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iDARE: IST AN~llb 
S O N P O S T A Halkın l'Ö:ıüdGr: Halk bununla gorur 
SON PO S TA Halkın kulatıdır: Halk bununla tJitir. 

\ S O N POSTA Halkın d i 1 İ d i r: Halk bununla aö ler. 

HALK FIRKASINDA 
BAZI MEB'USLARIN FIRKADAN ÇIKARILMALARI VE DAHA 
KUVVETLi BİR FIRKACILIK YAPILMASI DÜŞÜNÜLDÜ ... 

ı • . . Mücadele Arefesinde 
smet Paşa Kabinesi Yarın Akşam istifa Edecektir ..• H Ik F k 

Adliye Vekili Kabineden Kendi Ke:disine z:: v:r:: 

Arzusu ile Çekilmiş Değildir.... UnsuriardanKurtuimı-
. . T J ya Karar Verdi ••• 

Mahmut Esat Beyin lzmirden Müstacelen e graf eAzı MEs·usLARA FIRKA-

Çe km esinde İki Mühim Sebep Vardır... DANÇEKiLMELERiTEKLlF 

Ankara, 22 ( Sureti mahsu- E D I L ·E C E K • • • 
tada giden arkadaşımızdan) -
Başvekil ismet P,. bugtln mec
lisin fevkallde içtimaında yeni 
kanun IAyihalarmı okuyacak, 
)'arın fırka gurupunda izahat 
~erecek, akşam nzeri de istifa 
edecektir. 

ismet Paşa ekseriyet gru
punuu reisi olmak safatile bit
tabi derhal yeni kabineyi tet
kile memur edilecek ve per
fembe güntı Meclise yeni b
binesl ile relecektir. 

Ankara. 22 ( Sureti mahsu
sada giden arkadaşımızdan)-

Halk fırkası ilk defa olarak 

kendisini tenkit edebilecek 
bir gurupla karşılaşacağı için 

timdiden vaziyetini takviye 
etmekle meşguldür. 

Bunun için, teşekkül ettiğini 
evvelce haber verdiğimiz 6 
kifilik · komisyon faaliyete 

ı Jeçmif ve"faaliyet neticesinde 
ismet Patanın mutedil fırkacı-Bu itibarla Adliye Yekilinin 

istif asını g6ndermeıinde iati-
cal g6r.lllmektedir. Fakat Mah· 
mut Esat B. kabineaen kendi 
•mıaile çekilmiı dejil, billkll 
'ekilmekte mecburiyet g&rmllf 
te bu hareketi de lmıirden hare-

} hk vadine rağmen daha kuvvetli 

vıe _).daha bükumetçi fırkacılık 

keti esnasında aldığı bir telgraf 
üzerine yapmlfbr. 

Mahmut Esat Beyin istifa
&ında, son seneler zarfında 

llıütemadiyen muahaze edilmİ.f 
olrnasının biriktirdiği memnu
niyetsizlik haricinde iki sebep 
Vardır. 

Bu sebeplerin birincisi Öde
lllişte söylediği nutkun yapbğt 
Çok fena tesirdir. ikinci sebep 
tc umuru hukukiye müdür 
'1ıuavininin istifasına sebep ıında . şüyu bulmuş olm~~udır. 1 kiline ~it iç sayfalarımızda da· 
olan hadisenin meb•uslar ara- [ Dıkkat: Sabık Adhye Ve- ha tafsılat vardır.] 

• 1 yapllması tekarrür etmiştir. 

HülCômet istifa Edecek 
· lllahabn birinci kısmı kabi

nede başlıyacak. ismet paşa 
kabinesi kendisine zaaf veren-

lerden kurtulınak için mecli
sin perşembe günü aktedece
ği içtimada istifasıaı verecek 

ve tekrar kabine teşkiline me
mur edilecek. Adliyeye Yusuf 
Kemal. İkbsat vekaletine Mus-

tafa Şeref, Nafia ya iktısat ve
kili Şakir. yahut Zekai, Maa
rife Vasıf beyler getirilecektir. 

Fırka Islah Edilecek 
Islahatın ikinci kısmı fırka

da yapılacaktır. Frrka kitibi 
umumiliği Siirt meb•usu 

ı · Bugünün Meselelerinden 

Posta V asıtasile Son 
Dahiliye 
Açık 

Müsteşarına 
Mektup 

1 

Gemlik 20 - Bursa valisi Fatin Beyefendinin icra kılın
makta olan iutihabat esnasında yeni fırka erkinını tezyifea 
halkın hürriyetini selbedici tehditkar müdahalelerde bulunduğu 
hakkında gazetelerde intişar eden haberler münasebetile 18 
eylül 930 tarihli Vakıt gazetesinin üçüncü sütununda çıkan 
beyanatını dikkat ve alaka ile ckudum. Sair kazalan bilmem. 
Fakat Gemliğimizde valinin söylediği nutuk o derece şedit, 
tehditkar bir surette irat edilmiştir ki (Son Posta) gazetesi 
idarehanesinde ma~fuz mektup bunun ancak bir kısmını ihtiva 
etmektedir. 

Bu haberi gazeteye yazan ve efkan umumiyeye arzını rica 
eden vatandaş, netayici hukukiyesini derpiş edemiyecek kadar 
tahsil ve tecrübeden mahrum bir kimse değildir. Hakikate 
vusul arzusunda iseniz - ki bunda şüphem yoktur - beyanatı 
aliyeleri veçhile Bursadan alınan malumata veya Gemlikte be
lediye reisi namına! M. Celal gibi belediye riyaset ve heyetile 
asla alakası olmıyan zevabn yanlış haberlerine istinat 
etmiyerek neıdinizde şayanı itimat ve sıfatı resmiyeyi haiz bir 
memur izam buyurunuz., ve nutkun iradında hazır bulunan 
genç, münevver maarif ordumuz erkanından başta mllfettiş 
Şahap Bey ve diğer muallim Beylerden ve Halk fırkasına 
mensup olmakla beraber hiçbir vakit yalan irtikip etmiye
ceklerine emin bulunduğumuz zevab saireden " ledelhacce 
bu zevat tarafımdan_ irae edilecektir., ve jandarma marifetile 
celbedilip ~ehditkiir nutku dinliyen mahalleler muhtar ve aza
larından tahkiki keyfiyet lüzumunu o memur Beye emir buyu
runuz, hakikate ancak o vakit ıttıla hasıl edebılirsiniz. Vaziyet 
bu merkezde iken vali Beyin pek yavan surette tekzibe 
ve mektup sahibini mahkemeye vermekle tehdide nasıl cüret 
ettiğini tayinoen acizim. Ve buyurdukları veçhile mahkemeye 
vermesini ve hadisenin gazetelerde değil, Cümhriyet hakimleri 
karşısında münakaşasını çok ciddi olarak istirham eylerim. 

İşte tekrar ediyorum: Mahfuz mektup acizlerine aittir ve 
sıhhatı münderecatmı ispata her an hazırım ve huzuru hakimde 
murafaayı bir şeı e: addederim. Cereyan edecek mıjakeme, ale
lade bir vatandaşla Fatin B. aı;asmda değil, intihap. söz. tefek
kür serbcstisini müdafaa eden bir Cümhuriyet evJadiJe bu 

mukaddes hakları asla tanımıyacağını ve belediye heyetini tekme 
ile ·~ışarı atacağını bir halk kütlesi huzurunda alenen izha!' v~ 
ifadeden çekinmiyan bir vali arasında cereyan cdecektır ki 
bu da benim ve benim gibi hürriyete aşık kimseler iç.in pek 
büyü iftiharlara layıktır. lhtiramatımm liitfen kabulü müster
hamdır beyefendi. 

Gemlik avukat: Halil Rifat -SVERGİLER NASIL AZALTILABİLİR?::

Serbest Fırka, Sorulacak Her 
Suale Cevap . Vermiye Hazırlandı .• 
'' Bütçede Derhal Yirmi Milyonluk Tasarruf Yapmak 
\r erğileri De Bu Nisbette indirmek Mümkündür. ,, 

Mahmut beye teklif edil- :;;;"""=====;;;:~~,;;;..;..;;..;,.;,~~~~~~~;;;.;;;..;;;,._.;__, 

mi~ ise de kabul etmemif, bu- [ Memleket Ufkunda .. 

Ankara, 22 ( Sureti mahsu
~da giden arkadaşımızda.n )-

1 

•lk fırkası ve bilhassa ismet 
~~a, Fethi beyi istizaha çek
~ hazırlanmakta; binaena- . 

FETHi B. 
KİMDİR? 

8
• Fethi Beyin askeri w 

6
1
Yfl$f hayatını hüllisa eden 

}'. Yeni tef rikamızı bugün
"e11 "t"b ltı • ı ı aren ( 6) ncı sagf a-

•zd,, lale.ille haşlayınız. 

leyh çarşamba veya perşembe 
rünü Mecliste aktedilecek cel
selerin bu itibarla çok hara-
retli olacağı tahmin edilmek
tedir. Bu vaziyet karşısında 
.Serbest Cümhuriyet fırkası er
kinı kendilerine yapılabilecek 
bütün hücumlara kartı haıır-
lanmışhr. 

Serbest fırka Mecliste itidali 
elden bırakmamaya çahşa
cak, mecbur edilmedikçe hü
cuma geçmiyecektir. 
-Tenkitlerini itidal ve sükun 
ile yapmaya karar vermiştir. 

· Fakat kendisine vergilerin na
lıİ a~alblab~eccği, iobisarlar
dan ceplerini dolduranların 

nun üzerine umumi katipliğe 

Nafia vekili Recep beyin ge
tirilmesi muvafık rörülmüıtür. 

Adliye Vekili Neden 
Çekildi? 

Sabık Adliye Vekili Mah· 
JDut Esat bey, fırkanna son 

kimler olduğu, sui iati~ içtimaında h ikim olan 
ler hakkında bildiklerinin neden Faşizm. ve kuvvetli Eta-
ibaret bulunduğu sorulacak vJ!! '-ıf tizm cereyanlarına 1UL 

olursa, 0 vakit ccvaplaruu olmadıgw ından lzmirdea iıtifa-
açıkça vereceklerdir. 

sına göndermek zaruretinde 
Huauai surette istihbanma kalmıştır. Adliye vekilinin bu 

göre Serbest Fırka ausı bir 
kalemde bütçede yirmi milyon- harekctifte Halk fırkası maha-
luk bir tasarruf yapmak mÜDI'!' filinde acele etmif nazarile 
kün olduğuna kanidirler ve bakılmaktadır. 
köylünün kesesinden çıkan ba [ D~\'nmı 1 ilaci sayfada 1 

paranın derhal tasarruf edilmesini = 

istiyecekl.,rdir • Bu tasar- _ 
rufu temin ıçın bir nevi IUPon·1? 
israf addedilen şu maddeler İ :!nci Piyanko üzerine nazarı dikkati celbe
deceklerdir: on f.Josta'ga Mahsustu 

[ Devamı 7 inci sayfada J SlyMI barometrenha ,W...dfil ı... .. 



