
ESROLUNU 
S O N POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla ~örür 

· .SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın · d i l i d i r: Halk bununla aö ler. -

GAZETE SU .. K UA ;T EDE R-S ~ . ~r~:ı~i{~~rt:~~~~:l~ 
, f e KALAN HÜKUMETİN KUVVETiNDEN 

ŞÜPHE EDERİM. ( izmir Meb'ıuıı Vasıf B.) 

Son Posta'yı Sevenlere Müjde! .. 

Arkadaşımız Dünden
beri Aramızdadır ... 

MUHALEFETiN TENKtrl.ERiNE, NÜMA-
YiŞLERiNE VEHÜRRlYETl MATBUAT~ 
RACMEN MECLlslN EKSERiYETiNE 
lsTtNAT EDEREK MEVKllNDE KALAN 
HOKOMETTIR. ( J • .,11- llt1llanı Visıf) 

:: 



-+----....... 1 
Halkın Sesi 

Fırka Münakaşa
ları Karşısında 

Ha& Farkauaclaki miiaalıata
Jan nasıl telakki edersiniz? DüD 
karllerfmize bu suali sorduk. işte 
.W.tımız eenplar: 

Ha.eyin B. ( Topane, Top
çalar caddesinde 322) 

- Halk Fab.tmdaki meb'
uslar arasında serbest milna
kapın ~mas1 hem hrka. 
hem de memleket için hayırlı 
olacaktır;. Ben ilendi hesabıma 
llfb'~u .. ıa bir mOna1'11~ 
lanndan mFnun oluyorum. 

Milletin •• taelDllaD ·~ 
mulf!lklab. 

)f 
Bt4W&ila Ef. Coaıetada 70): 
- Büyük Millet Meclisinde, 

fuk_.,da ~•c 
,....,.. memlelaetin ik-

jlladl, icl8t .,.._ cluiıa. 
tllrlst ağrenebiliriL Serbe.t 
...,_kqa: hakikatlerin mey
&na çakmaRM, yolsmlaldana 
lft bu e.Hlmemaiae Mbep .... • Nelim Efendi (Beyotla, Kal-
~ 18) 

- Halk &ıbmnda meb'--
lu .......... ciddi menalU 
lzerine ..... kaplar .,... 
phnaan• kim ietemea w IMm
claa kim mem-n olmaz? AD.
im herbansi bir menaa Mr

bat mGmbp edemiym &r
blar çürilr; uğlam kalmak 
iatiyen fırkalar umumi maele
leri açıkça minakqa etme
lidirler. 

)f 
Hasan Ef. (Karaköyde, 75) 
- Halle hrkauncla baza 

meseleler hakkında, yGksek 
hWerden ve fikirlerden mnl
hem olarak konuşırııa bq
ladılar. Buna aevınıy~rum: 
me:nleket dertlerine tprbest 
münakaşalarla çare bulunabilir. 

Beyazıt Semtinin Yollan 

Beyazıt dairesi, mmtakau 
dahilindeki yollan tamir et
tirmiye batJamifbr. ilk ene! 

' Kumlrap' cilaetincleki yollar 
taür edilmektedir. Daha .,.._ 
n Bozdotan w: Stlleymaniye 

• cihetindeki yollar ppa)Makbr. 

Leh Talebesine Çay 
Ziyafeti 

Diln •kpm şehrimizde bu
lunan Polonyalı talebe .-efine 
Darillfünun tara&.da T._ 
ocajmda bir çay li7.ıeti ft

rilmiftir. 

SON POSTA 

D B l ı. I B&BBBLBB 
İki Kaza 

Bir Adam Ve Bir 
Çocuk Sokağa Düştü 

1 - KadıkCSyde Serasker 
sokajmda sabak iyaa reisi 
Rifat Beyin hizmetpsi (9) p
flllda MuhsiM e\'la p•cee
sinden qağı ......... m
rette yaralanlDlf, faldilteye 
kaldınlımşbr. 

2 - 84wkoala Umar rerfDde 
Y aşova Behar efendinin evini 
tamir etmekte oian M.tafa 
müwazenealni bybedenil ~ 
kattan düşüp yar~br. 

Bulunan- et!Rt 
Bu sabah Yemiş iskelesi 

öaünde bir erkek caedi \u
lunmuştur. Ölünün üzerinde 
~ llihmtezkeresinden Rize
li Mufmrem ojlu Cemaleddin 
iuninde biriai olduğu anlaş.J
-.br; ceset Morp aaldedil-
miftir • 

Yeni Ebniye Kanunu 
DahiliJe v elrtleti tarafın

dan hasırlanan el»lliJe bwnu 
bitmipir. Y•lrmda mediıe 

Fabrikacılarmm Henüz 
Uyuıamadılar 
llznzaat fahriblan UMID

claki rekaheli isale etmek için 
llCUet od...... toplanan 
mltebauw komsiyoa laa.Dz
deki cumartesi sW tekrar 
bir içtima yapacaktır. Emtia 
ıçm tip, fiat ye marka 
tayini meselesi tızerinde henüz 

U~· 

Kasaplar Ne diyorlar? 

Kuaplar haJftll bor..... 
et 8zerinden alchfı hinde 
dlrt karata itiraz ediyorlar 
ve bu paranın ahnmaanm dot
ru olmadığım 16yl6yorlar. 

Kuaplar cemiyeti laaynn 
bonuma bir istida ftlllllşti. 
Ba fstidacla bu binde d&t 
kurutun niçin shnma•w 
llzımseldiğiDi bala ediyorlar. 
l.tıda lktı..t ftkiletim ·-
derilmiştir. 

Kadın Birlijinin 
Faaliyeti 

Kaclm birJiii laeyeti idaıeai 
din toplanmqbr. Birlik. fam 
aile çocuklarım yab mektebine 
yeleştirmiye çalışmaktacbr. Ay
nca pk çocuklu ailelere kendi 
'-•••• muavenet etmeyi 
de • • ektedir. 2 

lst. Otomobilcileri Memnun Değil 

Dün Gece Toplandılar 
Taksi Hakloada Verile 

T nldt Etti e 

Konferans 
Serben Fırkanın Bakır
köy Şubesinde Verildi 

Bakırköy Serbest Cümlı~ 
~et &ıiluı ocağ..ıa *1ı re
isi a.tle KemaH hey taıafndan 
bir Miferans ..nmİşlll'. Bil 
konferansta birçok yüksek aile
ler ve ieaçler bulunm\lfblr. 

Konhramm menua en .. 
hariyet te demokrasi ve umu
mi~et itibarile gençliğin: vabl
al Mfderi uden ibaııet •1-
duğnclur. 

. . - J Da.'!: :!1.~a~-
tanbuı ötomohilcileri cRbi Tak.sim stadyomunda toplanarak tek · dıt: 1 - 'Berotftında .~ef 

t Sinin kabul& hakkında Belediyenm ftftliti karara itiru ba~:11nda olman. m~dam Sına mn. 
• :niflerdir. evme hnu: gJnDlf , ( 30 ) lira 

Bu bir iki giD içinde itiraz e•lilcleri nokialan Beledijeye ile llç yüz lira kıymetinde dört 
bilc:lireceklerdir. Otomobilcilerin itiraz ettikleri noktalardan elmas y&dk çalmlfhr. 
birçoğu makul firlntlata cihetle bir aıılqm8 zemininin bUJa- 2 - Beyoğluncla Taksim 
nacağı fiiphefizdir. merkez garajmda bekçi Ham-

zanın yatarken (295) lirUa ça
lmmıp. 

Fırka Gazeteleri.. 
Grupta Yapılan Münakaşaları 

Y azmıyacaklardır ... 
Ankara, 25 (Sureti mahm

uda giden arkadaşımızdan) -
Don Fırb grupunun akdettiği 
içtima çok heyecanlı ~ldu Te 
iece saat sekize kadar devdi 
etti. 

Öğleden soma aktecHlb. 
Hdnd celsede matbuat iMA 
lesi konUŞtllclu ve ceref* 
eden müzakerelerin iUetelere 

Duamla ....... l.bda 
1r ..... ı.. ...... deiil. tefer-
ruatbr. Bu itibarla ....,_ke
reain kAfi derecede Ye mlfit 
olmacLğı. ailnl .. ........... 
teklinde bWıja h-sti ..
dır. 

Fırkacılık 
aksetmeme1ine karar ft...._ Memurlukfa Bir Arada 
Bu arada matbaaba bir ı B • 
hadiselerinden babsetmesiD1n ı r 1 e ı e m e z 
te.. tesir yaptığl llylendi :Y• lılialdrat inhisan umum •• 
mathat nqriyatmm takip l clilri Aam B. bütün inhiMr 
ec&lmesi lizım geldiii nok\!.- memurlanna bir tamim yapm.
auıda karar lulındı. br • Bu tamimde, inhiev me-..... __ 7__ --!~ • ;..a,.. :..ı--

ç k N • munuuuo VilZlle91tMn ııpıı;-

1 an etice terek devlete varidat tcaWıwlcı 
FETHi BEYiN TENKiTLERi- ibarettir. idarede nzife kahal 
N l N H A L K F 1 R KAS 1 eden her arkadat vuifaiaden 
MEB'USLARI TARAFINDAN ayıwhud•kça m,..ı itlerle işti
T E K R A R E D 1 L M 1 Ş pi edema, hiçbir fnb,_ 

O L M A S 1 D 1 R ıiremea. Akai laalde o memunm 
Ankara, 25 {Sureti mahau- derhal ftZİfesine nihayet veri

uda gidea arkadap•zdaa)- leceJdia., denilmeldedlr. 
Din fub garapanda cereyan 
eden mtizakereleri imla.. et• 
mek llzım geline: 

- F etbi Beyin yapbğı ten
kitleri Halk fırkası meb •_. 
lanaclaa baıalan da tekrar 
etmiflerdir, denilebilir. lnhi
Ul'lar, ftfliler, IUİ istimal 
rivayetleri hep bu meyandamr. 

Vact.._~~ 
Ali Efendinin Rvceei Şaziye 
hanım Aclnaa vapmile lzmir
den ıelirken 6lii olarak bir 
çocuk doğurmuştur. Çocuk 
muayene edilmiş, gömülmeaine 
müsaade olumuştur. 

Bir Facia 
Bir Kadın Ôldü, Bir 

Adam Yaralı 
ıc..tM,'de .,.... ..bim

cla otana ~ w: Lz zl 
Mehmet AB. mMek•it kay s 
kamlarda bir zatm zeTClli 

Necfime ,,_ ile 1IZ1lll ·.... ._.......,....., -
.. \le .... NI fa'•" l'a-
11111 -anda .-lumda 
lrwknçhk bqlamlf. Bu ubalı 

adam akıllı~ kavga laliıe inki
.lp eden fiddetli bir m6nazaa Oze
rine Mehmet Ali tabanca ile Ne
dime hammı öldiirmüştür. Sonra 
nk'a karşısında f&lll1Dlf, kaç
aya başlamıt, Süreyya IİDe

maaı civanna ıelince, baçağuu 
çekerek kendini alcllirmiye te-
tebbla etmip. 

Mehmet Ali hutaneye bl
chnhmfbr. 

Otomobil Kansı 
3824 No. h kamyon Topa

neden pçerken 6 )'8flllda Re
bebya çarparak yaralaımfbr. 

