~~:: Fırkayı İstiyor şekkülü Münasebetile.. Vaziyette 
larla yapJabiHrler. Riyadan. 

~ .ı.m.ıdılı:, 1enet c1a •::t·:= ~..::: Halkın Gazi Hz. ne Karşı Duyduğu 
:: 'kadu 1an1etperver ı• birçok kimseler Serbest Fırka- Şükran Hislerinden Bahsedildi. ra- M·hmut ilat 8. nutkunu ya mlracaat ederek derhal bir 

fU sizlerle bitinyor: .. Han,.t, ocak merkezi açalmUIDI ve 
d_.__.. ~.-....&&.-...:........ ..... _ .... un b.a.liye iatillabuıcla u•zet .,:;;: u·~ bll;;-bir f · maioi ric:L etmiP:rdir. 
terr6r aleti deilldir. Hlrriyeti Y ir Daha 
c:amlanjn maha.t ki lmdatlan ( Jt il ) -
kmJ.mlana, hatta Aklı •limi11 Buı tt kua\ammla ~ 
dur dedlji yerdir. Bu budutlan ~et hrkw re1mea 
feçenler yok edilinciye kaclai- teıeklrıliı t$r \lir. 
takiplerine aoluk vermeklizin Halk 1ar1r ... c1& kayıtlan 
~ ctı.lnniyet b .... 11111 ..... ~· 

Ba O:'Tn~W:.W.iai bat- ~P ~et Ye kereste tiic· 
•'-JOI' ama, clemokıui Acliye carlanndan Kenan Beylerle 
VeldH•m btlrriyeti ulamı tar- birçok zevat iltifalarmt vere-
11111 g&tenliği için mlhimdir. rek çekilmişler ve yeni Ma-

'f. ya pçmiflerdit. 
Mal.mut F.a.at e. w.. ay Yeni Fırka Erkanı 

~--.J~,.ıide irat ettiii Ankara'ya Gidiyor 
-.n&UDQll; Serbest Fırka lideri F ~L:I 

"Bidm caa borcumuzdan ~ 
bqka Allaha bile verecek be· bey pazarteli, umumi merkez 
aabmm yoktur,, demifti. heyeti •za11Dclaa Apoilu All-

Bu aöa, halktan kuvvet alan met bey bugtln Ankara•,- gi-
bir Adliye V ekilinia lilıniyetini deceklerdir,,. --
listermesi itibarile dikkate Bıçakla lki Kişiyi Vurdu 
tayandır • Bakırköyde oturan komisi 

)/... yoacu Anderiye ve arkadaşı 
Adliye Vekili lzmir hadise- Haralonboı Bakırköy' de sine• 

lerinden aonra Ôdemiş'te bir madan çıktıkları esnada 
•utuk irat etti. Bu nutkunda Sedat bey ile kavga etmişler 
da fU fikirleri g&iiyoruz: Sedat bey bıçakla Andr-

"Mahalefet ftrkU1nın İzmir- iya ve Haralambosu yaralamış• 
ele bıuluşu ~ fırka- br. 
lllwn uğrac:hğ Hakaret /tılzile 
iade edilebilirdi. İade edil· 
llledUe, Clmlmriyet Halk far

(30) Yük Sigara 
Kiğdı Yakalandı 

lrasa, hasımlanndan değil, ta
rihten korktu, aldablmlf temiz 
JGrekli va.tandaşlaruı kanından 
korktu; vataudaş kam ile res
llli ldişat ypmaktan sakmch. 
Onun için öcünü tan1ıe Ye 
dhnburiyet kanunlarma bıraktı." 

Bu fıkradan bizim anladı
lnnu: mana şudur: Biz muka· 
bele için kan dökecektik, ama, 
taribten korktuk, timdi intika
llaanıızın alınmasını kanuna bı
talayonız . ., 

~ 
Geae ayni nutukta töJ1e bir 

larkraya rasgeliyoruz: 
11Benim fikrim, kanaatim 

f\ldur ki, bu memleketin efen· 
diai Türktür. Ôz Türk olmayan· 
laruı Türk vatanında bir 
balda varc:lır, o da hizmetçı 
olınaktır, köle olmaktır." 

Bundan çıkan mana şudur: 

Tütün fnhiur memurlan 
Adanada 30 beygir ytikü aiıa
ra kiidı tutmutlardır. Bu 
kağıtlar sayılarak " 39,000 " 
defter olduğu anla11lmıfbr. 

Kaçak kanunu mucibince 
beygirler mftsadere edilmiştir. 
Muhbire 250 lira ihbar halda 
verilmijtir. 

bir memleketin adliye vekilidir. 
Bu itibarla yukanya naklet
tiğimiz sözlerin herbiri ayn 
ayn birer gaft1r. 

Antalya 19 (H. M.) - Ser-
bett flrkanm Antalya mtinımessili 
dektot B..ıı.ettin ley ı. g1a 
S,or *,._..m dol ... n bi11-
l-=e .. ima bUZUl'llİllda belij 
bir nutuk slyledi. Her etimle
.- llretcli alkq1.r&. all<'f
landı. 

N•tkua hitHtında-- ~ 
blyftk Gazi'nln ismini "tiaka 

sili nutkunda evveli Gazi Hz.
nin önünde bütün milletin duy
~.. vo ebediy• chayacağa ._,t fiikran lıisleilıılMlea 
,....~ttC So J>ir meillleı.tia 
hayabnda iki fırkamn bulun-

ması ltimmuna anlattı. Abi 
halin koııtl'ol9lilllğe sebep 
o~ .aytedl 

Misaı olarak bazı yerler de 
Halk fırkası mutemetlerinin 
yapbkları hareketleri saydı ve 
en nihayet söz söyleme hak-

yükselterek Serbest C&mhuri
yet fırkasının b;tckkülüae mü
saadeleri karşısında duydu~ 
.t.et ft pıkran hislerini an-
latb. Geç vakte kadar: -ki üzerinde uzun uzadıya 

- Yap11n Gazi, ~ durdu: 
sokakları pn}attı. "- Ağızlarımız hissei pyialı 

Yem flrkaya pzılanlann mal olmamalıdır, dedi ,, ve 
aclecli llw pn artmaktadır. ı şiddetle allotlandL 

Ke11Ml v Aatalya, 19 ( H. · M. ) -
Antalya, t9 (H. M.)- Ser· • .Meb'ut Hoca Ruih Efendi 

best Fırkanın Antalp mime&t 1.ugün itiklfa çekilmiştir. 

Meclisin lçtimalan 
Ankara, 20 ( Telefon ) -

Vaktinden evvel içtimaa davet 
edilen Meclia içtima devresinin 

son\IDa kadar içtimalanna devam 
edecektir. 

Ha. Vekilinin Vekili 

Ankara, 20 { T ~lefon ) -

Hariciye vekaleti vekilliğini 

Dahiliye vekili Şnkrn Kaya Bey 

ifa edecektir. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

Adliye vekili Mahmut 
Esat Bey Ödem~ gitti. 
Anadolu gazeteiİ Adliye 
nk.ilinin istikbali hakkan4 

da şu maliimab veriyor. 
"Mahmut Eaat Beyefen

di Kupdasmdan otomo
bille Ödemişe gelmiş ve 
ltinlerce laalkın çok samimi 
tezahüratile karşalaumışbr. 
Mahmut Esat Bey etrafın
da toplanan binlet"Ce Öde
miflinin tezahiirabndan ni
hayetsiz bir heyecan duy
muılar ve uiı: vatand~ 
lanna hitaben p7et be,. 
bir nutuk irat eylemişler-

mışlard1r.,, 
Hamet pzetesi ise 

Mahmut Esat Beyin Öde
miş seyahati hakkında fU 
malimata ftriyor. 

" Adliye velo1i Mahmut 
Esat Bey bugün otomo
bille Kuşadasından bu
raya gelmiş, Halk fırkası 
erkinile baro he~ti blra
fından karşalaıımuşbr. 
Vekil Bey bir nutuk 
irat etmiş ve her mutat 
Halle fırkasımn icraat ve 
faaliyetinden bahsetmiştir." 

Bu iki haber arasındaki 
fark barizdir. Bunan aebebi 
iki tarafın ayni hadiseyi 
girmek için başka başka 
g6zltlk lwllanmalannda
dır. Artık HD bu Jıaber
ltN. 

Anadolu gazetesi Halk farka
sının lzmir belediye inti
~abmda kazanacağı itikabmda
dır. Bu münasebetle yazdığı 
yazınm başına şu serlavhayı 
koymuştur: 

" Halle fırkası lzmirdeki 
kudret ft kanetini &limüz
deki bel..&i,e intllabında gös-
terecektir Yaşıyaa Iörilr." 

Anadolu'- ha serliv-
hasım biraz garip sirdüğü
müı:ü wdetmeden geçemiye
ceğiz. 

Jzmir Türk Ocağınde .. 
Heyeti idarenin istif ası kabul 

edilmemiştir. 

F vka aa&eteleri bu laadise
lde Halk fırkasının zaferini 
görmektedirler. 

lzmir Barosunda 
lzmir Barosu guetecilerin 

tevkifi hadisesini mevzubahis 
etmediiini bildirmektedir. 

Ankara'da içtima 
Ankara, 20 (Telefon) .. Halle 

fırkasında bugiln '6ğledeaı 808-

ra içtima vardır. Bu içtlııµaa 
Konya meb'uslan yetişmeleri 

için otomobille Konyadan ha
reket etmişlerdir. 