2 .,,. SON POSTA 

Hal/cm Sesi D&BILI BABBBLBB Günün Ttırilı ...,. ________________ ...,_, 

J3ugünkü Vazi- ı .. P_u_l_lı-ık_J_a_r~İki-.-S-a-rh-o-.ş _H_al_ka,_P_o_lis_e_A_t-eş_A_çb __ l_z_ıı-ıi_r_' d-e- Adliye Vekilinin 
yetten Memnun Çekilmesinden 
Musunuz?.. lkbsat Vekaleti Polis Te Mukabele Etti Türkocağında Herkes Memnun 
..!ı~D11:ı·1:=;!:!..--:; Tetkik Ediyor Kimler Kazandı 
=:. ;!:" ...::!:" ;:!;,~ lkbul veı..tl .ıııı.a insi wlardan Waiı Boğazından, 
.,...dık. Karilerlmlz 1au vazlyet- edilecek pulluklar için meclia-
tea elbette IDelDDWMludar Fakat ten (3) mtt,on .. t•hhll Şakir Arkasından Vuruldu 
.. .__, 40. '"'- wduk, ltt• almıfb. VeıkAlet llnsi tip 

~ ·a1Beyoğlu Sakıza- pulluklann memlekette tutun
iacı caclcl.i B.klral sokak N.I) c1upuu ziraat m&diirleıind.a 

- Ben iki aycluberi .... .-....... y... iktıul ... 
leketimizde e.en aaf ve temiz kaleti .. _..e..ı;;,; resmi bir ki-
... niyet baTUlllClm pek mem- -r ....._. 

nunum. Bu havadan memleke- fapta Ahmet R&ştii be~ 
~d; faycia ılNeejiae k..s- R.dla.k pdaldaam " muma
bD. Bu temiz havadan ancak .ileyhhı iaınini bata~· 
karubktan istifade etmek ia- Bu Wr nevi fikir iUas etmek 
tir .. ~, ~ilıler. .leli midir? 

* Sait B. (Sirkecide Meyme-
.41t ..... da t4) 

- Ctimburiyetle id~ olu
nan mcmleketleıde mite
acldit fublar-o hlunur -ve •u 
fırkalann brpJıklı mbaMbet
ıe.t ft mlcadelel.n blniyeti 
,.._.. Tek farka, hayabn 
ezeli Ye ebedi kammlarma 
-.baliftir Hayatta daimi bir 
akit ve olut mevcut olcluja 
İçİll buı fablar geride, baa 

Vaziyet bu eet'k•de ikea 
wtaya ~- ml .... laitler • 
911fbr. Bu miiteşebbislerden 

Nri Tal* bef illllinde lair genç

tir. Bu ~ Almanyada oku
-.ıur. vekAleti.e yer
li pullaldar ,....lecapn " bu 
palluklarm Avrupacla getirile
cek pulluklardan daha acaza 
mal olacatmı bildirmiftir. 

Pulluk sanayii teker ...... 
JÜDdea ene) tem edilecek bir 
.. yidir. 

.,.. ula tamy cacl
...... Al ...... fm-
nmda yan•pa lamail ve ar
.,,..,. Şakir, bfalan pli: ,, 
ler, kendileriui kaybedecek 
cleNcecle __.Of olniatlaft1ır. 

Bunlar bir aralık tabanca· 
1amu çW-if&u, ,araya .... .,. 
ailAb atmıya bıılam•pardar. 
Ahali korkmuş, bçışmıya ko
yulmufbar. Bu- sırada Y edikule . 

metlıl pellıderillllel Hm ı 

Efmdl Jetft••itı ~ ~ 
AD Efendiyi de mJthla karta
famlflarclar. 

Sillh atmalar devam etmiş; 

la.ati boğa:anclam, Şakir ar

k•n• atu' -.ette ,...-.. 
llllfbr. Her iki ,...ıa ümitaia 
;.a,ir halde y edibi• ......... 
kaldınlnufbr. 

Bugün Bekliyoruz ... • 1 
l.tintak bikimi (Son Posta) ha eVrakım din ap cezaya 

g&ıdercH, fabt ağır ceza reisi kefaletle talali,e talebi..._ 
ait kararım henüz vermedi: illılit ecll)w a W ..... 
-..ecele ... bu karar lehimizde teaılll edecektir. Melre
m-'ıda laarl tarihte yaplaağı da bua&a •hılnc ..... 

Dün Geceki Boks Maçlannda &rlralar Herde balunm. Bu, 
tabii bir haldir. TOrldyemizde 
baaln baMt hali yapmıya mec-

burdur. Bugünkl havadan mem- lırka 8ü . H A _... Ed•1m• 8. 
mm olmamak mlbnkın m1? Şehrin Muva. _t tç~ı iç ı-YZU l JyeD J1 

Jf. 1 klnunusamden mayıs m-

..!:~ ata ( Balyede oto- bayetine kadar muteber olmak H di kb 
- Fethi B. geldiği zaman lzere belediye ve iclarei hu- a se 1 

Bahkeairde idim. F etbi beyin 1111iye i~ mllşterek bir bntçe 
meyahat ve teşkil ettiği yeni yapılacaktır. Bu btttçede kay
fuka ntandqlara memle
ketleri için dlfüncltlkleri teY- mıkamlara merbut tanzifat 
leri açıkça s&ylemiye fmat tefkil•tlan t.kvi1e edilecektir. 

verdi. Vaziyetten tabii mem- Buğday Fia. tlan Hak-
mmum. 

* Mebmeti Fuuk B, (Çocuk 
HIİ sahibi ve muharrin1 

- Bug6nldl hlb-riyet han-

kında Kon111ma 
Bittba cllnyaclald i.tibul 

fazlahtı dolayllile hububat fi. 
mm memnunijetle karfWuaa· 
mak mlmktbı mn? HDrriyet atlan dlpıekte dnam etmek· ~..--------...-..ı,,.._-...ı!...--~-----~ 

::!:.,Baecı":: ~ n.:: kinci Piyankomuzda eeen yerlerde kontrol vanhr, 
nel fikirlerin b•kimiyeti var
dır; halk eberiyetinin maaw 
Yarılar. Ben memleketteki bak
Jaa tatmin edecek cliier &r
blann da ~~nnn bekli
~ Bu cemiyetin 
icJDdeq dojmah Ye blylmelidir. 

mektedir. l.t.nbal zahire bor-

... butda1 fiat1an " m1natu 200 Kari Altın Kazanac:akbi 

Hli'riyet ve fırka bir millet 
için bir nimettir. 

* Mubuin Bey ( Kacbkly, 
Datlukta, 25). 

b•kkmcl• bir toplanb yapmıya 
" bazı tedbirler almaya IBzum 
olup obudajuu tetkik ede
cektir. 

Hubabat flatlan d&ftBjil 
zaman bazı devletler fU tekil
de hareket etmektedir. 

1 - bıracab tepik etmek, 
Oıracat nisbetinde prim vermek. 

2 - Ztrradan hububat mil-

- Bugtlnldı serbestiden ve 
aen bürriyetlbavaaından mem
nunum. Aynca temenni ede
rim ki memleketimizde fırkalar 
~alsın, n e nleket meseleleri bayaa ederek hükümetin elin-
etrafmda açıkça konuşulsun. 1 de istok hububat bulundurmak. 

•Son Poata., Udnel defa olarak tefti"--etllil ._.... • nm 
lmriledDe becli1emtni ........ altua ... , .......... 

BirlnciUtl kaun•eak karlimi& S b8e W w:c: •t «a' 
kazanacak karllmb 1 tane beti blı)CI'.. .a..~-. 
~a.t..ıpdun 

(1) Kariimize 3) tane beti bil'Jenle altın 

" " bir liralık 
,, 

" 
(1) " 1) " 
(5) " 1) " 

(10) ,, 1) ,, yanmşar liralık " 
(183) " 1) " çeyrek liralık " 

Kapoalanmmn hiçbir taaeaini kaybetmeden Sllbile sak
layınız. Bir gün mutlaka albn kmrpllıllnrı. 

.... ,22 fl.11.J n.lmcaia 
intihabında b:ıananl•r Halk 
futr•.., awetleıl •tiil. 
fabt ......... .,, .... 
lerdir. 

Ve netice .. --S. Posta,, • 
- Tlrk oeaklan hakkında 
-~ • ·-&... • L .L! • ,......... llef)Tlfaua -~ 
ıaatermiftir. 

(A. Ajaumm te1ırafı kazanan
ların Halk lırka1mıa· naJM•..t .w...-. Mdilmfti.I 

Lüks Tarak Fabrikası 
BlrF...._. f~ Is

tanbalda bir lika tarak fab-
iiba 89'"k ........ Glmi
rlık tarifemize g&re Adi tarak
lar a, liilra w.W. yi1bek 
tarifeye tabidi. Fabrika ha
riçlea idi tarak ptirtecek; bu 
taraklm, ....... maldıllif 
c1 ......... , itll1erek pi-
,_,. .. :waltir. 

1 - ...... &at, tip .,... 
1 - H.r fabrika için au

.,,_ Wr nsrb bbaltL 
a - Rebhete ..m olmak 

1c1a ._ 11 llnnla Wrfepae ... 

bil Yağı 
ithali için ••• 
Aw ç • m=d• J&tı fab

,.....,.._ t.u.ı.n 18tanbal 
Tıcarat oduuıa müracaat ede
tek Tflrkiyeye ıinıoliıı otomo
bil yağı ile tdmik ve bbbl 
Y&Zelin yail.-ını hlıal etmek 
istediklerini bildirmiştir. Bunlar 
maden yağı \14icarlanmızla da 
taaıpyk ati,., bu teklif üt· 
kı'\ ec:Hlmektedfr. 

• o ......... Aa,. ftklletl .... 
çeldlmeet ........ 111, ........ ... 
lwıLt"& ................... .. 
lekea. ..... ,...._. ....... ....... 
tbdfllr. ................ ~ ...................... ~ 
....... ti - Adlı,. wt1"z*g ..... 

..... .......... ..... "'lal.o'-* 
,........... Bir ......... •..ta ... .. ..,.1111 

-Ona W&aft ı...t P...,. 
Mr bt dalla kunoetleadlrdl. Her 
ıaza. her hareketi. her iti ile (da.. 
ha na ... evnl ô.l.Dit'te irat: 
llttlt1 .... ta .. pıalar .... 
mifti) lamet Pf. kabineme zaaf 
verea a nldlia çe..._., Bat
Mili aju lıı1r ,..._. • ..._ .. 
Lmet Pf. buaibı dtiı.dea 1'uYYetl1-
6. 'Ltlzum•uz bir safraclılll kur
Wıauı Wr .,_... aalll Macla 
yilıueUne 1•met "Pf. kabinesi de 
o.UU kurtul,.a efkin umump 
•«syıe~ 

Bu itibarla müstafi yeldlln al
yui hayablaa ea ~ · muval
faldyed ha ı.tlfAn ~ ... 

