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SON POSTA Hallaa = .... ••rle ... 
SON POS1' A Helaa , .. _., -~ 
SON POSTA Helaa rnı:l lı; Hem. t.s:::i, ~. 

YENİ KABİNE 
LlsTE REislCÜMHUR HAZRETLERiNE ILDl 1A 
OKUNDU, öGLEDEN SONRA MECLiSE VERiLECEK 

Sam•IJ• merkez mutemedi ' zaoıtaya Yerilmeıerini tavsıye 
Ali B. fırka merkezinin bir ediyordu. · Samatya'cla bir kı
ta•iminden bı,.,. •ittir. l1u aım ihtiyar heyetleri Halk 
tamim, bazı ldslQerin güya fırkasından istifa ederek Serbest 
Serbest fırka ı.ır.ftan imit fırkaya geçmişlerdir. Samatya 
p.i umumi yerlerde menfi 1 semtinde bir hafta içinde iki 
vropaga;ula yaparak hadise- bini mütecaviz aza kaydolun
lere SeıMP Olcl1ıld.nm bildi- duğu hazır bulunanlara bilcli
ri,w, ....ı.. teu•lf ediline rihniftir. 

Resmi Tebliğ 

Yeni Kabinede 
Kimler Vardır?. 

Ankara, 27 (H. M.} - Yeni kabı-yl 
tqkll eden .zevabn isimleri tunlar clır: 
Bqvekll : famet Pqa 
M.lk Milliye w:klli: Mustafa Abdülhalik B. 
bıat " ı lluıtafa Şeref B. 

Maarif " : &at B. 
Adliye " : Yusuf Kemal B. 
Dahiliye vekili : $Gkril Kaya 8. 
Maliye veldlf : Saracoilu ŞGkril B. 
Hariciye nldll ı Teriik RuttB B. 
Nafta vekili : Recep 8. 
Sıhhiye vekili : Refik B. 

Bu dakikada lı.te tamamea ke.w 
kat'iyet etmlttlr. 

ıuron:11 
ikinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu 

· Bugiinün Meselelerintlen 

Rusya le Ticaret 
Meselesinin Mes'uliyetli 
Tarafı Yok Mudur? 

iki bolcWDet ara1mcla mevcut itiW mucı"biace Rualarta olan 
ticaretimiz erielce ~tfi Belana) lberinde cereyan ediyordu. 
Y aai Rmyadan Tlrldyeye ithal edilen mal miktarında Ruıyaya 
Tiirk malı f6nderiliyonfu. 

Rusyaya yapılacak ihracat içiq Ruslar {l»ermi) denilen mlaa
ade vesikası veriyorlar, bu Permileri, tllccarlara Rusya ile olan 
muamelitı ticariyelerini nazara itibara alar.ak Ticaret odalan 
taksim ediyorlardı. Fakat asıl yolsuzluk ta işte buradan baş
ladı. ihracat Permilerinin bu suretle taksiminde birçok haksız
lıklar yçıldığa tilccarlann devam edip l(iden şikayetlerinden 
anlqılıyordu. Ba suretle, karışık vaziyet, bir miiddet devam 
etti. Fakat bu İf böyle devam edemeadi ve nihayet anlaşıldı ki 
bu Permiler adiliM bir niabet Uzerinden taksim edilmek icap 
eder ve bu İf boldbnet elile yapdına muvafık olur. Geçen 

( Devamı 2 lnd 1ayfada J 

Fethi B. - Pqa I Ytize kartı birle- dövlflrorma. Fakat 
•Kanet,, Ye "Hak. carı>ıııyor. O.. ela anatma 1 



'2 :>ayta 

Halkın Sesi DABILi BABBBLBR 
,_,__ __ _,,_ 

Gü.nün Tarilı 

iki Ölüm 1S.F.KuvvetlenecekMi?1 iyi- Bir Usul 1 Türk Ocaktan 
Fırka Malı 
Olabilir Mi? 

Dün Kalp Sektesinden 
hri Kişi Ôldü T .. 11 • • f•J• 11. 1. h Ed Boşnak Hüseyin Ziyaret

emayu enm ı ıyat e z ar en çileri Nasıl Karşılamış? 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü 
Beyin Seyahati 

Moakova, 26 ~. A.) - Tmlk Rtlftl 
Bey Taa -4n••ne be7anattnda T8rk 

Sovyet doatluiuzıun mGtemadlyea reaa• 

net Wdafaaw ıtlrl-'f .- T&rklyeai• 
laadcl-.ai,J ... U.. a..u ederek demiftlt 
ld: 

Geçen gün nepedilen bir teb- Beşiktaş'ta K.içük ayazma-
Ht, Türk ocaklane9 .a oı.iU...li da oturan teni Vuil, Halil 
için ya ~ fupaa ~elan p8'8 korusuma odun topl.
bulunmak, yahutta hiçbir fırkaya 

Meb'uslar Yoktur ••. 

kaydolmamak lhliııl ~MllW -. ken, Hey~de eturan sangoç 
ctirdi. Ocakların herhangi bir fır- 52 yaşlannda Dimitri, de Bur
kaya maledilmeainin dotru olup gaz adaSJna giderken vapurda 
oU..yaeat ebJfın..._ '6 •lı:e kal, se•tesilulaa bırclenbire 
~ Allı._. oevapl8r .-rar öı.11'-clr. 

Anlmra, ti {H. JI.} - Serbtııl ~anın teşelddilü ..ı... 
ıillifa, · açılır mpl (~IJQJ kitilik bir •'us popu• 
nun iltihakı ile kuvvetleneceii söylenmişti. Bu rivayet, İzmir 
meb'usu Vfsıf Beyin fırkada 7apbjı Pddetli tenkitlerden 
eo .. bir _,.ahk. caialamr gibi oldu. 

o~u: ____ __ 

Refet B. 'tG!eddt'Jaşa•. )1.- t Bl1et GP 
Bir müddet sODa bir üpmct, laatta bir dönlüacG fırkanın 

tqekkiil etmek üzere olduğu .aylendi ve nihayet hiçbirinin de 
ali etma~-.nlaşıldi. 

.... mn SıeyriRfain idmesi ,oanı .. 
- Türk ocaklanm fU v~ya kolaylık olsan diye Galata nh

lnr fnkaya mal etmek, ocagın &..-- ilz 'nd b' bilet · esi 

Ju dakliada vaziylit tudr. Yeni &rk9a mOtema>if meli-....; 
lir bulunabilir. Fakat bu temaynlibıU miyat ile izhU ect-mt'er 
benllz mevcut .değildir. Raalai ve teşrif mulıtelif Mbepler dola
yıaile intizar vazijeli meYCUttur. --•-- d ~•--i"l- i -ı ..... en e ır gış 

SUUL5& ' t'fr.N:Ht(l'• ,ama- ~ liugiindm itibaren 
.bak demektir. Ocak Türk d-:::l lf, !~~ d • --·t 

_.. ...... =-w-a11ePP8 -- • genÇliğini toplayan ve 6üyü1'~..._., __ Feci Bir Kaza Old~ 
Yitaa ~~~aç.ça ko
weş..,.a yilıiyall \ir yer ola-
caldı. Ocağa; fırkacılık Mk
mak, iiyiMt 80lmıakts. Bu 
doğru <feğildir. .. 

lsmail Hakkı •• (Tıp f~ 
tesi birinci sınıf talebesinden) 

- Ttirk ocaktan, umumi
yetle, müstakil ve hür oldukça 
ıayelerine visd olabilecek
lerinden bunlana fukalarm 
tesirleri albna girmeleri doğru 
değildir. Buralan gençleri ye
tiştirmek ve onlara mefktlre 
aşuamak için tesis edilmİftİr· 

• Ayet Emin B. (Tıp fak&lte-
si son sınıf talebesinden) 

- Türk ocaklan herhangi 
bir fırkanın ocaklan olmamalKhr. 
Onu her hangi bir fırkanm te
sirinde görmemek isterim. Türk 
ocaklan hars ve mefküre için 
çalışmalıdırlar. 

Ocaklar ve bilhassa lstan
bul ocağı başlı başına çahfa
madığı için gençliğe faydab 
olamamaktadır. .. 

Nqit B. (F ea fakültainin 
kimya f'lbaindea ha 9eDC 

mezun) 
-Benim fikrim; Tnrk oeak

lanmn fırka ırlifuzlanndan 
uzak kahnuadır. Zaten ilk te
pkkülünde de bö~ bir fikir 
JOktu. Mefkcn yvclu olma
._ istediğimiz oc•kl•nD ber 
~ bir fırkaya mal edilme
ılne çalışmak yanlışbr. 

* Yusuf B. ( Kadirgada Cinci 
meydam 7) 

- Ocaklar fırkalara değil, 
biitlin millete aittir. Onlar bir 
han ve mefkGre ocağı olarak 
t~ edilmişlerdir. 

Maksadı tesisleri gözetilerek 

Şoför Kaçb 
188& .......... otomobil, 

Tarlahqmdan geçerken 10 
yare'• Alıilyaya çarparak 
~lfbr. §o• ~· 

BU SENE HUKUKTA 
iMTiHANLAR SiKi 

Bu sene Hukuk faktlltema
cle imtihanlar ıayet mla Ja• 
palmaktadır. Bir imam talebe 
6Mümjıam doldaramadiklana
dan d&ım6şlerdir. 

Yankesicilik 
1 - T ahtakalede oturan 

Ahmedin Y enicamiden ~ 
kea 14 lirası çalınmıştır. 

Bir Kişi 
Yar alılar 

Öldü, 
Var .. 

Dün aut ~e dojru Kutal 
Y akaak yolunda feci bir kaza 
olmuştur. Vak'a töyle cıereyan 
dmittir. Arabaa l.mail •ta
nın arabua baa yolcular .ı... 
rak Kartala gelirkea Baceldi 
elenilen yerde i.tibmetini de-
giştiniaek iatemiftir. Çibıktl yol 
bu imamda anzalıdır. 

Da sarada hayvanlar ilrkt8-
ğünden lsmail arabayı idare 
edememit ve biitiin bızlarile 
ilerliJen hayYanlar o civarda 
bulunan bostan kuyusuna yu-

varlanmıştarchr. Ba Rlmt ae
ticesinde arabada balmum 
uan atika mtbeal memuru 
Reptbey 'ftfat ebalt, ... baa 
atar surette yeralan••fhr. 

Gene araba JOlmlumdaa 
ıe yapw1a Adnan, ıa ,....
Edvart isınindeld çocuklu t.
fif surette y~. 
Arabaa ;pmaia Ali kazadan 
biraz enel kendini qağı 
atbiıpdaa kazadan ancak bir 
korka ile kurtulmuştur. 

Bugünün Ml;selelerinden 2 - Selimiyede asker Ha- ı 
l8D1D 15() kW'UfUDU çalu la-

bıkalı lsmail yakalanmıştır. :....---------~--------_.. 
3 - Yüzbaşı mOtekaidi Se- [Bat tarafı Jrlnd sayfada ) 

zai Beyin Galatmra1da tram- i i i 
vaydan inerken aJtm kaplama- sene Sovyet ticaret mümessillijj ile .hükümet araamc:la vücude 
h aaati _ .. 1

10 
...... h... getirilen itilaf ba ihracabn bir elden yapdmau lilzumunu teabit 

~ .......,... etti. Bu ici idare etmek üzere bazı bankalaruı ;..;.ikile bir 
4 - Rus mllteeilerİlldell konaorsiyo; Yicude getirildi. ~cat Permileri bu ;;:pun inhi-

Prensea Krokin, Melek sine- aanna verildi. Rusyaya yalnız bu konsorsiyom ihracat yapa
masma giderken çantuı açıl- caJot. Bu vaziyet karşasuıda R~a ile it yapan tüccarlanmız An
mak suretile 17 lirau ve 50 karaya giderek lkbsat ~klletilie müracaat ettilene de dert
frankı çahPmıfbr. lerini dinliyen olmadL Zffa lkbsat Vekili Sakir bey bu tekil 

5 - Kundura boyaaaa Ah- ticaret taraftan idi. Bir mftddet aonra bankalann bu ihracat 
met Rttahıin wtiai pla itini idare edemiyecekleri ileri slriUerek senevi ( 500 ) bin 
Kimil yakalanmıştır. liraya mukabil Rusyaya ihracat laaldo kouoniyom tarahndan 

L ___ ı_ ek SoYyetlere sablda. . 
ona ıare DAR&et ~ ptbr. Ba iti elde etmek içia So~ memurlannclan .. Şobovey ,, 

lf- aylarca Ankara'da kalda w: çalıfb. Bu suretle Rus.ya iJe olu 
S.lllaattia bey ( Diyanbeldr tiCaretimizde laem tüccar, hem memleket zaar gördil Rular 

Tkk oea~ •zaıupcl.n, ı... Tlrldye'den Rasya'ya ihraç edilecek mallar ~· lıtanh.t'da 
b.W. Hekimojiu Alipqa, M. .. Kin " isminde birini memur ettiler. Bu adam piyaaa,ı 
~ ~ ~ laer eziyor, mallanmızı altı pahasına alıyordu. Zeytiiılerimiı:i ( 20) 

derilerimizi (40) kuruşa vermiye mecbur olmuttuk. 
huıi bir farkaya ..ı et.kte Habuki evvelce tiiccar, mallanm Rusya'ya götürüyor, iyi 
mana yoktur. fiatlarla aabyorlardı. Bu suretle memleketimizde de piyua 

Oraya manhau an 111 ftJll yi1ksek tutulabilirdi. işte bankalann kasasına giren ( ~) bin 
bu fırkanın azaJanm almak liraya mukabil birçok tüccar zarar göriip fena YUiyete dlştik
ocağın teşekkülü sebeplerine leri gibi mallanmız da kıymetten düşmüştür. 
hürmetsizlik etmektir. Ocak lktısat vekiletinin bu tarzı hareketi, memleket ikbadiyata 
siyasi bir teşekkül değildir. hesabına dojru bir hareket sayılabilir •'? Ve ita itin mea' .. 
Oraya her Türk aza olabilir. liyetli bir tarafı yok mudur? 

~'da otana Boşnak 
Hüseyia. kard..,terile beraber 
evde :ıakı içmektelerken zi
yalete •len ŞeWD ve Anastas 
Efendileri kama ile müteaddit 
yerlerinden yaralayıp kaçmıştır. 