Adliye Vekilinin, 
Ödemiş Nutku 

Gayri Müslim Gazeteler 
Ne Yazıyorlar? 

Mahmut Eeat Beyin nutku 
İstaobulda gayri milsli.mler ta
rafından çıkarılan ~teler 
tarafından tenkit edibDektedir. 
Bu gazeteler Mahmut Esat 
Beyin kullandığı " Öz Ttirk ,, 
kelimainin manM1111 anl•ma
dıklanm söylüyorlar. Bununla 
kendilerinin " öz Türk ,, 
manasa haricinde kalıp blma
dıklannı soruyorlar. 

Bu .azBn bilhasu Adliye 
Vekili tarafından söylenmesi 
çok garip görülmüştfir. 

-Tütün Cezalan 
T~ inhisar idaresi kaçak 

sigara kiğdı ve tntiin ih
bar edenlere yeni kanun 
mucibince tayin edilecek ceza· 
nın yüzde yiumisini vermek-
tedir. 

Fakat bu ihbariye kaçağm 
hemen derdeati akebinde ve
rilmeyip cez:anın tahsiline talik 
edildiği için yeni kanunun 
tatbikindenberi ihbarlar azal
mıştır. Öı Türk olmıyan, Musevi ve 

litnatiyanlar bu memlekette 
aacak köle olabilirler. 

* IWamat Eaat bey demoloui 

Bir cümhuriyet Aclliye Ve
kili hürriyetin boğduııılabile
ceğinden, kan dökillebileceğin
den, hesap vermek mecburiye
tinde olmadı~ ve Tiirk 
vatandaşlan arasında farklar 
bulundupdan bahsedemez. 
Edene, edebiline o memlekette 
ya Adliye Vekili yerinde 
duramaz. yahat orada demok
rasi olamaz. 

dir. Ödemiş bala mlite
acldit defalar nutka allar 
laauşbr. Bugün Odemif 
balla IOD dereceye V8l'Ul 

bir heyecan içinde ,..... 

,.,. l11t1n, ,.,. '"""""', 
Çüukti kanunlanmızın icra- · 

una nazaretle memur olan bir 
cllmlmri1et Yekili kanunlarla 
bu kadar alay edemer 

Ancak muhbirlere alelhesap 
, 1000 deftere kadar 15 lira 
~ ve blllden fazla için de tak .. 

clr ile bir •i"tv para 'nril-

L-----------------...-..----------------------JI .. kte.Hr. - dlmlıuriyet ile idare edilea 

Dedikodu -Adli9e Vekilinin 
Nutkunu 
Talılü 

• Ôsle•ifliler, .............. 
birblrlmm bulmUfken meb'u
sunuz ııfatile koııutm•ıınm 
yersiz bulmuyorum. " 

Nerede?. Hük6met k....;... 
da kitipler ve odacalula mı? 

* "Boz~~n hansı ... " 
Mefh ur • 

* "Cümlmriyet Halk fırkaanun 
namzedi ııfatile meb 'ushap 
seçtiğiniz Kupdah Mahmut. •• 
sonnefesine kadar Halk fırka .. 
S1D1D malı olarak kalacak.,, 

Ne kıymetli maL.I 

L •-- ,,. ., 
"™'de fırk•mmn usra-

diiı hakaretia lciiall dimlau.
riyet kuunlarma bıraktık.,, 

Pardon •• tahmin eclememqiz.. ,,. 
"Ben meb'mluk İÇİll rfll 

alırken COy•ri1et flrkua ._ 
aldım." 

Elbette, phaımr:a rey vena 
var mı idi? 

"Doıt ta, dtlflDan da, dai 
taş ta bilsin ki 1 " 

Artık cemadata mı hitap 
ediyorsunuz? 

. 
• •. 

.. 
"Ôz T6rk olmıyanlar .. ,, · 
Kimler, Taal~'clan gelen 

bir babadan, Ktırt .. Arap ka· 
nşıiı bir anadan dopnlar 'tin? .. 

.. Bu fırka çiftçi ve Y,11 
fırbatdır .. ,, 

Halı.ki fırka psetaleri fır-
kaauı m&nevverler fabli 
olduğunu alylliyorlar. .. 

"Hükümete geçmek bu ka-
dar kolay birfey midir?., 

Size sormalı 1 .. 

* " Memleketin ihtiyaCIDI Pa-
risten deiiJ. ftbnm d&t 
bucaimı kant kant ...... 
tetkil[ -ettim...., 

Son Myalıatiniscle oldwp 
gibi, deiil mi? 

* " Mahkemelerin artık sellm 
ile biiktim verdikleri zam•a 
geçmiştir?,, 

Evvelce telim ile mi btıldim 
verirlerdi? 

* " Dünyanın hiçbir yerinde 
şahsi borç için hapis uaulll 
yoktur.,, 

Devlet alacakları için var 
mıdır? 

" Borcuna en sadık millet 
Türk milleticlir ... " 

O halde devlet alacaiı içla 
bapia eeıımm içhl blclinDa• 
dum? .. 

" Lotta tlaftllnda tevkif 
edilea Franm kaptmumn tah
liyesi için Fethi B. Pariltea tel
graf çekti. fakat Fra111a • i!e 
harp göze almarak recldedilcli." 

En aoara kefaletle talaliye 
karan verilmedi mi? Bu karan 
verinciye kadar devlet birçok 
masraflara tirmedi mı"? 

r " 
BlilUlmlZ 
Fethi Bey Kimdir? .. 

Yeni fırka liderinin bntün 
hayabnı (SON POSTA ) sü4 

tunlarında okuyacaksınız. Bu 
tefrilaumza birkaç güne ka
dar bqbyacağız. 

FA TlH - HARBiYE 
Peyami Sefa, bu isimle uzun 

1aauuıdanberi edebi bir roman 
lıazırlamaktadv. Bu eaer de ga· 
setemizde nqreclileceldr. Şim· 
dilik tunu haber verelim ld bu 
eleria me'f'RU, barla JaflJaa 
her TGrkl dotrudan 4otnaya 
el'kMu ecler •• laepi..ım ba
Jl'hene Mttir 



Rakı Sarfiyab 

:::w 

Yorllbnaksızzn 
Para Kazann1ak 
islenıez ınisiniz? 

Evinl:ıc veyn işinize giderken, sokak-
111 ~ oerkcn veya blrislle görüşürken 
hu hangi bir vaka lsarşHında kalabi
lirsiniz._ 

Hn' adlıı nedir biliyorsıınıı. o va.kayı 

duhal giircbUirıinlz. Bir yangın, bir 
luıtil, bir kaza birer havadistir. Raı
r. ddiğlnlz vakalardan ertesi günü ra-
1.ctelcrdc glSrmek istedlği.z biri olunca 
derhal tclcfonumı.u çınıı. ve havadisi 
go:relemiı.c haber verlntı., isim ve nd· 
ıeı.luiı.i de bırakımı.. Verdiğiniz hava-

disin ehemmiyetine ıtlire gautenılı 
mlikifatını vermeyi vazlfc blllr. 

Telefon numa:rımin: Btanbul " "' • 
tilr. 

ı 

------------------------· 

• " . 

NE KADARDIR? 

Küremizin şeklini biliyoruz. 
Bu sebeple insanlar küremizin 

sathını da ölçmiye muvaffak ~ "J 
olmuşlardır. Hıdrellez olduğu için o ~n Kağıt~neye gid~n gidene idi. 

Küremizin mesahası 192 Şişli istasyonundaki arabaların hepsı yolcu _ıl~ dolmuştu. 
Fakat yolda arabalann ikisi kırıldı ve he.r araba ık~. yolcu daha 

milyon 110 bin 150 mil mu- aldı. Eğlentiden sonra akşam döneceklerı zaman dort araba~ın 
rabbaıdır. Bunun 55 milyon daha kırık olduğunu gördüler, o zaman her a.raba~a ~a~ah_kin
murabba kısmı kara, küsuru den dokuzar kişi fazla bindi. Araba}arı!' ~epsı aynı buyuklukte 
denizdir. 1 idi. Öyle ise Kiğıtaneye kaç ki~i gıtmıştır. 

söylerler. 
Ondan sonra sabcılar da 

sattıkları şeyi söylerler. Bazan 
alıcılar bir toplu iğne için 
yüz lira verirler. Çünkü sah
lan şeyin ne olduğunu bilme
den para verirler. Eşya sat
mıya çıkan oyuncu eşyasını 

sattıktan sonra ahcılarm ya
nında kahr. Alıcılar da, satı-
cılar da satacakları eşya ile 
verecekleri paraları yeniden 
düşünürler. 

manian, her gün binlerce ar
kada, tarafından ziyaret edi
liyor. Hapisaneye ve gazete 
idarehanelerine her gün yüz
lerce telgraf ve mektup gel
mekttdir. Bak~lım netice n~ 

olacak? 
Melih Hüsni/ 

Bize Gelince .. 
Arkadaşımız dün cuma ol

mak münasebeti!e, resmi 
müsaadcden istifade ede
rek kendisini ziyarete ge
len dostlarını kabul etmiş, 

sonra da gazete ve kitap oku
makla meşgul olmuştur. 

Arkadaşımız bedbin değil-

- Hak ve hakikat elbette i dir: 

L---------=:----------~--_J;._~-::::==::::====::::::====::==;:::::======::' anlaşılc.ııcak demekte, muhake
menin biran evvel başlamasını 

j 
J 

... _ ......... 