Plik Fabrikasmcla 
Yangın 

Gece uat ( 8) ele F erikly· 
de Kohmabiya plik fabrik-
da, ablan bir sigaradan yan
gın çıkmış, sirayet etmeden 
söndürülmüştür. 

Günün T arilı 

Bozuk Ekmeklet 
imha Ediliyor 

Belediye memurlan evvelld 

alln narhtan ucuz olarak ar 
illan ekmeklm muayenedelt 
~.~ ebik .. 
1'ozW ollln fa50) tane kadr 
nm m6adere etmitlen:lir. I* 
de Çarwdrapı Ye tavakpu.-
tarUlannda bir mı"ktar ho~ 
ve eksik ekmek toplu~ 
IDl8Jeae edilmek here Fait 
kaymakamLğına gC>nderilmiştİt• 

~ÇAK. RAKl - Mil' 
......."" ldıisar mennırlan d8' 
SBnJ«w'fe Çolak Mufalad 
mat ar., .• , lca~ ,dl 
kazam, rakı ve fıçılarla cibıf 
yakalam~. 

• MOstdRAt fNRısARJNI>t\ 
TAŞQJMA EAAl.JYE.TI - llWl
rat inhiUJ' idare.inla, latanb..t 
hqmü .... tiai ,.erı....- içli' 
Kahat.,ta ,.pbrmalda ......, 
tu W.. 'tftmlttlr~ Hldr 
ftlldfa-lr hanında bahmaa .,,. 
mGdürlük bukaç l'ÜDe laıclu yd 
binaya tatmaealdbr. 

« DAROl.FONtJNUN 100 sif 
LiRA.si - Ba Hae EYbf i~ 
tarafıaclan Dariltlmma 100 bit 
lira ftrilmlttf. DariUflbaua i~ 
ba paradan 6 MD lhuuu Udi 
...... hbına tıertip " tamimillft 
S bla liranm raclJıom mıha,_, 
ama, lt Wa lina mahteHf li~ 
tuıaılu k...._uma, mlhim br 
lmma da b ... elen allt Ye ;.,J 
atın alınmaw aaıfolmeakbr. 

Jf> AV MEVslMI - Son ,W 
lerde Y etilka, Ye Fılorya a....
leriae pelr çok bdchrcın, Çe·~-
tlllne de Brdek akım INıılam 
Bıldırcm " Bftlelderia çoldal" 
avalana JhlaG ,alcliraıekted~ 
bd fÜD enel yatan yatmarlar 
daD dOlaJI ~ açamaya bıl.w' 
emlar aaJıilcle ,ere lnmft ft çd 
lar, meplelerle aftllar tarafmctaı' 
toplanmlfbr. Bıldırcmm tanesi -
brap •blmalrtachr. 

• DON GECEKi KF.ŞIF *' 
Ola, !minaDlade, Şalain~ 
otel -...... llacl.• ..,.. 
atlablrll..eYi ..... Tram 
...... kalarak feci ••ette ............ 
ti. Dla~ .. tlldeh -···· ............. .,.. 
maa Emla tnldfaae•ı• ~ 
rak .... ,........... ,...._it 
&e•e IHma:Mulr olcluta, .. .,,; 
imalı ,.pbtl ............... 

Büyük Piyankom 
Kazaaa• karilerimizin •· .,_... 

ilk Liste Y annld 
Nüshamızdadır 

Pazar Ola Hasan B. Ve Köşe Kapmaca Oguna 
r::;;;;;;=;:::::;;::==::;~===;~~==========::::;;;:;;;~;:::w;:::::::==::;; ~----------------------------~~ 

1: Hasan 8. - O,. ......,... Enell Cemal ı 2a HMaıı .. - Haydi ba'tfm, pi-izi detir J 3t Huan & - Hep~ Şmdi .. Jıtalyaut } 4: Hasa B. ... Aman f..et .,.... Al:at 
Hlri B. ebe Glda. tlriıı, dik'at, bir, Dd, Gç... Esat B. ebe. aen ebe olursan oyun biter. 
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H er gün Son Posta' nın Resimli .Maka,_i: ._Belediye /ntiliaplarlnda * Sözün Kısası -

Münderecatımızın çok- . 
luAundan neşredileme- J 
miştir. Özür dileriz. 

M. ZEKERiYA 

Yeni Fırkaya 
Gösterilen Büyük 

Teveccüh 
( Bat tarafı 1 inci uyfada ) 

Yeni Fırka 
Visıf bey yeni fırkaya nakli 

kellm ederek İzmir tezahOrab
lllD man•un• anlatb. 

Muhalefeti alkışhyan bu te
lahürabn bir ademi memnu
niyet ifade ettiğini söyledi. 
Viaıf bey ismet Paşanın asil 
•e terefli ~yetini sitayişle 
izah ederek lzmiri kurtaran 
ve Lozan sulhünü yapan 
bu muktedir devlet adamı kar
pauıda ancak hürmet ve 
takdir hisleri duyduğunu ve 
bugünLii tenkitlerin, hoınut
auzluklann sebebini aramak 
llzımgeldiğini , tenkitlerden 
korkmamak icap ettiğini, an
latb ve Halk fırkasının teşki
llbm, vergilerin cibayet usul
lerini tenkit etti. Bazı yerler
deki sui immallere tiddetle 
htlcum etti. RilfYet hastalığını 
izale için kanunlar kifi gel
mediğini, bu gibilere karşı 
bnwı haricinde fevkalade ted-

birler ittihazı lizımgeldiğiııi, köy• 
lllnün faiz albnda bunaldığını 
Ziraat bankasımn hatta zarar 
ederek köylüye yardım etmesi 
16zwııunU"" anlattı. 

v Ülf 8. biWaare dedi ki: 
- "HGkimet kanunları ha

zırlarken hrkamızm prensiple
rinden mülhem olmalıdır. Me-

leli 2 sene evvc. Nafia vekiil 
Behiç bey fırka)&. geldi, yollar 
devlet İfİ değildir, bUDlan ida
rei huausiyelue verelim, dedi. 
Fırka kabul etti. Bir sene geçti, 

diier bir arkadaşımız aksini iddia 

etti, yollan devlete iade etti. 
Hangisi doğrudur bilmiyorum, 

fakat böyle esaslı meselelerde 
fırlwun bir senede değişen 
fikirleri olursa, istikbalden en
dite ederim. 

F ırkanuı prensipleri olmalı, 
Nafia Yekilleri phsi kanaatle 
cle;il, fubmıı programile ba
hket etmelidir. De.ietin mi· 
IUm itleri alelicele çıkanlaıı 
kanunlarla tedvir edllemez.,. 

Vlaaf Bey, Valilerin salilıi
Jetlerini anlatarak decli ki: 

- .. ldarei hususiye kanu

laalnm verdiji salahiyetleri al
IDak İçİD ber vekil kanun çı
karmakla meflUldlr. Bir misal: 
Maarif Vekilleri memleketin 
ltaarift Vali ile Maarif Emin
leri arasındaki mllcadelenin 
kurbanı olur. 

Kanunlar başka milletleri 
taklit ederek yapılamaz, ka
._ milletin hakiki ihtiyaçluı 
tetkik edilerek yapıhr. Kanma
laraauz tayanı hayret bir alr
atle çıkıyor. Bu şerait dahi-
linde mGfit olamazlar. 

Sonra yeni fırkanın progra
.... anlatarak banma Liman 
İnhiaari gibi feflere ait oldu
t-u a6yledi. 

- Şimeadiferlere aleyhtar 
oLnak ~. Fethi B. bu 
Doktai DalU'dan ~~ uaaa
llÜyeain thneadiferler lehinde 
tezah6ril karpncl. ricat etti, 
dedi. Cemiyeti Almmı, uJj.. 

~· limaa gibi mwleler 
&1-da NRHD bbim fuka-

1 - Eter belediJe batihabmcla .. ~ ı 2 - ......_t 
lhım? ,. der, rey Termeueaiz. Jlk"""•-ıallo 

-
............. •••isi ' 3 ........................ ıeçer ......... 

BUGÜNÜN TELÔRAF HABERLERİ 

-Siyasi 
Birkaç 
Vecize Daha ··-
Bir memlekette siYaai fikir-

1.ıia seafialiii, flrkalannm 
adedile ilçtlllr • 

• Halk, fula allnfla •erdiği 
terdi. plln birinde fazla ıs
Wc plarak seri ....... bilir. 

Jf. 
Şu yanm aaırhk inkılap 

tarihimiz bir melodramdır. Ada
let d•ima yerini bulmUfhır. 

~ 
Para vererek kendisini al.kq

latmaktan hoılananlar, acemi 
akt6rlerdir; sahnede çok yaşa-.. -----------~~-~---------·----~1111!1-11111!!!~~-----..ııı llllf bir m'atklr, halkın sami-İntİhapta M. Meclisinin Biıgu-nkü çtimaında 1 Vilayetlerde mı .ı1nt1ann• bile kolay kolay 
inanmaz ve bununla çokluk 

~~;::.~::~~!!!;: Kabine istifa Edecek ~1:~:~!~1:b Maretme& .. 
Siyasette propapncla, zaıme-

Aydın, 25 (H. M.) - Sike M•• ak C • Y d cak Bozaytık, 26 ( H. M.) - dllclltl bdu mOhim değildir; 
ile Çinede Halk fırkası nam- UD 8Ş8. UJDartest ap 8 br Serb~ Cllmlauriyet farkuı a- halk, ldlnlcle alylenen şey-
zet gösterecek tek bir adam çılda, aza kaycline başlandı. Halle terden ziyade lmlaima fıad-
bulamamıştır. Bütün memleket Ankara, 25 (H. M.)- G.....,,_ mlDtalaibi •nD-1, Halk arumda yeni fırkaya temaylil duıa ilklerle hareket eder. 
yeni fırkanın taraftandır. fırkın•• tawiilJ-.. tebıaa Fedd 8. • nr Yerdiler ve intihap faılaclsr. * 

AYDINDA iNTiHABAT m•ıbata•• 4a telııala ı&Mlenller. 
T EH t R E Dl L D 1 Ş. ı.aw. FllM Ba, dk .. ......_ .... ..._ " .,...... Sam.., 21 ( H.11) - S.. l,ı Wr poletiba•• seki bir 

Aydın, 25 ( H. M. ) - S... llllet Ilı ı' ' b ll'edea _.. ........... \4' s• lıulr beat Cllmluiyet fubaı S.m... adam olclap&u kwlbad• 
best Fırka intihabatta serbesti baJwacalrbr. vilayet ocak heyeti eabak OD ltatb ldç kim" bllmes. 
olmadığını söyliyerek protel- llec .... fileli Aclll,a ......... - tek-O laıi&tDmia hetiaci flrb lm-awlen• Şefik J1. 
toda bulundu. Tahkikata bq- istifua okaacakbr. Fakat boa.. ........... bir mh•keppm -..1..&nl Siyuette ıeki bir aclua ola. 
landı ve tahkikabn hitamına açd•a• memm&• defilcllr. AYlll Bey riJuetincle t~ ... 
kadar intihabat tehir edildi. ı...t Pap Jea1 bblae,l telldle •••• ecllecek ft a-ar- efwfttlr. Azalr Kefeli sade rak h-••ın • 111,ak fell-

Halk fırkası tarafından nam- teai pi meclile relerek ...,._. olmpcakbr. ı,. rh• 11• .. iHW. Knl..,_ wle Kenan keti, clojru llllen Wle Mm_. 
zetlikleri ilin edilenlerden on kap mcak ba ırada &a..-. FelW B. ,. cenp ..... lıllna _.. Şnld. Pir Meluaet yi .._..a•amılıbr. Çinici 
zat istifa etmiflerclir, cli;erle- aln .. ebetlle .P'-akbr. ... Y-, BMrf, doktor llalk, _..,. ,......_. bbili-

rinin de etmeleri beklenmek-- Hakimiyeti -..11!,ye Mürettipleri yeti,. ...... 
tedir. 1.Y,UW 

mızın pre~ıer1 yoktur,-.. Memn••n Değil! 111""• "" ......... ~ ....... 
lar bir fub progıam'N A.bra, 24 (s.nti •••p,. .. .W- -..sı ıd •) Ola .... ,...... ltlwea asa 
eau olamaz. Fırkayı bizden Hakimiyeti llillip .. etli .... h•Jis.,. ff1J ....,. sMzltl•• bJc1ııaa •••acalr.br. 
a}'lran esas nokta i.ktısadi ıil- fakat Halk fll'kamm ••MılMYW ...,_ liltedea Wltla W.-
temde tehalüftür. Yan libera- leri wı ..... pim& Wr .._ ............ n nı ......... AdaM Şubesi De Açıldı 
lizm ıistemidir" dedi. o wwweda ............. ll•elı ....... Ms•ıı4a ., ... ım. 