Arkadaş1n1 V araladı 

- lamet Pqa dalma büyük reiaimil 
Gui Hs ..... .,. B. iL JleelW.i• ,a. .. 
cllil ,,.ıu takip edecektir. 

TM!fik RilttG B. ll•k ... ~ »7• 
f.tildil caddesinde Etem 1 nla Deride T&rk ve ~ alyr 

İlm~ biri ar~ı Nuri'yi riealillln k......,.ıuı bir meW. t 

lft-~ ...J:.:'ı~ k.fm tır ~elfnJ Ye 7&kmda Uhriner. TMd-
~ J"lll'1U«Y'I' ., • yede memnualyetle söreceji .. -
EkmeltÇi ile Bqçı 
Tahtwale'de ekmeqi Hü
~ ile bagı Al •• et 
... er ve iki9i «le fnçtkla bıı
birini yaralamıştır. 

DARÜLFONUN EMINLIGI 

Hulmk, F~ "{ap fak~ 
rinin bir çok mildenisleri t>a-
riilfnmm emaneti için Tahir B. 
lftl inci ittifa' k tmişl ..ı_ e ~ et'M..., 

Tahir B. affım iatemlftlr. 
Kahir hir ekseriyet Yuuf 

Ziya ve Muammer Raşit Bey-
lere rey verecektir. Emaaete 
v...ı Ziya Beyia .etirileceji 
w,.;, ediliyor. 

Beşiktaş'ta 
Dün iki Hırsızlık Oldu 
~'ta Hufırm cad

desinde Yuaufun dnk:Anına 

hınız girmiş, (30) lirumı ça1 .. 
11Ufbr. 

§ Yine Betiktat'ta Sinan
paşatla Yeniçqme mokaimda 
oturan Makbule H•mmın 
evinden (5) lira çalınmıştır. 

ŞEHRiMİZDE YENi BiR 

TiYATRO 

$elarimlzde C T. A. T. : Tlrk 
akademik tyatroau ) bmi albnda 
bQyilk ve yem bir tiyatro tq)dl 
edilmektedir. Yeal teşci.kül mü

aaade almak içia hükumete müra
caat ebpiftir. 

Yeni tqldllt tamamile mütaldl 
n yüDelı Mr Nn'at propamile 

faaliJete ıepıektecllr. 

Yeni t•tkilitua temam hcyetial 
ecnebi blr rejialr idare edeeektiz. 
Bunun için bir Alman profe~na 

ile mW..ben edilmektedir. 

Sis 
Ba uWa 8opMaD plen 

lmvwetl bir aia tabakası, va
pur -'erlelini bir miiddet 
geciktinniftir. 

hbar eykmlftlr. 

fıloüwa. 26 (A.A) - T..tlk 
Bey refakatinde Falih iıflo, Raıap .,. 

Nuri ~ oWuiu bal4e 

s.;,.,e~ wanı1etmittır ..... 11abul
de Lihfnof, Kara Han, Suriç ·.e Mosllo 
Sowjetl divan ualan lauır khmmuşhW• 

feWlk ... &e,le Se.yet relal .... 

a'rinl ltoplJtanalrt arasında ırinalml ahi 

teati edllmlftir. 

AJcMiiıa Tlrldye sef!uetilMle Te.
fik Rüftü bey terefiae bir reaml 
lra .. tıritip edilmit ve reaml ka
buWe icra heyeti reiai Rikof ite 
Utvinof, Karahaa, Hariciye .. 
Bahriye komieeri Vorotllaf, ıef_. 
retler erldaı ve Rir SOYyet ricel 
lumr balııaamUfbar. 

.. DOvuNU UMUMİYE BiNA- ' 
Si - Tepiniuninin ilk pi Mit"' 
eH,e ruletine tealim eclilec:ektlr· 
., llemleketiabde Çlmll Wr ~ 

Zllrihte toplanan f otopametN k 
alne lftlrak etıalt olaa bir Çin he 

memlelrıetimhi ziyarete ~elmlttlr 
Aakar.,a lfltınlt. &.tanbula ~ 
Gaf HaretleriDdea .ıtaJltle ltaheetmelı
tedlr. He,oetia r-w Voak lloo s-ı 
aclmda bir jener.wlr. 

MÜBECCEL H. BiR BRE 
Y AU iLE NİŞANLANDI 

1930 Tiirklye Glbelllk kraliçeal JıiGıı' 

beccel Namık bamman Breally 

lıt..dlalDe talip alaa blrUe llifaDJa 

ve aitaııhıdle birlikte ,ehri..ı.e miit.,. 

vecdhen yola çıktıkları ri.ayet eduı,-. 

AJDI rivayetlere pe, llübeccel fi, 

burada nlfaalaaile evlendikten """ 
koeulle birlfkte Breıcllya'Ja claaec__. 

Ba nlpnh•• ldm olduta -.u. _., 
ldm olmacbiı ilave edili,._. Bu ......,ı 
fimdUlk lı:a7cla lbtJyatla tellkld et 

lhımılu. 

BiR MÜTEHASSIS DAJL4 
Beledlyecle yeal ku~ 

olaa Terizm p~n içia ~ 
yapal .. ktadır. A•...,M•a Wf 
.atehua• getirilecektir. 

500 MUALLiM 
Bu ıene Anadolunwa mubtellf 

l&iJ Ye kaıabalanna kun mez_.. 
larmdaa 500 kadar muallim ta,t' 
olpmu4tur. 

YEDEK MUAU.IMLER 

......... llaarif Wareal ~ 
nmf adedine ıöre mektepld" 
yedek muallimler nnDektediJ' 
Suuf anada 9-10 olan me~ 
lere Od, ................. ,. ti 
muallim tayla edilmektecliı. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Saz HegetiJ 

1: Haşan B. - Papan... 11Bana ne oldu da ben l 2: Hasan B. - Bir de " Ne ka<lar dertliyim 
bilemem, eski halimi hiç saremem •.• ,, tarkıamı haberin var mı ? " türküsünü çaldmııunz pek 
Ultfen çaldırır mısllll& ? münaaip olur. 

.1. - l.met aşa - Bir de peşrev ça · ı lım 
a ma.. ng. ni çalalım acaba ? 

4: Hasan H. - Şu elpeaçe divan d~ .,ı.ıt 
memnun etmek isterseniz "Utak• pefrevini ~ 
iıl~rin raaıitmeaini iat"teniz 11Rut,, pqrevini 
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~ Her gün -Halk Fırkası 

• 
itiraz Ediniz! * Son Posta'nın Resimli Makalesiz Sözün Kısası -Bir Az da 

Devletçi 
Bir Fırka Mıdır? 

M. ZEKERİYA __ .. 

İsmet Paşa hükiımetin 
siyasetini şu iki kelime ile izah 
etmiştir: 

- Biz mutedil devletçiyiz. 
Ve inhisarlann tesisini, 
ıimendifcrleri devletin .inşa 
etmesiai hiikiimetin devletçi 
bir siyaset takip etmesinin 
neticesi olarak göstermi§ti. .. 

Serbest C-umhuriyet fırlr:.asmı 
liberal bir ftrka olmakla it- · 
lıam ediyorlar, liberalizmin if
lis etmiş bir sistem olduğunu 
söy1iyerek Serbest fırkanın geri 
bir fırka olduğunu iddia 
ediyorlar. 

Filhakika yirminci asırda li
beralizm IWmamışb.r. Her ta
rafta devleletçilik liberalizme 
nisbetle daha ileri bir sistem
dir. Halk fırkası, Serbest fırka 
karşısında siyasetini daha zi
:rade tavzih mecburiyetini duy
du. Devletçiliğe kıymet ver
oıiye karar verdi ve ortaya 
tam devletçi bir fırka olarak 
t.dcmıya başladı. 

* Teşkilatı Esasiye kanunu 
Halle fırkasının yapbğı 
bir kanundur. Bu kanun lihe· 
ralizm esaslarına göre tanzim 
edilmiştir. Teşkilib Esasiye 
kanunu say, içtima ve söz hür
riyf!tini tem.in etmekle, liberal
lerin müdafaa ettikleri bfi.tiin 
Prensipleri kabul etmektedir. 
Bu kanunda i:levletçilikle ala
kadar hiçbir madde yoktur. 

* Halk fırkası FOgram ve 
rıb;amnameıi dahi liberalimı 

f:saslanna müstenittir. Halk 
fırkası, programını yaparken 
devletçi değildi. Halk fırkasına 
devletçiliği İsmet Paşa getir
~tir. Bunu da ilmi bir şekilde 
değil, gelişi güzel tatbike ça
lışmış ve daha ziyade devlet 
<>tot."itesini takiiye eden bir 
l'asıta gibi kullanmıştır. 

* Şu halde Halle fırkasına bu-
RÜne kadar devletçi bir fırka 
llazarile bakmak mümkün 
dcğilcür. 

,_ ,~ devletçi siyaset 
.:af:tu1üne temayül etmekle Halk 
Fırkası yeni bir istihaieye uğ
t'1yor d~ektir. Bu istihale Halk 
fıdc.ası için bir tekimiil mer
\aıcaidir, fakat memi iktidar
d. bulunduğu müdd.et9Ct bu 
Prensibe sadık ıka.labilmek için 
~ramml ve T eşkilitı 'Esasiye 

llllununu da ona göre tatfd 
ttınek mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde Halk fırkumm prog
ta.rnile kr-aab arasında tezat 
fÖtınemek mümkün dejildir. 

İki İlk Mektep 
baha Yapılacak 
~·ı Viiayet daimi encümeni, 

1 ede ve Davuq>aşada yapıla-
C<tk iki ~ :?L kt L!_ . 

1.. asrı ıUA me euw. pı-

-~larını tasvip etmiştir. İnşa-
a Yakında haş!anacakbr. 

Muallim Akını 

1 
V -eni clers senesinin yakııı-

aş~ . ~ .. b . 
t . 1 muııase etile son hafa ı . ,ll 

" Ç•ı:h~e Anadohınun mııhtelif 
s erlı·y· n L • • d h. , - ~ e ~r:nmız: en kafile 
aı.ııde b' k 1 · ttı-. ırço mua hm &itmiş-

1 - Bazı ,\damlar konuıurken itiraz et• ! 2 - Bu korkakla.nn bir ha~ 1 3 - Bunlara clligin takmak kolaydır, 
mekten korkarlar. Karıısındaki ne s6ylerse meseli bir attan ne fuklan olabilir ki.. hunla.rı isl'enilen yola sevketmek hiç te güç 
tasdik ederler. detild.ir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Havaiyattan 
Bahsedelim ! 

Dün hürriyetin aleyhinde 
wylüyorlardı, bvgün ağızlarım 
değiştirdiler: 

- B~ en geniş manasile 
hürriyete traftanz, amma... di
yorlar. 

- Ey? •• 
- T ahrikab mucip olma-

mak ve İnkllabı tehlikeye dü
şürmemek şartile! 

Eğer inkılap &emek, dün 
gen..ilerle dolu Türk limanla
nnın bugün bomboş durması 
demekse, dün hali vakti ye
rinde olan köylünün bugün 
inlemesi demekse, dün istikrar-._ __ m;:ıa----------=---------------------------------•t da olan Türk parasının buglin beran buhrana maruz bulun-

Zaro Ağa 
Nevyorkta Bir Otomo ... 
bilin Sademesile Ağır 

Surette Yaralandı 
Nevyork, 26 ( A.A) - Bir 

Halk Fırkası Dün De Toplandı: 

Yeni T eşkilit Y apmıya 
Karar Verdi ••• 

Hindis tanda muı demekse, dün tabii halde 
bulunan vergilerin bugün bir
çok kimseleri iflisa sürükle
mesi demekse, hürriyet, böyle 
inkılabın düşmanıdır. 

müddettenheri burada bulunan K k K• •ı•k M k H • S •Jd• 
Zaro Ağaya otomobil çarpmış, lr lŞI 1 er ez eyeti eÇJ 1 

Kıyam Hareketleri elan 
Devam Etmektedir 
Bombay 26 ( A.A ) - Bura

da yeninden bazı hadiseler 
çımkmış, (25) kişi yarslanmışbr. 

R. 100 Balonu 

Eğer bu sözü söyliyenler, 
Türk inkılibım böyle anlarlar
sa korkmakta haklan var
dır. 

Biz . Türk inkılabını böyle 
anlamıyoruz; Türkiyede inkılap, 
doğrudan doğruya eskiyi )'tk
mıt ve yerine yeniyi getir· 
mittir. 

ağır surette yaralamışbr. Zaro Ankara, 26 (H. M.) - -Halk Mahalli heyetler reislerini 
Ağanın hayatı t~hlikededir. fırkası grupu bugün cuma kendileri. intihap edeceklerdir. Londra, 26 (A. A) - R. 100 

İp.retli kabili sevk balonunun 
büyütülmesi için yapılan in
ıaat bitmiştir. 

Yeni Fırkanın Bafra 
Şubesi Açıldı 

Samsun, 26(Hususi) - S. C. 
fırkasının Bafra şubesi dün 
hemen hemen bütün Bafra 
Halkının iştirakile açılmıttır. 

Merkezden gelen heyet, kır
kı mütecaviz otomobille halk 
tarafından karşılanmıfbr. Pen
cerelere dökülen hanımlar• hey
ete konfeti ve bUketler atarak 

taltif etimşlerdir. Her taraftan 
" Yaşa GaD, yaşa Fethi, yaşa 
Şefik Avni,, sesleri yükselyior-, 
du. 

Hamit 

Samsun'da Yeni Fır

kanın idare Heyeti 
Samsun, 26 (Hususi)- Ser

best Cü.rnhuriyet fırkası heyeti 
idar.e azalanın dün telgrafla 
bildirmi'1Uiı. Heyeti idareye 
intihap edilen azalardan riya
sete eshak on beşinci fırka 
kumandanı Şefik Avni. muha
sebeciliğe tüccardan Kulaksız 
zade Kenan, katipliğe avukat 
Bahri beyler seçilmişlerdir. 

Heyet Samsunpalasta ilk 
içtimaım yaptı. Çarşambada da 
teşkı1at yapılacaktır. 