1 - Babam dedi ki, 'be
lediyeye gider, yalnnnam, 
k8peti l'eri verirlermif. 

2 - Amca,siz sokaklar
dan topl dıimız köpekleri 
burada mı saklarsınız. 

- Peki ama, şimdi gi
diyorum. Yarın gelirain. 

3 - Köpeğim içerde 
deAil mi? 

- lçerde. Biz topladı
ğın:uz köpekleri bet gün 
saklar, sonra öldürürüz. 

) 
4 -Dur 

bakayım, 

daha kaç 

g(ln Uldı? 

5 - Eyvah! yarın öl
dürecekler demek. Gö.r

; 
dün mü batıma geleni. 

• beklemektedir. 

j Bir İçtihat 
Meselesi .. 

İzmir Ağırceza riyaseti me" 
kuf gazetecilerin tahliye için ver
dikleri isHdayı reddetmiştir. 
Anadolu gazetesinin yazdığına 
göre kararda asayişin muha
fazası noktai nazarından ser· 
best bırakılmaları muvafık gö· 
rülmed:ği zikredilmiştir. 

İzmir, 20 ( H. M. ) - İzmir 
polis müdüriyetine Ankara 
jandarm2sma mensup bir z~
bitimizin tayini mevzubahiS 
olmaktad!r. 

• 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Fotoğraf Makinesinin 
ı._, _____________________ _, ... 

1 

Maarif Hakkında Gördüğü Muhtelif Şevler ... 
ÜÇ MİSAL ... 
l't·aırlfimi% hakkında siı:e üç miaal 

"eriyorum : 

1 - İlk m~ep ta1etieslnden bir 

ıtkrabam var ki ( 3 sene ilk mektep mu

a!limllği - muavinl:iii değil muaUimllii • 

etnıi~ bir gqaç .Ulltile) uıkasını ortadaa 

~ faz1a bulurua. Jık mektep aoa amıf 
iıntihanlannda, · mualliminin ar:zu•unat 

nıGdürünün ihramına rağmen ; milmey

Yidik eden bir müfettit tahrir deninden 

sıfır venn1ftir. Ç4Kuk aımfta kaldı. Şim
di Ankaradan rayn bir yerde f ve Sincl 

suııfların umum denlerlnden imtihan 

vererek orta mektep t inci 1JU1ıfına ~ire-
cek. . 

2 - Tamdıtım, ır.ekll ve rayrdiıtl 

bildiğim bir genç talebe vardır .ki An· 
kara Lisesinden ıeçilerek 1.tanbuJ al• 

. keri liaeleriııden birine alınmı!fbr. iki 
ay geç gitme.sine rağmen son seneye 

~dar, glnnetliği askeri derıııl~r de da.lıil, 
· bUtiiq df!rmrde muvaffü olmq ; .ce

hirdea ikmale ;Jaılar~ ilri ay uğrq-ş
tır. İkınaJ imtihanında · ~ebir h~uı 
İir.tiiste ve bilafama 43 talebeyi ipka 

bırakmıştır. '*"kadaşları, _pluallim1eri1 

hildildui yıw...la vurul41ular. 

43 talcbellla~p•i de mi cebir bil
ıuiyordu? Yoksa mwillim ı:ni heveaat 
ve infiafilına kaplldı ? 

3 - Ali mektep taleheal hlr arka
Mdaşım, 8 denıte. ftıjattaa fuJa llUIDU'A 

'adı ı bir delWlıl ıoo kU.\11' auallndeıi 
çıkan iki aUll ..tıyamadı. Rica etti 
~lr sene mi ...__.,,_; elif er iki, Uç, 

~ tH\ yirmi lfaal )MNn, biJmedijimi 

anlıyayım ve öirenmek için •mıfta ka

layıın) dedl. Vefa .....Uı amdta kaldı. 
Birinci • 11dede teıebbüılerimiz 

.......... ohleııli. y uefım çarei halli 
uldu. 

İkinci meaeJede Millt MGdafaa Ve
k~lethıe l.ttida verdlk; bir aydaa fula
d1r iıtlda mnldl •11•=elatle; it tah

kikat aafbu.mda. ~ •.-a ~; 
11 inci aıaıhn denl.t lled9•· S.ne 

•onunda cebS, boea. t.. Mlldd; sibi 
nıllkemmel cevap vene de Jlne mufta 

ırakacak ; çtlnldl 1f Dddiyete bindi. 

OçUncO meaaJeye ,.ıtnce; bu arka
da, hayatın çok acdıklanm tattıiınclan 

l - Nevyorkta bir Zen.el kızı ilk defa 

J oJarak güzel vücut mlliıabakasında blrinei

. Uğl kaı:anıyor. 

2 - B erlinde g~inolarda teyircllerl 91· 
lend1rmp içia kadınlar •aınada ıOıet 

mWıaltakalan yapıym-lar. 

3 - Mmrda halkın attıjl taşlara karp 
korunmak için volk yüzllne siper keyıaıya 

mecbur •lıayor, 

4 - ~ ·giniı:ı e-Yinde yapıla• 
hamar. . 

D 
S - Çıplaklar 

dlyannda banyo 

yapan birkaç erkek 

6 - Hlndlstan

da duvarlara be· 

yanname yapı9br

m.ak menedilmiş· 

ve ayni dera1a alderrlabadea nld şi

iyeUerin nuıl aleyhe •tice Wntlifnl 

bildiğinden austu, çalıfb; ikllicl aene , 

lrnUhanda tam yaver oldu. Terfi elti. 

tir. Bunun il.zerine 

milliyet per ver ler 

il6n1annı tebeşirle 

yer_e yanyorlar. 

D Kırtulyeclllkten bıkbk uaandık. 

ltak ve adalet lallyorus r •• 
ilhan 

TAŞKÖPRÜLÜ MEHMET 
Zonguldakta Merkez otelinde gar

•onluk eden Tqk6prülli Mehmet 14-3·930 

•~lhinde lstaabula gitml9tL ,Onu ımyo
.,utrı. G8ren1er lGtfea adrNlme bildirsin. 

Zongu)dakta Niğde Sabah otelinde 
~harrem. 

CEV APLARJMIZ 
Jnegölde Hamdi Beye - Bozöyük 

C>rınanlan hakkındaki yazınız memleket 

•a.Jlfa.ında dercedilecektir. YHJnı11 

l'aaalesef geriye iade edemeyiL 

Prensiplerimiz.e muhalif olduğu için 

"'•ika gi>ndermemekte ma:z:ııru:z. 
Muallimler bayat bllgisi rehberi 

için fıtı:mbulda Kana.at kiitüpaıaeaine 
lbiiraca.at ediniz. 

Şişlide okuyucularımızdan Omit 

C:::ahit Beye - lhtamuaa tefekklir ede

~ i bu şekil bizim mesleiimiz icabıdır. 
Sigara paket tuheııi mubaH1rlann

~an Suat Beye - Meldubu.nw: ait oldu
h ınercie verilmiştir. 

Mcktuplannızın çabuk der
Cedilmesini istiyorsanlZ kısa 
Ya.tınız. 

lstanbul Muallimleri Arasında 

Bu sene İstaubul ilk mek- J B. İstanbul 22 inci mektep 
teplerinde fazla tebeddülat · baş muallimliğine; İstanbul 22 
voktiır. Y almz vekalet tarafından inci mektep muallimlerinden 
İstanbul emrir e verilen muallim- Fikret B. Beyoğlu 5 .inci mek· 
lerio tayinleri yapılmış, bazı tep mual1imliğine; lstanbul 5 

müdürler muallimJiğe indirilmiş, inci . mektep baş muallim! 
bir kısım muallimler de kendi Sabrı B. Karagümrük 27 incı 
arzularile başka yerlere tayin µıektep ba~ . muallimliğine; 
olunmuşlardır. Tebeddülattan lstan~ul. 27 m~ mekt.ep baş 
bir kısmı şudur: mu~~h~~ F ahrı B. Istan~ul 

I. t · b ı 9 kt b 24 uncu mektep baş muaHıın-s an u uncu me cp aş 
1
.v. .. .. k 

muallimi Refi Bey Beyoğlu ıgıne; Usk_üdar .19 uncu nıe • 
31 inci mektep baş muallim- tep muallıml~rı~ıden Osman 
ır ine, Beyoğlu 31 inci mektep B. B~ya~~~ 5 ll'!Cl mektep ?a~ 
b g muallimi Şerife H. Beyoğlu mu6ıllımlıgıne; Ist~n~ul 22 ancı 
aş. . . . v • mektep baş muallımı Refet B. 

17 mcı mektep muallımlıgıne, Bostancı mektebi ha mualJim-
İstanbul 14 üncü mek~ep baş liğibe; Beyoğlu 19 u!cu mek
muallimi Feriha H. Istanbul tep baş muallimi Recep B. 
9 uncu mektep baş muallim- talebi üzerine Yıldızdaki .mek
liğine· İstanbul 23 üncü mek- tep baş muallimliğine; Istan
te b~ muallimi Pakize H. bul Erkek mual~m mektebi 

P ş . . mezunlarından Mıtat ve Ce-
ist:m~~~ 45 ıncı ~-ektep. ~u: mal beyler Şile merkez mek
allimlıgmc; Bakırkoy b.mncı tehi muallimliğine tayin edil
mektep muallimlerinden lsm~t mişlerdir. 