"Btttnn beşeriyet 808Jalizme 
doğru koıuyor. Liberalizm gibi Franıada Futınan- M. Venizelop•• 
köhne prensiplerle milletler ba Zandan 1 ,. Seyahati 
asarda id..-. edilemez. Bu mes- Lorieat, 14 (A. A.)-~ 
lek ecnebi sermayesini mem- Atla, 14 (A.A). - iL Ve- t1111Ml.ı, ... ldHlılvi 

ııtınldl fırtına esn•11nda Mor- niul011111 Anbrava ııteedea M~-1. D-ı ..ı..aret ecl--L 
lekette teneffG ettirmek de- l>iban uhmncle &lenlerla aclecli "- -.uu. --7• - 7 ~ ..,_ 

meldir. Bu mealek kaqqmda otum nemlttlı' evvel G.w ~ batlJetlerW Ülllar .,u,.rı.. 
hiç tereddGdllmllz 10ktur, buna 10Cf bclAr 

0 

pm_I. laenls bir teftlt _,...... cabcail Koza, ICanlaah. C.,.. 
asla kabul edemeyiz. clenlsde ...._-alttadlr. .a,a....ktedL Menba. Tm'taa )lbıleree 

Ancak b6yle bir firbaua l:=====.==============::;:I tebrik •• daftt telsnflarl 
muhalefet etmesi meclise, gel- • J • • ıellyor. Yana bathJacak .._ 
mesi, hnkUmeti tenkit etmesi, ister ınan, ister lnan.m.a I belecliy• mtt1aıhab ........ 
çok faydalı olacaktır.,. tile iki fub ela ......,.... 

Dedi. ,..,...... 

Vüaf Beyin öjleye kadar .. .. ... le.-,. llttt- ........ .. .. ......_ SERBEST FDUCADAN 
devam eden mrtku fiddetle _ __...._ • ....._ .,.lrillae .......... . 
alkışlandı. 1U1lll ,_...7,.. T ..L. AYRILAN YOICTUR 

K 
.d __ ......_ dair ,..... Wr ,.. .... ...,.... =drlba .... 

on ora \'&Auğı zaman btl- rlae ~ ladedmb- ..U bGkllade mldlak W. Ma ' a, 24 (H. M.) - Bu-
tnn meb'ualu hatibin elini elen biri W. 

111 
;ieldaba lıltete lpret olaaym tem,- pktl An•clola pzeh'arle 

•karak tebrikf edijorlardi. a....ltlnıs, tart•ı ..,_,-ta- •fdaJ.r ~'-or.,. ........._ 
iki • C ) ,Werlyor: del malaakem.. ,...ıı emir, ra-7 

ncı e se -. ._;. ..._ut ı..t .a..,.t w.,ı A«ll'tl• dola· aile doktGr Orbaa BeJia s.. 
İkinci eelH ltleclea ..,. mt &e,le Ha,._ Rlfat & ara- JI Be,ak Millet lleellmce belt fukadu maa yani. .... 

15te baflad1t mt oa ıedlye ka- _.. •ırlıt••• ,.._.. ~ kaw ref'I, ta n daba biıtok lcj ıe 
dar devam etti. Bu müddette 15 ç~-1..a u-L-at il'_.. B. &._.. af -"·- ol••••k lazım 
kadar hatip saz .Jarak malatellf bt--ola~ i; laakel ser.:.:-· leria ilıtlfa ecleeelderl illa 0-

.... eıeıer tberhule .,.. ma.ıcle lld ... ·uhlnı•e ble.a.- ea,dar lbfat bir ..... .. maktadır. Zati itlerinin 
beymtta buhmdalar. Bu ..,.._ ..... .aııı-9': ...,ıtile tlele,. ılnll. bir fikir aica• --UJ....-.1-- .1 la 
da Faik Bey ( Teldrdap) •aUaa ...., -n-nra mecburdar; ba ..J-•-.c-. L ela aff-L \N-·- w• JI phuz ida-
cikiyetlerini mevzub.U ederek ::.:!_~7.-7:... • ...._. umc--. uUD mUY .. re L-~eti auhX..-dm istifa ... ..-. _ııua__.. oldu veJ& olmadı, fakat ma• ~ •-
muhtelif noktalar herine auan S-. awkat olaMlmek -~- n..ı.__ D......:.- :~-

1 luıkk•k ld d5nmedb Gallptı. a11 vs.- ~ ....-, 
tlilr.kati eelbetti. çtimaa aaat l9da lçhı ltaj da kafi pha'f- GI- olan Wlke talip. HalWd ..- ocak laeyetiw bltul edil=e-
nlbayet verildi. Grup içtimamdaa reeetf baronaa ke1t6ial meai herine k~ ida-
çıkan meb'ualar fırka mGzakerab- bW emıli U-da', .. tuetW teteltk .-.,... _. 
nın hararetli cereyan ettitl ve ela bir •eHlecllr. bafaza eltilial yalaaclaa re he'etiade bldı. Bwgke 
bGtila fırlwua bGkemet etrafında Daha llODI'& ne ..... atrenl1orud,, kadar Serbeat fırkaya lo.ı>OO 
mGtuaalt bir Jdltle muzu.. t:..r ....... ~ ae de Hay- Bu aekta1ııua laer uıbrllla b- L:.: ..l-L:ı oldu. Beeleedi·ye t-d_ 

lrae etmekle beraber murakabe dar ~ ~t !ut ftt- larca •-·W'hfll w ...._.. -.a UilllU - - - UHI"' 

vuifeslnl de lld Jiinclenberi ak- Eaat ber1a 1ca1.1w1ea da,.ec1111- IMbatmda &ık.ana ••dd=k 
memlftlr, o, ea ~ .._ ae, ~- Rlfat 1MıJ1a de ..,.... 

tettlli ha lçtlmalarla •lbmme- kama,.-.. ..ı1m .-.. • ... ..__ 1, 1 ....... .... kaunarat& Yml fubUa 
lea ifa eyJediil ft ba •l111kera- tuplarcla da teyit .. il laaaablllria1 Aaa llahmat Eal Wr tek iltiıfa fl la • 
tm memleket iPa lua:rarh old.la ..c&.f k zcLr 1..._ Wffa ı..,.. ....._ ...._ Mdeals '* 
aoldalanacla ittifak ecllyorianb. s•u uraa " .,_. ter olmadalı Wd• Haydar Rlf.. GIRESON ŞlJBFS Dl AÇILDI 

Gazi Hazretten• etmlftlr. O DiftDI Al,. -,.. w.. atr m1ee•dıll ,..... 
Hvkoluaarak d~ dea mahp•• p....a keadlal ~ Gir••• • (H.IQ - Hua-

Gul Hz. l aaat oa .ibda Mee- Ha,.W Rifat lçiD * bv teni olablllr. • .... da ...,. _ _._ lteldenil• Serbest fvka 
U.. gelerek müzakerenbı nlbaye- •tma.1 zaten varit olamıya• ..... a,. ._. ._, nmw 

tine kadar iDecU.teld Riyuetl ı pltelinin rellİal klşadı din 7a-
Clmhm' dalnıUde kaldılar ft ,.,. 1-. ,., ı_,,,. ı pldı, derlaal faaliyete baf1

8
pc1

1
• 

~ yü:lt k'ttklnW tıefllf iM.,.-. , .IUbJ 

dalar. -ı• 

.. 
bd tirli cliktatlr, ....... 

Biri b.tetiai ..,..., .. 
kide~ ........ ..... 
1"1flıd ...... .,..., ... 
c+u••· lslllCI ...,. .. fala 
nlma)if ,..,...... 

~ '\ ' 
' \ Mürefte'de 

Geçen Seneden Kalı• 
Şaraplar Sablm.,lı 

•efte. 21 .,.. ( H.11.) -
Teldrdapada .. ıldilll a.w.MI 
idarealala ,.,. ........ 
depoeuada .. - •ıc·jell ......................... 
n A...,. ile llllbaclele ede
~Bam •e••_,.. 
karta1anz. Fakat lttnda Teldr-
claiı'- - ....... eclecejl 
....., ~fala pçea 
RlllMI• lralw• ....... ubl
.... cim•>•· S. ınrki p
rapllk lllm ele ......... b
lacaia lteaiy•. 

Mıdlrtl 11aaml A.• 8er 
Tekirdafma bdllr ıelen ra= 
parla Dd aaatllk Wr mesafede 
oJaa Mlreftqe ujramadı ve 
ndyeti de tetkik buyurmadı. 
.... .. Wr depe İııfall 
lin•der. Ş.., imal edilecek 
... pek ~ktur. Bara halla 
..tıl+ "~ iildür
mek iltemiyor. 

Polis memurndan 
Şikayet 

&,oğlunda Hamalbaşmda 
otnran Pakize hanım şehit 

Muhtar bey caddesinde bir 

polis memuru tarafmdan bili
aebes> dirildajünil iddia et
mlflir. 
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"' 
MEMLEKET 
SAYFASI 

Orhanelinde 

BEYCE HASABASI 
• 

YERIOER YAPILOI 
Halis Türk Tipi Gönnek1 

İsterseniz Buraya Geliniz 
Bursa, 20Eylül (H.M)- Ulu

dağ eteklerinden geçen, yavaş 
yavaş yükselen uzun kıvrımı 
çok, yeşil ağaçlar arasında 
beyaz bir şerit gibi uzanan ve 
a'larızı tabiiyenin kuru bir göl 
şeklini aldığı yerde nihayet 
bulan yol sizi Orhaneliye ge
tirmiş olur. 

Burası yüksek bir arazidir. 
Ovası; birkaç tepenin ortasın-
da çukurlaşmış bir vadinin 
düzeltilerek ziraata salih bir 
hale getirilmiş olan topraktn 
ibarettir. 

