
SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö Jer. 

İLK NETİCE= 
YENİ KABiNE, FETHİ BEY TARAFINDAN YAPILAN TEN
l<İTLERİN HEMEN TAMAMINI . NAZARI DİKKATE ALIYOR 

ı-

~· F. Tamamen Memnun Olabilir! Mecliste Davamız Dün Başladı Ve Bura Safhası Kapandı 

1 P K b Yeni Kabinenin Teşek-A"" c H • ı•dd• M k smet aşa a inesi külü Tebliğ Edildi gır eza eyeti, ıa a amının 
Ankara 28 ( H. M.) - Millet M ••tal Kab 1 Ed k D FETHi BEYiN IZMlR NUTKUNDA Y APTIGf TENKİT

lER!N HEMEN TAMAMINI NAZARI DiKKATE ALIYOR 

liakikat, Perşembeye Anlaşılacakbr I 
Ankara, 28 ( H.M ) - Dün leri dikkatle okumuş, içlerin- 1 

~~k fırkasının nllfuzlu sima- den doğru bulduklarım der- 1 
~dan biri: bal tatbike karar vermiştir. 1 

- Yeni kabinenin programı İsmet Paşanın hükümet prog-
~ hatlar da selefinin hath ramında bu tadilati yaparken 
t eketini takip edecek, fakat Halk fırkasının umumi reis 
~er:ruatta ondan farklı olacak- vekili sıfatile fırka programın-

, diyordu. da da bazı tadilat yaptığını, 
Bu dakikada tereşşüh eden ezcümle mutemetleri ve mil-

llıalünıat doğru ise, bu, tefer- fettişleri kaldırmıya karar 
t'ttat denilen noktal.a:r o derece verdiğini ve nihayet F et-

:::li::U:o~~.:~:==~o:~~e~:~ u easını u ere avayı 
veli Reisicümhur Hz. nin iki tu- • 

kereai okundu. Bunlardan birinde 1 z mı· r 'e Hava 1 e Et t ı· ••• 
ismet Pata kabinesinin utifa et-
tiği, ikinci•inde de yeni kabinenin 
tetkillne rene l.met Patanın me
mur edildiği bildiriliyordu. Yem 

Mes'ul Müdürümüz Selim Ra/ıp B. l~fahkeme Huzurunda 
kabinenin liatesi ıu idi : 

J 

~iihiındir ki, esası gölgede b~ bey tarafınd~n yap~lan ten-
Qıtkabilir. kıtlerden mühim bır kas-

Filbakika ismet Paşa yeni mının bu mutemetler ile 

Adliye Vekaletine: Yusuf Ke
mal bey (Sinop), Milli Müdafaa 
Vekiletine: Mustafa Abdülhalik 
bey (Çankın). Dahiliye Yeki.Je
tine: Şükrü Kaye bey (Muğla), 
Hariciye Vekaletine: Doktor T emk 1 
Rüştü hey (lzmir), Maliye Vekile
tine: Saracoğlulu Şükrü beyazmir), t 
Maarif Vekaletine: Esat bey ı 
{Bursa), Nafia Vakaletine: Zekil 

1 
bey (Diyarbckir), İktısat Veki.letl
ne: Mustafa Şeref bey (Burdur), 

1 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka-

l>rogramında sırası ile şeker- müfettişleri istihdaf ettiğini 
d~n, petrol~an ve limandan düşünürsek hayırlı bir ııetice 
~'fbyaNk bütün inhisarlan ile karşalaşbğımıza hükmede
~ dikkate alacak1 _ ve!Jri- biliriz. Bu münasebetle bu 
hrın eksiltilmesini ve intiha- sabah karşıma ~ıkan Halk 
at kanununda tadilat yapıla- fırkasının hararetlı taraftarla-

b'k bir dereceli intihababn ka- nodan b~ri: . . 
ut edilmesini vadedecek, ayni - Göreceksınız, Serbest fır-

~and_a da paramızın beheme- k~ın tenkit . edebileceği tek 
, .. l ıstikrara kavuşacağını bır ııokta bile kalmıyacak, 

0Yliy-ecektir. diyor. Serbest fırkanın men-
t Bu noktalar tetkik edildik- suplanndan biri de : 
~t\ sonra denilebilir ki : - V adetaıek bqka, yap
~ İsmet Paşa, Fethi B. tara- mak yine baıkadır, cevabtn1 
lldan yapılan bütün tenkit- veriyordu. 