Rusya'da Oç idam 
Mosko•a - Don ha'ftUIDda 

bulunan amele cemiyeti me
mw UDU aldiirdiilderi için ÜÇ 

amele idmıa mahlcam edil
miflerdir. 

Prens Hombertoyu 
Öldürmek İstiyen 

olmasına ... reğmen yine toplandı Bu suretle intihap olunan reis, 
ve geç vakte kadar müzakere bulunduğu yerde fırkanın mü-
ile meşgul oldu. mesaili olacakbr. 

Grupa dahil olan meb 'uslar Maamafih mesela İstanbul, 
konuşulan bahislerin gizli kal- Ankara, hmir, ve Diyarbekir 
masma karar vermişlerdi, gibi mühim yerlere mer-
bu kararlarına sadık kaldılar. kezden "Katip" unvanını haiz 
Buna rağmen her muhavereye murahhaslar gönderilebilecektir. 
kulak kabartan gazeteciler şu- muayyen teftiş heyetleri olmı
radan buradan bazı malumat yacak ve idare merkezi aza11 
sızdığını gördüler. - lüzumunda teftişde gidecek-

Bu malumata göre fll'k• lerdir. _ 
gnıpunda evvela Başvekil, bir- Fırkanın idare merkezi a· 
kaç gündenberi cereyan et- zası 40 kişiden mürekkeptir,. 
mekte olan müzakereleri hula- Bu 40 kişi matbuat, istihbarat. 
sa etmiş, muhtelif fikirlerden teşkilat, milli ve içtimai te· 
bir netice çıkarmış, bu neli- tekküler, prupaganda ve kon· 
ceye göre yeni teşkili.ta liiZum ferans şubelerine aynlmışbr. 
görüli!üğünü söylemiş, sow::• Halk fırkuı gnıpu bu tq
Hamdullah Suphi bey bir nu:. kili.ta ait nizamnameyi ikmal 
tuk irat etmiş ve bunu müı~ ettikten sonra yeni vaziyette 
akip yeni teşkilabn projesi bulunacak 40 kişilik merkez 
tetkik, tadil ve kabul edilmiş- "eyetini intihaba başladı. 
tir. Reylerin verilmesi, sayılma-

' 

Kırklarelinde Y anşlar 
Kırklareli, 27 - Islah en

cümeni tarahndan, biitün Trak
yaya tamll olmak &zere tertip 
edilen Sonbahar at yanşlan 
diin muvaffakiyetle icra edil-
miftir. 

lngiliz Veliahb 
Londra. 25 [A. A.]-Veli

aht ta:rra.re ile luintere'ye 
avdet etmiştir. -
Halk Fırkası 
Umumi Katipliği 

Ankara, 'Z'l (H.M.) - Halle: 
fırkast umumi katipliğine Re
cep B. tayin edilmiştir. 

mit oldu. 
Li&teyi size aynen çckiyo-

rum: 

Bugün hangi Tiirk gazetesi 
eskiyi müdafaa ediyor? Hangi 
sattr yazı, hatta hangi kelime, 
hangi ima, inkılabın yıkdığı 
şeylerden birine hasret çekdi
ğini hisetirmiştir ? bu yazınak 
değil söylemek bile Türki· 
yede kimin aklından geçer? Es· 
lileri tahrik eden kim? Nere
de? Nasıl ? Ne zaman ? Ne 
tahrikib? Tehlikeye düşen 
bengi inkılap? Ne Tehlikesi? 
Ne var ? Ne olmuş? 

Bırakın Allah aşkına. .. Böy
le münakaşa edeceğimiz yerde 
bir az bavaiyattan bahsedelim: 
Plij mevsiuıi geçti değil mi? 
Havalar serinledi. Artık kışı 
bekleyelim. 

Balo. tiyatro mevsimi yak
laşıyor. Bu sene bakalım gtb:el 
sesli filimler gelecek mi? 

Kanlı Vak'a 

Bu tcıkilit mutemetlerin sı ve ilin edilmesi epeyce sfiıı
ve müfettitJ.erin kaldm:lmalan, dü. Neticede en fazla rey 
yerlerine meclisi idare heyet• alanların listesi meydana çıktı 
leri ikame edilmesi e.sasına ve bu listede isimleri olanlar 
istinat etmektedir. merkez heyetine inülıap ıedil-

- Afyonkarahisar meb•usu Ali 
~ by 200, Ali Şuuri bey ıoo. Fatih'te 'Bu Sabah Müt-

Hakkı Tmak B. ıso, Hilmi B. (Ada- h. s· c· t Old 
ua) 142, Rulh B. US, Doktor M1.1atafa iŞ lr tnaye U • • 
8. ta Hamchdlah Saphf .B. 117, Saffd 

• • • 
ister inan, ister • 

inanma/· 
B. U4, Naci pqa 110, Vüıf B. ıoa. Bu sabah Fatih'te, At pa• 
Naf:I Atuf B. 111, Elat B. 95, Zeki d b 
fde•'ıd: B. n, Recep e. (KGtahra) 91, zann · a ir nalbant dükkimnda 

' 'b-'da .....___ bir tm • • u..,_:-..w Cemli B. { Tekinlatı) n, Beıim Atala7 bir cinayet olnıu•. 4 ı..:.i ac'n .. 
ıstaa w ,., .. '"iP& ~ eym, lf UIULUfU&'" ·s.,., ffadm e. ,o, Asts s. (Erzunun) -rı llU9 •-

efendiyi, günün birinde majdcsin.i Tf!riyoJ'. a, ~ Hllmi B. sı. Huan s. surette yaralanmışbı. 
çağnyorlar. Seni filin rıllıakika İl bitmİf mi- (Trabzoa) ,.,, Noclp All B. 76. Aaam vak' anın sebebi bir garez me-
...,_ F 1~ • ..J!_ B. 76, Aptlilmuttalip B. ıs, Kılı~ All B. selesı'dir. v~---'--•-:.. nalbant .... _.,e ransıı:ca muLums cır; bW'UI bize lizım 1s, u.ıu s. <Z-gutdak) 75, A..ı B. urwA1W1C 

yapalım, diyorlar. O Efen- değil. Biı: o kunetli meb•- (Ye;:ıp.t) 741 ~ Etıef B. 73, Huaa Recep, sucu lsmail, Mustafa, 
di k ı: ·-' L-- • t ... "" mn-t-- Bevm- Fehmi B. 72, Ali Numi B. 72, Celll A -!La : .. -: ... dedirler. Ôteden-

ı enw gaen vu nmıe • ..... __, uı:J -- ı-. B. ~ 70, Sabri B. (Cbelı"berelı.et) l'Vll, ~ 
ten mtitefekkir, fakat işin tedriaat mtld&r6n6n mü- 61, irfan Ferit B, 97, Faik B. (Teldnfata) beri bu damlar arasında 

.. 1 im · • teselsilen yudddan tes- "• Celilettia B. '4, All B. (RJzo) ıs, bir miinaferet mevcut ol-sag am görti esini istiyor, Mahmut a. (Siirt) 63, Şemsettin e '3, 
yaz.lan babayı biuat An- kerelerin, pusulalarm, not- Ata B. 60. Refik B. (Konya) 60, Doktor doğundan bu sabah arabaa 
karaya ıötüriiyor. Orada larm hep Arap barflerile Kemal B. 59, Raııp B. (Zonguldak) s•. Fehmi, hasımlarını nalbant 
da ihtiyatkidık göate- kaleme alındığını s&yUye· Yedek ft-..za Recebin dükkiııında gorunce 
rerek kallıur Wıtnnde ıe- ceğiz .e bu muhabereyi F.ık B. (E&ne) 5', Mazhar Mtlfft B. iizerlerine hücum etmiştir. 
zen meh'uslardaıı birine tesis edeıı meb'usun da, (Daıb)l) sa, AbclGlhalik B. sa, Ali Rıza Tarafeyn kazma ve kü-

Brüksel 26 {A.A)-Cinay.et alib B zil h-.a.1 B. 57, Mustafa Şeref B. (Burdur) 55, b b 
mahkemesi 929 birinci tetrininin gidiyor, inhanm tervici g a · re ya seya au Huan Hayri B. 54, HRseylıı B~ {tataıı· relderle miithiş ir oğıışmı-
(24) üncü gu··nn İtalya veliahb için Maarif müsteprına dönüşiinde: bul) sı, Doktor Halit B. 52, Doktor ya girişmiş. yalnız kaldığım 

- Ey Amerikalı kadın, Fuat bey 52, Rafet bey (Edime) 51. gören Fehmi derhal bıç.agıv ru 
prens "Homberto,, yu tabanca kuvvetli bir tavsiye abyor. I 
.1 ld ed M • işit! Artık benim de soldan Umumhanede B 1• r çekıniştir. şte, cinayet bu ı e ö ürmiye teşebbüs en üsteşar Bey, tavsiyeyı 
İtalyan tebaasından Ceraldonun okur okumaz: sağa yazılan harfterim var! C sarada vuku bulmuş ve Fehmi 

fahriyesiııi havi tantanalı in ay e t dört kişiyi de ~ere senniı:ıtir. 
muhakemesine bapamışbr. "n .... üstiinef ,, vi bas· ' ··~ 

- ~ J.-: bir makale neşretmiş olan Galata'da Karaoğlan soka- Katil polise teslim olmuştur. 
Büyük Bir Tayyare tınyor. orta tedrisat mO- Falih Rıfkı bey olduğunu ğmda kahveci Musa, Galata'da Mecrublar hastaneye yatınlmış-
Londra 25 {A.A)-Vallettr düriine bir pusula yanyor. ilive edec(.-ğiz. Şeftali sokağında ( 11) numa· . lardır. Katil hafif surette 

isminde gayet büyük deniz o da derbal not defterine Bu, vakidir. Fakat sen rada madam Sen Çerçinin yaralıdır. 
tayyaresi Reçsterde içinde (25) kayıt diltüyor ve "merak ey kari: umumhanesinde sermaye eaki Tahkikat neticesinde cina-
yolcu olduğu belde iki uçuş dosta Kaçeyi_ tabanca ile iki l yeti yapruım deli olduğu, 
tecrübesi yapmıştır. Tayyare ister lruın, ldx!tr lnaıuna I bacağından agır surette vurup bugün de haylı rakı içtiği ve 
saatte (230) kilometre ailratle j kaçmıştır. Yaralı kadın Senjorj evvelce birkaç defa bmarba-
uçmaktadara 11----------------------- baRaneslııe kaldınlnuttar. neye girip çıktığı anlaşılınlftır. 
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BELEDİYE İNTİHABATI 
-MEMLEKET HABERLERİ 

DlALATYA'DA 

-·SQ"N POS!lrA 

AÇIK MEKTUP 

TARARTO EF. 
Bir Polis Me- ŞİKAYETLER DOGURUYOR Şehir A?eclisi 
v:~:ı~:z'!1~'!. . ( 1. Azalığı için Ne 

o u Orh~.ngazi intiha- Bu Hale Mani Olmak Lazımdır intihapta Toplan- Digor ? 
Malatya, 25 ( Hususi ) - b d y J J k K T t 

Bura Polis mürettebatından lll a 0 SUZ U - Belediye intihabatı mü- zarar vermigecek şekilde ma aitUDU a • 
Çemişkezekli Mustafa Ef. polis J M V 7 nasebetile muhtelif yerler- yaptığı tezahürata mani bı•k Edı.}ebı•Jı•r Mı•? 
daır. esı'nde bulunmakta iken ar ı ar . . d b. k . ,_ ~ ~ k • 
merkez memuru Beyin altı en ırço şzK.Ug~ı. me - olunduğunu gösteriyor. Bu 

tupları ve müdahaleler h ld b dd Yaşındaki rocuguw silahla oy- Belediye intihabı taşrada gibi a va e u ma eyi 
T yapıldığına dair telgraflar b k k d l nuyormuş. Tabanca ateş almış, hararetle devam etmektedir, tat i etme oiru o masa 

alıyoruz. Bu şikayetlerin Mustfa Ef. ağır surette yara- iki fırka arasında şiddetli mü- gerektir. Dahiliye vekli-
1 h ki d·ı· k pek çoğu, tecemmuat kanu-anmış, astaneye na e 1 ır en cadele olmaktadır. Bu faaliyet /etinin nazarı dikkatine 
vefat etmiştir. etrafında aldığımız telgraf ha- nunun bir maddesinden 

berlerini aşağıya dercediyoruz: İstifade edilerek halkın vazediyoruz. 
Gireson Namzetleri 
Gireson 24, ( Hususi ) -

Halk fırkası grupu Valinin ri
yasetinde toplanmış, 21 bele
diye azalığı için 42 namzet 
tesbit etmiştir. İsimler, Trab
zonda bulunan müfettiş Şevket 
Beye bildirilmiştir. 

• 

Bir Italyanın 
Katilleri 

Malatya, 25 ( Hususi ) -
Tren hattı mühendislerinden 
ve İtalyan tebaasından Mösyö 
(Pelloti) yi geceleyin çadırında 
bastırarak öldüren Fransız te-
baasından Ferit idama, arka
daşları Mehmet ve Kazım 
yirmi dörder seneye mahkum 

Adana, 26 ( Hususi ) - İki 
gündenberi belediye intihaba
tı hararetli bir surette devam 
etmektedir. Reylerin yüzde 70-
80 kadannı Serbest Cümhuriyet 
fırkası kazanmaktadır. Bu yüz
den bazı hadiseler olmaktadır. 
Hatta işi tehdide kadar ileri 
götürmektedir le~. 

Mahmut, lbrahim, Ziya 

Serbest Fırka Kazanıyor 
Adana, 26 (Hususi) - Ser

best Cümhuriyet fırkasının, 
intihabat münasebetile yaptığı 

nümayiş menedilmiştir. Bu ara
da bir polis memuru silah 
kullanmıya teşebbüs etmiş 
ise de arkadaşları tarafından 
menolunmuıfur. 

Bu yüzden ba::r.:ı kimseler 
karakola g5türülmüş. fakat 
neticede serbest bırakılmış
lardır. 

Şehirde inzibat devriyeleri 
dolaşmaktadır. Atılan 560 
reyden ( 480) ini yem fırka 
kazanmıştır. 