Buranın etrafı düzgün ve 
keresteciliğe elverişli ağaçlar-
la bezenmiştir. 

Bakir koruluklarda çileyen 
bülbüller Uludağdan gelen se
rin rüzgarların iniltilerine kan
şır. 

Beyce muhitinde hava 
oldukça serindir. İki defa mel
un Y unarun hücumuna uğnya-
rak tamamen yakılan Orhan
eli halkı o senelerde civar ıe
hirlere hicrete mecbur olmuş
lardı. 

İstirdattan sonra memleket
lerine dönmüşler ve taş üs-
tünde taş kalmıyan kasabala
nnı yeniden imara başlamış-
lardır. . 

Şimdiki Beyce kasabası bü
tün mahrumiyetlere rağmen 

yeniden yapılmışbr. Bugün her 
tarafında inşaat devam et
mektedir. 

Orhaneli kasabasının bu
lunduğu mahal susuzdur. Be
lediye su ihtiyacmı telafi ıçın 
bir çok defalar kasah'lya isale 
edilecek suların projesini yap
tırmış. Fakat bunlardan han
ımın çok pahalıya mal olduğu 
ve bazılarının da iyi olmadığı 
görüldüğünden vaz geçilmiş. 

Son günlerde kasabaya 9 
kilometre mesafede Ağlan me' 
kiinde bulunan su;•un getirtil
mesi için çalışılıyor. 

Bu su yakında getirilecek 
ve kasaba halkı susuzluktan 
kurtaralacaktır. 

Orhaneli' de eğlence mahalli 
olarak birkaç gramofonlu kah
Ye vardır. Halk bütün gününü 
burada geçirir. Kasabaya beş 
kilometre uzak olan Kocasu 
mevkii de Beycenin yegane 
mesiresidir. Tatil günleri buraya 
ıelinir, eğlenilir. 

Beyce'nin köyleri kaza mer
kezine nazaran - Yunan tara
fından istila edilmedikleri için -
daha iyidir, ve bazıları Bey
ce'den daha büyüktür. 

Köy sakinleri tamamen saf 
Türk'tür. Burada orta Asya'· ' 
dan gelen halis Türk tiplerine 
çok tesadüf olunur. Yalnız 
birbirlerine kız verdikleri için 
tca .:üple teşekkiilitı tabiiyeleri 
değişm~miştir. 

Köyler'de tarlalar'da çalışan 
çekme L urun, badem gözlü, 
azunca. narin kadınlar orta 
Asyanın yeşil, şirin ovalarında 
gezinen çadırlarda iş gören 
eski Türk kadmlarını hatırlatır. 

Beyccnin muhiti beş yüz 
kilometr~ murabbaıdır. Har-

Sağdan yukarı : Bergama 
kurtuluş bayramı 14 Fglül 
hatırası .. 

Soldan yukarı: Bergama 
kurtuluş hatırası, lrı"ikumel 
önünde Rahmi Beg nutuk 
söylerken •• 

Ortada: Bergama Serbest 
Cümlı.uriget fırkası ocağı 
idare lıegetl,. 

---w 

• . 

' 

" ' 

Sağdan aşaiıda: 30 ağustos 
Zafer bayramı intibaından: 
Af uş t1alisi Zeynelabidin B. 
ve met1ki kumandanı, di
ğer kumandanlar; vali B. in 
sağ tarafında Bitlisin çalış .. 
kan kaymakamı Orhan B. 

"' 

Solda aşağıda: F. 18 A. 2 
topçu bataryasının,kamandanı 
Ziya Begle Bitlis dağlarında 
hareket emrine amade bir 
t1azigette. 

• 
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Ödemişte 
Serbest Fırka 
Teşekkül Etti 
Ödemiş, 24 (H. M.) - Bu

rada Serbest Cümhuriyet fır
kası ocağı resmen teşekkül 
etmiştir. 

iŞi UGRUNDA ÖLEN 
BİR USTA 

Elektrik işlerile meşgul Re
cep usta bir kontak netice
si bozulan elektriği tamir eJer
ken birdenbire cereyan veril-
miş ve Recep usta kömür gibi 
olmu~ t •Jr.. Müteveffanın iki 
yavı u ;u ile bir de ailesi var
dır. Makineyi işletenler ve 
cereyanı bırakanlar hakkında 
tahkikat başlamıştır. 

mancık=~ Cökçe=a=a=ğ=7a'-
mile iki büyük nahiyesi vardır. 

Bu ıtahiyclerden başka 
elli köyü şamil bir de karakol 
merkezi vardır ki bu mıntaka-
ya Atranos • Adirnaz haval'si 
denir. 

Ahalisi çok çalışkandır. Şim· 
diye kadar iki tayyare almış
lardır. Bu seneki teberruatı 
topladıktan sonra üçüncü bir 
tayyare daha alacaklarmış. 

Muhitin dağlık olması hase
bile koyun yetiştirilir. Hele te
reyağı pek ucuzdur. En iyisi 
90 - 100 kuruştur. 

Dağlarında bir çok maden
ler varmış. Bunlardan birkaçı 
keşfolunmuş ve imtiyazı alın

mak üzere hükumete müra
caat edilmiştir. 

Ömer Cemal 

• Erzine ım Edilmezse 
~ 

Zaruret 
lf . * 

Baş Gösterecek ... · 
Erzin 11 ( H. M.) - Bu 

sene buranın tohum ihtiya
cının tehvini için emir veril
di, liste yapıldı. Doleuz 'Vagon
luk gıdaya ihtiyaç olduğu te- · 
beyyün etti. Bu mikatara 
bakılırsa Erzin halkının hepsi 
çiftçi demektir. 

Bu sene kuraklılt ve muzır 
böceklerden dolayı kışlık mah· 
sulat olmadı. Pamuk ve susam 

Adanada Yağmur 

Adana, ( H. M. ) - Cuma 

günü 

hava 

saat ondan 
bulutlanarak 

sonra 
ş.ehir 

ve civanna saatlerce yağmur 
• 

yağdı. Bilhassa Yüreğir ova-

bakımsızlık yüzünden ve ban
kanın vaktinden yardım etme
mesinden istenilen netice elde 
edilemedi. 

Murabahacılar bu yüzden aç 
kurt gibi saldırıyorlar. Çiftçi 
herşeyi satıyor. Böyle giderse 
bu şehir bu sene aç kalacak .. 
Telgrafla müracaat edildi. 

. Henüz bir netice çıkmadı. 
Halk yardım bekliyor, yardım 
ise gelmiyor. 

Urlada Yeni Fırka 
Urlada Serbest Cümhuriyet 

fırkası teşkilatı tam amile ta-

azzuv eylemiştir.· Urla halkı

nın yeni fırkaya gösterdiği 

teveccüh ve muhabbet tasav

Tecerlide 
Kuyu İçinde Bir 
Ceset Bulundu 

Tecerliden: 

( Tecerli) nahiyesine tabi 
(Endel) ve (Selimiye) karye
lerinin zaviye teşkil ettiği nok
tada bir kör kuyu içinde 
bir insan cesedinin bulundu
ğu ihbar edildi. Nahiye mü
dürü Sakip bey refakatinde 
karakol kumandanı Mehmet on
başı kumandasında miktarı 

kafi jandarma olduğu hal
de mahalJi vak'aya gitti. Tah
kikata başlandı ve maktulün 

katilleri olan Mustafa ile 
meşhur şaki İsmail on sekiz 

sında : yağmur bütün şiddetini 
göstermiş ve şose olmıyan 

yollar geçilmez bir hale gel~ 
miştir. Tatil günü olması mü~ 
nasebetile, otomobil ve kam 
yonlarla Karata~ ve civanna 

ge:ımiye giden birçok kimse· 
ler akşama şehre dönememiş-

vurun fevkindedir. Her güıı saat gibi pek cüz'i bir zaman 

yüzlerce kişi fırka merkezine zarfında derdest edildi. Mak-
tul gayri kabili teşhis bir 

ler, ancak ertesi günü etraf biraz 
kuruduktan sonra avdet etmiş-

lerdir. Birçok otomobiller de 
geceyi yolda geçirmiştir. 

Pamuk mahsulünün kısmı 

müracaatla kayıtlarını icra et-

tirmektedirler. Diyebiliriz ki Ur-

la halkının onda dokuzu Ser

best Cümhuriyet fırkası azası 

olµıuşlardır. 

Baronun Feshi Etrafında 
Mersin barosunun feshile 

yeniden intihap yapılması hak
kında avukat Hali Zaloğlu B. 

q.. .. ,.:.fından bir ~akrir verileceğiM 

azamı toplanmış olduğundan ı· mevsuk bir menbadan haber 
o kadar zarar &örmemiştir. alınmıştır. 

hale getirilmiştir. 

Cinayetin sebebi maktulün 
zevcesile münasebette bulunan 
lsmaiiin bu kadına ebediyen 
malik olmayı istemiş olması~ 
dır. Katiller Cebelibereket 
hapisanesine sevkedilmişler.dir. 

Tecerli müdürü Sakip .ve 
merkez jandarma bölük ku
mandanı Hasan beylerle ka
tillerin tutulmalan hususunda 
Mehmet onbaşının ve nefer 
Mehmedin çok hizmetleri 
&örülmüştür. 

HAFTADA 

BiR DEFA 

Ilgın' da 

COK FECi Bi R 
CiDAYET OLDU 

Kan Kurumadan Başka 
Bir Kan Daha Döküldü 

Konya, (H. M.) - Mahal .. 
linden bildirildiğine göre Ilgın 
kazasının Derbent köyünde 
&eçen hafta kanlı ve f ecİ 
bir vak'a olmuş, iki kişi kat" 
!edilmiştir. 

Bu cinayetin sebebi; muh" 
tar intihababnda halkın ara .. 
sında ihtilaf çıkması ve köy
lünün iki partiye ayrılmasıdır. 

Bundan takriben bir ay evvel 
ikiye aynlan halk arasınds 

dehşetli bir kin ve husumet 
basıl olmuş. Bu münaferet Meb .. 
met isminde zavallı bir deli .. 
kanlının ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

Mehmedin katilleri olan meı• 
kür köyden beş kişi geçen· 
(erde Akşehir adliyesinde onat 
ıene ağır hapse mahkum edil .. 
mişlerdir. 

Nihayet geçen hafta bit 
cuma günü, öğle namazında.il 

çıkıldıktan sonra mesele gene 
ortaya atılmış ve tarafeyn bir" 
birlerine girmişlerdir. 

Bu kanlı arbedede katip 
Ahmet ve yağcı oğlu Mehmet 
efendiler feci bir ıekilde öl .. 
dürülmüşlerdir . 

Cinayetin failleri olan oıı 
iki kişi tevkif edilmiş, kaz' 
merkezine getirilerek bapsedil" 
mişlerdir. Haklarında tahkikat• 
devam olunmaktadır. 

Bir tane daha : 
Bu kanlı vak'adan iki giiJı 

sonra ayni köyden Mustafıı 
isminde bir genç daha kat1t" 
dilmiştir. 