M u HAR R t R t kaybold.U:--
.. SON POSTAu NIN Tefrikası: No 35 MORJS LÖB~ Eğer Raul bir an evvel dav-... 

Ar L.. ,. S S •• ti ramp ta, kürekleri ele almasa = sen upen ın on erguzeş k kl b 
ve ayığı uza aşbrmasaydı, u 

İ M D A T G E L 1 Y Q R kaya parçası onları batıracaktı. 
Raul kıyıya atladı. Nafiz 

d liepsi derin bir ıükiit için
tydiler. 

Bir aralık Raul, ellerini 
t~nç kadınJ~ ellerine hafif
çe dokundurdu ve: 

- Dinleyiniz; dedi. 

tb' Fakat onlar hiç birşey işit
~~0rlardı. Raul, onların eUe
}' 

1 daha kuvvetli sıkıyor ve 
aklaşan bir tehlikenin heye-

canı içinde yeni bir karar verir 
gibi duruyordu. 

Birdenbire küreklere sarıldı 
ve kayığı, yakın duran kaya-

lıklardan süratle nzakla~tırdı: 
- Artık dönelim, dedi. 

Fakat çok geçmedi. Kayalık
ların tepesinden büyük bir 
par~ yuvarlandı ve bir iki 
saniye içinde nehre düşüp 

nazarlarile, tepenin taşlıkları 

ve dikenlikleri arasında bir. 

şapka gölgesi görmüştü. Bir 
aralık yalnız bir baş görmüş, 
sonra gözden kaybetmişti. He-

rif, gizlendiği delikte, kendi
sini emniyette farzediyordu. 
Raul, kuru taş girinti ve çı

kıntılarına yapışarak, inanılmaz 
bir çeviklikle tepeye brmandı. 
Herif, oraya birinin çıktığını 

t 

Cami Yakıyorlar 

Sırpların Gostuvar kasaba
sında tarihi kıymeti haiz Yürü 
camiini yaktıklarını geçen gün 
yazmışbk. Hareketlerini giz
leınek istiyen Sırplar bu yak
ma hadisesini Türklere atfe
derek Gostuvar eşraf ve aya
nından bazılarını tevkif etmiş
lerdir. Avukat Kadri, belediye 
azasından Aptit eşraftan Ze
keriya Şahin ve Hafca zade 
Adem sabık meb'us Ugrin 
Beylerle cami müteveJlisi Sinan 
ağa zade Celal Efendi de 
mevkuflar meyanındadır. 

Kitaplar Seri Halinde 
Kabul Edilecek 

İlk ve orta mekteplerde 
okutulacak kitaplardan serisi 
bulunanlar seri halinde kabul 
edilecektir. Seri bozulduğu tak
dirde sebebi Maarif Vekaletine 
bildirilecektir. 

i m:- - -- -

ancak son saniyede hissetmiş, 
başım çıkararak tekrar içeri 
sokmuştu. 

Raul biraz tereddüt etti, 
sonra bir hamlede tepeye ta· 
mamile çıkarak kara ve hare
ketsiz bir yığının üstüne ka-

pandı. Bu, o idi. Raul, düş
manı yakalamıştı. Onu belin
den sımsıkı kavradı ve bağır
dı: 

- Hazret, kım.ıldıyayım de• me. Hapı yuttun. Pençemden 
zor kurtulursun. 

Herif çırpınıyor, tepeden 
aşağı kM'mıya ve Raulü de 
beraber sürüklemiye çabalı-

Sayfa 5 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Genç Kızlar Nasıl Evlenınelidirler? 

Nasıl Evlenmeli? 

Eskiden evlenmek için yal· ~ 
nız bir usul vardı: · Görücü. 
Onun için o vakit bu kab11 
bir sual varit olamazdı. Fakat 
bugün görücülük te dahil ol· 
~uğu ha.ide evlenme tellilları- } 
na vanncıya kadar birçok ev- .f 
lenmek usulleri, evlenme yol- ' 
lan vardır. Bir genç kız bu 
yollardan hangisinin onu çık
maza, hangisinin aydınlığa çı
karacağım bilmek mecburiye
tindedir. Bazılan için doğru 
olan bir yel, diğerleri için 
doğru olmıyabilir. Bu da yine 
genç kwn aldığı terbiyeye, 
onun kuvvet. salahiyet ve ya• 
şına göre değişir. Bir genç 
kız d6şününüz ki pek yakın 
aile erkeklerinden başka hiç 
kimseyi tammıyor. Böyle hir 
kızın hayat arkadaşım kendi 
intihap etmesi biraz güçtür. 
Aldanması, ve ilk g6rdüğü 
yabancı erlCeğe kapılması ga· 
yet kolaydır.- · Araya ailesinin 
girmesi, vasıta olması zaruri
dir. Fakat bu takdirde de sa
kın yine liiç olmazsa bir defa 
görmeden, konuşmadan evlen
memelidir. lıisan yaln1Z bir 
senelik CSmril olan elbisesini 
bile görmeaen alamaz. Onu 
bile başkalarının zevk v~ hük
müne emanet edemez. H~lan-
mıyorsamz evlenmeyin. Çi\nkü 
elbise gibi istediğiniz. daliika 
sırtmızdfln çıkarıp atamazsınız. 

Şimdi bizde en çok rağbette 
olan aşk izdivaÇlandır. Fakat 
bunda çok ihtiyatlı olmak la
zımdır. Çi.inkü ekseriya sevi-
len erkekler evlenilecek er
kekler değildir. Her genç kız 
kendini hislerine kaptırarak 
ekseriya, güzel giyinen, güzel 
konuşan, güzel yiyen, adabı 
muaşerete gayet riayetkar gö
rünen erkeklere bayalır. Hal

buki ekseriya bu tip iyi koca 
olmaz. Eğer aşkınızın gözünü
zü .bağlamad1ğmdan enı:n ise
niı, sevdiğiniz erkeğin nisbeten 
kusurlarım tahlil edebiliyorsa
nız o zaman ~vlenmek veya 
evlenmemek kararını verebilir
siniz. 

Muhitinizdeki erkekleri tetkik 
ediniz. Y almz koca olabilecekle 

ı evlenin. Bu, belki en çok sevdiği
niz erkek değildir. Fakat zarar 
yok. Yuva kokusu, yuva sı
cakl1ğı oradadır. 

Fakat sakın görücü ile ev· 
lenmeyin. Bir kitap bile okun
madan anlaşılmaz. Halbuki 

Ceketle giymek üzere ya
pılmış zarif bir elb!se. Rengi 
kestaneye yakın S!!.rıdır. Ya
kası ve kollan san krepdöşin
den yapılmıştır. 

Tebrik Ec!eriz 
(Akşam) dfüıkü nüshası ile 

intişar: hayatının on ikinci sene
sini ba!rdi. Bugünki.i nüshası 
ile on üçüncü yaşı:1a ayak basb, 
kendisini tebrik ederiz. 

- TAKVİM ~ 

Gün 30 20 - Eylül - 1930 Hızır 138 

Arabt Rumi 

261.Rehiülahar-1348 7 - Eylül - 1346 

Vakıl-Eıani-Vaıoati Va kıt-Ez.ani-Vasti 

Güneş 11.31 1 5.44 

Öğle 5.5 5 12. 8 

kindi 9.23 15.36 

Akşam 111..- 18,12 
Yatsı 1.32 19,46 

ftnsak 9.51 4 • 4 

erkek sizi okumak, anlamak 
istiyen bir erkek değil, kendi 
zevkini başkalanna teslim eden 
ve bpkı bir kumaş gibi beye
nen bir erkektir. Görücü ile 
evl~nmek çıkmaza sapmak de-

insanın her günü bir kitap ola- mek~ir. 
bilir. Sizi görücü ile beyenen Hamm Teyze 

dinledi. Hiç bir ses yordu. Aralarma takılan iki- Raul 
büyiik t~ yüzünden, Raul onu yok. 
daha gevşek tutmıya başla- Aşağıda kadınlar bağırarak 
m ı ı. Fakat herif gittikçe Ra- Raulü çağınyorlar.dı. 
ulün kollarından kurtulmıya Raul onların yanına döndü 
başlamışh. Aşağı doğru kayı- ve hezimetini giziiyerek: 
yor ve denebilir ki, toprağın - Kimseyi bulamadım, dedi. 
içine dalıyordu. Bu esnada, - Onu gördünüz mü ? 
ince ve zayıf vücudu da eriyor · - Görür gibi oldum. Fa- ...... 
gibidi. Bu vücut, gittikçe in- kat bu loşlukta, bu havada 
celdit uzandı ve adeta su gibi insan gözlerine itimat edebi
akmıya başladı. Raul için tu- lir mi ? 
tacak bir vücut parçası kal
mıyordu. 

Ve herif kayboluverdi. Han
gi mucizeyle Nereye? H'1Dgi 
nüfuz edilmez deliğe kaçtı? 

Raul hemen kadınları şa
toya götürdü ve bahçeye döndü. 

Fena halde öfkeli idi. Hem 
herife, hem de kendine karşı. 