Kunduracılar 
Israr 

"1'~bw knnduracııan sene
•tıtı lre heyeti intibabuu 

t~ellliyetin merkezinde 

~ Ceıniyet azuına Halk 
81lnızetlerinin isimlerini 

llK DR'Aroızoa 

Fikirlerinde 
Ettiler 

taşıyan bir liıte verilmiıti, fa. 
kat reımimizde göründüğü 
gibi ua bu isimleri birer birer 
siliyorlar ve yerlerine kendi 
iıtediklerini yazıyorlardı. 

Aranın tasnifi bugün öğle
den sonra bitecektir. Fakat 
şimdiden Halk fırkasının kay
bettiğine muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. ~NANLARDAN BiR 

lettf UstE DAHA M 
en 2 inci Sayfaya aaş 

bakınız. Teşrinievvel maaşi Çarşamba 
---._...;;;~;._ ___ JJ pnü tevzi edilecektir. 

• 

letine: Doktor Refik bey ~atan
bul). 

. T czkerelcrin okunmasından 
sonra reis Kkzım Pt. yeni hü- f 
kfımetin bir hafta zarfında 
programını getirmek mecburi
yetinde · olduğunu söyledi. Ruz
namede müzakere edilecek 
başka bir madde yoktu. Per
şembe günü toplanılmak ilzere 
meclis tatil edildi. 

Fırkada ı 

YENi BiR HADiSE OLMADI 
Ankara, 28 (H. M.) _ DUıa Muı.t j te ~~vkif, tahliye, cahıwc:at, 1 bqlanaagı sırada müddei u-

•Mccliılnıa mllr.akereai ne kadar iman blıgat safhalarından sonra mumi SÖZ aldı: 
çıkan yazı, lzmircle çıkan · 
Hizmet gazetesinden alınmışbr. 
Bu yazıdan dolayı İzmir Cüm-

(Devamı 3 üncü aayfada J 
hararet.iz oldu ise Halk fıakuı rnapu- ~n Posta nihayet dün dava- - Vazife meselesine işaret 
nun akdettiti celııe de o kadar kı .. " nuı mukarrer olan neticesine edeceyim, dedi ; Son Posta' da 
hararet.iz oldu. ismet Pa~a gelmifti. .Yaatl olmak için ağır ceza 
Yeni hükGmeti tetkll etmek vuifeıiAI mahkemesın· in huzuruna çıJdı ·, ı LJ d f V J J 
- • .ıc1ııc.. ı ne e r..ar.şısznaa l.lXenne •• nı aöy edi. Panrteel pal hikimler heyeti Hasan Lütfü 
programını haz.ırlayıp i'etireceifnl haber L-------------------------
verdi. Beyin riyaseti albnda azadan 

Fırka gurupunca, umumt heyet ha· Nusret, Tabir Beylerden mü~ 
linde konuıulacak mıele yoktu, yeni rekkepti ; iddia makammda 
teıkil edllea merkez heyeti faaliyete ıe· Cemil bey hazır bulunurordu. 
Ç«ekti. lçUmaa nlh ayet verildi. Davacı yeri boştu, maznun 

Vekiller Heyetinde.. sandaliyesini mes'ul mü4ürü-
/ müz Selim Ragıp Bey, müdafi 

KISA BİR CELSE AKTEDiLDI yerini de avukatımız İrfan Emin 
Ankara, 28 (H.M.) - Başvekil Bey işgal ediyordu . 

mecliste ve fırkada bulunduktan Müstantik kararnamesi o-
sonra akıam üzeri makamına 
gitti, meaai arkadaflarını topladı ve 
kısa bir celse akdedildi, program 

üzerinde müzakerede:bulunuldu. 

Akşam Yemeğinde .. 

GAZI HAZRETLERiNE 
DAVETLİ İDİLER 

laındu; orada Son Postanın 

(8-fJ.930) tarihli ve (44) numa
ralı nüshasına İzmirde çıkan 
Hizmet gazetesinden naklen 
dercedilen zulum, kahır, cebir, 
ve ceberut tabirlerile hükumet 
kuvvetlerinin tavsif edilmiş 
olduğu dermeyan edilerek 

Ankara, 28 (H.M.) - Vekiller heyeti Türk ceza kanununun ( 158) ve 
mllxakerelerln hitamını miltealup Gazi ( 159) uncu maddelerinden 
Harretlerlne davet edildiler ve akşam mes'ul müdürümüzün muhake
yemeginl Reisicümher Hauetlcrinln ıof-

mesİ icra edilmek üzere son ;alarında yediler. 