Kon yada 
, 

Yeni Fırkanın F aaliyetl 
Konyadan yazılıyor: 
Serbest Cumhuriyet fırka!~ 

muvakkat merkez ocağı heyeti 
faaliyetini teşdit, etmekte fırlı' 
teşkilabm tevsie çalışmaktadıt• 
Şimdiye kadar kaydolunaı>' 
ların miktarı (2000) i geçmiştif· 
müracaatlar tevali etmektedit• 

Merkez ocağı içtimaJarıfJl 
doktor operatör Mutısiıl 
Faik beyin istasyon caddt' 
ıindeki (37) numaralı banesiıt' 
de aktetmektedir. Birçok b•' 
nımlar fırkaya girmek için JJJiY 
racaatta bulunmuşlardır. 

Halk Fırkasında 
Haber aldığımıza göre C. ... ·ııe 

H. fırkası kaza mutcmetlıi1 

hergün mülhakattan istifaıııJ' 
meler gelmektedir. . 

. ti' 
C. H. Fırkası belediye ıtJ •1 

babatı için namzetlerini tesb'. 
etmiştir. Bunlar arasında rrıe~ 
lekclin münevver tabakası 
mensup hanımlar da vardır· ~ 

İntihabatın, mahallatan ~0,; 
o)masından Teşrinin bir1

" ıs' 
haftasının sonuna kadar de"' 
edeceği zannedilmektedir· 
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Kari Gözile Ş~ri~izde~ ·~a~r Fu~olculan1~K-a_d_ı_n~V-e-K~al-p~i-şl_e_r_i~ 
.Gördüklerimiz Nekadar Para Alıyorlar?. 

B 1 ~ A M ELE Oyun İçin Ne Düşünüyorlar? 
ŞIKA YET EDiYOR.. - - - -· 

\ 
1 Kızlar Ne Kadar Okumalıdir? 
Okuyan Kadınla Oku
mıyanın Farkı Nedir? 

Ben bir tUtUn amelulyira. Mütee•· 

ıir olduium bb· fey vardn : lı kan!.lnu 

6 • 7 senedir mecJi.teıa çıkmadı; bek

liyorum. Amele pnde 10 - 11 •aat 
Ç•lıtıyor! .. 

Betilctq AbbHağa Vellefendl 52 

HASAN 

MÜBADiLLERiN HAKKI 
NE OLACAK? 

"Muhacir mlilnıdUJerdealm. 6 ıen ev• 

Ye) bana verilen evin Rıım sahibi Yunan 

ltlllfı muctblnc., timdi elini iıtiyor. Ben 

•e olacağıaı.n 

Mübadillerden Renu.l 

SON POSTA - HükQmet nezdinde 
hakkınızı Aramaktan vazıeçmeyinlz. 

CEZA İÇİN BAHANE MI 
A R 1 Y O R L A R ? .. 
" Dükklnımda kullanmadıf'am battal 

l>lr terazi için belediye memurlan ben• 

den ceza alıyorbr. Ce.u kesmek için 

hali bahane ml anyacaklar 7 •• 
Halıcıoilunda manaw Salih 

Son Po•ta - Bu nevi ttklyeUer 81k 

•ılı: oluyor. Şiddet?e uatan dikkati celbe 

lllıum ıörüyoruı. 

BEŞİKTAŞ CAMİİNİN 
MAHFİLİNDEKİ EŞYA 
HAYRAT MIDIR? .. 
Bc.şiktaf caıniinln mahfilinde bu-

tun•ıı kıymetli eşyanın husuıt yerlerde 

kullanıhukta olduğu haber verilmekte

dir, Nazan dikkati celbederlL 

Biz LİSE MEZUNU DE
~ILMIYIZ 

BiL!er orta ır. ~ktcp muunuyu:&. Tica

ret mekte.ı-lnln 1rüksek lu&mına kayt 

ve, kabul ecllldık. Maksııdımıx bu kısmı 
~ltirdiktcn soma lli kısmı takip etmektir. 

Fakat 4li ln•ma münhaslrcn Jlıe me
tuını l.abul ediyorlar. Halbuki bls orta 
n•cktcptcn rpaada Uç aene yiikaek 

lu9mıd:ıı okuduk. Bin nlçiD lise me

ıuuu addetı.\lyorlar7 Ve neden bizim 

ta.u:.ıdm yanm kalmuına sebebiyet 

••riyorlar? Adre. 'Ve laııuı mahfuzdur. 
4. 

POSTA MÜDÜRİYETiNiN 
NAZARI DIKKA TiNE 
Cebelibereket poıtanui vuatuile 

rltaekt~ olan ıuetelerfn ıeçlkmekte 

olciutu anlatılmaktadn. Sebebini• tah

~bd rica ede.riz. 

CEVAPLARIMIZ 
Ankarada Macit CeW Beye 

lbaıuef, Gul lh. nln bahnameleri 

~rada oldufu ıibi, lnnlrde ve lsta.ı
'-"1da da, iyi bir tekilde tevzi ecllleme

'111ltUr. Bizce yanlışlı'ı, tenlab yapan

l~n bu gibi işlere alıtkın olmamalann• 

dan ileri ıelmfttlr. 

•• 
Ko11ya lisulnde bir talabemlze -

Şiklyethıhl yaımak; aleyl·lıılzde bir 

hlı uyap<lsrrnak olacah, bak&nnıaa kay

lı~tn-.~nlu aebeblyet verecek. Doğ•udaa 
dotruy11 anlqmanuı mUrecr.ah ıörllrlh. 

• Maarif VekAletlnde Rahim Beye -

Son hadiut dola~.,&lle ıl)a& uğra~ ıftır. 
llaıur göriinll:r. IGtfeıı illlr nllıhaıını 
"•ha ı8nderinlz. 
~VLATLIK_A_L_J\_iA-K İSTiYOR 

Annem babam ui, fakat hea a1ı:

~ilrn11 ıe.rlcvh.llı yirmi lkbıcl hakiki 
ha)';ıt hlkiy~nizdcki yıvruc .. fm evllt 
~t~k istiyorum. 

Avusturya - T-iırk tütün tl•keilnde ı 
O•m:ın Nuri 

Geçen Pazar ıtadyomda 
F enerbahçeye karşı3-2 mağliip 
olan Macar ID Ker takımı 

oyuncuları maçın neticesinden 
memnun görünmüyorlar. Kendi-
lerile konuşmıya gittiğim za
man yüzlerinde, hallerinde du 
ademi memnuniyetin her işa

reti vardı. 
Yalnız bu ademi memnu· 

niyet mağlup olmaktan ziyade 

galip gelindiği takdirde kaza

nılacak mükifatm kaybedil
miş olmasile de alakadar bir 
hoşnutsuzluktu. 

Malum ya! Profesyonel ta
kımlarda behemehal kazanmak 

a-ayreli şeref ve spor izzeti 
nefainin veriiği bir histen 
ziyade, her gallb1ydte oyun
culara dağıtılan mükafatı nak
diyenin verdiği bir gayrettir. 

Bu itibarla bir prof esyoİıel 
takım Lariçte uğradığı mağlü
biyetlerden b!r taraflı mütees
sir olur; o da ber galibiyette 
takımdakilere dağılan müka
fatı alamamak teessürüdür. 

Halbuki kendi memleketle
rinde mağlüp olmamıya çok 
gayret ederlet. Sebebi de 
mütevali m~p-liibiyetlerle kre
disi düşen profesyonel takımlar 
maç angrjmanlarını kolaylıkla 

bulamazlar. 
Sık sık maç yapamıyan ta

kımlar da oyuncularına kafi 
para veremezler. 

Fenerbahçe'ye yenilen Macar 
takımı oyuncu· a mm maaşlanm 
ve her maçta ( prim ) olarak 
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Arsen Lüpt'"n'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAT GELİYOR 
P..«ul cliişiinüycrdu: 
··n h· ertrnncfü• Katerinin böyle 

ll' d:lvetc ic.abet ede· 
:~klcri muhr.kkak. Zira, o!llar 
Qe • 
t nun himayem olmadan şa-
ı:da. kalmıya cesaret edemez-

!', Öyleyse yandık.,, 
..._ .. Raul, teneffüs müşkül4tına 
t .illıen, çok yorgun olduiİU 
çın biraz uyuklar gibi oldu. 

Sonra yerinde ağır ağır süw 
rünmiye başladı. Hep seslerin 
geldiği tarafa doğrn gidiyordu. 

Fakat bu hareket çok güç 
ve çok yorucu idi. Bir santi-
metre ilerliyebilmek için epey 
vakit sarfetmek lazımdı. 

Bedenini sa!'an bağlara gelin
ce, bunların gev~ediği yokh'r. 

Akşamın saat altısına doğ-

aldıklan milkif atlan merak 
ettim, sordum. 

Macar oyuncuların maaşlan 
her ay 300 (Pengö) dür. Yani 
bizim paramızla takriben 120 
lira eder. 

Bundan fazla; her oynadık
lan maç için (Start) parası 
namile 8 ( Pengü) alıyorlar. 
Oyuna iştirak etmiyen ihtiyat
lara bu para verilmiyor. 

Takım galip gelirse; (24) 
pengii, yani bizim paramızla 

Bir tarafta Avusturyalıları, 
diğerinde de Macarları gö
riigorsunuz. Enstantane resim 
son maçtan alınmış bir inti• 
hailır. Ortada misafirlerimi
zin beynelmilel miisabaka
l~da defatle teferrüt eden 
oyuncuları ( Lütz) dür. 
ıen tahlil hissi bu insanlarda 
kalkmışbr. Onlar daha ziyade 
birer futbol makinesi olmuş
lardır. Oyun haricindeki müli
hazalardan bıkmış, iJna getir
miş adamlar •. 

Bakalım bu cuma Macarlar 
galibiyet mükifatım kazana
bilecekler mi ? 

E. Ş. 

Kataloklar T Ü r k ç e 
Olmalı 

d. lnı ~ lra. Berabere kalırlana Memleketimizde makine allt 
(12) pengü ahyorla. Ye edevatı satan acenteler 

İşte pazar günü Fenerlilere bunların istimal suretini göste
mağlup olan Macar takımının rir kataloklan ecnbi lisanile 

Bu iki suale birden cevap l Kadın bir köle gibi evinin, 
verebilmek için bir vak'a an- çocuklarının esiri. Kocasının 
!atacağım. O zaman bu sualle- kazandığı ve sadaka gibi önüne 
rin cevabı kendiliğinden mey
dana çıkar. 

Tanıdığım iki aile var. Bun
ların ikisi de muallim ailesi. 
Aralannda yalnız bir fark var. 
Birinci ailede kadın da mual
lim. ikincisinde kadın evine 
bakabilmekten başka bir şey 
bilmiyor. Birinci ailede tam 
bir müsavat, tam bir geçinme 
ve anlaşma var. Ne kadın 

erkeği ezmek ne de erkek 
kadına hakim olmak istiyor. 

Aralannda ne para ne de 
iş gürültüsü var. ikinci ailenin 
gidişi bundan büsbütün farklı. 

attığı para ile evini geçindir
miye uğraşıyor. 

Kocasından hiçbir hak, hiç 
birşey istiyemiyor. Kocasmm 
bütün arzularını, bütün emir
lerini yerine getırmiye rnaiıkftm. 
Ne şikayet etmek, ne de bir 
söz söylemek için kendisine 
bak verilmemiş. Başım öni.ine 
eymiş mütevekkilane, durma
dan, bütün haklarından mah
rum çalışıyor. Eğer bu ikinci 
ailenin ''aziyeti size hoş 
görünüyorsa o zaman isterseniz 
okumdyabilirsiniz. 