Orhangaziden Bir Ses 
Orhangazi 26 - Cümhu

riyet gazetesinin (25) tarihli 
nüshasında burada 11 fes ,, buw 
lunduğu ve bu hadisenin fır

kamızla alakası olduğu kayde
dilmektedir. Bu haber, tekzi
be dahi deymez. Burada fırka
mıza rey verenler, kanun hilafı 
geceleyin ve sebepsiz yere 
karakola davet edildikleri için 

müddei umumiliğe müracaat et
mişlerdir. Bittabi, bu hal, ef-

OCUKLARI 

kin umumiyeyi, bu tazyiki 
yapanlar aleyhine sevketmek
tedir. Bu yüzden fırkamız inti
habata iştirak edememek mec
buriyetinde kalmıştır. Fakat 
en ufak bir tahkik, umumi te
mayülün ne tarafta olduğu

nu derhal gösterir. 
Mağazasında filvaki fes bu

lunan bir tacir vardır ki adı 
manifaturacı ·Ahmet efendidir. 
Fakat bu zatın fırkamızla hiç
bir alakası yoktur. 

S. C. F. Reisi Mustafa 

Bir Fırka Mı ? 
Adana, 25 (Hususi) - Ab

dülkadir Kemali bey 64 Ahali 
Cümlıuriyet f trkası,, namı al
tında bir fırka teşkil etmiştir. 

edilmişlerdir. Temyiz mahke
mesi, kararı nakzettiğinden 

davaları tekrar görülecektir. 

Beş Senede 23 Bin Lira 

Çalışkanlık Ta 
Tahsil Edilebilir .. 

Hem Hikaye, Hem Oyun j Kalabalıkla Oy
nanacak Oyun 

Bursa, 24 (Hususi) - 200 
küsur aza tarafından beş sene 
müddetle teşkil edilen Bursa 
muallimleri tasarruf sandığı 

müddetini bitirdiği için umum· 
kongre yapılmıştır. Sandığın 
bilançosu 23 bin lirahktır. 

Eski idare heyeti büyük bir 
ekseriyetle intihap edilmiştir: 
Çünkü sandık muamelih ga
yet esaslı surette ifa edilmiştir. 

Mektep Müdür)eri 
. Top 1 anacak .. 
lstanbul ilk mektep müdür

leri bu ayın 28 inci pazar gü
nü Fatihteki İstanbul 13 üncü 
mektepte toplanacaklardır. Bu 
toplantıda toplu tedris usuUeri 
ve ders taksimatı şekli konu
şulacaktır. 

Acaba Hakikaten 
Deli Mi? 

Akbıyıkta karısını; eve ya
bancı adam alıyor iddiası ile 
öldüren saka Ali Osman, tev
kifhanede delilik alametleri 
gösterdiğinden dolayı Tıbbı 
Adliye sevkedilmiştir. 

Artık mekteplerin açılma
sına bir iki gün kalmıştı. De
nizdeki küçük balıklar hep 
kederli idi. ~içbiri oyupundan' 
aynlmak, gezmelerini bırak-
mak istemiyordu. Küçük İzma
rit hepsinden fazla üzülüyordu. 
"Mektep kim, ben kim .. Mek
tep benim için değil..,, aiyor
du. Kefal, sinirli sinirli öteye
heriye büzülüyordu: 

11 Aman artık mektepten ko-
• 

nuşmayın, bıktım. Mektep lafı 
oldukça, buz gibi oluyorum . 
Kuyruğum, kanadım her tara
fım titriyor.,, Uskumrunun da 
aklına başka birşey gelmişti : 

- " Birisine yalvaralım, ho
caya gitsin, bizim mektebi 
istemediğimizi söylesin.,, 

Henüz onlar ne yapacak
larını düşünürken mektep günü 
geldi. Hoca sınıfa gelir, gelmez: 

- " Ah hoca Hanım, biz 
tatilde öyle tembel, öyle tembel 
olduk ki, bu sene hiç çshşa
mıyacağız. Onun için bari şim-
diden evimize gidelim. Bir da
ha da mektebe gelmiyelim ,, 
dediler. Hoca kızdı. Amma 
hiç belli etmedi. Yalnız eline 

Teşekkür bir deynek aldı: 
Genç bir yaşta ebediyen - "Zararı yok. Ben sızı 

kaybettiğim oğlum İbrahim gene çalışkan yapanın ,, dedi. 
Tosun'un cenazesinde bulun- Ne uskumrunun, ne kefalın, 
mak ve bizleri taziye etmek ne izmaritin, hiç birisinin sesi 

\ 
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Ewela on beş santim uzunlugunda bir ip alın. Bu ipi rcsimac 
No. ( 1 ) de gördüğünüz gibi koyun. Bu ipin uçlarından biri 
erkek çocuk, öteki de kız çocuk olsun. Bu kızla çocuk karşı
laşıyorlar. İpin yukarıdaki halkasını ( 2 ) numarada gösterildiği 
gibi aşağı doğru indirin. Kızla çocuk biribirlerini sevmiye 
b~larlar. Sol ilmiğin ipini sağ ilmiğin ipinin üstüne getirin. O 
zaman No~ (3) te gördüğünüz gibi bir kalp resmi olur. Nihayet 
bu kızla çocuk evlenirler. Sol baş parmağınızla, işaret par
mağınızı ( B ) noktasından geçirirlrnn öteki elinizle de (A) nok
tasında birleşen ipleri tutun. Sol elinizin başparmağı ve işaret 
parmağınızı iplerin birleştiği noktanın altından uzatınız. İpin 
( C) noktasını alıp ( B ) noktasından çıkarın. No. ( 4) te old;ığu 
gibi.. Sağ elinizle tuttuğuntJZ yeri,, bırakm. Bu sefer ipin iki ~ 
ucunu tutun. Sonra yavaş yavaş ellerinizi biribirinden uzak
laştırın. Yalnız ilmiklerin biribirine karışmamasına dikkat edin. 
Eğer söylediklerimizi iyice yapabilmişseniz No. (5) te gördiiğünüz 
düğümü siz de yaparsınız. Sonra siz ellerinizi biribirine yak
laştırıp uzaklaşbrdık~a iki düğiim de biribirinden ayrılır, yak
laşır. Tıpkı sevgililer gibi.. Bunu arkadaşlarınıza hem gösterir, 
hem de hikayesini anlatarak ~el bir salon eğlencesi tertip 

Artık mektepler açılıyor. Ar

kadaşlarınıza ka·.-uşuyorsunuz. 

Size mektepte kalabalıkla oy

nanacak bit oyun öğretelim: 

İçinizden bir kişi ebe olur. 
Yalnız bu oyunda gözlerini 
ebe değil, öt~ki O} uncular ka

patırlar. Ebe gidip bir yere 

saklanır. Oyuncular yüze ka

dar saydıktan sonra ebeyi 

aramak için her tarafa dağıw 

lırlar. Ebevi bulan hiç ses çı

karmadan yanına oturur. Böy· 

lece herkes yavaş yavaş ebe

nin başına toplanır. Bütün ço

cuklar geldikten sonra en evel 
ebeyi kim buldu ise bu sefer 

o gidip sakldnır. Bu oyund~ 
marifet ebenin güç bir yere 
saklanmasıdır. 

İki Bilmece 
S - Her zaman söylediği- , 

miz, fakat hiç yapmadığımız 
şey ':le dir? 

C - Bir dakika dur. 

S - Oğlum, bu balıkların 
hepsini sen mi tuttun ? 

C - Hayır. baba, oltanın 
ucunda ki solucan da banıı 

. 

suretile teessüratımıza iştirak Çıkmadı. 
eden muhterem zevata arzı 1 
teşekkür eylerim efendim. ı A Z j . Z j N C Ö M E R T L İ G İ 
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yardım etti. etmiş olursunuz. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evlnl:ıc veya ltlnf:ıe r)derken, 101rak· 
la 1te:ıerken veya biriaUe J'Öriitürken 
her hanı! bir vaka kUfJaında kalabi
ılrı;iniz.-

Havadis nedir blllyoraam:ı o Yakayı 

derhal ıörebUlralnfz. Bir yanf1Dt bir 
katil, bir kua birer havadistir. Ru
geldlğlniı: vakalardan erteal ıilnO J'a• 
ıetelcrdc görmek latedlğiz biri olUDCa 
duhııl telcfonwmıa açımı: n haYadlal 
ıuetemixe haber verinlı:, l.alm ve ad
rcalnlıl de bırakınız. Verdiğiniz hava· 
dlain ehemmiyetine ıöre l'aı:ctemb 
müklfatı.w vermeyi vazife bilir. 

Telefon 11umaıamu: latanbul H 203 • 
' tilr. 

·-------~--=====;;r::==-=-=.,--~~~~-------ır--- 1 
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1 - Ash bana bet 
kuruş verdi, ama daha 
bet ~ Yene ııe lJi 
•lur ? .. 

2 - Bet kuruşu ne 
yapbn? 

- Bir çocukla oyun O)'Da-

4ım, ben lıuanclım decll, aldı. 

3 - Ne? Oyun mil 
oyııaclın ? Kumar ha? .. 

- s- bqey yapmadım 
ld-

4- Bana bet S - Verir miyim ya? .. Ne 

kuruş daha bileyim ben ne yapacaksın, 
vermlyecek 
misin ? .. belki ıene kumar oyuaraı?I .. 

' 

b - Senini~ h•t kllnlfa 

ılÖ:ıe piqlrhıı lı:ı ' yı.au~ya· 

Öz Türk ve Türklere, 
bitaraflara, fırka mensuplarına: 

Ben, öz Türk değilim. Fak at 
yalnız Türküm ve bu memle-

ketin çocuğuyum; reyinizin bir 
tanesini de bana verseniz şehri· 
nizin hizmetçisi ve kölesi olur· 
dum. Müstakil namzet: 

Leon Taranto 
Son Posta: Bu zatın daha 

evvel müstakil bir namzet ola
rak Belediye meclisine aza ol-

mak istediğini, Türk harsı ile 
yetişmiş, Türk terbiyesi gör

müş zengin bir Musevi vatan
daş olduğunu kaydetmiştik. 

Mahmut Esat 
Beye Bir Telgraf 
İstanbul, Son Posta vasıtasile 

sabık Adliye vekili Mah
mut Esat Beye Çankından 
göndeilen şöylel bir telgraf 
aldık: 

Çankırı 25 - Müteessir ol· 
ma; düşmez, kalkmaz bir Allah 
vardır. 

Neş'e Oğlu 

Giresonda Serbest Fırka 
Giı·eson 25 ( Hususi )- De· 

dezade Ziya bey, S. C. fırka
sının bura teşkilatım vücuda 
getirmiye memur edildi. Bura 
münevverleri, bu teşebbüsü 
memnuniyetle karşılamışlardır. 

Loit Corcun Saçları 
İngiliz Başvekili meşhur Lo

it Corç, ötedenberi kendine 
bir hususiyet veren uzun saç
larım kestirmiştir. Şimdi ca11 
cavlak bir kafa ile çökmüş 
bir ihtiyar vaziyeti almıştır. 

Dostlan saçlarını uzatmasını 
tavsiye etmişlerdir. 

Malatyanın iki Derdi 
Malatya 25 ( Hususi ) - İs

tasyondan Kışla caddesine gi· • 
den İsmetpaşa caddesinin kü
şat resmi yapılmışbr. Fakat 
istimlak işlerinde kıymet yan· 
lışlıklnrı olduğundan beledi· 
yeye müracaatlat yapılarak 
hataların tashihi istenmiştir. Bu· 
ranın mühim bir meselesi de hü • 
kfımet civarına dolan taksi oto· 
mobilh:rinin mütemadiyen kor
nc çalarak halkı rahatsız et
mel~ridir. 

Kartalda Serbest Fırka 
Kartalda Serbest Cümhuri

yet Fırkasının ocağı küşat 

edilmiş ve halkın fırkamıza 
teveccüh ve tehacümü, her 
yerde olduğu gibi burada da 
kendini göstermiştir. Belediye 
intihabına hazır bulunuyoruz. 

Kartal S.C.F. heveti faa
le"inden Hamdi ve Nafiz 

SON POSTA ---------IYcvmt, Slyaat, Ha' •dle ve Hafü raı:eteıl -
idare: latıuabul, Nuruosmaııiye 

Şeref •okağ-ı 35 - 57 

Telefowı lataabul • 203 
Po.ta lnılıaaıa ı latanbıı.I • 741 
Telgraf: letanbul SON POST/• 

ABONE F.iATJ 
TORidYE - EC1''EBI --1400 la. 1 S-o 2700 kr. 

750 ,. 6 Ay 1400 " 
400 ,. 3 ,, 800" 
150 .. 1 ,, 300 d 

Gelen evrak reri verilmez. 

binlArdan meaullyot alınmu. • ....... ,, 
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Kadar Çoğaltırsak O Derece 
MUREFTELI Memleket İstifade Eder 

BiR ŞARAPÇININ 
TEKLiFi ... 

26 cyllll '30 tarihli aUahanıı:da MG

tefteden çeldlmlt bir telıraf gördGm. 

Be. de MlreftenlD ıarapplanadamm. 
Vuıyet b11 telpafta ı.lkredildlji gibi 

liletucllr. MU.ldrat U.hlaar idaruinin 

la.terdifi aOhıa.let ve muave.ett- do
layı bilhaua AYrUpııya ihracat yapabl

ltc:ek vulyete ıeJdik. Vukubıa.lan aipa

l'ltlerln aııfım blle kabul etmekte mllş· 

lıaıtt çeklyorua. Kimin ıaraln varaa 

.. bıa almıya r&1.1yım. 

MGrefte ıarap amillerinden: Danlıt 

iNTiHAP SANDIKLARI 
Avnapada intihap yapılacaiı ı:aman 

latlhap aandıf' reyler atılmadan evvel 

halkın öotide açılır, içi b°' olduiu ıö
rtıldükten ıonra mllhllrlenlr. Ve bu au

retıe aui istimal olmaz ve birçok fırka

ı_,a mensup 'kimseler bulunur. Acaba 

~z de bu ıuretle hareket edebDecek ml-

Yt. ? •. 
Son Poıta - latedikten aoara ayni 

feldlde hareket etmemek lçla hiçbir 

•ebep yoktur. 