YENi FIRKllNIN ZiYAN t 
• -- aaelı'aa. ta .. .. .. 

leada bulwıd•ı 
•- 0-a latifumdan en çok 

zı,.. ~ s. c.. ,..... ...... 
- Neclen? 
- ÇGnkG muhalif fuka ismet 

pap bbinuine :yerin~ kuvvedl 
hlcam ft9llealnt bytN:ttL 'Bayle 
bir bGcum nokta.. bir dahe ee
,.. bu..._ 1 Fethi Bere..,_. 
.._llr-...k »n•m .• 

bel MF.B'US ARASINDA 
Acru,., V eldllıaia i•tifa ettiji 

pyl olunca iki meb'ua aramdaki 
ıu muhavere,e blğ mbafirl 
oldum; 

...,. Aclllye Vekili letila et.iti 
- Ent, ne keadi eyledi rahat 

ne halka verdi buzurl 
- Y ..... Keea peklY nlaat 

·-.... ..w ya.ti s&ter-
mecli. 

lsTIFANAMENIN SURETi 
lzmlr 2l ( Huud) - AdUJ• 

v ....... ......._.pdar: 
._ ...... ı....t ..... ffl. 

Ankarada MecliM ft F..-... 
fay\&ah ve aerlaeat çahfahileeeil• 
mi dOfGne. ek hirkaç defa istifa· 
mua lr.WG l~ wkubalan rica• 
lanm tevedla ve iltifab dnietle
ri aeri olarak kUul llayuruhu
mııtı. Y eai fırkanın meınleke
tbabde ittihaz ettlrl ve bayle 1J.. 
dene TGrk milleti ve ialalıl .. 
iP. ....... •WJeıırti fikriMe 
buluadupm aoa badiaeler 
'Ye cereyanlar Ul'fl8mda IMa 
eakl dltbeem daha fuJa 
bnetlmdi, Hh- mnwt b· 
auhaua vaziyet " kazançlara ~ 
t• vekillik kayıtlanad..n uade 
olarak aüllet ve memleket miva
oeta-la4e ....... eJi bir ıueb' ... 
ıu fttalldat YUifnl tanmıakta 
bulundutu.~dan Adliye vekiletin• 
dea lıltif t. .. ın kabufilnl aarınlmaa 
lliirnMİıeri•I• I~ ederim. 

iOevamı 3 OneG sayfada] 

SOn Posta'nın Rdimlı Pazar Ola Hasan B. Ve Pelılivanlar .. 

ııa-a.-.,. ... ...._ 

• 

. 
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Her gün 

,,,,,,_.,. lıaıiin ındale
..Ui gaaıntıllılc • Ôdr 
dilerü.. 

iL ZEKERiYA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: •Doğru Söz* -Süregga 
PQf<lnın 
Ptll<llı/ı .. _ .. 

t - Fmd•kbda oturan Mm. 
Nazhnın eYinde çalapn Azia 
Madamm oa lirasım pim• 
yalraLıınmıp. 

~ Kabatqta .... ır.-. 
nada saaclalc:a ~ kafi. 
belıiaden bir cebt ve Lir 
iibrptik~. 

iki yankesicilik 
1 - Sebzelaalfncle Sebzeci 

Malik efeadjnjn 1ebze l&tark• 
il iwlı:.a çarpalaaqbr. 

1 - ICamD İlminde INd 
Tü.W caddemndea aeçea 
tfuaet Hamm paralara 

prpmlf, bçarlren bıtulmtlflm'. 

Çester Gitti 
Amerikan Çeater kravulrl 

.,. ......... lele ....... 

de lilr - ppbldaa -..•. h·- ..,......... 



4 Sayta 
• 
Bursa' da Kızlar 

VEREM ÇOK DEGiLDİR, 
FAKAT BU GİDİŞLE 

ÇOK OLACAK 
Bursa. ( Hususi ) - Geçen

lerde Cumhuriyet'te Bursa 
muhabirinin, .... Bursa \ı:ilkı
nın yüzde kırkmın vereıiili 
olduğu hakkında heyecanlı bir 
mektubu intişar etmişti. 

Memleketimiz halkı üzerinde 1 
çok haklı bir endiş~ ve tees
sür uyandıran biı mektup muh
teveyabnın ~hhatini öğrenmek 

maksadile · verem~ dj.spanseri 
başdoktoru . Me}ımet · Osman 
beyin malümatma 'miJracaat 
mecburiyetini hissettim. 

Doktor ~u . ·ha~eri derhal · 

tavzih etti: • ı· 
· - Ben bütüÖ ·Bursa halkı
nın yüzde kırkının. veremli ol
duğunu değil, 'müessesemize 
müracaat eden hastaların yüz-

de k1rkmm veremli ve vereme 

müstait olduklarını söylemiştim, 
dedi. .. 

Bu haberin intişarı üzerine 

şehir hall<ı telişa düşmü,ş sap 
sağlam olanlar bile sıhhatla-

rinden şüphe etmiye başlamış
lardır. 

Ümit ederim ki haberin bu 
suretle tavzihi halkımızın telaş 
ve heyecanını izale edecektir. 

Maamafih mesele mevzu
bahis olmuşken bu vadide bir 

iki söz söylemek isterim. 
Elde esaslı bir istatistik 

olmamakla beraber memleke-

timizdeki verem tahribabnm 
yüzde beş nisbetinde olduğunu 
kabul etsek bile gene çok 

şayanı dikkat bir yekun teşkil 
eder. 

Memleketimizde ·amele 

yatı şayana memnuniyet bir 
halde değildir. 

Veremlilerin ekseriyetini 
fabrikalarda çalışan genç kız
ların teşkil ettiği teessürle gö
rülmektedir. Fabrikalarda 40-50 
kuruş ücretle birçok yavrucuk

ların her gün bila inkıta 10-15 

saat çalıştırılması, toz ve rütu

bet, zarureti hayatiye elbet 

bir şehir halkmı vereme müs
tait olarak yetiştirir. 

Verem, ister o/o 40 ister 
% 5 nisbetinde olsun, herhalde 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evini:r.e veya işiniıı:e fiderk.a. aokak-
1 a r. u erken veya biri.mile i'8'f'ıişürken 
hu hangi bir vaka karşumda kahıbi
liıt ini:ı ... 

Ha, ad is ncdrr biliyorsanız o vakayı 

derl :ıl giSrebilirainh:. Bir yangın, bir 
kr.til, b:r kaza birer havadi.ti.r. Ru
geldiğini:ı: vakalardan ertesi fÜDÜ ıra
retclcrde görmek istediği% biri clunca 
c!crt-.al leiı:fonum:ıu açınız ve havadisi 
gantı:ıni:r.e haber veriniz, lalm ve ad-
rulni:ı:i de bırakını:ı. Verdiğiniz hava

disin ehemmiyetine gilre gazetemiz 
müklifatmı vermeyl vazife bilir. 

Telefon numkraınıı:ı ı.tanbul ,. 203 • 
ttiT. 

l - Seni yarama.ı 
ıeni, nibayat aeni bu
labJldim. 

·------·-· ... ~O.N~~P·OSTA _______ -·-- ____________ _ 

2 - Seni baldafuma 
8)'1e • .,mı,....., 871• 
...taiyonun ld-

3 - Şimdi ben burada.- ı 
ki adama senin, benim 
Wlpellm oJdupnu .a,ie

rla Hnl, ahr, eY• aideri.L. 

4 - ..•• 

larma narh yaz'ı, halkllı men
faati noktai nazanndan zaruri
dir. 

Halkın ikbsadi menfaatleri-
ni korumak için belediyenin 
kooperatifler açıİıası ihtikirla 
yapılacak en müsmir müca
deledir. 

SIHHi IHTIY AÇLAR 
Fertlerin hukuku içtimaiye

ıinden biri de •ıhhatinin. ve 
hayatının müemmen olmasıdır. 
Eğer bir şehir; halkına içecek 
temiz su, süt, teşviş edilme-

miş gıda veremiyor, ıehrin 
nezafetini, ir-ınımam kolaylık
lannı temin edemiy9r, hasta-· 

bklaria mücadele edemiyorsa, 
bu sahada iflis etmiş demekür. 

Maslağa giden yolun kat
ranla yapılması ihmal edilebilir. 
Ada yollarının tamiri tehir 
edilebilir, fakat fakir mahalle
lere bir tayfun gibi saldıran 

susuzluk, pislik, hastalık mü
cadelesi bir aaniye bile tehir 
edilemez. Y anP, vukuunda 

5 - Hey 
dur, bekle 

6 - .A. Hahaşkına dur, 
noJurst•nl. .• 

Eylül 23 

SAHiLE ÇIKMAK İÇİN 
.. KAY~ VE MOTÖR 

BULAMIY ACAK 

' Samsun;. 20 ( ID M· ) 
Samsunda.. Serbest fırkanın te-
şekkül etmek üzere olduğunu 
gören ve Fethi Beyin buraya 
geleceğini haber alan Halk 
fırkası viliyet mutemedi, mec
lisi umumi azası; Belediy~, 

Ziraat bankası meclisi idare 
azası ve· Tayyare cemiyeti re

isi Hüseyin Fehmi efendi, ye
ni fırkamn,.. teşekkülü halinde 
yukarda ıaydığım, iskemlele
rinin elden gitmemesi ıçın 
gayrete sı,elmiş ve arkadaşla-

rile içtima etmişlerdir. Bunlar 
17 .. 9- 930 tarihinde kayıkçı 

ve motörcüler cemiyeti idare 

heyetini fırka ya çağırmışlar ve 
Fethi B. Samsuna geldiği tak .. 

dirde kendisini istikbal ve 

almak için hiçbir motör ve 
kayığm vapura gitmiyecekle-

rine dair ellerinden bir de se" 

net almışlar. Bittabi bu sene

din hükmü ancak ic!are heye
tini teşkil eden zevata ait 
kalacak, serbest ve hür 

olan Samsun kayık ve motör
cüleri üzerinde hiçbir tesir 

icra edemiyecektir. 

** 
Fabrikalar İçin Tesis 

Talimatnamesi 
Evvela tesis müsaadesi alan 

fabrikaların bilahare kapatıl
masına şahit olunmaktadır. Ba 
hal fabrikacılarımızı mutazarrır 
etmekte ve şaşıtrmaktadır. Is
tanbul belediyesine müra<:aat 
ederek fabrikaların nerelerde 
ve ne şekilde tesi~ edilecekle
ri hakkında bir talimatname 
yok mu? dedik: 

- Fabrikalar hakkında bjr 
tesis talima~namesi y~pmalc 
için evvela şehrin umumi bit 
planını çizmek icap ediyor· 
Henüz bu plan yapılmamwtıı" 
Binaenaleyh fabrikalar için de 
bir talimatname yapılamıyor 1 
cevabı verildi. 