Hanım Teyze 

Muhtelif Bluz Ve Etekler J 

Modelimizdeki blfı.zlui Buna krepdöıin veya krepbirma
mndan kendiniz de evde yapabilirsiniz. Albndau güzel bir 
blü.z görünen bir tayy&r veya pardesünün yapacağı tesir 
bü:Jbütün başkadır. Eteklerin hatJan da bliulerin hatlarına 
uygun olacak tekilde yapılmışh.r Etekler için herhangi bil' yün
ili kumaş kullanabllirsiniz. 

Eskişehirde I Kadın Ve Erkek 
neşretmektedirler. Halk bun

beher oyuncusu 24 der (penpf lardan istifade edememektedir. 
kaybettiler. Kazansaydılar do- Halkın verdiği paralar boşa 
kuzar lira alacaklardı: teessür- gitmemek için bunlann Türkçe B K 
Ierinin ilk safhası bu müka- neşredilmesi için teşebbüsler Fırka Hayah Hararetle İr atip aranıyor 
fatı nakdiye meselesinden bşh· vapılacaktır. Devan1 Ediyor. ---

d · · · 18 eylül 19~0 perşembe Hesap bilir, makine ile 
yor ve sonra te ncen ıne ıne L i m a n Ş j r k e t i n i n 
sporda kaybetmek teessürüne I günü Galip B. taraft~dan yapı- düzgün ifadeli yazı yazar, orta 
kadar vanyor. Fevkalade ç t i m a ı lan Serbest Cümhuriyet fırkası veya ili tahsil görmüş, kem 

Halbuki amatör takımlarda İstanbul limanı yükleme ve sevinçle karşılandı. Halk g5sterebilir, tecrübeli genç hir 
ilk teessür alevi, kulüp namına boşaltma şirketinin bugün he- eksetiyetle S6rbest Cümhu- ' k d 1 .. ih•· . f k ft Halk a ın veya erKcge .ıyaç 
duyulan, kulübün mazisi, ~erefi yeti umumiyesi fevkalade bir r yet ır ası tara an . . çal k 

Y toplantı yapıyor; bu toplantıda fırl:cası rey kazanamıyacağım vardır. Şu:ıdıye kadar ıştı -
namına hissedilen acı ile baş- şirketin ismi değiştirilecek ve anlayınca sokaklarda otomobil lan yerleri ve aldıklan vesi
lar ve para bahsi onların his müddeti bitmiş olan meclisi gezdirtti, mahalle aralarında kaları bildirmeleri la~ ımdır. 
ilemlerinde yaşamaz. idare azalan intihap edilecektir. · · Hali f k · · (reyimzı : ır asma vennız Mektupla (katip) ismi altında 
C G ·· k ·· O J • T aksi takdirde yay:m gidersinfa) 

uma un u yan çın ı·careti· Harı·cı· '-. e d' b w M" gazetemize yazılması. J diye müna ı agırlb. una-

Ne Düşiinüyorlar? Rapor t o·· r 1 u·· gv u·· diler halkın ehemrr.ayet ver-
Macarlar pazar günkü oyun mediğini görünce kızıyorlardı. _ TAKVİM =: 

için uyenildik" demekle iktifa İstanbul ticareti hariciye Halk aldırış etmiyor, Ser- Gün 30 25 _ Eylül _ ;930 Hıur 143 
ediyorlar. Sebeplerini tahlile bürosu raportörlüğüne eski best Cümhuriyet fo·kasına rey 1 Arabi R\Ami 

zahmet eden kimse yok... Emniyeti umumiye şube mü- veriyor ve şöyle söylüyorlardı: 2-Cemaıieleveı-ı:us 12 - EyliU - 1346 

Cuma oyunu için sorunca: dürlerinden Hasan Zeki bey Yedi senedenberi Halk fır- Valnt·Ez.ani·Vaıall Vaı.ıt-Eı.aııl-Va.ıt1 

- "Yeneceğiz!,, diyorlar. tayin edilmiştir. Diğer üç ra- kasının yaptığı işler meydanda. Güneş i H.·t'21 s.49 
Yine sebe-pler soruluyor, portör de tayin edilmek 1 Yaşasın Serbest Cümhuriyet Öile .s.59 l2. 6 

düşünceleri anlaşılamıyor. Esa- üzeredir. fırkası. kindi 
9
'
25 

JUi 

Alqan: il~.- rll, 1 

Y at11 ' ı.3 ı 1~9,lt 
l#ııu 10.2 ~4 • 6 

ru, tekrar otomobilinin sesini 
duydu ve hayret etti. Düşman 
telgraf çekecek olursa, otomo
bilin görünmesi hileyi meydana 
çıkarmaz midi? 

Sabah vakti de geçti. 
Öğleyin, Raulün tahmininin 

tersine, kilisenin saati biri ça
larken, bir kadın sesi yükseldi: 

·- Raul, Raul. .. 
Bu, Katerinin sesidi. 
Arkasından Bertrandm da 

sesi yükseldi: 
- Raul, Raul.. . 
Raul de, yer altında, iki 

kız kardeşin isimlerini mırıldan
dı ama, ne fayda? 

. ~ 
Kadınlar gene bağrıyorlar 

ve gittikçe uzaklaşıyorlardı. 
Yeniden ortalığa süküt 

bastı. 

- 12 -
AKIBETE DOGRU 

Raul diişünüyordu: 
"Yanılmı,ım. Paristen kızlan 

telgrafla çağırmadılar. Kaybol
duğumu anlıyarak beni arıyor
lar.,, 

Raulün ümitleri arttı. Ka
dınların aramalan herhalde 
muvaffakiyetle neticelenecekti. 
Bilbasa bu işlerde mütehassıs 
olan Beşunun muvaffak olaca
ğına şüphe yoktu. 

Fakat saatler geçiyor ve 
Raulün ümitleri aıahyordu. 

Bu sefer düşünmiye ba~~adı: 
"Son günlerde Bcşunun nklı 

başında değil. Ahçı kadınla 
işi azıtmıya başladı. Belki de 
hepsi birden, benim ani bir 
r'necburiyetle hareket ettiğime 
hükmettiler, şimdi, eHerini 
kollarını bağlamışlar, beni bek
liyorlardır. ,, 

O gün de, hiçbir imdat 
gelmeden, akşam oldu. Raul, 
vapur ve otomobil giirültüle
rinden başka hiçbir sts duy
mamışb. 

Kilisenin saati boyuna çal-

makta devam ediyordu. Gece
leyin saat Ol'U vurunca Raul 

Katerinle Bcrtandı düşündü. Ar
tık Raul tarafından hinı a:;e 
edimedih'crı için, za\'lll!lar, bu 
gece kı r ':uc!an tir tir tilri
yeccklcrc:,;i. 

Gayreti arttırdı. Bağlar es• 
kisi kadar kuvvetle sıkmıyorw 
du ve iplerin bağlı uçları da 
gevşcmi~ti. K~çablleceği men
feze ]{adar İli!rJcmek imkanı 
çoğalmıştı. Gi:..tikçe de daha 

rahat ne! es ala!Jiiivordu. Fakat 
• 1 

açlık, Rauliin belini hükmiye 
başlan:ı~l. 

(Ark:m Ya r) 



6 Sayfa SON 

• • • 
FETHi BEY KiMDiR? 

4: 
----- ------

Fethi Bey Gön.üllü Olarak, Paris'ten 
Tunus Yolu ile Trablus'a Gitti ... 

Fethi Bey Pariste iken, İs- bilen Mahmut Şevket, muka- bir teklifte bulundu: Trablusa 
tanbol'da Hakkı Paşa sadra- 'Vemetin ve müdafaanın aler gönüllü olarak gitmek isti· 
zam olmuştu. . hinde idi, en küçük bir mu· yordu. 

Bir sonbahar günü, lstan- vaffakiyet bile ümit etmiyor- Fethi Beyin Trablusa gön-
bul' da, kara bir haber bomba du. Neticesini evvelden gayet d il fik b 

b t1 d f l 1 T b-
er· mesi · ri, ütün cemiyet 

gi i pa a ı: ta yan ar ara iyi tahmin ettiği bir sergüzeşte 
lusu işgal ettiler. atılmak istemedL ve bükümet mahafilinde büyült 

Ordunun vaziyetini, Trab- Fakat, halk, ordu galeyanda bir memnuniyetle kuşılandı. 
lustaki halimizi bilmiyen halkta idi, hükumetin icap eden ted- Herhangi bir muvaffakiyet 
büyük bir galeyan ve harp birleri almış olmaması birinci ümidi olmamakla beraber, 
arzusu uyandı. Matbuat ta kolordu zabitleri arasındaki Trablusta vaziyeti Fethi Beyden 
bu mücadele temayüllerini h 1 daha iyı· idare edecek hı·ç oşnutsuz uğu arttırdı .. 
teşvik eder surette, "ebedi Mahmut Şevket, Istanbul kimese olmadığı kanaati 
düşmanımız ltalyanlar,, tabiri.le vardı: 
şiddetli neşriyatta bulunuyordu. kıtaatmı teftiş etti ve zabitlere 

Halbuki, Mahmut Şevket, Trablustaki vaziyeti anlath, " Bu işi olsa olsa Fethi 
Trablusta bulunan kolo!dunun İtalyanlarla harp etmemizin idare eder.,, dediler. 
mühim bir kısmını yemene imkansızlığını izah etti. Mahmut Şevket Paşa muva-
sevketmişti. Yalnız denizde Pariste bulunan Fethi Bey. fakatini bildirdi ve Fethi Bey 
değiJ, karada da gayet zayıf memleketin vaziyetini büyük bir derhal yola çıkb. 
bir halde bulunuyorduk. Trab- alaka ile takip ediyordu. Trab- Hatta Fethi Bey yolda iken 
lus, düşman karşısında, açık lusta veba çıktığını ve bu İtalyanlara harp ilan edilmişti. 
bir göğüsten başka bir şey uzak, bikes vatan parçasının Fethi Bey için Tr:ablusa 
değildi ve her düşman sün- büyük bir ısbrap içinde bulun· girmek te bir mesele idi. 
güsü bu göğüste derin yaralar duğunu öi:rrcıımişti. Tunus tarikile girmiye çalışb 
açacaktı. Fethi B. istanbula mektup ve muvaffak oldu. 

Bu veziyeti herkesten iyi yazdı ve Mahmut Şevket Pş. ya ( Arkası var J 
===:=.:;==~===-=====-======-= ....... -==="""""";;;..:="""""'~======...;....;......,... ____ .._. __ ....., __ .;.... __ ,.... __ .;_:m-, 

• 
ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Harp Esnasında Tür~iyeyi Rüşvetle 
Satın Almak istemişler ... 