Ziyafette S. F. Lideri Fethi ve wnu· 

mi kiübl Nuri Beyler de hazır bulun
dular. 

HUPOn:18 
İkinci Piyanko 

on ·Postaya Mahsustu 

tahl:tkatın asılmasına karar 
verildiğini bildiriyordu. 

Bunu müteakip isticvap mu
amelesine geçildi ; riyasetin 
sorduğu suallere Selim Ragıp 
Bey cevap veriyordu : 

- İsmim Selim Ragıp. Ba
bamın adı Ragıp. Bekarım, 
eıki bir mahkümiyetim yoktur. 

Diğer evrakın okunmasma 
- Fethi Bey! "Han"isine atayım? 

' o " Hangisine yapıştırırsan bayırlı olur. 
diye düşünmeyinizl 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Mübeccel H. ın 
Evlenmesi Ve 

. Düşünüşler 
930 güzeli Mübeccel Hanım bir 

Brezilyalı ile evleniyormuş. Bu 
haberin Türk efkinnda basıl ettiti 
intibaı anlamak için tesadilf et
tiğimiz l imselere scrJuk ve haberi 
nasıl telakki ettiklerini öğrenmek 
istedik. Bize verdikleri cevaplar 
aırasile aşağıya kaydedilmiştir: 

Nerim Fadıl B. (İnönü şe-
hiryab mektebi muallimlerin
den) 

- Seven nelere katlanma% 
ve neleri göze almaz. Mübec
cel Hamının sevdiği bir Bre
zilyalı ile evlenmesine ne diye
b.liriz ki! 

~ 
Yusuf Bey (hukuk fakültesi 

ikinci smıf talebesinden) 
- Bu meselede iki manb

ğımız vardır: biri hissimizin 
manbğı, diğeri fikrimizin man
biJ.. Hissimin manbğı: "Türk 
g .izellik kıraliçesi bir Tnrkle 
evlenrr e' i idi •• " Diyor. Fikrir 
manhi ım ise: "Kıraliçemiz be
yenmiş, hoşuna gitmiş bir Bre
zify4 'Lyı alabilir, buna ne 
denir" diyor. ,,. 

Ihsan Bey (Felsefe pbesi 
talebesinden) 

- Mübeccel H. bir T6rk 
gü:r:elidir. Y qayıfl, diiş6ıılişü, 

telakkileri, hasılı phsiyeti Türk 
manevi kıymetlerile &illmiif
tür. Onun yaşıyabileceği bir 
er'cek ancak kendisi gibi duyan 
hisseden bir Türk delikanlw 
da1Jilirdi. 

Son zamanlarda genç kız
ların ekse risi parayı aşkına ter
cih ediyor. Bu, çok fena bir 
yolu ur. 

* Yahya B. (Tıp talebesi) 
- Aklım ve hissim bir Türk 

ktzıaın bir ecnebi ile evlenme
sını bir türlü almaz. Gerçi, 
herkes iradesini ve hürriyetini 
ıu veya bu şekilde kullanmak
ta serbesttir. Fakat ne olursa 
olsun ben Mübeccel hammm 
bi'"'-ecnebi ile evlenmesine ta
a ·çilp ediyorum. Ne çabuk an
laş~tlar; ne çabuk evleniyorlar. 
Mübeccel hanım için Türk de
&kanlılanndan biri daha uygun 
olurdu .ı.aıınederim. 

* Mükerrem B. (Tıb talebeşi) 
- Memleketinin manevi gü

zelliğini duyabilmiş bir kız, 
herhalde, evlenmek hususunda 
bir Türkü, bir ecnebiye tercih 
eder. Mübeccel hanım bir Türk 

DABILI 
Bir Gazino'da 

Gece Bir Arbede Oldu 
BiR ARAP KARAKOLDA POı.lsı.ERJN 
OZERINE HOCUlıl ETTl 

Dün gece saat ikide kab
zamal Arap Ahmet ve Arap 
Abdullah, Beyoğlun' da "Gül
bahçe" biranesinde adamakıllı 
kafalarını tütsülemişlerdir. Bun
dan sonra kavga çıkararak 
Arap Abdullah gazinoda bu
lunan Saiın Efendiyi kalJl üze
rinden ağır surette yarala-
mıştır. • 

Bu da yetişmemiş gibi ga
rinoda tabak ve saire ne aarsa 
kınp kaçmak istemiştir. Fa-
kat gelen polisler arap Abdul
lah karakoiola götürmüşlerdir. 
Abdullah karakola memurlara 
hücüm etmiştir. Arkadaşı Ah
met kaçmıştır. 