ANKARADA ÇIPLAK BACAK 
Buı yerlerde kadınlan• çoraplan 

Çılrararak çıplak bacakla ıeııdlkleri, 

llıun etek moduına tabi olanlann da 

tii) lıadar fnc.-e kumatlardan elbiae yap

tılriarı görülmektedir. Anlatılan lıtan
bulun modası b lzede geldi. 

Yurttan hu sene nıv.reun oltın hanımlar fl'Up 11.alinıle 

Ankara: Atili 

FETHİ BEYDEN 
BiR R 1 C A •.. 
Biz Adanada günde (19) saate kadar 

c;alışıyoruı. ( 13 - 14) aaatlik meıal müd

deti, adeta tablt gibi bir ,eydir. Bu ıı
tak mınlakada bu meniye tahammlil 
ttıne'k çok güçtllr. Şlklyet edecek olur

•ak bizi lhtililcillkl; itham ediyorlar. 

Biı de bu vatanın evllidıyız. Fırka reisl

lniıe vaılyctimlzl kemali hürmetle ane· 

diyoruz. 
Adana 77 No. tofôr Naci 

liÜVIYETINiZi BiLDİRiNiZ 
"Eşref Beye ,, Çankmdan 

bahseden ynz.ınızı aldık. Fakat 
hüviyetiniz bizce meçhul oldu
iu için ağır itihamları ihtiva 
eden bu yazıyı dercetmek, 
takdir edersiniz ki mümkün 
<>lrnaz. Hüviyetinizi bildiriniz, 
kararımızı verelim 

CEVAPLARIMIZ 
liiklm lbrahim Beye - Mütaleanıza 

tttclUrür ederiz. Matlup hasıl olduğu 
lç1ı, kıymetli mlllalcanı:ı:dan istifade 

tdiltınedi . hizarımızın kabulünll rica 
•dtriz. 

liakimden Şikayet 
Ediyorlar 

Aı. Üç çocuğu ile Beyaııtta oturan 
ŞiY•e. Hanım biıe ıulh liikimi 
~~· Bey hakkında müddei umu
~ 11ie müracaat ettiğini anlat
• :lltadır. Tafsil it vermiye lüzum 
•Otınh uyoruz.. 
tt~alahiyettar makam elbette iti 

k edecektir. 

Selçuk San'at Mekte -
hinin Sergisi 

·~imdiye kadar (3) bine ya

kın talebe yetiıtiren "Türk 

kadınları Biçki yurdu" dün 

on sekizinci derı senesinin ser

gisini de tetkik nazarlarımıza 

vazetmiştir. On ıekiz 1ene fa

sılasız surette, her gtln bir 

parçe daha mesaisini arlbraru 

ilerliyen ve bugünkü haline 

gelen yurt, hiç şüphe yok bu 

memleket kadınlığına pe~çok · 

hizmet etmitür. Birçok kimse
sizler vardır ki, bin bir mah· 

rumiyet içinde :buradan aldık

lan feyiz ile hayata ablmış, 

ismet ve iffetlerini kurtaracak 

bir yaşamak ve kurtulmak va-
Serıiden hir köşe 

1 
aıtuı bulmutlardır. Bu Hne, 

yurdun yetiştirdiji talebe ylz 

kırk kadardır. Üç k11ma ay

nin yurtta, Uçüncü seneden 

sonra terzilik san' abnm ihtisu 

tiibeleri bqlıyor ki, talebe 

bu k1.11m lan takip edip 

etmemekte muhtardır. 

Ayrıca bu kısımda devam 

müddeti de istidada bağlı bir 

ıeydir. 

Memlekete her halde hiz

met ettiği ttil>hesiz olan yur

du daha tekemmül etmiş, 

daha vüsat kazanmış iÖrmek 

istem. 

ili Stlçuk kı~ san'at mektebi
)~ tatil kursuna ait serpi 
~den sonra açılacaktır. Serginin Eı Göz Alan Kısımlarından birisi 

= -== 
~ POSTA,, NIN Tefrikası: No 42 

M UHARRIRt 
MOR1S LÖBLAN 

- Hayır. 

- İyi. Beni nasıl buldunuz? 

a Arsen Lü~n'in Son Sergüzeşti - Şarlot buldu. Bu sabah 

iMDAT GELİYOR 
bana evin içinde bağırdı: "Es
ki limonluğun önünde bir kı
mıldanma var. Pencereden gör
düm.,, dedi, derhal koştuk,,, 

lttiR~ul çayını içip bisküvit- j 
~ Y~dikten sonra sordu: 

~tkrı Sıze Paristen bir telgraf 

8
1 er, değil mi? 
eşu cevap verdi: 

- Evet 
- Pek' · · · 1 nıç.ın gıtmcdiniz ? 

t.ı.;Ben istiyordum. Madamla 
llıil%e) iatemediler. 

- Niçin? 
- Buna emniyet etmediler 

bir menfez açtık ... 
Raul alçak sesle; 
- Teşekkür ederim Şarlot, 

dedi. 

ve bu işte mutlaka bir hile -
olduğuna hükmettiler. Bunun 
ıçm seni aramıya başladık. 

Evvela ormana gittik, orala
nm aradık. 

- Jandarmalara 
medin mi? 

Sonra kendisine ne tasav
vur edildiği sorulmuş gibi, 

hal>er ver- 1 kat'i bir sesle dedi ki: 
- Evvela biraz uyuyalım, 

sonra birkaç gün için de Hav
ra gidelim... Biraz deniz hava
sı beni kendime getirir. 

Raulü yalnız bıraktılar, 
uyudu. 

Saat ikiye doğru zili çaldı, 
Berlrand içeri girdi ve Raulü 
giyinmiş, traş olmuş, mükem
mel bir halde gördü. Kadın 
bir müddet Raulü seyretti, 
sonra gidip onu alnından 
öptü, Raul de onun ellerini öp
tü ve bu buseler arasında 

göz yaşları birbirine karıştı. 

Şarlot gelip onlara hizmet 

1 

Hayabn Bir Muadelesi Daha 

Senelerce Evlenmemiş 
ErkeklerleEvlenmeliMi 
Eglenceden F edakirlık f' Siyah Manto 

Hayatta itiyatlann rolii iayet l 
bnytlktnr. Meaeli aol elle yuı I 
yumak ne kadar ~ç ielir. ~ 
Çocukluktan itibaren bu 
itiyatlar mltemadiyen fula
J.tır. Geçen senelerin çoldujıı 
ealann terkini o kadar iÜç)ef
tirir. Uzun zaman bekir yqa- . 
llUf olan bir adamla evlenme-
yi de itte bu itiyatlar giiçleş
tirir. Bir adam düşününüz iri 
kırk kırk beı yaıma kadar 
ltekir yqamıf.. Evine ve 
yalaut pansiyonuna istediği 

ZUIU fitmif, iatediii zaman 
ıitmemif. Eilenceai, anuau 
'~ laiç kimseye fedakarlık 
yapınanuı. B6yle bir adamın 
birdenbire aile bağlarile bağ
Wımaaı ne kadar güçtür. 
Muayyen zamanlarda eve gel
mek, kansı için eğlencesinden, ' 
arzusundan fedakirhk yapmak 
ne kadar mühim meseledir. 

Temiz ~yinen bir Kadının 
elbiseleri arasında kış için 
ııcaklık verici güzel bir man
tosu bulunması da şarttır. 

Bütün hüsnü niyetine rağmen 
eve vaktinde gelmiye alışamaz. 
Kansile beraber gezmek ona 
yük taşımak kadar ağır gelir. 
Onu evlilik hayatına alışbnn
cıya kadar belki on sene, bel
ki daha fazla zaman geçer. 
Fakat artık o zaman siz de 
zaten onun geç gelmelerine, 

bodbinlikferine ahşmış olursunuz. 

Uzun zaman bekar yaşamış 
erkeklerin ekserisi de ihtiyarlı
ğını düşünerek evlenir. Fakat 
onlar: da ~k yorulmuş, hayat-
tan her arzususnu, h_er heve
sini almış sakin rahat yaşa-

mak ihtiyacını duyan kimse
lerdir. Genç bir kızın böyle 
erkekle evlenmesi hem günah 
hem de yazık olur. 

Hanım Teyze 

Bir İnfilak 
Bir UstaÖldü Biri De 
Yüzünden Yaralandı 

Dün Silihtarağadaki Tıpa 

fabrikasında bir infilak olmuş
tur. İnfilak neticesinde usta 
başılardan Vasil efen dinin kar-

. nı parçalanmış, bağırsakları 

dışarı dökülmüştür. • 

Vasil efendinin muavini Ma
to usta ise yüzünden yaralan-

mıştır. Çağrılan doktor, Vasiİ 
efendinin karnından demir par
çalarını çıkarmış, ilk tedavisini 
yapmıştır. Mecruhlar Balat has
tanesine nakledilmiştir. V asil 
efendi biraz sonra ölmüştür. 

etti, yemek getirdi. Raul çok 
yemedi. Yorgun görünüyor 
ye oradaki habralar kendisini 
rahatsız ediyormuş gibi pto
dan çabuk çıkmak · istediğini 
söylüyordu. 

Raul otomobile bindi ve Beşu 
ile beraber Havra gitti. Şar
lotla Arnolt, Parise gitmek 
için o gece trene bineceklerdi. 

Havrda, Raul, izah etmek 
istemediği sebeplerden dolayı 
bir otele inmek istemedi, 
sahile · gitti, kumların üstüne 
yattı, akşama kadar, hiç kımıl
damadan düşünceye daldı. 

Bu sene mantolar için siyah 
kumaş tercih ediliyor. Yaka 
kürkü ise gümüşi ve siyah 
deriden intihap olunmaktadır. 

B~ Ne Biçim 
itilaf Böyle ? 

Yunanlılar'la yapılan itilaf
tan sonra Yunan mallarına· 

' 
bankalardaki paralara konan 

'\acizleri kaldırdık. Buna mu
kadil Yunan hükumeti hali 
taahhüdünü yapmıyor. Miıte
veffa Doktor Zeki bey vere
sesinin bir müracaatına göre 
bura Osmanlı bankası vasıta
sile bu ailenin Selanikteki 
mevduatı için bir t alep yapıl
mış, fakat Yunan İktısadı milli 

nezareti hala emir göndermediği 
için. mevduat verilmemiştir. Bu 
ne biçim itilaf böyle ? 

Müşahede Altına 
Alınan Bir Mevkuf 
Geçenlerde bir kaza neticesi 

tevkif edilen tımarhane şoförü, 
kendi talebi üzerine tahkikat 
hakimi tarafından Tıbbı Ad· 
liye gönderilmiş, müşahedı 
altına alınmışbr . 

- TAKVİM 
Glln !O 27 - Eylül • 1930 Hazır 145 

Arabi Rumt 

4-CcmHleleveJ-1348 14 -EyJUl - 1346 

Vakıt-Ezani-Va•at1 

GÜnefl lJe\ l ı S.52 
Otıe 6.4 12. s 
ldadl 9.27 15.27 

V akıt-Eı:anl-V utt 

Akfam 112.- 18, 
Yatıı J.Sı 1',!S 
lmaak 10.11 4 .12 

Beşu ile iki kızkardeş arada 
bir oraya geliyorlar ve onu 
hep ayni halde görilyorludı. 

Alqam üstü, güneş batarken 
l'ene geldiler ve Raulü ayni 
vaziyette gördlller. Fakat çok 
garip bir manzara daha gör
düler : Raul yerinden kalktı ve 
kendi kendine hoplamıya, sıç.
ramıya, tuhaf sesler çıkarmıya 
başladı. 

Beşu gidip onu kolundan 
yakaladı: 

- Hişt... Efendi... Sen oy
nattın mı? 

(Arkası var] 



6 Sayfa 

• ETHI E KİMDİR? 
6• "Bu Mektubum El°nize Vasıl Olduğu Vakit Fır-

• kanın Namı Bile Ortada Kalmıyacakhr .. 
i tanbuldan hala yardım Bu mektuplardan biri İstan-

relmediği için, Fethi beyin bulda Harbiye nazın Mahmut 
ye'si gittikçe artıyordu. Dahil- Şev et Paşay, öteki Kerim 
de çıkacak bir iğti aşla fırka- Be~ ve bir fi~ncüsü ae, 
nın mahvolması bile mümkün- Lömuan isminde, Fethi Beyin 
dil. Her taraftan çölle muhat eski ahl>aplarından bir Fransıza 
olan Türk zabitleri için yapı- yazılmıştı. 
lacak birşey yoktu. Nihayet 
son ne.fere kadar müdafaa. Fethi Bey dedi ki: 

Fethi beyin yanında bulu• - Şafakla beraber gi~ 
nan genç süvari zabiti anlatı• Bengedanda Lömuanı bul, 
yor: bu mektubu ona ver, Tunusta 

" Harun odalarından birinde o sana ne söylerse öyle hare
kaputu sırtıma çekip uyumuş• ket et . Sana ihtiyacı olmazsa 
tum. Gecenin bilmem hangi dosdoğru Parise gidersin ve 
aatinde, bir emir neferi beni öteki mektuplan Kerim Beye 

uyandırdı. Reis Beyin yanına verirsin. Sefaret vasıtasile ilçün
gittim. Fethi Beyin odası şu cü mektup Harbiye nazınna 
manzarayı arzediyordu: Bir 

gidecektir. 
kamp yatağı. Kenarda bo~ Fethi beyim Kerim beye 
cephane sandıklan •. Bir şamdan. 

Şamdandan gelen soluk gönderdiği mektup, Trablus 
ışık altmda, erkfuu harbiye harbinde Türk fırkasının ne 
reisinin yüzü sapsan görünü· elim vaziyette bırakıldığını ve 
yordu. Hiç uyumadığı bellidi. ihmal edildiğini gösterir. Bazı 
Fırkanın son derece fena bir parçalan ıunlardır: 
vaziyette olduğunu anlatb, "Canım bu ne haldir? Koca 
sonra yüzüme en ciddi bakıt· b' d leti muazzama buraya 
l d b

. . . k ır ev , 
ann an ırını atara : .. 

S üh• b' if para gondennek vasıtalannı - ana m ım ır vaz e, 1 
dedi. m .. bile • temin ed~memiştir. 