Yapılan Sulh Teklifleri Ciddi Değil Mi İdi ? ... 
------

Reis, bugünkü celseyi tak- üzerine ( Bern ) sefirini darbal 
rirdcki yedinci sual ile açmıştı. buraya çağırdım ve kendisin-

on Posta'nın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 

! ıl 
Soldan 

Aşağı: 
1 - Satıta çıkanlan (7) 
2 - işaret kelimesi (2) teeHÜI' 

nidası (2) 
3 - Simitte bulunur (4) proje 

(4) 
4 - Caka (3) isim (3) 
5 - Askeri rütbe {7) 
6 - Kalın kumaş (3) 
7 - Vapurlarda bulunur (7) 
8 - Vermk (3) Erkek ismi (3) 
9 - Güç olmıyan (5) yüz geri 

kaçmak (S) 
10 - Nota (2) Kamer (2) 
11 - Son (7) 

Sinema 

Andre 

Geçen sene F ra.nsız tiyatro· 
sunda Piyera ile beraber bir-
çok temsiller veren bu genç 
ve kıymetli san'atkar münev-
verlerin muhitinde büyük bir 
alaka uy~ndırmış ve burada 
bulunduğu müddetçe perestiş
karlarmm haklı takdirlerine 
mazhar olmuştu. 

San'ntkarm sahnedeki kud
retinden istifade ederek onu 
sesli filimde çalıştırmak istiyen 
Metro Goldvb Mayer şirketi 
, . t k' . __ , nns e ı a1.uuarı vasıtasile Lü· 

Eylül ~6 

Sütunu 

geyi angaje etmiş ve Holivula 
göndermiştir. Bu Fransız aktö
rü Jetta Gudalle Holivutta 
sesli ve sözlü bir filim çevir
miştir. Filmin Fransızca ve 
İn~ilizce kritikleri harikulade-

d ir. Jetta Gudalin kim oldugunu 
söylemiye hacet var mı bil
miyoruz ... 

Maamafih karilerimizin ha
fızi!ların:ı bu gfü:el kadını ha
brlamaları içın bir parça yar· 
dım eclelim. Jetta Gudal; geçen 

sene Opera sinemasında reji
sör F red NibloLun çevirdiğ" 
Aşk Zambağı filminde Vil-

yam Boytla oynamış ve çok 
muvaffak olmuş hir san'at
kardır. 

Bu sualde, harp seneleri i- den şifal.i izahat aldım. Sefi
çinde düşmaruar tarafından rimiz bana dedi ki: 
hükfımetimize yapılan sulh " Bu teklif hiç ciddi de
tekJiflerinin reddedildiğinden [ ğildir. Bundan maksat, rüş
bahsolunuyor ve ' 1bilhassa Rus- vet mukabilinde Türkiyeyi satın 
yanın mağlübiyetindcn sonra almakbr. Çünkü bana bu tek
yapılan sulh tekliflerinin hn- lifi yapbktan sonra §ahsıma 
ikümet wafmdan reddedilmesi mahsus olarak bir takım da 
bugünkü meş'um ve feci ne- tuhaf vaitlerde bulundu. Bu 
ticenin husulüne :ıı:ebep olduğu" vaziyet karşısında eğer teklifi 
iddia ediliyordu. yapan adamın yaşı müsait ol-

murahhasımız Muhtar Beye, 
sulh meselesine dair gö~mek 
istediğini söylemiş.. Muhtar 
Bey de bunu derhal hükiımete 
bildirmİf, fakat hükümet ver-
diği cevapta İngiliı: murabhasile 1 
görüşmemesini bildirmişti. ._ BORSA J 

Sabık Hariciye nazın Ah- saydı ken lisini tokatbyacaktım. 
met Nesimi Bey ~ugün daha Sadece kovmakla iktifa ettim." 
sakindi ve bu suale verdiği Ahmet Nesimi bey biraz 
cevap hayli uzun oldu. Sabık düşiindü ve izahatına şöyle 
nazır, etrafına bir göz gezdir- devam etti: 
dikten sonra söze şööyle baş- - Mesele müttt-fiklerimiz 
lndı : kartı sadakat gibi mühim bir 

- Hariciye nazırlığında bu· İfİ alakadar ediyordu. Böyle 
lunduğum zaman hiçbir itilaf bir meselede bir takam gayri 
hükumeti tarafından böyle bir resmi adamlann söderini din
sulh teklifi karşısında kalma- Üyerek müzakerata girişme
dım. Umumi harp esnasında nin hiçte caiz olamıyacağını 
lsviçre, birçok §Üpheli adam- tabii takdir edersiniz. Rusların 
ların faaliyet sahnesi haline mağlübiyetinden sonra harp 
gelmişti. Bu adamlar ekseri- esirlerinin vaziyetleri hakkında 
yetle gerek Almanlara, gerekse İngiliz murahlıaslarile ( Bcm ) 
lngil!:ılere casusluk ederek tchrinde müzakere cereyan edi
para kazanmak yolunu tutmUf· yordu. 
lardı. Buradaki İngiliz murahhas-

G azctderd c, TürWycnin fs. lanndan biri, bizim oradaki 
viçreye hususi memurlar gön
derip münferit sulh tckli!in
dP. bulunduğu, yahut Türkiye 
namına hareket eden bazı 
kimselerin itilaf devletlerile 
sulh müzakerelerine giriştiği 
ve bu müzakerelerin bitmek 
üzre olduğu hakkında haberler 
intişar etmiştir. Halbuki bu 
haberler tamamen yalandır, 
uydurmadır. 

Hal Ve Tiyatro Meselesi 
Belediye hesabma hal ve 

tiyatro inşa edecek olan şirket 
dün belediyeye müracaat et
miştir. Kendisine derhal planı 
hazırlaması bildirilmiştir. Bu 
suretle bu iş için ek.lifname 
~erenlerin miktan on müesse
seye bcliğ olmuştur. Şirket 
planlan bir hafta içinde bele
diyeye verecektir. 

Sabık Hariciye nazın bun
lan söyledikteu sonra bilhassa 
ıu noktayı ehemmiyetle ilave 
etti: 

- Fevkalide mühim bir 
zaruret olmadıkça münferit 
sulh teşebbüsüne girişmek çok 
müşkül ve çok tehlikelidir. 

Ahmet Ncsimi Beyin bu iza
hab karşısmda bütün arkadaş· 
lar adeta kulak kesilmişlerdi, 
~züuü hiç kesmeden merakla 
dinliyorlardı. 

Fakat ben, bu uzun cevap 
ailsileainin birbiri üstüne yığılan 
cümleleri arasında bazı haki
katler seçmiye ça;,şıyor ve 
batta seç.er gibi de oluyordum. 

Sabık nuır, fU ifadeleri 
arasında '4 müttefiklere karşı 

sedakat,. meselesinden bahse
diyor. Ben kendi kendime ı 
"Y okaa. dedim, münferit sulh 
itinde sedakat denilen perinin 
hurbanı mı olduk? n 

( Arkası var 1 

Bir Belediye 
Aza Namzedi 

Darülbedayi miidlirü Suphi 
B. Halk fırkası tarafından şe
hir meclisi azalığına namzet 
gösterilmiştir. 

Suphi B. ~mur olduğun
dan ıintihabı kazanırsa Darül
bedayi ıuüdürlüğilnden istifa 
mecburiyetindedir. İşte, bu şüpheli adamlardan 

muhtelif taıihlerde münferit 
sulh yapmamız hakkında iki 
tav<ı;.ı$ut tckli.i habrhyorum. 

Bunlar~an biri nazarı dikkt:.
timi celbetmişti. Çünkü bir 
maliye mütehassısı (Bern) sefi
rimize müracaat ederek, Sadra~ 
zum paşaya mahsus olmak 
üzere bazı şeraitle tavassut 
teklifinde bulunmuştu bunun 

Etibba muhadenet ve 
taavün cemiyetinden: 

Öııünıüzdeki cuma günü Gaat on 
buçukta aylık içtimaı uuıumi aktedile
:eeğinden azayı kira.mm Türk ocağına 
teşrifleri rica olunur. 

fstanl>ul 24 Eylül 1930 
- Kapanan fiatlar -

NUKUT 

Kurut Kuruş 

1 Altın 914,- 20 Len 31,-
1 Mecidiye 59,- 1 Florin 82,SO 
'l Bankoııot 240,:50 20 Koroa 124,-
1 İstczUa 1032,- lAYllsturya ıl SO,-
l Dolar 2111_ 1 Pueta 24,S(I 

20 Fransız fr. 167,25 1 Mark 50,2S 
20 Ur .. t 219,- 1 ZloU 22,-

20 B ı~ıı. L t Pengo 37,SO 
C .,...a n, 116,- 20 Ley 25,-,-

21> Drahmi 55,- 20 Dinar 11;ıs 
ıo lniı;re fr. 820,- ı Çemove~ 

ÇEK 
Kunlf Ad~ S:ı 

1 !sterlin 1030,-
1 Çcrnaveç 1088,- 1 T.l- Floria1,t 7,SO 

20 Ley 19,- ı " " 
Adet Sa. 1 " ŞUinAv.3,34,-, 

l T .L.Dolar 0,'7 2:Z 
1 11 11 Fr.fr.12,0,t,SO 1 " ., Pe:r.eta 4,37.Stl 
1 11 11 Liret 9,01,SO 1 " 11 Mark 11'8,25 
1 ,, ,, B.fr. !1,stSO 

D h 
1 ,, ., ZloU 4,20,-

1 ıı ,, ra mi 36,40 
1 11 ,, la. lr. 2,43,75 1 ,, ,, Pengo ,-,-
1 ,, 11 Leva 65,30 1 11 11 Dinar -,-

.................. ~~~~ ~....,.~---
Belediyenin Kambiyo 

ihtiyacı 
Belediye bu sene içinde 

itfajye için dört motopomp 
alacaktır. 

Belediye bunun için lazım 

Anclre Lüge Ve jetta Gudal •• 

u akşam MELEK sinemasınd 
Geçen sene Madam Pierrat ile alkıtladığımız komedi 

Fransez artistlerinden ( A N D R E L U G U ET) i 

YEŞİL HAYAL 
filiminde takdim edecektir 

M~tro - GoldW1/D • Mayer tarafından tertip edilmiş tekmili 
FRANSIZCA S Ô Z L 0 bir filimdir 

olan hambiyo mi.!saadesini Da- ,... 
hiliyeden istemiş, orası da 
kambiyoya ih iyaç gösteren 

ilaveten : F O X N E W S halihazır sesli ve söilü dünya 
havadisleri 

~ler için bir liste talep et
miştir. 

Deniz Gezintisi 
Eyüp fukarsperver cemiyeti 

menfaatine 25 eylül peşembe 
saat 18 de Seyrisefainin Ka
lamış vapuru Köprüden kal
kacakbr. 

- Muhtelif eğlenceler, 
2 - Mükemmel ve mutedil 

büfe. Biletler vapurda satl
maktadır. 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 

35, muayene sabahtaı akşama 
l:.rdar 

ŞEFKAT 
HENRY BAT AILLE'ın rneş· 
lıur piye!.inden muktebes 
tekmili Fı-ansızca sözlü ve 

kbzıill!m:I şarkılı bir filimdir _ .. 

Anr.doluhisan Kfiçüksu mesireaindc 
26 eylül cuma günü 16 da ınilli 

orta oyunu heyeti teınsi'iyesi 

FERHAT iLE ŞiRiN 
Tarihi oyun mevldi tcma~aya 

konacnltbr. Geçen hafta maha
lefeti hava do1ayısile tehir edilen 
bu oyun yağmur yağmadığı s t
rette muhakkak oynanacaktır. 