.. Gülbahçe" gazinosu da bu 
nkta kadar açık kaldığından 
takibat yapılacakbr. 

İstinye Yolu 
Tamamlandı 

Belediyenin, bir m6ddetten
beri tamir ettirmekte olduğu 
latinye yolu tam•mlanmlfbr. 
fimdilik yol llzerindeki moloz
lar temizlenmektedir. Bu hafta 
içinde merasimle klpt edile
cektir. 

Dariişşafakada 

Bir 1 n ti har 
Dariitfafakada, dokuzuncu 

mııf talebesinden (906) numa
ralı Baha Efendi hendese 
dersinden !mıfı geçemedi&i için 
tentürdiyot içerek intihar et
mi..<e teşebbüs etmiş, fakat 
yetişilerek mektep doktoru 
tarafından · kurtanlmıştır. 

Kansından Şikayetçi 
Eyipte Akarçeşmede Fethi 

Efendi isminde bir zat Eyip 
merkezine müracaat ederek 
zevcesinin bir erkekle bir eve 
girdiğini gördüğünü ve ciirmü 
meşhut yapılmasım istediğini 
ıöylemif ve evi de göstermiştir. 
Zabıta. bu evi bir bayii bek
lemiş. Fakat kimsenin çıkma
dığını görünce Fethi Efendiye 
mahkemeye müracaat etmesini 
bil<f irmiştir. 

güzelidir. Bir Ttirk km için 
bir Türk delikanlısımn hiıleri
Dİ ifade edişinde, konuşuşunda 
bayat telikkilerinde hususi 
güzellikler ve manalar vardır 

sanırım. Bu manalar maddi 
servet kadar, belld ondan 
daha kıymetlidir: 

Buğday Piyasamız Alt Üst Oldu 
.( 

Dün Beş 'Buçuk Ku- · 
ruşa Mal · Sahlmlşhr 
Buğday fiatlan düşmekte Bugünkü Türk buğday pi-

devam ediyor. Nufusumuz ek- yasası cihan piyasa.sam albnda
seriyeti teşkil eden çiftcimi~ dır. 

bu vaziyet karpsmda faşır- Fiyatlanmız son derece d&
mışbr. Çiftçiyi kurtarmak için şüktür. (5,5) kuruşa buğday 
müessir tedbirler almak lazım sablmışbr. Satı, fiyatlarımız 
geliyor. maliyet fiyabna kadar inmiş ve 

Bu mesele hakkında zahire dayanmıştır. Eğer en yakın bir 
borsası katibi umumi iktısat zamanda Türk buğdayının, hiç 
doktoru Nizamettin Ali B. in "h fi · · 
fikri · d k· olmazsa, cı an yab sevıyesıne 

m sor u • k iması . . edbirl alın-
- " Buğday fiatlan daha l çı an ıçın t . er • . 

sukut edec:drtir: Rusya son de- mazsa geçen sene zıraat ıçın 

rece ucuz fiatla dünya paza- sarfedilen büyük emeklerden 
nna buğday çıkarmıştır. Buna hiç bir istifade etmemiş oluruz. 
rakabet etmek ne Amerika, 
ne Kanada. ne de Tuna dev
letleri için kabil değildir • 

Son zamanda ( 150) kadar İn
giliz gemisi Karadenizden ce
nubi Rusya buğdaylanm gerek 

İngiltereye, ve gerek Avrupa
DID diğer noktalarına götür
mek &zere tutulmuştur. 

Tahmine gare bu ayın so
nuna kadar Rusya cihan piysa
sma yanın milyon ton ucuz 
buiday aevketmiş olacakbr. 

1000 

Bir Esrarhane 
Basıldı 

Beyoğlu'nda Heudek'te (25} 
numaralı esrarkeş Feyzinin 
kahvesinde Feyzi ile küçük 
Nuri kabak ile esrar. içerken 
cürmü meşhut halinde yakala
mışlardır. Yapılan taharriyatta 
bir miktar esrar bulunmuştur. 
Feyzi ve Nuri yakalanmışbr. 