Bana üç mektup uzatmışb. ı Böyle Alı Rızalar, Bın Cebba-

reler, bilmem kimlerle iş gör
mek kabil değildir. Sefaret 

ba işi başka birine havale 
edemiyor mu? Bu mektubum 

elinize vasıJ olduğu vakit, fır

kanın namı bile kalmıyacaktır. 

Bu işlerin az çok arkasından 

koşturulması için Selim Bey 
oğlumuzu tarafınıza iade edi
yoruz. Oraca kendisine lizul)-

gClen yardımın yapılması rica 

olunur." 
Fethi Bey bu suretle bir 

miktar altın daha tedarik ede
bilmişti. 

İşte, Fethi Bey, Trablusta, 

bu derece müşkül şerait altında 

vaziyeti idareye çalışmışb. 

Bu faciadan sonra çok geç

meden Balkan harbi felaketi 

baş gösteriyordu. 

Fethi B., bu harpte de, 
Filibedeki Kolordu Erkanı har

biye reisliğine tayin olunm~tu. 
Edirnenin istirdadına da işti

rak ettikten sonra 1912 senesi 

nihayetlerinde askerlikten istifa 

etti. 
[ Arkası vu ] 

İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. 

• s Ih Teklifi için 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan sağa, yukardan 
aşağı 

1 - Sicim (2) müvazeneıiı (S) 

nota (2) 
2 - Siper (4) cereyan eden (4) 
3 - Bir iskambil oyunu (S) 
4 - Bardak (4) güzel kokulu 

yaprak (4) 

S - Bir futbolcumuz (3) 

6 - Bir nevi tat (S) kaduı (S) 
7 - Geyik (3) 

8 - Kocanın arkadatı (4) hh
metçi (4) 

9 - Rum ismi (S) 

10 - Renk (4) babanın erkek 

kardeti (4) 
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Sinema Sütunu 

Sinema Aleminde Değişiklik Var 

•v ge 
eZıy d r 
oğruGi 

Sinema, yeni bir tahavvüle lanmızı tatmin etmiyor. lsteni 
doğru gidiyor. Şimdiye kadar liyor ki sinemalar, artık, bu 
sesli ve sessiz sinemalarda vaziyetten çaksınlar, canlı bire! 
gördüğümüz şeyler, birer ro- gazete olsunlar. Bu maksatlBı 
man ve hikaye mevzuundan bugün Ncv York, Londra ~e 
başka hirşey değıldir. Bugüne 

1 

BE"rlin'de yeni yeni sinem11lat 
kadar, bu hal, belki insanlara açılmıyor \'e buralarda ss· 
kifi geldi. Fakat bundan sonra İ dece günün vukuat:na ait 
gelemiyeceğe benziyor. Çünkü j filimle gösteriliyor. Yani sine· 
Hikaye nevinden şeyler gör- ı ~a artak bir gazete h Jiot 
mek ve dinlemek, bir kısım· getiriliyor. 

( Dlta Parlo ) ile ( Nadya Sbriskaya ) (Kadınlann Saadetı 
filminde. 

Bir Senede Cevabı Gelmi)ren Rapof IVluazzam Plin 
Fakat, Ya 

Hazırlana 
• ? Ne imiş .... 

~\-:.. ~~v· '2) .. kahıa •• (S) İkhsat V ekileti Gençli 
Alman_ya_· Y_o_Ia_G_el_miyecek Olursa? •. Bir Mesele ği Böyle Mi Düşünüyo 

Sabık Hariciye nazırı, lifi Bu ııralarda Sadrazam T dit ket yüz göstermemişti. Bunun 
uzatt1kça uzabyordu. Bence bu- Pqa Berline bir seyahat üzerine Talit Paşa bu müza-1 

kadar uzun boylu izahata hiç yapacaktı. Sofyadan geçerken kereleri hazirlamak için hemen 
lüıum yoktu. Fakat, arkadq- Mösyö Malinof ile g6rtış~ek. seyahate çıktı. Fakat lstan-
lar Ve hatta ben bile, belki sulh t,.cıebbiian hakkında uyu-

-., buldan ayrılmadan evvel Bul-
albndan bir ey çıkar Umidile caktı Avustury d sulbü can 

f& • a a gar sefiri M. ( Keşof ) a müra-sabır gösteriyor ve bu uzwı Ye giSonlden istediği içiu 
lakırdıların sonunu bekliyonluk. caat ederek Sofya istasyonunda onunla da uyuştuktan sonra 

Bununla beraber biz bu sab- biz Oç devlet, sallı yolunda M. Malinofun elini sıkmak 
rımızda haklı imişiz. ÇünkO Almanyaya karşı cephe ala- şeref me tavassutunu rica etti. 
Ahmet Nesimi B. şimdi toplu Fak M Mal' f al 

caktık. Karanmız verilmifti. at . mo o su ar-
bir sulh teklifi yolunda yapı· 
lan entrikalı işleri anlatmıya Almanyaya, hep birlikte düş- da hutalandığından istasyona 

koyulmuştu. manlara sulh teklif etmek is- gelemedi ve mülAkat ta kabil 

Sabık nazır harbin son dem- tediğimizi söyliyecek, Almanya olamad1. 
terinde Bulgaristan Başvekili kabul etmediği takdirde de Eğer bu mülakat mümkün 

Mösyö Malinofun gizliden giz· biz Uç deYlet aullı teklif ede- olsaydı T allt paşa, Bulgar bq 
liye sulh tC§ebbüslerinde bu· cektik. vekiline, istikbalde iki mem
lunması üıerine hasıl olan va· Fakat bizim Almanlarla mu- leket araamda yapılacak itti
m yeti anlattıktan sonra söılc· ahedelerimiz vardı. Bu mu- fakın getireceği faydalardan 
rine şöyle devam etti: abedeler bize bir takım men- bahsedecek. ayni zamanda sulh 

- işte, biz, o sıralarda ba- faatler temiıı ediyordu. Şimdi 
aıl olan vaziyet üzerine Bulgar Almanyaya karp aert: bir cep
BaşvekiU mösyö Malinofu ik- he aldığımız takdirde bu men-

pilbımınn esasım da hczırla

mış olacaktı. 

Sabı nazırın bu hikayesi 
benim hayli hoşuma gitmif, 

hatta üzerime bir az da re-

tidar mevkiindcn düşürmek faatleri kaybedebilirdik. Bu
planmı takip etmiye başlam~ nun için fU işte maharet ve 
tik. Eğer bunda muvaffak ola- itidal ile hareket etmek icap 
mazsak müttefiklerimizle bir- havet getirmişti. ediyordu. 
likte düşmanlarabir ulh tekt- Sabık nazır, sözlerini buraya Kad V E k k 
lifinde bulunacaktık. getirdiği zaman yanımdaki arka- ın e r e 

Malinof kabinesini sukut 
ettirmek içı·n ~k uğraştık. Fa- daş yavaşça ounldandı: "Ma· Bı·r KaAti•p aranıyor 

r- haret ve itidal 1" ltirıJ edeyim kat ha iş pek güç bir şeydi. 
Neticede muvaffak olamadık. ki 0 esnalarda biraz dalmıştım. 
Buna muvaffak olamayınca Sabık nazınn fU uzun ma
ikinci planı, yani hep birlikte salındaki gaflara dikkat edecek 
ulh teklif etmek plaııını takip halde değildim. Fakat bizim arka

etmek liizımgeliyordu. Esasen daşın "maharet ve itidali" diye 
müttefiklerimiz ar sında Bul- fısıldaması beni ikaz etmif 
garistandan başka Avusturya· oldu. Şimdi bütün dikkatimi 
~acaristan da, iktısadi vaziye- Ahmet Nesimi Beyin sözlerine 
ti dolayısile sulhe swıamıw gö-1 vermiştim. O, devam ediyordu: 
rilnüyordu. - Esasen henOz bir fell-

Hesap bilir, makine ile 
düzgün ifadeli yazı yazar, orta 

veya Ali tahsil görmüş, kefil 
gösterebilir, tecrübeli genç bir 

kadın veya erkeğe ihtiyaç 
vardır. Şimdiye kadar çahşbk
lan yerleri ve aldıklan vesi
kalan bildirmeleri lazımdır. 
Melc.11pla (kAtip) ismi albnda 
gazetemize yazılması. 

Katolik Ermeni
ler İki Grup 
Mu Oldu? 

Ermeni Katolik cemaab ara
sında epey zamandanberi de
vam eden bir ihtilaf vardır. 
Sebebi şudur. Bu cemaat, 
bundan epey zaman evel (34) 
kişilik bir heyet intihap et
miş, bu heyetin arasından da 
( IO) kişilik bir idare grupu 
ayrılmıştır. Aradan geçen za
nıdnla bu heyet ikiye ayrılmış
mıştır. Heyetin her iki kısmı da 
kendisini halis liyık olduğunu 

Eöylemektedir. Gruplardan bi
rinin başında Melek Manukyan 
ef. öbürünün başında da 
Surp Agop hastanesi baş dok-
toru Y ensan Efendi vardır. 

Manukyaıı efendi, istifa et· 
tirilmiştir. Şimdi, ekseriyeti 

haiz olduğunu iddia eden bu 

grup, doktor Rensan efendi 
aleyhine Adliyeye müracaat 
ederek beş senedenberi veril
miyen heRaplar için takibat 
icrasını istemiştir. 

Belediye ve Emniyet 
Sandığı Binası 

Emniyet sandığı müdüriyeti 
ile belediye arasındaki ihtılaf 
hallolunmuştur. Yarından iti
baren belediyenin fen, su iş· 
leri müdüriyeti ve vi!ftyet he
yeti fenniyesi bu binaya nak
ledecektir. 

Milli Talim ve Ter biye heye
tinin üç sene evvel verdiği bir 
karar üzerine ili mektepler., 
yalnız lise mezunları kabul edi
liyor. 

Ancak bu karar verilirken 
Ticaret mektebi hiç düşünülme
miştir. Bu suretle lise derece
sinde olan yüksek Ticaret 
mektebi mezunları; ili kısma 
devamdan mahrum kalmışlar-
dır. Halbuki: 

1 - Mektepte elyevm cari 
bulunan müfredatlı ders prog
ramı tetkik edilirse ( Yüksek 
ticaret ) kısmının müstakil bir 
mektep değil, Ulumu iliyenic 
ihzari kısmı mahiyetinde oldu· 
ğu görülür. 

2 - Mektep talimabname
sinin 34 üncü maddesine glSre 
kısmı aliye lige mezunları ve 
yüksek ticaret mezunlan "4-
bul ediliyordu. Talimatname
deki bu kayıt ta gösteriyor 
ki yüksek kısım mezunlarının 
Ulumu aliye kısmına kabulleri 
alikadarlarca makul görülmüş 
ve tasvip edilmiş ve bundan 
üç sene evveline kadar bu 

• 1 can o .. muştur. 

3 - Her meslek adamı ili 
tahsil iktisabını arzu ettiği 
vakit okuyacak bir mektep 
bulduğu halde yüksek ticaret 
mezunları, değü herhangi ali 
mektebe, kendi şubesi olan 
ulumu z ·ye kısmına da de
vam 

1 
an mehrum bulunmakta

dır. 

yüksek mektep mez~ 
oraya ahnmamaaı yüzünde' 
müd vim, mezun adedi gittikr 
azalmaktadır. Her ıeneld ııı' 
zuıı adedi ancak s kiz, ~ 
crasındadır. 

Halbuki yüksek kısımd-' 
her sene asgari altmıt kqi çılc•j 
Bunlara devam hakkı veriliı1'ı 
bu koca teşkilltın beyhud 
çalışmuınıo önüne geçilmiş ol 

YUksek kıamın vaziyedP 
takdir eden mektep mnd~ 
mektebe lise unTanı verile~J 
mezunlannın ili kuma devamiarfı 
temin için lktısat Veklletin°,_,ı 
sene eYel bir rapor venııif'J 
Şimdi mektepler açılmak ~J 
Ytiksek ticaret mektebi rıs'J 
zwılanni hiçbir yere ' 
etmiyorlar. Veklletfn, acil 
vaziyeti tetkik ederek 
tekli hal bulmuıoı rica eP 
yoruz. 

Yit.de Ticarflt Me~ 
Mttzanları. 

NANCY 
--------· 

Holivut'ta Bit 
İZ.DİV AÇ~5 Mu:ıiki: OSCAR STRAÜ· Ulümu aliye kısmına gelincf'!; 

koca bir teşkilata mukabil, Iİl!!Dil ________ ..... 
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BF:.DAVA 

llARBM DEBLiZLEBINDI 
N Suıu•.._.• 

ŞU KIZ NASIL OLUYOR DA YARIŞTAN KAÇIYOR, 0 v1SALl 
liOMA YUNA,, ERMEK iHTiMALiNE Y,ARŞI KAYITSIZ KALIYORDU? İstifade ediniz 

1 •• ban ! satın g~lycccktlr. 

Manzara güzeldi, üçüncU 
Osmana tatlı tatlı geviş geti
recek kadar güzeldi. Kızların 
hirbirini iterek topu tutmaya 
Çalışmaları, rengin ve seyyal 
kıvrımlar, btıknlmcler vücuda 
getiriyordu. Her kız o dakikada 
tanlı ve duygulu bir pl_;D.Şeğe 
benziyordu : parlıyor, kaybo
hıyor ve mntealoben bir pı
~b gösteriyordu.. Bazan içle
rtndeo biri yere dilşüyor, 
•çılıp kapanan nuranl bir 
demet gibi göz kamaştırıcı 
bir iltima lihzesi içinde çır
pındıktan sonra tekrar tim
tckler kafilesine kanşıyordu. 

Billur top, hesaplı bir nok
taya asılmıştı. Deyme aıçra.yışla 
ona el deydirmek kabil ola
mazdı. Zaten oyunun zevld ve 
bu oyunu icat eden adamın 
~ehareti orada idi. Halayık
.... , erişilmez müstehzi bir 
~ı andıran bu yuvarlak 
illüru tutmak için çırpımr-

ltcıı bir htiner göstermiş olmak, 
arkadaşlarına tefevvuk etmek 
lıırsma değil, o serabın mavera
lında tatmin olunacak iştiyak
ların sevkine tabi bulunuyor
lardı. Ananeye göre topu tutan 
kız, hünkarın firaşına girmek 
hakkım kazanırdı. O hak ise 
kutsi bir yükseliş, efsanevi bir 
nıi'raç temin eden bir şeydi. 