[Arkası var} 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar., ı 

Demek, Bütün eb'usları Assalar 
Kimsenin Haberi Olmıyacakh ! ... 
Sabık Nazırın Bir İfadesi, Böyle Mukabele Görmüştü .•• 

Ahmet Ne.imi Bey tekilifi ı hiç maliim tını yoktur. Benim 
harbiye meselesinde Enver ve bildiğime göre omanyadan 
lsmail Hakkı Paşalan sıkıştır- tedarik edilen hububat ile an• 
dığını söyledikten sonra şöyle cak lstanbulun ihtiyacı temin 
devam etti: olunuyordu. 

- Bu meseleler vükela Kudüs meb'usunun başka 
meclisinde hararetle müzakere bir meseleye eit bir suali 
edilmiştir. F kat çiftçinin daha: 
ezildiği hakkındaki itirazları- - Siz Hariciye nazın iken 
mıza karşı her zaman çok kat'i Suriyede evlerden bakır ten• 
bir harp zarureti olduğu ileri cere ve kazan gibi feyler top
aürülüyor, " asker aç kalacak, latbnlmış, top dökülmek ü.zece 
orduda isyan çıkacak, yapılan Almanya'ya gönderilmeleri 

• fedak rlıkl r mahvolacaktır." emrolunmuştu. Halbuki bun· 
lar mcçhUI bir yere gönde

deniliyordu. Bununla beraber rildiği gibi paraları da veiil-
ben çiftçiyi elimden geldiği mem;..+: •• 
kadar mndafaa ettim. &'f"'" 

Ragıp Bey bu tekllif kanu- Şimdi Ahmet Nesimi beyin 

- Görmedim. Bu işle vü
kela meclisinin bir al kası d 
yoktur. ÇOnkn bazı adamlar 
divanı harp kararile ceza gör
müş. Bwıdan Ticaret nazınnuı 
haberdar olmasına lüzum yok· 
tur. Esasen idam meselesi vü
kela meclisinin işi değildir. 

Sadrazam doğnıdan doğ
ruya padisaha arzeder ilam 
tasdik olwıursa icra edilir. 

Diğer taraftan işittiğime 
göre divanı harpler bu hususta 
kanuni delil sayılacak şekilde 
siyasi evrak elde etmişlerdir. 
R~p Bey işi durmadan 

kurcalıyordu. Dedi ki: 

Son Posta'nın 
Albn Piyankosuna 

Herkes İştirak 
Edebilir. 

Karilttlmiı: araaında bir eilenceye 
veallc oJmuı için tertip ettlflmfz kur'

aya aiz de lftlrak edebiliralniz, bunun 

için bcr Dn g'Uetemldıı ilk aa7faaın· 

da nqrettljimlz kuponlann 40 tanealni 

sıra ile toplamak ve qafıya yaıdıf'ı· 

ıı: tartlara riayet etmek klfidlr. 
1 - Karilerimh hiktlrdlkl ku· 

pcm)an illn edilecek gUnlerde matba:ı

mıı:a retfrecekler veya gl)aclerecekler, 
ukablllnde iki tarafında da ayal 

numaraya tqıyaıı bir bllet alacaklardır. 

2 - ldarchıınemlzdc Notuc mnbllr· 
letUmit bir kutu Yardır. 

3 - KarllerlDiiz mattiaamu:du al· 
dıklan nwnar lı blletin bir loamıııt 

lcendl ellcrile bu kutuya at.tcaklar, 

ikinci kısmını a vcıika auakablllade 
ukLyacaklıı.rdır. 

4 -Kur'aaıız, kuponJarm tebdil ma• 

amelc:ainl müteakip Nolw tarafından 

uau eden karllcrlmJzln huzunmda 
çekilecektir. 

Sinema~ Sütunu 

Burada Sesli Filim Yapmak İstiyorlar 

ilk Piyes, Leblebici 
or or Olacaktır ... 

Haber ald:ğımıza göre , İs· 
tanbulda sesli filim çevirmek 
için ciddi bir şirket teşkilıne 
~ılmak dır. Te cbbüsünba-
ında ecnebi tiyatro trupu gC9 

tirtmekle eşgul ola mühim bir 
mnessese vardır. 

Çevrilecek filimlere gelince 
babra ilk olarak gelen (Leb· 
lebici Horhor) dur. Bu filmin 
memleketimizde olduğu kadar 
Avrupada ve bilhassa Ameri .. 
kada da alaka uyandıracağı 
ümit edilmektedir. 

nunun fena tatbik olunduğuna fU :evabım ibretle okuyunuz : 
kani idi. Dedi ki: - Haberim yok ... 

- Bir lyan, uhdesinden 
ayanlık ııfab almm dan nasıl 
idam olunur? 

TAŞRA KARİLERlMlzE 
GELiNCE •. 

Bu müessesenin arzusu ano
nim bir firket yapmak, hisse 
aeneUcrinin mshm kendisi al· 
m k, mlltebaki kısmını mua· 
venetini temin ~deccği mües
seaelerle halka dağıtmaktır. 

l. --

Bu filmi çevirecek olan san'· 
atkiilardan başhca rolleri ya· 
pacak bir kadın ile bir erkek 
Viyanadan getirtilecek, üst ta· 
rafı da yerli au' atklrlardu 
aeçilecektir. 

- F kat, herşey chliyetaiz Nasıl; beyendiniz mi? Sa ık nazır bu sefer işi 
kestirip atm k istedi ve şu 
cevabı verdi: 

, . 
lmobulda bulunmalarına CD 

f __ _,,,.~~~~~~ 

ellere teslim olunmUf, oıılar da Bu izahat kafi görülmilş, 
yağma tmişleıı.. diğer meselelere geçilmiıti. 

İşte sabık nazırın cevabı: F kat Suriyede tatbik edilf:n 
- Orasım bilmiyorum. idam cezaları baklandaki mü· 
Bu cevap karşısında reia nakaşalar pek hararetli olmuş· 

ıu manidar cfimleyi s~yle- tu. Bu milnakaşaya da yine 
mekten kendini menedemcdi: Kudüa meb'usu Ragıp Beyin 

_ Maksat, cevap almak ıoniuğu şu sual sebep olmuştu: 
' e buna da cevap aldık. - Suriyede yapılan idam-

lardan Vükeli meclisinin ha· 
Ben şu mülahazayı yüriltüyor- beri var mı idi ? 

dum: Memleketi idare eden- Ahmet Nesimi Bey: 
ler i~in "bilmiyorum" yoktur. - Onun da cevabını Yere• 
Bunlar herşeyi bilmek ve 
&ğrenmek mecburiyetlııdedir- yün. Ben bu meseleyi şu 
ler. Bilmiyorsan niçin 6iren- auretle biliyorum: Muharebe 
medin? Demiye hakkımız fibi fevkalade bir za • 
yok mudur? manda bulunduğumuz için 

Halbuki sabık Da.Dl' müte. düşmanla miinasebette bulunan 
madiyen "bilmiyorum, haberim bazı kimseler yakalanmış ve 
yok.,, demekte adeta israr fakat deliller gösterilmek su• 
ediyordu. retile Divanı harplerde muha· 

işte: kemeleri yapılmış ve c~ 
Kudlls meb'su Ragıp bey verilmiştir. 

töyle bir sual sordu : Yalnız meselcııin bir de si-
- Halep ve civarından Al- yui cephesi vardır ki bu hu

manyaya gönderilmek üzere l susta ben Telat paşaya daima 
hububat toplanmıştı. "itidal ve basiret,, tavsiye et· 

Ne.simi bey - Ondan hiç miştim. 
haberim yoktur; ihtimal de ve- Ragıp B. - Peki bu adam-
rememt ların düşmanlarla görüştük-

Ragıp bey - lstanbuldan Ierine dair evrak yakalandı 
dn yetmiş bin kadar hayvan mı ve kendileri de bu evrak 
gönderilmişti. üzerine mi idam olundular? 

Nesimi bey - Bunlardan Ahmet Nesimi Bey: 

- Mecli ler içtima halinde 
değil iken gerek yanın ge· 
rekse mcb 'ualann hiçbir kanuni 
imtiyazlan yoktur. 

Halbuki Ragıp Bey bu 
fikirde değildi. 

- Ayanlık kaydı hay t 
şartiledir. 

Burad reis müdahale mec
buriyetini hissetti: 

- Nesimi Beyi mes'ul tut
mak için sorulacak sual bu 
değildir. Ben orayım: Ayan aza .. 
sının asıldığından vükela meclisi 
niçin haberdar olmamıştir? 

Reis cidden yaman sormuştu. 
Ahmet Nesimi B. in şaşaladığl 
hiısediliyordu ve cevap verınjp,, 
ol:nak için şöyle diyebildi: 

- Meclis haberdar edilme
di. Fakat ben haber alır al
maz sordum ve "meclisler iç
tima halinde değil iken meb'us
ların ve iyanıu hiçbir kanuni 
imtiyazları yoktur" ce•ahım 
aldım. 6 

Ragıp 8. dayanamadı ~e 
sert bir sesle şu çok acı suali 
sordu: 
· - Demek ki bütün meb'us
lar ve ayan azaları asılsaydı 
kimse sornuyacaktı? (Tabii se
daları) 

herhangi bir muatttlerine mebril mat.

baamıza gclemlyecck ol Lr1terlmls 
ile tqrada bulun kari] i111ize gelba· 

ce: bu karllerimlzin kıu'an:ura lftlrak 

edcbllmeleri için Unlednde kllff dere-
cede uınao bıralıal~tu. 