F antazi Kumaşlar 

Fabrikası 

Yevmi, Siyut, Hevadlı ve Halk gazete• 

-
idare ı latanbuJ, Nuruoamanlye 

Şeref sokağı 35 - 37 

Teldan: 1.tanbul - 2\)3 

Posta kutuıu: İstanbul - 741 

Telıraf: l.t~bul SON PCSfA 

ABONE FİATI 
T()ru;JYE t.cm:IJI ---1400 la. 

750 ,, 
400 " 
150 " 

J SeDe 
6 Ay 
3 " 1 ,, 

274>' kr· 
uao ,, 
eoo. ,, 
3'JO ,, 

Gelen evrak geri v•rtlmez. 
llAnluJan muullyet aıanınas. 
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Kari Gözile 
Gördük/erimiz 

BARUT İNHİSARINDAN 
MEMNUN DEGİLIZ ••• 
l•met Paıa ve Maliye Vekili Bey 

okusun: Sivas autkun1.1&da ( inhisarları ) 

1lıUdafaa7a taaBiik eden ıöılerlnm ara

•ında iki kelime arHına ııkııtırarak 

ftçirdljfolı ~rut) inhlea,q Jıakkıadaki 
•öıleriaiı. ( nıt, rı.1Velver, f.ifek sö

lÜnden çok mu m tarlpııialı?) ıösün
tleıı ba9ka birşey de(ildir. G8nUI ister-

di ki Pa1a ... ı dijer lnhlurlardan 
.ı. 

•lduğu ,n>ı bu iılhlsard- da vatarta 
"We millete tem\n \'C ibda buyurulmuı 

•laıı lleınerah müflde~en 'bahl• buyurulsunl 

Cevapsız Jtalan auallnlıe cevap ve

t~yirn. Evet Paıam çok muttartbiı.. 
ÇllJıkn muttali oldujumuıa J'Öre yarı 
•eı-mayesini hazfnei maliyemrzin .. .,, ,.t. 
.... ofduiu bu tGredi 9irkette ) ... nılt 
tenebi tebaaıı Muaevller hlkimclir. K&-
1111iılarunn herha..,t lttr 9lrlletl f&yrl 

'llrlc ınemm fırtihdamaa4a takyit et
•i~ bir sürii kom.lıerlcriaiı. bu itin 

letkiklle tavzif et111eeine raj-nıen n~ , 

Yaı.tk ki • komiMl'lerhaiz uyuyor, ve 1 

itte bu tirket te ;mW:akabuia ve keyfe-

llıaye9a harekette muhtar ve serbest 

ilalıyor. I Anlıyamadı!ımız hikmetin 
.. lrial h.. l>ffulerine re.Uace ı Müatah-

4ie•btinbı kısmı UllaJDI • t.pff 
tdeıı MuıH:vilerln tahalaan ecnebi teltaall 
01nıaıı ve bunlardan bUhat11a 

"'Nasth" ismindeki 9ah11n ise mütareke
de RoOJanyaya iade e.ttijlmlz ıanaim 
ttı:glhlıırını tefrik ve fabrlkalardan 

istirdada memur Romen heyeti meya

nında vazife görmU~ bir Yahudi olrna-
8•dır. 

ÇengelkÖ) ünde : Şükrü 

BiR TAVZiH 
Ctıınhurlyet gazetesinin 16 eylül 930 

1atihll salı nUıhaaının ikinci sayfasında 
lınıir'de gaı.etecilerln iatintakında ıor
fulıırını hikaye eden bentlerde ıahaımı 
il:akadar eden bir ya21ya teııadllf 
tdi!nıiştir. lttintak dairesinde ifadem 

alınırken gCıya (Acar adam oldupmu, 

h:vkif edılmlyeceiiml, Kantu kuakolu 

lıakkında vaktlle Mıyledijim aö:rluden 

Yaptığım münakataludann aonra daima 

lllücadeleye batladığımı ,,. l•ticvabnnın 

iki saat de,·am ettiğini ) blldlnnektcdh;. 

Bu sözlerin uydurma oldufu istintak 

l.aptınm tctklkllc de anlaşılır. Bir balof
ta (Don Kitot) \o"ari şu ~r.ane•t • .cwain 
~ çok !kendisine malik bb' iDnn ~W... 

fından ağıa alma şöye dursun, batıra 
'1Uc gctirilmlycceği uasciı sözlerde 

Varrı tabiilik mevcut olduğu ı-ibi aor-

1\lnun kanununen ıiJiıll olmasına binaen 

tıunun bir makudı mah5usla yazıldığı 
"''Ydana çıkmaktadır. Baaa isnat cdi

~n ciddiycttea ui 9u heıelt yazıların 
lılnı tarafından ve ne maksatla tasni 

•dilC:iğinl biliyorum. Bu yazı 9ahalyetiml 

trıdı.tye dUşUrmckten ıiyade Adliye 

~0ritcslnln en hauaı; ve en ince nok

talarııu tehlikeye düşürmez mi? Bana 

ırııtfedilcn işbu beyanatın kat'iyen aab 

'' "&ası yoktur. Ve keyfiyetln ruetenize 
t;ınihan dercini rica ~·e teyidi hürmet 
t L • 
Y~inı efendim. ( 

lı.mlr avukatlanndan 

Ömer Fuat 

CEVAPLARIMIZ 
lt)~arphane muhasebesinde ayniyat 
cıtıbi M. Hasip Beye: 

t l - Peyami Safa Beyin müs
ht;u. ismi Server Bedidir. Kendisi 
~ gün, öğleden sonra SON 

ST A' da bulunur. 
~ l - Sabiha Zekeriya H., M. 
tlııeriya Beyin ıtevceaidir. 
~ - Sörin Kıaaıı aütunu m.

' ri Peyami Safa Beydir. 

;. so~ ~- PO,S,TA 
1 

Bir Tiyatro Pif esi Bütün Almanya
da Büyük .Bir Heyecan Uyandırdı .. 

Kalp 
• 
işleri~ Ve Kadın 

· "Aşk,, Denen Şey Var Mıdır? 

Herşeyin Bir Derecesi 
Old:uğunu Unutmayıiıız 

tL:: 1 

1af8#om Mdanmuım. iatiyen it 
bir Hanım sor&;br: 1

• 

• MKachıı e ~alp 
ilunCla :ılei'gtin k: ve ıe•gi lC:e
limelerile karşı1!ıyoru~. Asn
Jl!.IZCla ·aşk var mıdır?Bence bu-

Saraybosna Hadisesinden Sonra: · Yiyana ·Kaliiİıesi 
Ferdinandın Katli Münaseoetile Sırbistan'~ 

gtın, r~mantik mUhayyeleler, 
llusas insanlar için bir ideal 
olan qk, tamamile alılaGftiir. 

·Maddi ve bedeni . his!~ ya
rathjı ıeylere , qk deme1', bil~ 
mem, doğru mudur ? " · 

I 

\rşidük 

r 
San'atklr junkc 
Alman Ba9vekili 
Bctman Holvcg'in 
rolünll oynamı' ve 
ıimaaını Ba9vekile 
bcnı.etmekte müs
tean .ı bir mehnr .. t 
• göatermlftlr •• 

San'atklr HUbae; 
de Jeneral lloltke

ye tamamen 
benı.emlftlr. 

Verilecek Ültimatomu Hazırlıyor~. 

1914 
Almanya' da { 30) milyon halkı lehte, 

( 30) milyon halkı da aleyhte mütalea 
beyanzna sevkeden piyesin adz (1914) tür. 
Muharriri Müller'dir.Mevzuu harp aleytar
lığzdır. 

Oynandzgı yer Alman Tiyatrosudur. 
Piyes muhtelif memleketlerde birer sahne 
gösterdigi için bir nevi Revü de addedile
bilir. En ziyade nazarı dikkati celbeden 

r 
cihetini, san 'atkarların temsil ettikler:i sima-
lara benzemekte gösterdikleri meharettir. 

/ngiliz gazeteleri hu piyesten ,, bahse-
t 

derlerken 1 Almanya'da lem:·· dilmiş olma-
, -

sznı bile bu memleketin Cümhuriget golun-
attzğz adımın saglamlı4ına bir deliL olarak 
göstermektedirler. A 

. Bedenle ndau birbiriıKlen 
bu kadar ayn dJlfünmek eski 
felsefenin yapbğı ıeydi; en 

.., hayali . qklan bile. dogman 
cinsi ihtirasbr. Bunun için in
sanlarda bu temayül kadar, 
aşk ta ezeli ve ededidir. 

Fakat, cemiyetteki değiş
melerle beraber, aşkın tarz

.:mn'atklr Pol Hen: lan başkalaşır: dastani devir
kelı, Macar Bat· 
vekili Kont Tica'mn lerin aşkı, romantik devirlerin 
rolilnU yapmıı "e aşkı, maddi ve hakikatçi devir
kcndiılnl ona t:ı- lerin aşkı başka başakadır. 
mamcn ben:retmiye 
'lıuvaffak olmur-- Bugün madde asrındayız. 

Bugünün aşkları maddidir. Fa-
kat, insan daima muhyyele 
sahibi bir mahluk olduğu için, 
bugünün aıklanna bile hayal 
kanşır. Fakat eski devirlere 
nazaran daha az derecede. 

Oradan siyah bir rop, . vü
cuda yapııık. Kumafta kulla
nılan malzemenin inceliii ve 

Muallim Muavinleri Dev- robun vücuda tamamile intı-

Netekim herşey bir derece 
meselesidir. 

Hamm Tegze 

, 
(Prlç Reyi) te 

Graadllk NUıola • 
ya tamamen 
benzemiştir. 

let imtihanı Verecekler bakı, tesirini son derece art-
bnyor. 

Ankara2 l{Husuai)-Türkiyede ===-=:....= ====== ===-
6-7 bin muallim muavini var; 
dır. Bunların bir kısmı sanayi 
mekteplerinden, bir kısmı or-

ta mekteplerden mezundurlar. 
Maarif vekaleti bunların Dev-

let imtihanına tabi tutulmala
nna karar vermiştir. İmtilianı 
veremiyenler tasfiyeye tabi 
tutulacaklardır. 

Liman Şirketi 
Dağılmıyacak 

Ankara, 21 (Telefon)- Liman 
ıirketi müdürü Hamdi Bey 
dedi ki: " tetkikatım bir hafta 
slrecektir. • 

Çeşmeden Su Akıyor 
Kadıköy' de Albyol ağazın

da yapılan Kayışdağı suyu ak
mıyordu. Belediye su işleri mü

düriyeti çeşmeyi tamir ettirmiştir. 
Çeşmeden dünden itibaren 

tekrar istifade edil mi ye baş

lanmıştır. 