İşte bu bümmalı didinmeler, 
bu çılgın sıçrayışlar hep o mi'· 
raca ermek içindi. Üçüncü 
Osman, kendinin aziz ve mü-
barek firaşma yükselebilmek 
İştiyakı içinde çırpınan 1kızla
rı ayrı ayrı gözden geçiriyordu. 
Bazan bir bacak veya bir kal-
ça, hazan bir omuz veya gö
iüs gözlerini uzunca bir müd
d;t zaptediyor ve sonra müstağ
hi bir dudak büküşile başka 
bir kızın, başka bir parça etile 
-1ikalamyordu. 

Cidden heyecanlı olan sıç
rama yanşı, yanın saat kadar 
türdü. Şimdi, şD"VaDaaki sa
leııdelerin - mecburi bir pvk 
ile "' titrettikleri tellerden .,or

llın bir ihtizaz dökülüyor 
libidi. Hiçbir laz topu tuta
~b, o billur seraba biraz 
~as edebilen eller bile artık 
"'\lClrctlerini kaybetmişlerdi. 

ib. licpsinde bariz bir liesel,acıklı 
ır fütur görünüyordu. Gerçi 

lene sıçnyorlar, geM didini
)otlardı. Likin evvelki gibi 

Mratcş değillerd~ yoıi.ılmu:şlardı. 
ı. Üçüncü Osman, bütün ha
Yıklann gösterdiği aciz.den 

:~eta memnundu. içlerinden 
ır tanesinin bilıe muvaffakiyet 

ICSsterememesinden zalim bir 
~"k duyuyordu. İşte ortlar, 
~ndi yatağına çıkabilmek için 
~anca kudretlerile yarışa gi
lişrnişlerdi ve sonu husrana 
~"?"aıı bir ihtiras buhranı 
Lıınde hala didiniyorlardı. 
.-ıerb· · b 
L • ın ir çeşit güzel olan bu 
IQ)t k-
ib ume halayık tarafından 

l.l kadar istenilmek sevilmek 
onu ' 
llab n gururunu okşuyor, mü-
ltı baka neticesinde hepsinin 
fc:k~ıniyetle karşılaşması da 
k eşer yarablmış olmak 
itn~tini takviye ediyordu. 

• tnıdi kızlara izin vermek 
ın: ~k~ bir oyun tertip et
D k lStiyordu. Saltanabnın 'ilk 
.eces· · ını tek bir oyunla geçir-

meyi llıi~te muvafık hulmuyor-1 il.zerindeki her kız ve hatta 
du. İkinci, üçüncü ve belki her kadın, bu nimete ermek 
onuncu oyundan sonra, gönlü- için canla başla çalışmak mec
nün beyendiği km, bahUyarhk buriyetinde idi. Netekim bü
a?'fIDa çıkarmayı da için için tün halayıklar, fermanı hüma
kuruyordu. Bu hümayun ihsan, yun üzerine ortaya ablmışlar, 
taht üzerinden dağıtacağı aşk itişerelt, kal4şa~ düşere~ 
bahşişlerinin ilki olacağı için kalkarak topu tutmıya savaş
yerine ve ehline masruf olmak mışlardı. Şu halayık nasal olu
ta Jizımdı. yor da yarıştan kaçıyor, sessiz 

Hünkar, yorgun ve meftur ve kayıtsız bir köşeye çekile
yanşçı]ara elile dağdmak işa- biliyor? 
retini vereceği sırada bir kızın Hünkarın hayretini ve hid
ıırvan albnda durduğunu gör- delini tahrik eden ikinci bir 
dü. Top oyununa fazla daldığı nokta daha vardı. Şu halayık, 
gözlerini nermin omuzlardan, ne gibi sebeple olursa olsun, 
billfir kollardan, mütenasip oyuna girmemek cür' etini nasıl 
kalçalardan ayıramadığı için göstermiş olabilitai ? Fakat 
halayıklardan birinin oyundan baremağalan nasıl bir cür'etle 
hariç kaldığumı farkında ol- vazifelerini yapmamışlar, onu 
mamqtı. Silrüden aynlan ku- , kulluk vazifesine sürükleme
zuy.ı ancak şimdi görüyordu. mişlerdi ? .. 

Bu g6rilf, sişman tacdann Hünkar, bu ciheti düşünür 
iptida hayretini, sonra hiddeti- düşünmez mücesse.m. gazep ve 
ni mucip oldu. Billür topu tut- mücessem ateş kesildı, korkunç 
mak; mademki hünkAnn bir rüzgar gibi uğuldadı : 
firaşına girmek saadetini - Beşir !.. .. 
temin ederdi, o halde küre 

BOSTOD BİRAHADESİ 
AÇILDI 

"bar ailelerin içtimagahı - mükemmel müzik 

Atf,apazarı bez fabrikası 
Istanbul satış şubeleri 

Taksim Sebat yerli mensucat fabrikasımn merkezi ile 
Su!tanhamamındaki mağazasıdır 

2 - Her &ahr 4 kellıDe hesap edi
lecektir. 

3 -· Her ll5.n S adet U3n kuponu 
mukahiliadedlr. 

4 - Her 3 a •hrdan fazlasıu 2 
kupon llive edilmelidir. 

5 - H• ku~ Uurlnd~ tarihten 
bir hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilan kuponunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini illnmu 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemlze gön
deriniz. Ilinınwn P,ıeteye ~ 
mesi için bu kadan kARdir. 

~SON POSTA~ 
BEDAVA İLAN KUPONU 

28- Eylül • 19.10 

TÜRK JCADINLARI BiÇKi YURDU-
18 locl dcra ıenul için talebe kaydına 
l>Hladı. Divanyolu Tclcfoo lı. 203&. 

HANIMLAR ~ahçc· 
"apı Rulmpa.p h&JU 12 No. Telefon 
latanbul 4057 

BEYOOLU GÖBEl>bılDE K1RAUK 
ODA - Naftlus)u ailede, temb, büyUk, 
mefruş, mükemmel Flab uygu• Gala
tada J>oiaçacı kar111mda Manukyan han 
No. 2 ye müracaat. 

ÜMiT SABUN VE ~YI1N YA~ Tİ<.'A 
RETI - Taklit sabun ve mahlut yailardan 
aakınmak istttacııis en iyf, en ucuı., en 
teıui:ı: mal satan depomuza hlr defa 
uğrayınaz. lstanbul Zind;uıkapm Babaca· 
fer türbesi knrşısında No. 53 Hüseyin. 

HÜSEYiN ZEYTİN YA{;lNJ-Dalma 
kullanınıL Yemcklcrinlı.i nefis ve le.netli 

yemek ister miaini:ı:? Behemehal Hilıeyln 
zeytin yağı ile pişiriniz. İstanbul Ziodnn 
kapısı l:;abacafcr tü~bcsl kartt1ında No. 5! 

ACELE SATILIK HANE - Sir
kecide Ebussuut caddesinde 35 
No. hane ve albnda bir dükkin 
acele sablıkbr. İçindeki sahibine 
müracaat. 

KİRALIK EV- Çemberli tqta 
Taş direk sokağında 10 numaralı 
hane kiralıktır. 6 oda bahçe, 
tcrkos, elektrik, dört tarafı açık
br. İçindekilere müracaat. 

•----- Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında -----IJ 
L::~ı:ıe HAYRİYE LİSEI.:ERİ ~~:: 

Ana, ilk, orta •e lise kısımlan vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısımlardadır. Bnttin 
sınıfları mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallirnlerden mürekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk sınıflardan .,aflanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve 
ihtimam. olunmaktadır. Talebe mektebin .hususi otomobillerilc mektebe gelir ve akşam 

••••- evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. ••••• 

Pazarlıkla 
var alit ve 

liboratu
edevah . 

münakasası: 
Yüksek baytar mektebi rektör

lüğünden: 

1 Gayri menkul malların 
açık artbrma ilim 
latanbul 4 üncü itta memur)u

A'undan ı 
Açık arttırma ile paraya çev

rileeek gayri menkulün ne olduğu 
kirgir hanenin tamamı 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, aokağı, numa· 
rau: 

Beyotlunda Kamerhatun ma
hallesinde Topçular sokağında 3 
atik 7 cedit No. 

Takdir olunan kıymet: yedi 
bin lira (7000) 

A~rmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: lstanbul 4 üncü icra dairesi 
16110/930 T. S. 14 ila 16 ya kadar. 

Mevkii münakasada bulunup yevmi ihale olan 24 eylül 930 
tarihinde teklif olunan fiatlar haddi layıkında görülmediğinden 
dolayı ihalesi icra kılınamıyan Yüsek baytar mektebine ait yüz 
beş kalem alit ve edevat l teşrinievvel 930 çarşamba günü 
saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra kılınacağından talip olan
ların Defterdarlık binasında müessesatı iktısadiye mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

IST ANI3UL DÖR_D_Ü-.;-. -N-C~Ü:--;-İC-RA--ç-in_i_a_n_tr_e_i_ç_i-çe-iki-.-o-d_a_b-in-.n-c-i -ı 
MEMURLUGUNDAN: ikinci üçüncü katlann her birinde 

1 - işbu gayri menkulün art· 
tırma ,artnnmesi 4 / 101930 tari
hinden itibaren 929 I 184 numara 
ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilme.si için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 929/148 dosya numa
rasile memuriyethni:ıe müracaat 
etmelidir. 

T odori Efendinin Y orgi veledi ikişer oda birer hala birer ufak 
Miltyadi Karavokiroı Efendiden mutfak birinci ve ikinci katlarda 
borç aldıfı iki bin beş yüz liraya zemin çiçekli çini birer me,.diven 
karşı vefnen ferağ edilen Beyoğ- başı üçüncü kabn bir odasında 
lunda Tım Tım mahallesinde Yeni balkon mevcuttur. Aparbmanda 
çarşı caddesinde eski 27 yeni 43 Lütfiye Hanım ikamet ediyor ve 
numaralı kayden arsa halen bir dükkanda bitmesine dört ay ka· 
bap apartıman otuz gün müddetle )an kontrato ile ayda yedi lira 
mevkii müzayedeye vazolunmuş- kira ile Remzi Efendi sakindir. 
tur. Mezkür mahallin umum me· Elektrik, terkos tertibatını havi 
sahası 88 arşın irtifada olup olup bir bodrum yekpare könıür-
bundan 80 arşını zemin lüktür. M~ı.kür dükkan ve apar-
katile beraber üç katı kagir ve tımanın kıymeti muhammencsi 
dördüncü katı kısmen ahşap tah- yedi bin yedi yüz lira olup talip 
bnda dükkanı havi aparlıman olanlar kıymeti muhnmmenesinin 
mütebnkisi aydınlık mahallidir. yüzde on 11isbetinde pey akçele-
Hududu sağ tarafı doktor Aleko rini alarak 926-9501 dosya numa-
hanesi sol tarafı Şakir Efendi rnsile 30-10-930 tarihinde on dört-
arsası arka tarafı keza Şakir ten on altıya kadar lstanbul dör-
Efendi arsası Ön tarafı tarik ile düncü icra memurluğuna bizzat 
mahduttur. Zemin katında zemini veya bilvekale müracant eyleme-
çimeto dükkin ı.emiııl çiçekli leri ilin olunur. 

2 - Artbrmaya işrirak için 
yukanda yanlı kıymeti11 yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicili ile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
di~er alakadaranın ve irtifak hakla 
sahiplerinin bu lıaklannı ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia· 
lannı işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrnla 
müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder aksi 
halde baklan tnpu sic;"llile sabit 
olmıyanlar sabf bedelinin paylaş· 

Sayfa T 

Berabere 
Macarlar İki Dev
rede De Hakim 
Oynadılar .. Bizim 
Kaleci De Gayretli 
Kurtanşlat Yaptı •• 

KaldıkL 

Oyuna saat 16,30 da hakem 
Kemal Halim Beyin idaresin· 
de başlandı. Daha oyun açılma
dan, top hatlar arasına düş-

meden Macarların gayretler· 
bug\ıR bcheıtchal ~enmek azim;" 
Jeri göze çarptı. Buna muka
bil bizimki yenilmemek için oy-

nayan bir takım halinde idi. 
Dakikalar geÇtikçe oyun

daki bu mana daha ziyade bi· 
rİ! bir ıekil aldı; hatta hizim 
muhacimlerin ayağına ~n 

toplara seyircilerden, gol olma
dan evvel bağnldiğı gibi yü
rekten bağnlmıyordu. O hava, 

o mecalsiz hava seyircilere de 
sinmişti. Esasen bu, her muhte-

litte ekseriyetle vaki olan bir 
haldir. 

Bilmem nedense çocuklar 
kendi formalarile oynadıkları 

oyunu muhtelit formasile oynıya
mazlar. Dünkü oyundaki yor

gunluğun sebebi, belki, esasen 

toplıya bidiği nefesi, cemede

bildiği gayreti bir oyuna mun· 

hasır olan bazı oyunculann 

pazar oyununda boşalmış oldu
ğundandır. 

Belki de hatlar arasına 

giren yabancı zekilann seziş 

kabiliyetleri itibarile umumi bir 
anlaşamamazlığın tevlit ettiği 

aksamakb. 

Fakat muhakkak olan birşey 
varsa ; onlar yenmek için, biz 
de yenilmemek için oynadık. 

Oyunun ceryam : 
16,30 da başlıyan oyunun bi

rinci devresinin ilk anlarında 
daha henüz vaziyet aç.ılarna-

mışb. Azim ile başlıyan Ma
carlarda buglln bir fevkalade-
1 ik var. Top hep bizim sa-

ba içinde dolaşıyor, bir türlü 
aÇılamıyordu. Mı:hasara edil
miş gibi idik. Arada sırada 

ilerliyen muhacim hattımız 

da akınlarını sayı ile netice
lendirmek fırsabnı bulamıyordu. 

ma'unda hariç kalırlar. 