ı - Bu kısım karilerim.IS kuponla• 
Tını matbaamıza b!r mektup ile glffı· 

dereceklcr ve mektuplannın içine ken• 

dl adresleri de yuılmıı ve pulu yapıf• 
tınlmıt bir zarfa koyacaklardır, 

~ 
ı 

' , 
j 

2 - ldıırehnncmİ'ı1 bQ kıuflerloılzin t 
vesika makamında ıaklıyacaklan r.a

marayı kendilerine •öndereeek, kutu- ' 
ya atılacak bileti de Notere vererek 

Noter taraftndın kutuya attıracaktır. 

S - Numarayı göndermeldljimli 

için adresi yaulmıı ve pullanmıı ald
Adc bir zarf kAfidlr. Fakat teaadUfen 

kaybolmıımuı için zarfın taabh U 

mektuba göre pu)laamaımu ,.. lçhıe de 
taahhllt Ucrethılıı konulmumı tcdh 

ederiz. 

' - fkı takım kupnn güderealu, 
yanlıılığa mahal kalmamak nure 
kcadl zarflannın Uzerine " iki takı n . 

lşarctlnl koymalıdırlar. 

ESKl NÜSHALARI 
TAMAMLIY ABlLIRLER 

-'71stanbul karUerimiıc fçfn ekıik nO. 

halannı matbaamızda tamamlamak 

her an için ruUmkündilr. Taşra karile

rimlzin ise her eksik kupon için mat· 

baıunıza rtinderccekleri mektub;ın içine 

pul koymalan maksadı tenılne klfidlr. 

Yarınki Nüshamızda: Tahkikatın Son Kısımlarında 
Geç~n Mühim Münakaşaları Okuyacaksıııız ! .. 

8 - Eksik kupon göııdcrenler ve 
adreslerine yaulmış puUu zarf koymayı 

unutanlar, üzerinde Son Poata dam.ası 

bulunan kuponlar da kabul edilmiye· 
cektlr. 