= TAKViM = 

Gün 30 22 • Eylül - 193() Hızır 140 

Arabi 

28-Reb!Ulahar-1348 

Vakıt-Ezanf-Vasati 

Rumi 

9 - EylW - 1346 

Vakıt-Ezani-Vasli 

Yatsı 1.31 19,'2 

· Çar ltlr d7afet ePaaand11; eeferberlik cmirnamealnl imse ederek bltGa Ruıİyanın mukadderatını tayin ediyor .• 

Şirketin liğvı mevzuu bahs 
dejildir. Bilakis sermayenin 
tezyidi dftfünülmektedir. 

Gilnqı 11.37 ı S.47 
Öjlc 5.sa ı:ı. 7 

kindi ., 9.24 ıS.53 

Akşam r2.- 18, 9 

imsak ,.S7 t4 • 7 

_ z . . . 
11 UHARRIRI 

~N .J>OSTAr" ~iN Tefrikaaı: No 37 110R1s LOBLAN 
dedi. 

Ben ancak !'6yledijim 
tarihlerde harekete geçebilirim 
ve X hazretlerinin ommna 
pençemi koyarak size altın 
tozlarını teslim edebilirim. 

• Fakat bugünlerin kendine birden seviyordu; biri saf ve 
mahsus bir zevki de vardı: temiz, öbürü muğlik ve muz
Gittjkçe yaklaşan son derece tarip iki kız kardeşi birden 
heyecanlı bir mücadeleyi bek- sevmekle, belki de ayn ayn 
lemde, bilhassa hafif, ten, tekillerde gör6nen ayni kaduu 

bil gezintisi yapmayı teklif. 
etti ve muvafakatlerini aldL. 
Bu müddet zarfında, hizmetçi 
de Paristeki apartımanı hazsr
lıyacaktı. 

Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

fMDAT GELİYOR 
l. - Niçin mi? Çünkü artık 
t '1 ınuamma aydınlanmak ilze-
tdir M.. .. G . l il · osyo ersemn nası 

) 'll~t~ildiğini ve bu albn hiki
a~•nı öğrenmek istemez mi-
._..•t? 

hertrand dedi ki : 
~'1 - Elbette isteriz. Fakat 
ttı.:ku anlamak için burada kal

Şart değil a .. 
ıa;; Şarttır. Ayın 12 sine, 

ne, nihayet 14 üne kadar .. 
ti?~- Bu tarihi kim tesbit et

il mi? Başkası mı? 
.._ Ne ben, ne de bqkası! 
.._~ya? 

- Bu tarihi kader tesbit ' Karşısındakileri hayrete dü
etti. Arbk kader bile bunu şürmek istiyen bir sihirbaı 
değiştirmiye muktedir değildir. edasile söylüyordu ve onlara 

- Fakat ıiz buna kaniseniz teklif etti: 
nasıl oluyor da muamma sizin - Bugün Eylülün dördü. 
için hala meçhul kalıyor? Yedi sekiz gün daha kaldı . 

- Artı)· -nammadan eser Sabrediniz. Son haftadan 
kalmamıştır. .oır iki nokta is- istifade edelim ve biraz 
tisna edilirse ben hakikati ta- daha hava alalım. 
mamile biliyorum. Raulün sözünden dışarı çık-

Raul bu sözleri kendinden o mıyan kadınlar sabrettiler. En
kadar emin, o kadar kat'i dişeli saatler geçiriyorlar, hat
söylemişti ki biiyUk bir hayret ta arada ı r l rlerile kavga 
uyandırdı. ediyorlardı. İkisinin de gözleri 

Bertrand : Rauldeydi? Bütün mukadde-
-0 halde faaliyete geçiniz, ratı onda görüyorlardı. 

tatlı mevzularda gayet maha- aevmif oluyordu. 
retle konuşan Raulü dinlemek Böylece 9 eylüle kadar gel-

(
iki kız kardeş için de unu- diler. 

~ tulmaz bir zevkti. Tarih yaklaştıkça, Bertrand 
h~ Raul kendi kendine soru- ve Katerin daha .sakinleşiyor, 
yordu: hatta Raul kadar soğuk kanlı 

ııHoppala .. ~ Ben gitgide bu olabiliyorlardı. Amolt ve Şarlot 
iki tatlı arkadaşı sevmiye baş- fatoyu tanzim ederken, onlar 

da bavullarım hazır ediyorlardı. 
dadım. Yalmz, acaba hangisi Keyfi pek yerinde olan Te-
daha çok hoşuma gidiyor ? ilk odor Beşu, aradabir Şarlot'u 
önceleri Katerine fazla meyle- sıkışbnvt-rmek fırsatını zinhar 
diyordum; fakat, sonra Ber- kaçırmıyordu. Şarlot bir hafta
tarand zihnimi işgal etmiye ya kadar ailesine gideceğini 
başladı, daha kadın, daha ma- 1 söylüyor, Beşu da ona refakat 
hir.. Şaka değil, fena tutku- ı edeceğini ilin ediyordu. 
num. " Raul, iki kiı kardqle be-

Kimbilir, belki Raul ikisini raber Beritanyada bir otomo-

10 Eylülde, Bertrand şato
dan çıkb ve faturaları tediye 
etmek için köye gitti. Avdet 
ettiği vakit, Raulün kayık 

içinde nehirde balık tuttuğunu 
ve yirmi metre ötede Kateri
nin onu seyrettiğini gördü. 

Bertrand da biraz öteye 
oturdu ve kız kardeşinin yaptı• 
ğı gibi Rualü seyretmiye baŞ
ladı. Rual suyun üstüne eğil-
miş ve oltasile meşgul değil 
gib: )!Öri1r.U6or.du. Nehrin di
binC.:1.. >.r ınalftai'a mı seyre-

diyordu? Yoksa birşey mi düşü
nüyordu? 

(Arkası var] 



Sa ifa 

FETHİ BEY KİMDİR? 
Eylül 23 

1 
Sinema Sütunu 

Hal'i) Polard, Jean Crav:ford ve John Mach Broq ile 
beraber ormanda ~ir sahne çevirmelcf"edirler. d, 

==-======Y~EŞ=&=İL==-=H.._A_Y_A __ L --- ;: 
( Metro - Goldıvvyn - Mayer ) in Amcrika'da tamamca Fraıı

ıu:ca aödil çevirdiği ilk filimdir. 
Komedi Fransezden ANDRE LUGUET tar.fından 1 

Büyük Fransız rejisörü : JACOUES FEYDER tarafından vaz'ı 
uhnc cdilmittir. Pek yakında: 

MELEK SİNEMASINDA 

İKİMİZ YALNIZKEN 
ANDRE ROANNE ve ALİCE ROBERTE 

Tarafından temsil edilmiş Fransızca sözlü ve Fkıh film. 
Rejisörü: LEO,NC~ PERRET- pek yakında: 

OPERA SiNEMASINDA 
oyundan kesildiği söyleniyordu. 

Buna rağmen, Fener şu su
retle oyunu 2 - 3 galip bitirdi. 

G. S - V. S 
14, 10 geçe hakem Ke

mal Beyin idaresi albnda 

başlıyan Lu o~da Gala
tasaray ilk golünü birinci 
devrenin ilk anlarında yapb, 
oyun güzel geçiyordu. 

SeaJl aözlll ve tarkıll 
AN S AZLAR ARAS I NI> 

filminde: Çartıı11aba aktamı 

t 

iı 

Viyana sahasında 6- t mağ· 
lup olan (G.S) Bunu telafi 
edecek hssini verirken 15,5 te 
macarlann bir sayısına mani 
olamadılar. 

G.S -V.S ELHAMRA SINEMASTNDA ~ 1 

1 1 
OyununOO uncu dakikasında, 

Viner Sporlular, ikinci sayılan
nt soliçile yaptırdılar. 15,31 

Gene bir dakika sonr a 3rm
cü sayılanın yaptı,ar. Bu su
retle G. S. uyunu 3- ( kay· 
betti. 

E. Ş. 

Aşk Valsi 
u mevsimin en büyük ViylJ 

na opereti 

viıJ... Y FRITscH ve ULL4f'1 
HARVEY 

·--• taraf1ndan 

' l 
( 
) 

• 
~ 

' ~ 



· SON POSTA 

''Son Posta,, nın Tarihi 

BAREM 
ÇiRKiNE ÇiRKiN, GÜZELE 
YALAN SÖYLEYiP TE DiLiMi 

GÜZEL DERLER. 
MI KiRLETEYiM ? 

kara kölenin bakıfı bil'den
değifü, gözlerine kırmızı 

renk yapıştı ve boj'azlanan 
keçi gibi hırladı: 

- içinizde yu tutma m var, 
-yıuz hanginiz? 
~ vuif eaini bakış
Japb. Gftlnihale teveccnh 

'den eli, mavi. kara bir 
göz, bu müşterek initaf 

haremağa.sma cevap vermiş 
du. 
llu sakit cevap, onun da 

ÖtJerini Gnlnihalin fizeriue 
l_ .. lclemiıti ve yiyici, ısırıcı 
~loılarla kumral l'fizeli .U
tGyordu. 
L_ Biraz sonra silleye, tekmeye, 
""ltnçı darbesine tahavvül et
~~ pek muhtemel olan bu 
~ bakışlar, Gülnihalin veka• 
·"lil dokundu, arkadaşlarının 
)~llJnda miskin bir et yığım rbi dövfilmeyi, çiğnenmeyi is
.~edi, tehlikeyi merdane kar
~tnak ıztıranna kapıldı, ye-
~den fırladı, kollarını gağıti-

t kavuşturdu: 
di - Yalan söylüyorlar, iftira 

YorJar. Ben yas tutmuyo
Oı, fakat bayram ca yapmı-
trunı. 

ffa.rern ağasından evel sarı 
çh halayık atıldı : 
- Efendimizin tahta çıkb
iÜn sevinmemek yas tut

ak değil midir t Sonra sen 
.lanrnadın, sıkılmadın hepimi

yanında efendimize çirkin 
tdin. 
Gülnihal, heyecansız bir 

~~le cevap verdi: 
.. - Çirkine çirkin, güzele de 

el derler. Yalan söyleyip 
e dilimi mi kirleteyim ? 
d tlarem ağası bir alıklık 
~evresi geçiriyordu. O güne 
da.dar padişahlann güzelliğin
~? veya çirkinliğinden bah
tah \lnduğunu işitmemişti. Padi· 
t~ denildi mi yalnız bir ( kud
k külliye ) anlaşılırdı. Öyle 
~'kudret ki ölüye can ver
,, nıcselesi müstesna ol
~'t lizcre her muhali müaıkiln 
hi, ne ifrağ edebilirdi. Böyle 
~d ku.drcti nefsinde temsil 
İta ~tın ancak güzel olması 
'la :P ederdi, ve kendisi bu ka-

<ltte idi. 