4 - GöstC'rile.n günde arttır
maya iştirak edenler artbnna şart
namesini okumuş Ye lüzumlu m.ılii
mab almış bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamnnıcda vcrilmez.se gayri 
menkul ikinci bir artbrma ile sa
tılır Ye bedel farkı mahrum 
kalınan yüzde h·~~ faiz ve diğer 
znrarlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetin:hce alıcıdan 
tahsil olunur, beş No. lı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydilc 
üç defa bağınldıktan sonra gayri 
menkul en çok artbranın ür.erindc 
bırakılır. Şart tahakkuk e!mer.se 
arttırma geri bırniuhr alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Arbrmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hokka ve 
sabşm tarzına göre diğer şa.wtla.r. 

Müterakim vergi, Beıediye, 

vakıf icaresi müşteriye aittir. 1 
inci artırma 5000 lirada talibi 
çıkmıştır. 

Arbnna 2 rıcidir en ziyade 
artbranın üzerinde bırnkılacakt:r. 

1 
Yazılan hane yukandn göste

rilen 16 / 10 I 9)0 tnıfüinde 
İstanbul 4 üncü icra memur
luğu oda .. md.. işbu i!an ve 
gösterilen arttırma şarbınmesi 
dairesinde satılacağı ve ikamet

gahı meçhul Ogeni H.n tebliğ ma
kamına lrniı:ı olmak üz re ilan 
olunur 

Bu suretle sayı yapamıyor
duk.. Buna rağmen acarlar 

da hakim oynamakla beraber 
sayı yapamıyorlardL Fakat ta

kımın en iyi mubacimi olaa 

eol -açık, gü.%el bir giri~ v• 
vunqla galibiyet sayısıni yap~ 

Buna mukabele için uğraşaıa 
Kemal ıŞefiğin birkaç akınını 
ya Honlder kapb, yalaut kale!,. 
ci çıkışla kurtardı .. 

Ba aırada takımuwıda bir 
değip1dilr oldu; lw.a geçiren 

(Niyazi)nin ,Yerine ıeçecck 
oyuncu yoktu; müdafi Ziya 
sol açık ~ek. 

Macar muhac:imlerinin akın· 
lan gene bafla4J; bunu da 
liaıan Burhan, Kaöri, ~ 

ann çok gayretli oynıyan 
(Avni) kurtanyorau. 

Bu suretle hakimi~t Ma
carlarda ~ laalde, oalann 
bir sayı aalibiyeti ile devre 
bitti. 

ikinci devreye çıkıldığı va
kit; takımda hir değişiklik var; 

iki Şefikler (Kemal Şefik) ve 
( Gelil Şefik) aaj ve sol açık· 
lara alınmışb. 

Bu devrede oyun daha sert, 
faullü oluyor; buna zaman ı:a-
man Macarlar da karışıyor. 

Muhacim hatbmızda bir irtibat 

görülmüyor. Muzaffer, bilhassa 

Ali gerilere yardım ediyorlar. 

Gene oyun bizim sahada. 
Macar müdafaası kıymetini 

bu devrede gösteriyor, fakat 
onların da hücum hatb sol 

açık müstesna, iyi bir vazi
yette deği .• 

En ziyade ıayretle oynıyu 
OfUncu, sol açıklan. Soliçle 
beraber hareketleri de iyL 
Aç4darın verdikleri pas heder 
oluyor, istifade edilemiyor. 

Bu oyuncuyu durdurmak 
için bizim mildafaa, muavia 

haltile beraber, Kadri, Cevat, 

Burhnn onun tarafına kayıyor
lardı. Bereket 4 mahacim 

Macar bu ayarda olamadıkI~ ı 

için fazla sayı yapamıyorlardı. 

Oyun 1 - O devam ediyordu. 
Öyle anlar oldu ki kalecimizle, 

tek bckimizJe karşı karşıya 
kalan hasım ruuhacimlcri bizim 
takımdan oynuyor gibi idiler. 

l.1acarlara, galibiyet sayısım 
yapbktan ve bilhassa 
galibiyet (primi) olan (10) lira
yı cepleri.cıc koymayı temin
den sonra bir gevşeklik anı. 

oldu. 
Bu sır:ılarda 1 • O mağliıp 

vaziyetinde bocalıyan takımımız 
Alii'nın yaptığı bir driblingten 
istifade edettk taja gitti, bay
rak sallandı, sallahmadı derken 
çok ı(jzcl hir oyuncu olan 
Macar sol müdafiinin hatasın
dan, kalecinin çıkışından isti
fade eden Celal Şefik berabe
re sayısını yapb. 

Bir az sonra da oyun bitti •.• 
Bu suretle dün 1ıkşam ha

reket eden Macar profesyonel 
takımı hakim oyn=ımasına 
re~rmen 1-1 berabere kamış 
olduk. E. Ş. 
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HASAN KOLONYASI • • 
Limon çiçeklerinden müstahzar bir 
harikai san' at olup 90 derecedir. 

Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikalan Hasan kolonyasının enfea ve ruhnuvaz kokusu karşısında li1 ve hayran kalmışlardır. Fransa, Aımanya ve Amerika bu 
nefis Şark müstahzarından külliyetli siparif etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar .zevab Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler 
Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, başağrısı, çarpmb zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenzilat yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişlerde satılır. 
Hasan ecza deposudur. Üsküdarda tubemiz yoktur. 

~:::~:::FOSFATLI ARK MALT Hülasası kullanınız Her eczanede sa blır 

ARNAVUTKÖYÜNDE 

Leyli ve Nehari - Kız ve 

FEYZİA Ti Liseleri 
Ana llDlfı, ilk sınıflan ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek 

orta ve lise lıasımlannı muhtevidir. 

1 Teşrinievvelde derslere başlanacakhr. 
Telefon istanbul : 2861 • Bebek 21 O 

MAKİNE MOTÖR 
MEKTEBi 

t-Tedriaata 4 tqrinlevvel 930 Cu· 

marte•l bqlanıyor. Eald talebenin me· 

ktepte bahmmalan. 

2-Ayw tarlde DIEsEL n llOTÔR· 

LER tubeslle ELEKTRİK .,. TELS&z 

11U.GRAF tUINieriade teclrlaata 

lılaılanacakiu. 

s-lık mektep mezunlan için IHzARt 
11UUflar yardır, Bu ııınıflan bitirenler 

tubelcre ri.rerlcr. 
4-0rta mektep mezunları, dojnı· 

daa doğruya meslek tubelerine alınır• 

lar. Bu şubelerin mUddetl birer bu· 

çak •enedir. 

S-Mektep yalnız neharidir. Aylık 

ders ücreti 10 liradır. 

6-Tatrada bulunan makinlıUere 
muhabere ile derı verilir. 
Kayda batlanmııtır. izahat veya kay· 
dolmak için : 

Galatada Çinili Rıhtım Hanı arkasında ve Loyd T riestino 
acentası karşısındaki mektebe müracaat edilmelidir. 

F ~yziye lis~si 
Kız lstanbul - NİŞANT AŞI Leyli 
ve ve 

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

Talebe kaydına başlanmışhr 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol 
karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA iLE MÜRACAA 
Nebariizahat verilir. 

Eınvali Metruke Müdürlüğünden: 

Sablık fırın, dükkan ve 
arsa hissesi : . . 

Üsküdarda İcadiye Yeni ve Aranik sokaklannda eski 1, 3, 
5, 1 O, 12, 14 yeni 3, 14, 16, 18, 1, 3 ve 5 numaralarla murakkam 
ve bir senede mi rbut fırın, dükkin ve üç kıt'a arsanın Hazi
neye ait nısıf hissesi bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1250 
lira bedeli muhammen ile 30-9-930 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 de aleni müzayede ile satılacaklar. Taliplerin % 7,50 
teminat makbuzlarile lstanbul milli emlak müdüriyeti sah§ ko
misyonuna müracaat eylemeleri 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

400 metre mik'abı kereste 
İzmir fabrikasına muktezi muhtelif ebatta (400) dörtyüz 

metre mik,abı kereste hakkmda evvelce yapılan münakasa 
ıörü!en lüzum Ü'Zc:İne iptal edilmiştir. 

Mezkür kerstelerin mübaayası bu defa yeniden kapalı zarfla 
ve on gün müddetle rr.:inakasaya konulmuştur. Ancak . bilahare 
başkaca pazarlık yapılmıy:ıcağı için tüccarın son ve kafi fiat
leri ni bildirrnelerı zaruridir. Taliplerin teminat akçelerile bera
ber 6 Teşrinievvel 030 Pazartesi günü Galatada Tütün .inhis
nnda mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri. 

Köhne Fiat Otomobili Dr. Horhoroni ır VAPURlAR l 
Beyoğlu Mektep sokak No. ı .. ___________ _. 

35, muayene sabahtan alqania 

Tütün inhisarı Umumi Müdür
lüğünden: 

kadar Se f yrise ain 

Azapkapw levazım anbannda mevcvt kaime Fiat otomobili 
pazarlık suretile aablacaktır. Taliplerin teminat akçelerile bera
ber 4 Teşrinievvel 9.10 cumartesi günü Galata tütün inhisar 
mDdftriyeti umumiyesinde mlibayaat komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

Tütün inhisar umumi 
• 

müdürlüğünden: 
14803 Kilo Köhne kanaviçt 

1563 " Çul 

6014 • ip 
68.1 Kınnap · 

Azapkapı anbannda mevcut nevi ve miktan yukarıaa gos
terilen köhne malzeme, ihale tarihinden itibaren nihayet bir 

hafta zarfında kaldırı~mık üzer.e, 1 • teşrinievel - 930 çarşamba 

günü pazarlık suretile sablacaktır. Talip olanların mezkür 

tarihte teminat akçelerile beraber Galata'da Tiitün inhisarında 

mübayaat komisyonuna mür caat e~meleri. 

TASARRUFA ALIŞALIM 

Tasarruf etmek için iyi ve ucuz satın almasını bilmelidir 

Kendi kendinize traş oluyorsanız herhalde meşhur 

Kartallı "NIESO ,, 
Tra~ bıçaklarına kullanını:ı;, Bir tecrGIMl 

her vakit kullanmak için klfidlr. 
Cln1l•ıo mükemmeliyetine rapcn 

flab ucuadur. 

" KAR TAL" resmine ve " N 1 ES O ,, markasına dikkat ediniıt, 
xira "N 1 ES O ., markası bıçağın mükemmeliyetine teminattır. 
Taklitlerinden sakınınız. Türkiye için umumi vekili: istanbulda 

Fıncancılar'da Arslan Frea'ko Han No. 16-17 Tel. İst. 3933 

Her Halde 
SUPLEKS 

Tırat bıçağı hepsinden daha 
iyi tırat eder •. 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehaiıe ve tedavii elektrlld 
laboratuvara : Karaköy T opçulu 

cadde.i No. 34 

oğum ve ın hastahklan 
mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 2622 

Ucuz Sabş 
Beyoğlunda Galatasarayda 

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

terkiticarete karar vermiş ve Tica· 
ret odasından vesi.kasını almışbr. 

Yatak ve yemek odası ve sa· 
lon takımlan yeni ve müstamel 
olarak yan fiatına sablıkbr. 

DR. SEM RAMlS EKREM H. 
Çocuk baatahklara mütehassısı 

OR. EKREM BEHCET 
' Etfal hastanesi kulak, bota:ı 

burun hastalıklan mütehusm 
Beyotfu Mektep ıokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

Yüksek Orman mektebi 
Boğaziçi'nde Bügükdere- Bahçekögü 'ııdedir. 

Tahsiı müddeti üç senedir. Leyli ve meccani
dir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. 
Mektebi ikmal edenler. "Orman mühendisi,, 
diplomasını alırlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Taliplerin 1 tetrinievvel 930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vii.iyet oıruan 

müdürlüklerine müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmel~ri lazımdır. 

Yüksek Orman ·mektebinin kayıt ve kabul şartlan 
l- Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabaasından olmalan. 
2- Y aşlanmn J 8 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması. 

3- Tam devreli lise rmezif!U olma~ yahut o derece tahsHde bulunduğu Maarif 
vekaletince tasdikli lise ve muadili · şahadetnameye. 

4- İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir giina cezayı müstelzim ef'al ve hare.kitta bulunmadığını 
beyan eden ve mahalli zabıt~ınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 

5- Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi tam 
ve diğer noksanlardan beri ve gez:ip yürümiye, suvariliğe mütehammil olduğunu müş,ir tabip 
raporuna malik olmalan lazımdır. 

6- Talipler yüksek orman :ntektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son mektep 
şahadetnamesini, sıhhat raporunu, aşı şahadetnamesini, hüsnühal mazbatasını, hüviyet cü~
danını raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine müracaat ederler. 

7- Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmak için olbaptaki şartlarına 
tevfikan noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mektepçe 
tesviye edilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin 
edilecektir. . 

9 - Fazla tafsilat istiyenler Büyükdere 70 No. ya telefon edebilirler. 

Merkez acenteıi :Galata köprü 
ba,ında Beyoğlu 2362. Şube 
acen teıi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. fst. 2740 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Cümhuriyet) vapuru 29 
Eylül Pazartesi 12 de 
Galata Rıhbmından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide-
cek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zongulda' ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yiik kabul 
olunmaz. 

İzmir sürat postası 
( Gülcemal ) vapuru 29 

eylül · Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhtımından kalka
rak Salı sabahı İzmire varır 
ve Çarşamba 14,30 da lz
mirden kalkarak Perşembe 
sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve c:u:bant mev
cuttur. 

Sablık Demir Ve 
Tahta Fıçılar 

Levazım ambannda mev
cut 180 adet demir ve 60 
adet bot makine yağı fıçı
lan müzayede ile satılacak
tır. Kat'i ihaleleri 1 te~rini
evvel 930 tarihinde icra k-a
hnacağından taliplerin o gün 
saat 16 da levazım müdür
lüğüne gelmeleri. 

elkenci Vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

Anadolu vapE;ü;ı21 

CUMARTESi 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
nbhmmdan hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Vakfıkebir 
T rabzonn iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilit ıçuı Sirkecide 
Yelkenci Hanında klin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1 s ıs. 

Alemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

Millet 28 iiı;:.nı 
Pazar 

günü akşam saat 18 de Sir
~eci nhtımından ( Zonguldak 
lnebol:.ı, Ayancıkt Samsun, 
Ordu, Gircson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye· azimet 
ve nvdet edecektir. 

Müraca~t mahalli: İstan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane T elcfon İstanbal 
1154 

Mecı'ul Müdi.ir: Burhanettin Ali 

t 
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