KUR'AMIZDA KAZANANLAR 

Edirne İntihabı 'j *. Son Posta' nın Bilmecesi -tt 
~~~i~~~i~,b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tfin hazırlıklar ikmal edildi; bu 

Plyankonun çekilmealni mlitealdp 

ikramiyeler derhal •erilecek. blmleri 

yazılacak ve mGaı:.ade ederlerse reılm-
!eri de baıılacaktır. 

hafta Belediye reisi Mitat B.in 
Riyaseti albnda toplanan inti
hap enclimeni hazırlanan def
terleri tetkik etıniş, ve bunların 
ayın ikisinde talikine karar 
ermiştir. 

İşçi ve çifçilerle göriiş· 
tümi bu intihaplar hakild 
değildir. Biz belediyenin sem· 
tine bile uğramıyacağız... Gi
diyoruz! Bize birer yazılı kAğıt 
veriyorlar ve bunu atacaksınız! 
Halk fırkası bunu mlina
sip görüyor, başkasına rey ver-
meyiniz diyorlar. Diye tikiiyet 
ebnektedirler. Gösterilen nam· 
zet!cr fırka mutemetliğine da
vet edilerek, kendilerine lazım 

gelen emirler verilmekte ise de, 
seçilen namzetlerin ekseriyeti 
meşguliyetlerinden bahsederek 
Lelcdiye namzetliğinden, keo• 
dilerinin affedilmelerini mu"te
mt'tlen rica etmelde ve nam
%etlikleri kebul etmediklerini 
beyan etmektedirler . S. C. 
Fır:kasımn Belediye intihaba· 
bna iştirak edip elmiyeceği 
malüı:ı değildir. 

Edlrae: Selim Sırrt 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 1 

1 - Y ontulmamaş (4) tırpan (4) 
2 - Su k bı (4) olmut (4) 
3 - Bin uker (4) kadın (4) 
4 - Müthi (S) mevsime alt 

bir devre (S) 
S - Şimendifer (S) 
6 - Tuzun kar~ (5) 
7 - Ar sıra (S) 
8 - Bir muahede Uml (S) 

kerem eden (5) 
9 - Kumanda (4) dalanre (4) 

10 - Koyun yavruau (4) btfet• 
nıek (4) 

11 - F.ald Wr Tiri& piri ~ 
Mr laükümot M 

s. c. F. Si 

Edirne, 19 ( Hususi ) 
S. C. Fırkası lideri Fethi 
Beyefendinin Trakya tCfkilibna 
memur ettiği Hasan Tahsin 
Bey Edime teşkilabnı ikmal 
için şehrimiz Baro reisi Hay· 
rettin Beyi tevkil etmiştir. 

Mumaileyh faaliyetine devam 
etmektedir. Birçok dava vekil
leri ve tüccarlar, Halk fırka
sından müşteki olup çıkanlar, 
yeni fırkaya aza kaydolun
mıya başlamışlardır. Görüş

(4) tüğüm Edime ve mUlbakat 
işçi ve çiftçileri ve esnaf, bu 
fırkanın da kendilerine bir fayda 
temiıı edenıiyeceğini söylüyor
ler. 

Şehrimizin münevver işçi ve 
esnafından bazılari Halk fır
kasından, hiçbir fayda görmc-

9 - Bir ılDema arlistinla llk diklerini, onun daima işlerine, 
inal (4) istirham (4) cemiyetlerine mtldahale ettiğini, 

10 - HAida (4) büclire.a n- ı ve bu mlldabale, murakabe 
.ta M neticesi btıyük zararlara duçar 

U - Fak (C) Wr kuı-n (4) edildilderini 16yl&yorlar, 

Doroty l\\c, · Nulty lsketlerle dana ediyor 

YEŞiL HAYAL 
Tamamen Fronsu:ca konuşan filin. Mümc11W Komedi i'raııııcz a'tistl~d-

A N D RE LUGUET 
Rejisör: JACQUES FEYDER 

Darülfünun imtihanları 
AŞK VALS 

Darlllfünun ~debiyat fa- V 1 L L Y F R t T S C H 
lıültesi devre ve mezuniyet Ve 
imtihanlan bir teşrinievvelde LlLIAN HARVEY 
başlıyacak, on~ teşrinievvelde f:Emmlliılm:!J1Tr.ı:a:lliraafitlınıw:daaıcn ___ .,,, 
bitecektir. ıçın kiralar yüzde 25 ucuı; 

Hukuk fakültesi imbnanla- lamışbr. llu ay nihayetinde 
nna başlanmışbr. Haziran dev- İstanbulda mesken buhraW 
resinde her hangi bir sebeple kat'iyen kalını racak ve evlet 
imtihanlara giremiyen talebe daha ucuz kiralanacakhr. 

bu devreye iştirak ediyorlar. Açık Fuhuş Kartları 
imtihanlar bir teşrinievvelde İstanbul'da açık fuhuş kart" 
bitecektir. lan sablmakta olduğunu babet 

alan Polis müdüriyeti dün Şeb" 
ı:adebaşındaki bazı diikk~ 
larda taharriyat yaparak sı 
memurlar vasıtasile açık kattl" 
ve albUmleri muudere etUr 
miştir. Salanlar malıkeıoefe 

Ev Kiralan Ucuzluyor 
Bu sene hiçbir sene ile kı· 

yas edilemiyecek kadar ç.ok 
ev ve ap:ırtıman yapılmakta

dır. Mevsim mlinascbetile bun
lana pek \;oja ikmal edilcliji Yerilecektir. 
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=SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 

21· Eylll • Ulto 

-

m Ker • Galata.-ay 3 • 1, Macarlar Galip 
V-mer Spor - Fenerbahçe i .. 4, Viyanalılar Galip 

llacarlann ,..ı.,oneı ta- ilitiliyordu, hakem .,,_.1ıe111 .__. _ _.. __ m K le lllr umu kODafalclu. 
..._.......... er epeJ 18,M te IİaİrÜ bir hava 
z-·nchr, laıllllle aatrenamml iciDde devam ecl• OYJllD bir
ppamıyan Gatllell ~ de.bire diiifti. 
ba.ldn fut.,. birind talnnq 16,35 te Fener AIAnm tah-
~daki mnaltakaya -<lala- bir hkemu 'fe bir tltile; 1-2 
~.tyWar çek gayretli bw l..ıine J:!di. 
oymc:lan - U,bettiler. Bun llOlll'a; Viymahlar 

PYu-.- ıdli? dalla 1(1zel alon•• ypamıya 
lfubl'" . d• ~ .......... ~ Yine IOl iç, çarp .... 

.o~ b I' &. ma neticesi dOfen Fener kale-
ı;q- .... " olm91D Ma· cisinin bu halinden istifade 

~de Y•ftf .........., elti !-2 berabere kaldılar. 
~-------• .. il da.eltmlye bql.,W.r. lkiııci devre: 17,8 d'e baş-

Old'r SABUN VB ZEY11N !:.f Oyun, 8eri bir alanla ladL Firman talama p mif, 
~.::.tt"r".-=:--~-:. u.E• ıeçti. ~ avuttaıt- td.zk·nftı. Zeki de ,.w 
._. ..ı Ata ._s~ Wr ... ._ •eri --:...ıa Soli~ bun• terkehnifti. Viymlı-
:=::..~if::"ifs.::'»;.:" ~ atb. (i4,D) ta Macar ..... 17! 12 de ıolle neticelenen 

ı., (1) .... ile ..;.u .. a.11... alzele :.~~~hakem o&a,t 
HOsEYIN ZEYTiN YAÖN D 'w -r • .......-- tiye ..-~ 

.... _ Y...ıdedmlıd ..a. "..._. Birlllci ....... ha mretle 17,21 de _ _._ IDlhlm -'--. 
,_.. ..._ ı 'ıt tp Bs•ı•ıtd ... ,.. ~ lllDll 

~ niJ • ,..... ... ••• .... bitti. - llamlıya, ,...,. .. açığm 
...,_ li.5.ufer tllrl.- ............ No.• lldllCI .... ., ....... nlat, Slllzel bir p111D11 lağ iç, ~la 

B&YOOW G6Bd1Ni>E KIR.~• ......., tlall& fudlL Galata- '8Jeye atb. 
ODA - . N- ••• ~ ..-., ..,. u__ 1ı..m.. "ecl "- 3 2 oldu ~ .... ıı1. ..... ~ .. .., ..... >_.... ·~· C!~...1-t .._.;___ -La. .,_L! 
tada ............. _.,... ..... ...... d 1 ..... .1-x.L ~ ......... paut ~ 
Ne. ,,. ......... , -..- ......,. ıWL 

TORK KAJ>1NLA111 _. YmDU- .. ..._ ..... iJl akmlar 17.21 ele F'llretia t ....... 
u ............. ~ ...... ..,... ,., ,. ••mh•1 .ıen bir laarebti -LAl..IA 
h .... .,.._,. T ............ _ fı!-L.- iti. .L ...._ ...____ ·--... .... n .... llMIW" w,-udaki OJaDCU ne ......... 
t:..:,.W:

11
•.a1 ~ .... ~ " ... ' ,W ile pM .... lcafM' berine iadem ta. lki-

fa81 Nibat ....... .. mu de dlpnya Çlkardt. 
INBBoW KANAAT 11A4AzA11 - :.T: .. T•kımlar (10) ar kifi. 

Tenı1 ~ Y...-t ~... 11,11 ta llecar ajllpjı 17,37 de .,} iç, bir pi =- 19Pf t:,:.; ....... ~ gW Mr alaa ........ daha y: •"'?'!" M ga-

Ga • nkul mDann .... lce wnr ...... - lip me ~or; oyun yn me uila am.i ..._ a bu suretle bitiJor. 
açdt arttırma ilam caıt.r 1-- at a. Amerikalılarla Boka 
laiaaltul 4 Gadl icra .........ıa- ..ıarcla ... M çal r a ı 

1t91;k artbnDa u. paraf& ce•- ..... kahil (G. } aJi dm ..,. Sem •manda memlekette 
M'ece" ppt meabltlD • ol4afa ile ~ •or uha•ncle m mAWm hadi-
Dlldda Gene ~ llrdl: lce- .tl*eu birini de bob maç-

Ga,n mwlmltba haluadutu . ~ •I lan tefkil edecektir 
""Yld_r -~·'!-'· ...... ..... "'! 6:"8,... Amerikan Çest • zıhlı 
... ~ ÇarpJıbMr HafWlar .. a.c. lolİc İle ı-... ... er SUUD 
32 No. - ise ~ 16.21 bob&rlerile, me?81eketimizde 

Talır6 a .. n laJsııetı t50 .. __ ............_ a G. S. 0 •untnıma, dddiyethÇ'I ... 
a........ ~ • L..,J--z-,.. • • • _,_ _ ... L --... 
..... ... ......... M ,... llllA ••r 
Al\:~,.,,,. eatt ~ ,e-_, (G. S.) ili alr•hn ~ larile tınan.:~ MMtm)iD 

.atı ---W 4 ... icra .l·hll kaleli .. ı dejna IMl'ken itihalrile eki · • 
~:.ııt/'30 s. 14 111 1' J& Mkı • ••il· ~':ll ba Pazal'. pi 21de ~J': 

ı - ltk PJl'I ....... art- Unketilll~IM ft4!olen Rüj) aaloaunda clödfe-
tlrma ........... S / 11 /- tarl- Blaf •• ....... Ye Cekier. 
biacleıll ltilaanD 931112'1 ...... tm'llfll 13,38 da Gılab ••• Ba m&labablar, boblrleri-
Ue _.._._. 4 iMi iera .. ,.,. Wriucl •J*JI ,....,._ .mı. ecaebilerle olaa tem811 

~~ llaarlu a • G. s. 1 liokW --cok fay<lah, 
JMlb ... ...... Banda ...... talamm ... ... ela tevali ettiii takdircle 
met almak Ld1Jı•lw11 ...._ ..,.. llirH OjW deam etti, alcwlv aemlebtte iyi. hir bob cere-
••e,. " -.,. ...... fa...1-1. b" laal 1elemivonl& ~ yapml•'f olacıldlr. =.:·· ısır , • ••n••t "o ıs.::., m.· ..m;' bdat, vaıa. • tır.••• ~ et· 

2 _ A....e_ lplNls ...._ ......_. haç 111,te ,_ Wr ·~ btıylk bll' tehlikeye abl-

~..J7,a!'l:t..,.... laareked .....,_ • ım ~=,,.~ı.,::d:;.~ 
3 - IWdpa ta,. miell • .. Nila•cba da cllıılwt Wr tawrma bokaa pha sePm• bir R bit:-:• 1pote1111 •laa'rNe• pWt o:duk. Ve..._ ..,. ide lraqa_ifile,.... netice-

Em :t' .. ~~= .,,aa WttL ler elde.~~ ~-lekel niyet sandığı müdürlüğünden: nıs •e ....,.,. c1air .... ıd.ua- Vmer Spor-Fenerbahça 1to1rsa ıçm ıeıefli lrir ·~ 
lanna itbu ilb tarllahnteD ltiba- 4 2 lrH•PP'lf olacapmz .., ... 

Zekiye Hammm Emniyet ·--.1..x..~an istikraz eyledi~ meb- ren yirmi ıG• ı,we evnla n-n- necleme ilta eclilen, dir. -.&MU •• ma.biWerile blrllkte memurlp- -.- M -1!L biz" ---L•--
akabilincle clak merbua baJ Beylerbe..:....la ti .... hiMlnaelerl '-- mr a.I L-Lemleri -a-medik; biri a • UIDUlll, ım Ç~ 

IAğ m AD numna anan 7_., halde haldan _.. -.;. .. _.... ..... • ..--. biri ele..__ bitmek, .tlkenme~, ~'~ 
Küplüce mahallesinde Şemi Bey ve Çamlıca ıokapda atik olmıyanlar 1abf hedelillla ,.,..._ veıllllf 1 •IDllt cesaretlen ve yerme cleidiil 

.. a ~ .a.a .... ..a .a.a .aa cedit 2"_1 122 122 "" maamda hariç blarlmr. talMwf.,. • zamu aarua -yumnaldaii A· 
4-4,48,44,~ .. ,-,.u, .. ,..o ve ""' ' ' Ye "' nu- 4 - Ga.terllea _.... mtt.ı- Opaa lmltlbln çok mlhi• merikahJara ıalibiyetleri pek 
maralı bir katı klıjir ve iç kab ahşap olmak üzere d6rt katta may~-~ ~ti_._ ~la ..,....._ bir sinide. oyana ktç kal- kolay nasip et.iyeceği mub.ıc-

.......... O••mQf ft •-~ m Sed Rıza L-1...ı....-
kiJ'k sekil oda; iç da, bir mutı.k, ve bir hamamı milftemil mab atllllf bualAn tamamea ~ mama11111 dlf&neD at .-mr. 
La......._ ='---'on L-) .._ clddetle •tm• ..... _ _.__ ve ~ iMi" itibar oı-u.IU. Be)İD idaretinde 18,7 de bq- Bazi m&aab•k•lan lrazadcD11tlr-
.. .,, .... ~ ' -. •- ....... •• ~--. ..._. '8alDlaa r•~ ........ landı. lana, her bUde, çok flll 
22 --1.a.ı N.Ml a.-...!L!-- mlıaadif Puarteli --· uat - L-6e ........... emtia velllmeae .. ,.,. C:-L • ..___._ v· geçecek mlul>alialarm ati ha-

~7•U """' UlnlllllC ·- -,. ~ ikinci bir arttırma De .. al&~• eJU ........ IJ8• bralannı ~ azm 
kıymetini balcl... Wtle katı ih•Jep-m icram auklarer bahm- blır Ye bedel farlu .W.. uhlarm claba kenclileriDi to- addet ıeıClirecelderdl Şala-::: = tı:-..:!.tt: parta.acla 18,11 de Flkretin :.. '- temw daw ederli:• 
IDllf oldgjlmdaa talip oJanl.,.. maklr glnde mt • 1leie ••kw:nn mem~etimlıee ah .. ·dan ortaladltı .,.. Mulaffw, Zeki- bilmem necfeme pek ç.ok kork-
kadar Sandık idaresine mOracaat eylemeleri llAD ohmar. ~ olunw, lMf No. h fakradald f verdi mac:hm. 

------~-----------~~~ ~ Pz~~~~b~ Deniz Yarııları ..-.a • çok ~~ Dk aayıyı bnaclırda: Battan h• muvaffakiyetle 

F eyziye lisesi 
Km lsbuıbul - NIŞANT AŞI Le,11 

" " Erkek Telefon: Beyoflu 4039 ) Ne1aaai 
Tllll 4evrell 1 hedir - bir iman w ~ 7aı• ...-• 

Talebe ka,...._ Lqlamn•.-
Her tin A8t 10 dm 17 ye luıdmr, Nipntpnda, K. •ıl 
brpamda hain-- ........ "... .,... bW .... 

POSTA iLE MORACAAT 
edeialeN........ NelmtlsaMt •11•. 

ltıraluhr. ŞUt talaaldnak etm.... Vaaer Spor (): Feaerbahçe 1 biten uza bir milcac:le1c ea 
- ............. - - .Alnnlu ...,. ..... es:t· S) daıizdleri dlllı w • ...._. ......, ,,. ...... t ta llkı..tL Viyaahlar Uwya .,.._ .......... müaa-
bf!• Arbrmuaa Wrlacl " ,. tacLlmı ., na- F .. - puvan itibarile W.. 
ldMI o1ma-a " ~ ••lr+ yemedi.. Fabt; 1\J,30 • iJl riwilili aJatbr. 
tealllk e4ea r.__. Wdsa • Lir akm esaa..,,ta (18) .....,,. Ba cleaiz yantlarma, Poloa-
:_ta;::J:."ı -:!r .::::~ pdpp tile1 bir lllt ~ vı. _... •ımlıllır he ~ 2 
... • ,_. ..W 251 lrathr. Pe- ,mıı 101iç, tala,_ ......... r~onya D~ ntalebesi de 
p para • atdcatı:!!" a tek ptlrdi. iltirak ebnif, G. S. lmhl~li~ü!-8 
.... _ litihMI• ~.Llalaalibr. vlNER SPOll: 1 Polon,. t.lehe cemıydi ua 
......., .,,..,.., lcallllen motita· ~ .. mua a:uri: I baJla.111'1 Wıye ölarak vcannitf 
kim ~ -~~~· rs.&~~~: lercli. Ve bundan m da 
ftcl.Y;t:l:n~/~JC: Allalide hetntı.. ~ y~.:Po~.ı~ ~,=~ 
~ t.t..bul 4 ~ len me- ..alterilen arttırma prtnameal ve KI&ret m1U1111 ua 
....... ......,.. itbU illa " dairesinde 1ablacatı Din olaaur. bahmmutlarcbr. B. Ş 
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Seyrisefain n C 
Merkez acentesi: Galata küp· l 

acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
rü baş nda Beyoğlu 2362. Şube gü~e 
zade hanı albnda Tel. lst. 2746 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapuru 21 Ey

lül Pazar 11 de Galata 
nhtımmdan kalkarak İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike. Antalya'ya ıi
decek ve dönüşte mezkur is
kelelerle birlikte Andifli , 

Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadası, Gelibolu, Çanak
kale'ye uğnyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( Gillcemal ) vapuru 22 

eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmından kalka
rak Salı sabahı lzmirc vanr ' 
ve Çarşamba 14,30 da iz
mirden kalkarak Perşembe 
sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpaşa ) vapuru 22 
Eylül Pazartesi 12 de 
Galata Rıhbmından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide
,cek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireaon, 
Ordu, Ünye, Samsun, lne
bolu, Zongulda' ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

21 Eylül Pazar İzmit pos
tası yapılmıyacaktır. 

Levazım ambarında tera
küm eden takriben iki bin 
kilo köhne ve müceddet 
tente bezi kırpmbları müza
yede ile 'satılacaktır. Kat'i 
ihalesi 25 Eylül 930 tari
hinde icra kılinacağmdan 
taliplerin o gün saat t 6 da 
levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

lstanbul-İzmir hattı kahve 
ocağı bir sene müddetle ve 
her seferi yirmi lira bedelle 
talibi üzerindedir. Fazlasına 
istiyenlerin son arttırma 

günü olarak tayin edilen 
22 Eylül 930 tarihinde saat 
16 da levazım müdürlüğüne 

elmeleri. 

Yeni moda 
Kadın Şapka Salonu 

HASAN OGLU SADIK 
Parisin en son modasına 

muvafık, hazır ve ısmarlama 
kadın şapkalara. Forma ve 
tamir yapılır gayet ehven 
fiatlar. 

Galata, Voyvoda caddesi 
Kevork Bey Han ikinci katNo. 

ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZA 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru p günü 

21 Eylül azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gire.sun, 
Trabzon, Sürmene, Rize ve 
Hopeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için 
Meymenet hanı 
acentalığma müracaat. T e
tclefon İs. 2134 

Katip Aranıyoı~ 
Hesabı kuvvetli el y.tZJsı güzel 

bir katibe ihtiyacımız vardır. 

Maaş şimdilik 70 liradır. Almanca 
bilen tercih edilecektir. Hasköy 
Karaağaç fcbrikasında Ziya Bey 
namına tahriren müracaat. 

oğum ve a m hastalık.lan 

mütehassısı 

Doktor 

· Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 2622 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. LÜ tfİ 
Dahili, intani hastalar, bakteri· 
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında 15 No.da kabul etmektedir. 
Muayenehane: Telefon lsta~hul 2323 
lkametıll.hı : 11 ,, 2236 

IOlf:. ·IOSTA 
1 f.pll!21 -

Amapa'da I»~ tllplnm•hrla wd.ı.kbr. 7.ufı 
amamt. K•nmhk, Romatizma, S..C., Kemik. Damar, Ga
to.. Ademi iktidar, Verem, Sinir hutalıklarına nafidir. 
So1ıun kızlar ve delikanlılar, butahldı çocuklar, ihtiyarlar, 
blly&lder her mevs·a:le istimal edebilirler. 60 kuruftur. 
Huu ecza deposu. . 

Yeni Me:vsim 
bn miinasebetle Galatada Karaköyde IX>rekçi fırını 

Yaklaşh 
ittisalinde büyük mahallebicinin 

Büyük Elbise Fabrikası 
En mükemmel kwnaşl!rdan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve 

. çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 
ERKEKLERE MAHSUS 

İngiliz muşambaları 
Kabilitebdil muşambalar 
Muşambalar bivcrtin utanı 

9 1/ llıada.D 
2 itibaren 

14 1
/2 ,, 

Muşıınıbalar lnrllm 
biçimi kum~lardan 

19 1/2 " 
17 112 . ,, 

Gabardin pardesüler 
MUFLON iLE • 25 1

/2 " 

Methur Mandelberg marka emperme.-ıhili%e 

Gabardin pardesüler 
Mandelbegr pardesüler. 

29 1
/2 

37 112 
muflon il~ 

İngiliz biçimi kuitıaşlardan 22 1
/2 

P ARDES0ı.ER 

Trençkotlar 17 112 

İyi cins yünlü paltolar 13 112 
~~~i~eb~~k1~ Kostümler 14 112 
Uclverl siyah ve K •• t •• J 18 t /,. 
aa!r renklerde os um er ~ 