~d () halde Gülnif,al, ne halt 
'1~0rdu? .. Yoksullan bir ande 
~drı.a gark, zenginleri bir lalı
~~· (Fülsü Alımere) muhtaç 
~~ilen; odum hamallarından 
hfUia1 ~fodla dilencilerinden şe
diği ~~ halkeden, bir de
~~!'i 1kı olmıyan, her dileği 
~t-k?e. gelen Hünkar Hz. ne 
~~k~k isnat etmek ne de-

~~."f~rcınağası, başını kaşıya 
~ yk düşünüyordu· Bu ç5ze 
tt.~ nı~, gülmek mi lazımgele
' tayın edemiyordu. Hünkar, 
t~ e Hünkirdır. Ona gtl-
' ve çirkinlik isnat olu· 
tt, ~. Esasen gtızellik, caıı-
~1kylcrdc ve meaeli ku
~d ttd•, elmaslarda filin ara• 
ı{ 

'af~lan canlı şeylerde de bu 
~~ ld· arandığı • filhakika • 
( I)' ~ Mes~li bir papağd, 
ttite} ) ya, Dir kısrak için 

~"l'l denilirdi. Hele hala· 
~-., ~.:khtmchal giizel olma· 
~ 1• • at olunurdu. Likın 
't~ ıçın o güne kadar kim
dtt~ atiıel veya çirkin dediği 

aıııtıb. 

Haremağua düşündü. da. 
tUtıdü •e nihayet bir kıyu 
ytirfittü. Bir Hint şalı, bir lngi
liz çtiha11, bir kaşıkçı elması, 
bir Arap ab, bir Lehli kal 
için kullanılan ( gtbel ) sıf ab
nıu Hünkir hazretleri için de 
aranılmumı Ye gtıya ba mfabn 
o btıyiik şahsiyette bulunamı· 
yarak kendisine çirkin denil· 
mesini abes gördü. 

Bu görfiş, onu hiddetlendir· 
miye ktfi gelmişti, fakat ta
mamile kızmadan evvel Gill
nihalin cürmüne bir isim koy
mayı da lAzım buldu ve biraı 
daha düşündü. Hünkita çirkin 
demek ne çeşit bir cürüm ola
bilirdi?.. Hapsi mi, yemekten 
mahrumiyeti mi, dayağı mı, 
tardohınmayı mı, öldürülmeyi 
mi intaç edecekti? •. 
Ağa biraz teemmiilden son

ra bu müşkü!ü de halletti ve 
kumral halayığı (küfür) ettiğine 
kanaat getirdi. Evet; bu bir 
küfürdü ve kifirler ancak öl
dürülürdü. 

Fakat o, kllfrli irtikap eden
lerin evvelemirde ıöyletilmesi, 

dinlenilmesi ve sonra cezalan
dınlması lizım geldiğini de bi
liyordu. Gerçi bu kabil mile-

ne günahkar. Ortada uzun bir 
dava da yok. Ben efendinize 
ilişmedim, tacına tnkOrmedim, 
tahtını tekmelemedim, iyidir, 
kötüdür, hasistir, cömerttir 
gibi şeyler de söylemedim sa
dece "Çirkindir.,, dedim. 

Haremaaası, ıürledi: 
- Bre mel'un, o Padişah

br. Güneş, onlann yüzü suyu 

hürmetine doğuyor, ağaçlar 
onlann sayesinde yeşilleniyor •• 

- Benim o kadar ince şey
lere aklım ermez. Fakat gö-
rilnen köye de kılavuz istemez. 
Efendimiz çjrkindir, hem de 
çirkinlerin çirkinidir vesselim. 

Kara köle, kamçıyı kaJdır-
dı ve haykırdı. 

- Knfrettin ve küfrUn-
den dönmedin. Öleceksin! 

Gülnihal, kamçıyı elile tut
mak· için bir hareket gaster
di, fakat zalimin eli havada 
kaldı. Odaya diğer bir harem 
ağası girdi ve neşeli neşeli 
bir emir tebliğ etti. 

- Haydi kızlar, koşun, 
yeni daireye yerleşin. Orada
kiler eski saraya gidiyor, yeri 
size kalıyorf. 

[Arkası var] 

Davetler 
r mler; bin dereden su getirse
ler, davalarının makul oldu- ı 
ğuna yüzlerce delil gösterseler, 
ağı.zlarile kuş tutsalar gene '------------: 
cezalandırılırlardı. Lakin ceza- Alaşehir milddeiumumisi -
mn icrasından evvel mücrimi Mezunen lstanbul'da bulunan 
dinlemek zahmetine katlanmak ve fakat adresi meçhul olan 
usuldendi. Harem ağası da, Alaşehir müddeiumumisi Hayri 
bu usule riayeti zaruri gördil, beyin beman dairemize müra-
Gülnihali söyletmek istedi: caat etmesi. 

- Bre kafir! - dedi - Hün-
kirın eli değdiği yerde gül Burgaz icra memuru - ls-

tanbulda bulunan ve fakat biter, r<Szünün iliştiği yere nur 
iner. Sen ne zühre ile ona ikametgahı meçhul olan Bey-
çirkin dersin. Sapıtbnsa hekim oğlu ikinci icra katiplerinden 
başıyı çağıralım, seni tımarha- iken Burgaz icra memurluğu
neye salalım. Aklın bqındayaa na tayin buyrulan Mustcaa 
dizUstti çök, tövbe et. Fevzi Beyin hemen memurı-

Gülnibal, metin vaziyetini yetimize müracaatının gazete-
hozmadı: nizle ilinı mütemennadır efen-

- Ağal -dedi- ne deliyim, dim. 

Taksimde FİKRİ TEVFiK 

VE 
AKİNİST MEKTEBi 
52 inci yeni tedrisat devre

si Teşrinievvel iptidasında 
başlıyacakhr. Dersler tatbiki 
ve ameli, tahsil müddeti 3 
aydır. 

Vesaiti tedrisiyesinin mü
kemmeliyeti sayesinde ders
leri her kes kolayca anlıya
bilir~ 

Dersler 17,30dansonra baş- U~!!~!!~~~~w 
lar, naftada 4 gündfir. Mek- l! 
tebin iç;ndeki motör tamirhanesi telebesine her gün açıktır. 

Direksiyon talimlerine 6tedenberi ehemmiyet verilmek· 
tedir. Son sistem otomobilleri miibendialerinin tavsiye
lerine göre kullanabilmek için, aevk ve idare manevra
lannı bizzat mektep müdllril g&stermcktedir. Talim 
sahası: Umum İstanbul civannmm initli, yokuşlu, virajlı 
yollandır. 

Mektep talebeai bu yollarda aaatlarca direksiyon tut· 
tuktaı: sonra aynca geri manevreler n yanm dannşler 
yapmakta~1r. 

Yedi Senedenberi 
1 - Mektebimizln, A 'Yl'Upa sistemindeki tedrisat tarzı; 
2 - Y etiftirdiii 2000 den fazla (faal) makinist ıoför

lerin muvaffakıyeti: 
3 - Otomobilcilik, hakkında neşrettiii birçok kıymetli 

kitaplan sayesinde Türkiyenio mükemmel ve en ciddi 
şoför mektebi olduğunu alikadarlara tutik ve kabul 
ettirmiftD, 

fazla tafıilit için matbu programını iateyiniz. 
Yeni devreye kayıt muamelesi başlamıştır. 

MEKTEBE• A~a~aşada, Be>:<>,1.u jandarma 
• daıresı antmden dılır' 

· Telefon: Beyojlu 2408 

lstif ade ediniz 
ı -- IHı• J aatın l'eçmtlye.cektir. 
2 •• ffu Hbr 4 kcli9e hesap ... 

keddlır. 
S--tt.Uh SNet Ola~ 

111 uılı.abiJindedir. 
4 •• Her 9 • ıhrdan fiil) u 2 

kupon 111,,. edllmelJdir. 
5 - Her kupot1 lbataddd tariht.a 

hq. hafta mWddle auteober6. 
SON POSTA yı okaduktn 

sonra ilin kuponunu sakla,._ 
nız. Bwıdan S adedini llioım1 
ile birlikte bir zarfa lr.oyuak 
ı>oata ile ldarehaaemize ıön
deriniı. lliıunızın gaıeteye gir-
mf'.si için bu kadarı kafidir. 

... -== SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

23· Eylül - 1930 

HANIMLAR TERZIHANESl-Babçetapt Rulmpqa ham 12 No. Telefon 
~bul 4057 

ÜMiT SABUN VE ZEYTiN Y AÖ TICA 
RETt - Taklit tabun ve mahhlt yağlardan 
Nlanmak 1.teraenla en ryı, en acua, en 
te1al:ı: mal satan depomuza blr defa 
uiTayınız. lıtanbul Zlndankapası Babaca
fer tUrbeal karfHında No. 55 HOHyin. 

HÜSEYiN ZEYTlN Y AÖINI-l'aima 
kullamnı:ı:. Yemelderlnbl nefia Ye leuetU 

rcmek ister mlılnlz? Behemehal Hüseyin 
zeytin yağı Ue plşlrlniL lstanbuJ Zindan 
kapısı kabacafcr türbesi kartı1111da No. S3 

BEYOÖLU GÖBEöJNDE KJılAUK 
ODA - Namuslu ailede, temiz, büylik. 
ındnış, mükemmd. Aah uygun. G"ala~ 
tada poğaçacı karşısı.nda Manukyan han 
No. 2 ye müracaat. 

T ALEBEYIM, - Pratik Almanca öi· 
reamek için; b!r Alman aUe.lle ta-
lltfmak istiyorum. 

Adres: Yakıt guetesl: Adnan 

-KİRALIK EV - Çemberlitaşta 
Tcış direk soknğmda 10 numaralı 
~a.he kiralıktır. 6 oda bahçe, ter
kos, elektrik, dört tarafı açıkbr, 
içindekilere müracaat. 
~--~~----~~~--~-

iV.DiN TERZi 1 LAz.IM - Yrıkln bir 
Y l~ette yüksek kauınçla bir atclycnln 
ıe:fliğinc muktedir dlplomab bir teni 
hanım anyonız; yq, diploma tarihi, ve 
ıerattl bildiren bir mektupla luhat 
ıst nllmell<!lr. 

Şirketi Hayrlyede Mllmtu 

ZA YI - 927·'28 senesinde yedincl ilk 
mctepten aldığım şahadetnameyl s.ayt 
ettim. Yenisini çıkarııcnğımdan uki~i
n in hUlınliI yoktur. 

Feridun bin Ahmet Rua 

ZA YI CÜZDAN - Evkaf ldarulnclen 
Almakta olduğum pederim Klni Bey
den muhassas (71) numaralı uıaa~ cü1-
Clanıın1 kayıp ettim. 

Yenlainl çıkaracağ'ıftldan hükmü -
olmadıfı Uln olunur. 

ishak paşada mukim kemesi Fahriye 

CENUBi 

AMERİKAYA 
Müreffehen gitmek i.ttiyen 

yolcular. her halde 

İNGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vaporlarile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKİYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 
Tel. B. 3126. Galata Rıh

tı~ caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞiMENDİFER 

bileti verilir. 