Viktor Haçikyan H. ve M. B. 
tarafından (Zeybek rakıslan) 

AŞK . VALSi 

' ' VILLİ FRiTSCH ve LiLLlAN 
,HARVEY 

tarafından 1 
Mevsimin en büyük Viyana opertl 

Pek ynkındn 
EL HAMRA Sinemasınd• 





HA·SAN 
Ecza deposıı müstahzarah 

Pari•, Loodra, Roma ve Avrupanın büyük tehirlerinde en 
büyük mükifab ve albn madalya ve . n~şanları diploma
larla musaddak birinciliği ihru etmıştır. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, sinir, 
Yerem, ademi iktidar, tasaHubü ferayin, belgevşeklij'i 
hutahklanna nafidir, şişesi 60 kuruş. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai san'at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve merr.lekeHmizin. 
en büyük zevata Hasan kolonyası istimal etmektedır. 
~l 10 ve 200 kuruşluk şişelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkla· 
nnda istimal edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok· 
kalık şişelerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. İnci gibi parlatır. Çürü
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılarını, nezlelerini 

keser. 

Hasan sürmesi 
Gözlere mukavemetsuz bir cazibe ve füsun ika e· 
der. Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeliğ~ hasebile büyük 
bir rağbet kazanmaktadır. Adedı 25 kuruştur. 

Halis balık yağı 
Norveçyanın halis Morina balığmın baş mahsulüdür. 
İçmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk gayet 
temiz ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahtakurusu , sinek , sivrisinek , pire , güve ve 
salı- başarab yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

Zarafetle İstifad~yi Mezcediniz 
Cihanşumul bir şöhreti haiz 

MANDELBERG 
arka müflonlu yeya müflonsuz (yün astarlu) 

en mükemmel empermeabilize 

PARDESÜLERİ 
İle kadın ve _çocuklara mahsus PALTO, 
MUŞAMBA ve KOSTÜMLERiN en 

müntahap çeşitleri 
Yalnız 

Galata'da Karaköydc Börekçi fırını itti· 
salindeki mahallebicinin üstünde 

Ekselsior 
Büyük elbise fabrikasıcda bulunur. 
Hanımlara mahsus muhtelif renklerde 

deri taklidi ve Po de Peş 

Trençkotlar ve Muşambaların 
En müntaha çqitleri diıibİ vardır. 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

İNGİLIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyah!-t et.melidirler. 

TURKIYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma· 
lıdar. 
Tel. B. 3126. Galata Rıh

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

bileti verilir. 

SON ~posTA Eylül 26 

ı~----------------------------------..------------~ ~ 
._v_AP_URLAR __ .... Macar ziraat makineleri fabrikası 

Seyrisefain 
Merkez acentesi :Galata köprü 
bqında Beyoğlu 2362. Şube 1 

acen tesi : Sirkeci' de Mühürdar i 
zade hanı altında Tel. lat. 2740 

lskenderiye sür' at 
postası ı 

(Eğe) vapuru 26 Eylül 
cuma 10 da Galata 
rahbmından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e vanr ve 
İzmir' den saaat J 2de kalkarak 
pazartesi saat 10 da İskende 
riye'ye varacak ve çarşamba 
İsken deriye' den kalkarak 
İzmir' e uğrıyarak İstanbur a 
12 de gelecektir. 
İSKDNDERİYEDEN ak-

tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. --------

Mudanya Postaan 
İdare rıhtımından saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşamba 
Mudanya'ya, pazar günleri 
Mudanya'ya uğrayarak Gem-

Jiğe gider ve gelirler. 

alova p 
lij ve ka -
lıcalaniçi 

umapo 
taları 

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

YAWVADAN 
S, D, 
5,15 

s, o, 
18 

S, D. 
19 

Yolcuların bilhassa Plaj
lardan azami surette istifa
desini temin için saat ( t 3, 15) 
de bir posta yapılmıştır. Bu 
posta Köprü.den bareketl6 
doğru yalova'ya (15,25) de 
varır ve Yalova'dan (19,45) 
de kalkarak Köprüye 
(21,55) de gelir. 

Yelkenci Vapurları 
KARADENİZ POST ASI 

Anadolu vap[;filı27 

CUMARTESİ 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtammdan hareketi~ (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Vakfıkebir 
Trabzonn iskelelerine arimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçm Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

Y clkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

Vat vapuru an 11 Eyıru 

Çarşamba 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhbmından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) ye gide
cektir. 

Tafsilat ıçm Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin acen• 
teline müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 
Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 

latanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No •. lar Telgraf: Hoferton İstanbul 

Şubeleri: Adana, İzmir Türkiyenin her şehrinde 

Adapazan, Manisa acenteleri vardır. 

Bilumum alalı ziraige9i en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 
lstanbul 4 üncü icra memurlu

tundan: 
Açık arttınna ile paraya çev

rilecek gayri mer.kulün ne olduğu 
ve Gayri m .. mkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağa, numa• 
rası: 

Hüsüyin ağa elyevm Molla Fe
nari Ma. Çarı;ıkapı Tavukpaza· 
nnda Medrese çıkmazı ve cami
şerif sokaklannda (2,2, M. 4.4 
M. ve C. 3, 4, 6 No,) Eski 2, 4 , 
yeni 4 • 6, 3, 5, 2 4 • 3 Numara
larla murakkam gayrimenkulattan 
medrese S. kayden iki bap hane 
ve havuzlu bahçe ıo .. ooo lira ve 
cami S. maa Bahçe han 4()00 lira 
kıymetindedir. 

Ali ticaret mektebi 
müdürlüğünden: . 

1 Mektebin himayesi albnda ( Ticaret ve Bankacılık gece 

Arttırmanm yapılacağı yer: gün, 
saat: İstımbul 4 üncü icra dairesi 
16 / 10 / 930 T. S. 14 ili 16 ya 
kadar. . 

1 - işbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 4 / 10 I 930 tari
hinden itibaren 93{) I 281 numara 
ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasıııda herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı ola nlardan fazla mallı· 
mat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 930 281 dosya nu ma
rasi l~ nıcmuri} ctimize müracaat 
etmel'dir. 

2 - Arttırmaya işrirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Haldan tapu sicili ile sa-"' . bıt olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alikadararun ve irtifak hakla 
sahiplerin.in bu haklarım ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
lannı işbu ilin tarihinden itiba
ren. yirmi gün içinde evrakı 
müsbitderile birlikte meınuriye· 
timize bildirmeleri icap eder alui 
halde hakları tapu sicillile sabit 
olmıyanfar satış bedelinin paylaş
masında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttır· 
maya İştirak edenler artbrma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malu
mah ahmş bunları tamamen ka~ul 
etmİi ad ve itibar olunurlar. Uı
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli 2amanmda verilmezse gayri 
menkul ikinci bir arttırma ile sa. 
tıhr ve bedel farkı mahrum 
kalınan yüzde bcs. faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal· 
nıaksızın memuriyetinıitce alıcıdan 
tahsil olunur, beş No. lı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağmldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttıranın üzerinde 
bıralcılır. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma gr-ri bırakılır alıcı taah· 
bütJerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikincj olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
satışın tarzına göre diğer tartlar. 

Müterakim vargi, Belediye, 
vakıf icaHsi müşteriye ai~. 

1 inci .artırmada Medrese çık
mazındaki 3000 L. ve camiişerif 
sokağındaki 2500 L. Talip çı.kmış
br. Artırma 2 incidir. 1 inci ve 
~ inci d~rece ipotek mecmuu 
7500 küsur L. tecavüz etmek Ü· 
.xere en üyade artıranın üzerinde 
bırakılacaktır. 

Yazılan ırayri mankulit yukarı~ 
da gösterilen 16 I 10 / 930 tari· 
hinde fstanbul 4 üncü icra me
murlutu odasında itbu ilin ve· 
gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur -1 Operatör Dokt"r 

dersleri ) kursu uücuda getirilmiştir. 
1 - bu kursta bankacılığı alakadar eden nazariyat ve 

teknik, banka riyaziyatı, banka muhasebesi, lisan ve diğer 
dersler göslerilecektir. 

2 - Haftada beş gün ve bugünlerde ik~şer saat ders ve
rilecektir. 

3 - Tedrisat dörder aylık devrelerde devam edecek ve 
bitirilecektir. 

4 - Bu dersler banka ve müessesatı maliyede memur olan
larla ticarethaneler memurinine, lise ve ali mek~epler talebe
sine ve bu seviyede olup ta tedrisatı takip edebilecc:klere 
hasredilecektir. 

5 - Tedrisata 1 teşrinievvel 1930 tarihinde Sulta nahın ette 
Ticaret mektebi binasında baŞJanacakbr. 

6 - Kayt için 27 eylül 930 tarihine kadar müracaat edenler 
kabul olunacaktır. 

1 - Kayt için salı günleri saat 17 buçuktan 19 a kadar 

ve perşembe günleri 18 den 19 buçuğa kadar müracaat olun
malıdır. Mektupla yapılan müracaatlar <la nazarı dikkate alına
cak ve cenap verilecektir. 

Diğer şartlar bu husuSla meşgul olan idareden öğreııilecelct.ir. 

LORDRA BilAHAHESi 
BUGÜN AÇILIYOR 

Alaturka Musiki 

Tütün inhisar idaresi 
umumi müdürlüğünden 

1000 kilo marangoz tutkalı fil marka 
2 No. 250 kilo damga kurtunu No. 1 
3 No. 1000 kilo damga kurfUDu No. 2 
4 No. 1250 kilo beyaz sabun 
Yukarıda gösterilen dört nevi eşya pazarlık suretile alınacaktır. 

Sabunun evsaf ve şeraitini diğerlerinin de numralannı görmek üırf 
taliplerin her gün ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkata akçalarile 1 T etrinievvel 930 Çarşamba günU 
Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 
~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~--~--~ 

Talebe kayt ve kabulü 
Yüksek Baytar mektebi rektör

lüğünden: 
Yüksek baytar mektebine talebe kayt ve kabulüne 1 teŞ" 

rinievvel 9JO tarihine kadar devam edilmekte olduğundan taliP 
olanların Selimiye 'de mektep rektörlüğüne müracaatlan. 

·~~~~·~~-______..,, 

Istanbul Maarif ·mü
dürlüğünden: 

. Afyonkarahisar vilayeti ilk mekteplerine muktezi def ati' 
MEMELERİ · ve cedavil idarede mevcut numune ve şartname mucibine' 

1 28-9-930 tarihine müsadif pazar gu"'nü saat 15 te mahallin'' 

· l-IAI.İL SEZAi 
~e cerrahi haıtalıkları mütehaımsı. Di- e 
Vaa )'olu Doktor Emin paşa ıokak No w · ihalesi icra edilmek üzere münakasaya konmuştur. Numune " 

• 1 

onnıin ı 
Nasuhi Diş ı 

MACUNU 
HER YERDE SATILıR 1 

şartnameyi görmek istiyenlerin idareye müracaatları ilan olun~ 

Çemberlitaşta Fikretin bahçesinde bu akşam 

MİLLİ ORTA OYUNlJ .,, 
Kiiçi.ik İ!_;mail Ef. ve kavuklu Ali 8. ve arkadaşlannın iştirak~ 

Mes•uı Müdür: Burha11ettin Al' 