,, 

" 
" 
,, 

,. 
,, 

,HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh- M b J 13 1/
2 telif renklerde uşam a ar • 

Son moda biçimde M b l 
ve kablll tebdil uşam a ar ' 

• 
ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauç:uk muşambalar 4 1
/2 ~ 

Bivertin muşambala . 7 1/2 
" 

Trençkotlar 9 1lı ' 
Trençkotlar muflon ile 13 1/2 

" 
Yünlü paltolar 9 1/2 

" 
Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet fak 

pardcsüler, palt9lar, kostümler, ve mu.tambalann 
müntehap çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve 
ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

Toptan Fiatına Perakende Salış 
~----..--;--

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

~;~1a~~ FEYZİA Tİ LİSELERi ~:~ 
Ana sınıfı, ilk sınıfları ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise lusamlarmı muhtevidir. 
Asrm icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilib haizdir. Kayit muamelesine başlanm1Şhr. 
Kayit için mektebe vey~ İstanbulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebilir. b.
tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait iflettirile
cektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 teşrinievvlde derslere başlanacakbr. 

Bebek 210 Telefon lstanbul: 2867 

Talim heyeti güzide mualJimlcrden ıpürekkepti!'. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan b!!Ş1ar. Kayıt 
muamelesine başlanmıştır. Adres; lstanbul Çarşıkapı. Telefon: fstanbul 4205 fstiyenlere 

b:tm:-malı";JJl!l:mlll!li!~m!:ı~!IB:-lıll!ll!ll tarifname gönderilir ... --------------__.__..._ _ . 

HİÇ BEKLENMEDİGİ BİR ZAMANDA 

BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PİY ANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABİLDiR. ONUN İÇİN: 

TAYYARE PİYANKO U BİLETİ ; AllNIZ 

~ttş15~ 11 Teşrinievvel 1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 4000 LİRADIR 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 

Aksaray' da Pertev
iyal erkek lisesi mü-

1 dürlüğ 0 nden: 
l'i1ektebe talebe kayıt ve kabu

lüne başlanmıştır. 6-10 uncu sınıf
lara girmek istiyenlerin herS!"iiJ1 
mektebe müracaatları 

·----" 

• Vahan M. Koçyan 
NEVİ IVIAHRUKA DEPOSU 

Odun, manga kaı-dif, antrasit, kok ve maden 
kömürleri Tophane: r 1 • AJip~şa Cıra<: sokağı 

J • 22-30 lel. Bcyoglu 1751 

Kapalı zarf usulile 8 · Teşrinisani 930 tarihinde bil münakasa 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi alma~ _üzere Ticaret şubesine __../ 
müracaatları. Burhanetlin Ali L 

=================::~==~====:::;=::==================================!:=====:..c=============::;====-=======================~==~ 

::::;:::FOSFATLI 
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l 