Salahiyetli Tahsildarlar 
İstanbul beldaiyesi beledi

ye kanununa aykın hareket 
eden esnaftan alınacak vergileri 
tahsil eden bau memurlara 
icra memurluğu salAhiyeti ver
mektedir. Bu memurlar diğer 

tahsildarlardan daha f az1a sa· 
lahiyetli olacak, cezaları daha 
kolay taıı.il edecektir. 

.. ... .. Sayfa 1 . 

Mücadele Arf esinde 
Halk Fırkası-. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada J 

Mahmut B. ye Ne Fethi B. Şikayet Etti 
Teklif Edildi? F etbi B. BaşvekAlete bir 

Siirt meb'mu Mahmut B. mektup ile müracaat ederek 
ba •kfllll ıene fırkaya çağı- son seyahati esnasında 
nhmftır. Kendisine başka bir memurların fırka namma çalış
tddif yapalacağı anlaıılmakta· tıldanna fahit olduğunu, hal
c:llr. · buki memurin kanunu muci-

bince memurların bitaraf ol
Bazı Meb'uslann Çekil- malan ve hiçbir fırkaya intisap 
meleri Teklif Edilecek etmemeleri lizımgeldiğini söy-
Mebu'.ıa..dan bazılanıım Halk lemiş buna meydan vcrilme

fırkasından çekilmeleri teklif mesini rica etmiştir. 
edilecektir. Bunlann kimler İsmet Pş. Cevap Verdi 
olacağı henüz malUnı değildir. İsmet paşa Fethi beyin bu 
Heyet bu hususta tetkikat iJe hareketini hükumet işlerine 

M
mqguld&r. • • • bir müd&hale gibi te' a'~ki ede

utemetJenn Vazıyetlen rek müteessir olmuş ve Fethi 
1 s l a h E d i 1 e c e k Beye bu şekilde bir cevap vermiş 

Yapılacak ıı)ahabn üçilncü fırkaya mensup ve fırka na
lonıı mutemetler arasında ola- mına çalışan hiçbir memur 
cakbr. Matemetliklerin ilgası olmadığım bildirmiştir. Fethi 
bile dA...A-ftlmektedir. Filhakika Beyin M~cliste bu meseleyi 

~uu mevzub h d -· l 1 mutemetlerin fırkaya zarar ver- a 18 e ecegı an aşı • 
dikleri tahakkuk etmiştir. maktadır. 

Islahat heyeti bu husustaki Fırkacı Memur Var Mı• 
tetkikatını henüz bitirmediği Y o k M u ? 
için cumartesi toplanacağı bil
dirilen fırka grupu içtimaı da 

]tehir edilmiştir. 
Fırka içtim ama if tirak et

mek Uzere egelen meb'uslar 
beklemiye mecbur ksldıklan 
için acele ederek buraya gel
diklerine memnun olmamış
lardır. 

Fırka İçinde Bir 
Hizip Çıkacak .. 

Bau rivayetlere göre Halk 
fırkasında bazı münevverlerin 
ismet Pasanın etrafında kuvvetli 
bir hizip yapmalan da muh
temeldir. 

Bu hizip daha ziyade Alman
yada son zamanlarda teşekkul 
eden devlet fırkasına benzer 
bir fırka cücuda getirilmesine 
yahut Halk hrkasınm o hale 
getirilmesine taraftar imiş. 

Fethi B. İsmet Paşadan al· 
dığı cevabı okuyacak ve fır
kaya mensup memurların faa
liyetleri hakkında isim tasrihi 
suretile izahat verecektir. 

Bu isimler arasında İzmir 
valisi Kizıpı Paşa, İzmir polis 
müdürü Ömer Bey vardır. 
Bu zevat Fethi Beyin İmıir 
seyahati esnasında Halk fırka
sı merkezine giderek mutemet 
Salih Beyle birJikte tertib:ıt 
almış ve talimat vermişlerdir. 

Fethi B. İstanbul valisi Mu
hittin ve Defterdar Şefik bey
lerin de fırkaya mukayyet ol• 
duklar_ı~ı. söyliyecek, Balıkesir· 
de vaunın Halk fırkası ile 
müştereken çalışhğını vesika· 
lar ile ispata çalışacaktır. 

M. Zekeriya 
+-n+-.--..-.----~~~ 

Vergiler N~sıl Azaltı)abilir? 
[ !Jaş tarafı 1 inci sayfada ) 

1 - Barem kanunu. liralık bir tasarruf yapmak 
Bu memlekete tam on bir mümkündiir. 

milyon liraya mal olmuştur. . , · 
Buna mukabil bu kanun ile 4 - Vekiller, meb usluk ve 
biç kimse memnun edilmemiş- ı vekillik maaşlarından maada 
tir. Bu kanunun ilgasile bu dört yüz liralık tahsisat alırlar, 
paranın tasarruf edilmesi müm- bu parayı neden ve niçin alı,.. 

kündür. lar; bu para tuarrf edilemez 
2 - Avrupa seyahatleri mi? 

için her sene devlet bütçesin
den bir milyona yakın bir 
para sa"rfedilmektedir. 

Vekiller Avrupa seyahat
leri için gtınde yUz elli lira har
cırah alırlar, halbuki lngiliz 
nazırlan seyJıatleri esnasında 
dört İngiliz, yani kırk lira alır
lar. Fransa Hariciye nazınnın 
senevi harcırah mr srafı on beş 
bin liradır. Halbuki hariciye 
vekilimizin geçende balya ta
rikile Avrupaya yapbğı seya
hat devlete elli bin liraya mal 
olmuştur. 

Maliye vekili bu def aki 
Avrupa seyahatinde günde yüz 
elli lira almıştır. Şimdi Hariciye 
vekili Rusya seyahatinde ayni 
parayı alacaktır. Falih Rıfkı B. 

geçen sene Büenos Ayresteki 
parlamentolar içtimaının Uç 
celsesine iştirak için on üç bin 
lira almışbr. Bu paralar tasar
ruf edilemez mi? diyorlar. 

3 - Millet meclisi azalan 
bu beş yüz lira alırlar, dünyam:-ı 
hiçbir yerind..! meb'uslara kadar 
para verilme~. Bilhassa bizim 
gibi fakir memleketlerin meb ' -
uslan bu kadar para almama· 
Iıdırlar. Meb'us aylık tahsisat
lannı iki yüz elli liraya indir-

mekle, bütçede bir buçuk milyon 

5 - Hariçten yapılan m~ 

bayaatta milhim miktarda ko
misyon paruı veriliyor. Bu 
mübayatta sıkı bir kontrol ta• 

kibi ıurltile müthiş bh· tasar
ruf yapmak mümkündür. 

Bu suretle yapılacak tasar
ruflarla bütçede bir kalemde 

yirmi milyondan fazla tasarruf 

etmek ve bunu vergilerden 
indirmek mümkündiir. Fethi 
beyin b:mir mülhakatında s6y

lediği nutuklardan birinde, in
hisal' idareleri.,de ceplerini 
dolduranlatm bulunduğu, hak
kındaki beyanab çok fena te
sir yapmışbr. 

Fakat Serbestçiler bu hu
susta sorulabilecek sua!e de 
cevaplanm hazırlamışlardır, ve • 
lmUr liman inhisarında ceple
rini doltloran bau kimseler 
bakkınd.ı vesikalar hazırla& 
mtıhr. lstihbarabma göre Ser· 
bcstçiler d3ha birçok vesika· 
larla gelmektedirler. Bu vesi· . 
kalar ortaya döldiUirse hayli 
dedii:odulara sebebiyet vere• 
cek ve birçok mUnakaşalru ı 
davet edecektir. M. Zekeriya 
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HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde. külliyetli mik' a ·da iyot. 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzviyeye sür'ati temessülü sayesin
de, kansızlığa vereme istidadı olan
lar ve bilhassa emrazı asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı 
naf ası pek seri olup renksiz, has
talıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
hastalıklarına müptela çocuklar az 
zaman zarfında diş çıkarırlar. Ça
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve genç
liğini sui istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocukların yüz 
Ye başlanndaki çıbanlar, ergenlik 
ve ekzemada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eyle
miş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60 büyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

~e::a:~ FEYZİA Tİ LİSELERİ ~~:~ 
Ana sınıfı, İlk sınıfJarı ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 
Asrın icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilatı haizdir. Kayit muamelesine başlanmışhr. 
Kayit için mektebe veya istanbulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebilir. İs-
tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe ·kadar direkt vesait işlettirile
cektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahilteşrinievvlde derslere başlanacaktır. 

Bebek 21 O Telefon İstanbul: 2867 

•-----• Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Miinir Paşa konağında mıımm~--~= 

Lne::a~e HAYRİYE LİSELERİ ~~e; 
Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısımlardadır. BütünS 
sınıflan mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve 

1 ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam 
••••• evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. ••--• 

-~~ .. ,· .. -.,, 
. .ı 

. 

.;~· ·-·f.· .. ,. -~·.· 
' ~oi·. • . . . 

~/,~-, ;;'. 
:~- 1;":,:-_. 

O A n' ı· n l Kt!!! ti~~1':~c~ H meye muktedir el ya.ıısı güzel 
bir kitibe ihtiyacımız vardır. 

Nasuhi Diş Maaş şimdilik 10 lira verile-
M ACUNU cektir. Talip olanların 15 eylüle 

HER YERDE SATILJR kadar perşembe ve cumadan 

ZA YI - lran pasaportumu zayi et• 
tim, yenillnl alacağımdan eskiıinin hllk-

mada günlerde l O dan l 4 de 
kadar Haliç - Karaağaç Zümre 
zade Şakir B. fabrikası idare 
müdüriyetine müracaatları. mü yoktur. İranlı Tcmur HU.eyin 

Ucuz Satış 
Beyoğlunda Galatasarayda 

yeni çarşı caddesinde No. 22 
E.Y Atru mefruşat mağazas 

terkiticarete karar vermiş ve Tica
ret odasından vesikasını almıştır. 

Yatak ve yemek odası ve sa
lon takımları yeni ve müstamel 
olarak yarı fiatına sablıkbr. 

( VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez aceatesi :Galata k6prG 

bqmda Beyotlu 2361. Şuie 
acen tui: Sirkecl'ec Miilılrdar 
zade hanı altında Tel. İet. 2740 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 23 eylül 

salı 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkm. 
iskelelerle birlikte Altmoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Mersin sürat postası 
( İnebolu ) vapuru 24 Ey

lül çar f a m b a 1 1 de 
Galata Rıhtımından kal
karak İzmir,Küllük,Fethiye, 

Finike Antalya,Aliiye,Mersin' e 
gidecek ve dönüşte T aşucu, 
Anamor, Alaiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz. 
mire uğrıyarak gelecektir. 
· Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

isken deriye sür' at 
postası 

(Eğe) vapuru 26 Eylül 
cuma 10 da Galata 
rıhtımından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
lzmir'den saaat12de kalkarak 
pazartesi saat 1 O da İsken de
riye'ye a acak ve çarşamba 
İsken deriye'den kalkarak 
İzmir'e uğrıyarak İstanbul'a 
12 de gelecektir. 
iSKDNDERİYEDEN ak· 

tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

ZAYİ - Feyezi Ati li•esinden aldı· 
fım tasdiknamemi gaylp ettim yenlatnl 
alacağımdan eskisinin htıkmU yoktur. 

Belld• blntl lbrahim 

Her Halde 
SUPLEKS 

Tıraı bıçağı hepsindeıı. daha 
iyi tırq eder •• 

Yeni Mevsim Yaklaşh 
ittisalinde büyük mahallebicinin münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fınnı 

il 

Büyük Elbise Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edihuiı ~engin ve 

çeıitlerde mllntehap elbiseler muhterem miifterilerinin enzarı istifadelerine arzetmektedir. 
ERKEKLERE MAHSUS 

lngiliz muşambalan 
Kabilitebdil muşambalar 
Muşambalar bivertin astarlı 
Muşambalar ln~lll7. 

9 1/ Llradaa 
2 ltlbarea 

14 1/2 " 19 1
/2 ,, 

biçimi kuıua,lardaıı 17 
1
/2 " 

Gabardin pardesüler 
MUFLON ILF. 25 1

/2 

Mcthıır Mauddbcrg marka empcrmeablllze 

Gabardin pardesüler 29 1
/2 

Mandelbegr pardesüler 37 1 ı 
muflon ile 2 

İngiliz biçiıni kumaşlardan 22 1
/2 

PARDESULER 

Trençkotlar 17 1
/ 2 

İyi cins yünlü paltolar 13 1/2 
lngillıı: biçimi K t•• } 14 1/ 
•por ve saire os .um er 2 

l.at:ivert ı;iyııh ve K •• t •• J 18 1/,. 
s:ıir renklerde os um er • 

" 
,, 

" ,, 

" ,. 

" 

HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh- M b l 
telif renklerde uşam a ar 

S.n moda biçimde M b } 
ve kabili tebdil uşam a ar 

\fuht;~ı:..dı:ıerde Trençkotlar 

ÇOCUKLARA 

Kauçuk muşambalar 
Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

Trençkotlar muflon ile 

Yünlü paltolar 

13 112 " 
" 
" 

·" 
" 
" 

" 

Ayni zaa:anda erkeklere mahsus gayet ~k 
pardesüler, paltolU', kostümler, ve mu,ambalarua 
mOntehap çcıitleri ve hanınalara mahsus .mantolar ve 
ipekli mupmbalana miltenevri çqitleri mevcuttur. 

Toptan Fiatına Perakende Satış 

Muhterem Muallinalerimize 
AD.kara'da soıa defa iftima eden "Türkçe muallimleri" konpd 
tarafı•dan kabul ohınaa eaulara g&-e rertip edllndt olan edebi· 

yat muaUinti Klzım SeviBÇ BeJbı 

DİLİMİZİN GRAMERİ 
(lık mekteplerin 4 veS inci sınıflarına) ile Maarif mlfettıılerlDdeD 

A. Fuat Beyin ilk mekteplerin 

YENİ HESAP DERSLERİ 
Eserlerini kendisine has bir nefasetle 

Resimli Ay Matbaası 
abetmittir. Nümunclerini isteyiniz. bk mekteplerin bütün kitap

ları seri olarak mevcuttur. 

Veznecilerde . : • . 1 . • ' . 1 

BİÇKi DİKİŞ MEKTEBi 
Talebe kay.ima başlanmışbr. Elbise ve nakış sergisini arzu 

edenler hergün ücretsiz olarak gezebilirler. 

YelkenciVapurlan 
KARADENİZ POST ASI 

Samsun vapE';m1
24 

Çarşamba 
akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
son1 Vakfıkebir, Trabzon, 
sürmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Anadolu vapE'rlru
27 

CUMARTESİ 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Vakfıkebir 
Trabzonn iskelelerine azimet 

, ve avdet edecektir. 
T afsilit için Sirkecide 

Yelkenci Hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
lStanbul 1515. 

[ 

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ ICJU 
MEMURLUGUNDANı 

Tevfik beyin Ko•tantl.n ve Manol.lı 
biraderler zimmetindeki alacağınd-' 
dolayı mahcuz ve furubtu mukarr" 
Kamer Hatun mahallulnln Kalyorıtl 
kulluğu cadde•İ.nde atik 120 cedit 1~ 
numaralı bir bap klrgir hanenin ~ 
hfaaesi 30 gün müddetle ihalei e.,.,t 
liye müzayedeıine vuedilnıiftlr. 

Mezk.Gr haneye mermer merdnreııJI 
demlr kapıdan içeri girildikte mer.,,-

1111 aralıktan sofaya girilir ıofa üzeri v 

bir oda ve bahçede bir mahal var~ 
ve kı•men cameklnla bölünmilş olup ~ 
bodnun katına diter birlncl kata ÇJ" 

mak Uzere iki cameUnlı kapı Yard'.
11

,L 
camekilnh kapıWın zemin kabna i ı> 
dikte zemini malta döşeli bir aralık 6" 
rinde zemini malta döşeli alahra~ 
ocaklı mermer yalakla musluklar •· 
caddeye ılyrıca medhaH mevcut bir snııt 
bak aynca :ı:emini malta düşeli ı.ııerıııtl 
tekne çamaşırlık aralıkta bir dol"f 
alafranga bir abdeıt:me zemini çi:neııt' 
döıeli dolaplı bir oda olup hali b"' 
zarda kömürlük olarak istimaJ edilnıelr 
tedir. Ve bu odadan bahçeye bir met' 
hal vardır bahçeye merdivenle çıkılı' 
bahçede bir asma iki manolya, 1>11 

erik bir ayva blr erguvan iki sallcııl 
iki küçük incir ağacı vardır zemin k_. 
tından birinci kata çıkıldakta lki ocl' 
ikinci katta eski alafranga blr abdef' 
hane bir dolap üçüncü katta liç oda b 
alafranga hela beyaz çini döşeli dııl 
maha!U 4 Ü .cü katta :ı:emini kınruı:ı çlı" 
dötcli bır dolaplı bir odll ve od~,ıt 
taraçaya çıkılır. bir methal vardır. pı· 
raça caddeye nanr zemini kınnın rçl~ 
ve yetmiş beş 1antina irtifaında kl 11:. 
korkuluktur. Meı:kOr klıyir haneJ' 
elektirik, terkoı, ve kalorifer tesii"' 
vardu. Derununda emvali metrukeddl 
n11fına teffls olunan Hüsf;) in Cahil "4 
~unun kilçük kanlql Sokrat efeıı' 

rt ikmal etmektedir. MezkQr hane içl ,-ı 
DR. SEMıRAMlS EKREM H. dıtı yağh boyalı olup bodrum ve zezoİ' 

1 

Çocuk hastalıkları rnüteha.ssısı katındaki pencerelerde demir par.rnıı1'' 
lık ve içerdcn demir kepenklidir huJO' 

DRI EKREM BEHCET du sağ tarafı Mfimlne H. hane ve balı' 
çeıl ıol tarah llyadiı efendi hane ff 

' bahçe5i cepheei Kalyoncukul!uğu c:ıd~ 
Etfal hastanesi kulak, boğaz sile mahduttur. Me1ahaıı: 186 arşın 

parmak bundan 134 artın on seleli 

1 
burun hastalıklan mütehassısı parmafı hane mGtebakisi bahçedif' 
Beyoğlu Mektep sokak No. 1 Kıymeti muhammeneal: Tamamı 9661 

T l f 8 6 1 lira olup talip olanlar kıymeti muhıııt, 
••e•e•o!ln-•eııııiy•oııiiğ•lu•2•49_. ___ ıi meneııfn yüzde onu niııbetinde pey ~ 
• çuini alarak 341/8761 dosya numard"'". 

ZAYi - Davutpafa lisesinden aldı- 2S·10-930 tarihinde Hat H den ı6 f' 
ğua tuıdlkaameml kaybettim. Yenislııl kadar istanbul 4 ilncU icra daire.tl01 

alacajımdaa eskiılııin hükmü yoktur. bizzat veya b!lvekl.le müracaat evıeıo" 
Osman bin All leri ilin olunur. • ~ 

r DEVLET DEMIRYOLLARI iLANATI J 
1 tqrinisani 930 tarihinden itibaren Erzurum - Sarıkaıı>d 

hattı hariç olmak üzere şebeke üzerinde seyrü sefer seri ~ 
seyri hafif nakliyatı için yeni tertip hamule senetlerinin kull•' 
nılmasma l>aşlaaacaktır. 

1 - Talep edildiği takdirde miirsillerc hamule senetleı1 
nüslıai saniyesi verilir. Ve keyfiyet hakkında hamule sencdiJJe 
meşruhat dercelunur. 

2 - lıbu hamule sendi nüslaaj saniyeleri mürsil yedin~' 
kalakak vesaikten olup muvasalat btuyenunda eşyanın mür!" 
lünileyhi tarafındann tesellUmünde bunların ibraz ve ita~' 
lüzum yoktur. 

3 - l,letme nizaanamesiain ikinci hap ikinci fasıl beşil1J 
maddesinia üçüncü fdcrası mucibince hamule senetlerinde rııii( 
seltınileyhin adresi muayyen bulu1lmak lizım ıeldiğinden ha0'1 

line veya emrü havaleye irsalit yapılması kabil değildir. ~ 
itibarla hmule senedi nüshai saniyelerinde ciro kabiliyeti yo~ 
tur. 

4 - Eşyasını geri almak isteyen veya mürselünileyh!e~ 
tebdil ettirmek isteye• miUsillerin iıletme nizamaamesinin ik~1, bap ikinci fasıl on dördüncü maddesi mucibince usuln veçb'~ 
tamim edilmit 'bir beyanname almıJlar ise, .hamule senedi nuslı ti 
saniyeleriııe aüteniden ve münhasıran mahreç istHyonuna ıııil 
caatlan mqruttur. 

5 - Mürselünileybler namlarına vürüt eden eşyanııı teJI 
lümüne difer bir kimseyi memur veya tevkil etmek isterler~ , 

A) Her menude içia hüviyet ve imzaları istuyonlarca "' 
lüm miir..ttlailldyltler tarafında• verilecek bir boyaıutameyİ· o'' 

. B) Bilumum meTI'Udeler içia ise Noterlikten musaddak ~l' 
imi bir vekiletaameyi alikadar mevrit istasyonuaa ita et111e 

kabildir. ~· 
K.,tlyet mıılaterem baHun malümu olmak üzre ilin dı 

Mes'ul Midir. BmrlıaneHin I 