Lira 
Piyankomuzu Kimler Kazandı? 
hır tertip ettiğimlı bin liralık piyankonun kur'ası (12) eylülde 

çekileli. Kazanan numaralann listesi de (13) eylülde yazıldı. Neşredi

len liste aırf kupon numaralannı ihtiva ediyordu. Bu numaralar tas
nif edildiği için şimdi de bu numaralann kimlere ait olduğunu ilin 
ediyoruz. Liateler, tanzim edildikçe peyderpey intişar edec:ektir. 
Kazandığı para No. laml Adrcııi 

Una 

5 873 

2,5 549 

2,5 56 

2,5 861 

4 2106 

5 107 

n 60 

2,5 2318 

5 1444 

6 2125 

Salih Ef. lstanbul liman şirketi 
muhasebe odacısı 

Bekir Sıtkı B. Küçükpazar Maliye tah

Leon Ef. 
sil şubesi memuru 
Nurosmaniye Kalpakçılar 
No. 10 

Mehmet Ne- Şehremini Çukur bostan 
cati B. Saitömer mahallesi No. 3 
LUtfn B. Kum.kapı Arapzade so

Muhli9 8. 
kağı No. 35 
Kasımpaşa büyük piyale 
nakkaş sokağı No. 2 

Hasan Ef. Makasçılar küçük yol 

Kemal B. 

Osman ismet 
B. 

Hasan B. 

geçen hanı No.. 6 
Kadıköy Kuşdili 200 
mütekait, Binbaşı. 
Sultanhamam İsmet Ku
yuncu ticarethanesinde 
Küçükpazar saatçi yoku-
~u N :>. 33 

Bir Şikayet 
Hnlu Tacirleri Zarar 

Ediyorlar 
Hariçten gelen mamul hav

lulanıı kilosundan (225), top 
olarak gelen havlu kumaşları
nın kilosundan (62,5) kuruş 
giimrük resmi alınmaktadır. 
Açık göz bazı tüccarlar hariç
ten top kumaş getirtmekte ve 
bunları pek az masrafla bura
da havluya kalbetmektedirler. 
Bu suretle ucuza mal olan 
havlular yerli havlulardan 
fazla sürülmektedir. 

İstanbul ticaret odası men
aucat komisyonu tüccarlarımı

zın itirazlannı hakli bulmuş, 

top kumaşlardan da (225) ku
ruş gümrük ahnmasını kabul 
etmiştir. Mesele Maliye veki
letine aksettirilmiştir. 

Sokaklar için Belediye
ye Yeni Bir Teklif 
Bir Alman grupu belediyeye 

müracaat ederek Avnıpada 
olduğu gibi buradada aokak-
lan tazyikli kil ile döşemek 
teklifinde bulunmuJhır. 

Evvelce bir Macar heyeti de 
böyle bir teklif yapmış, fakat 
bir netice çıkmamışb. 

Dört Başımız Memur 
Olduktan Sonra 

Belediye heyeti fenniyesi 

<endi mühendisi ve mimarlanna 

pazartesi günü akşamı bir çay 
ziyafeti verecektir. 

Fırkacılık Meselesinden 
Gözü Kızmış 
Eyüp'te, Halk fırkası aza

sından maliye memuru İhsan 
Efendi fırka münaferetinden 

dolayı Serbest fırkadan Suat 

efendiye bastonla hücum et

miş, fakat bazırun tarafından 

kavgaya mani olunmuştur. 

Tabancalı Bira içişi 
Dün akşam Beyoğlunda bir 

Rus lokantasına gelen Ahmet 

Bey nammdake şahıs bira iste

miş, garson Nikola eskiden de 
bu :ıabn borcu olduğu için 
vermek istememiş; Bunun üze

rine Ahmet B. tabanca ile 
garsonu horkutarak birayı iç
miş. Ahmet Beyin bir arkada-

1 
şı da Nikolayı dövmüştür. Her 
iki!ii de kaçmışlardır. 

Günün Tarihi 

Ticaret Odasında 
Fevkalade 

Bir İçtima 
Ticaret ve Sanayi odasında 

fevkalade bir toplanb yapt" 
lacakbr. Bu toplanbda bit 
tütün meselesi konuşulacak 

ve mühim kararlar ittihaJ 
edilecektir. 

Bu mesele mektulll 
tutulmaktadır. 

MAARiF MÜDÜRÜ 
KÖYLERDE 

Maarif mildürü Ali Haydat 
Bey köy mekteplerini teftif 
etmektedir. Şimdiki halde 
Hadım köy ve civann,j, 
bulunuyor. 

Haydar Bey muallimd 
köyleri teabit edecek, oralad 
muallim gönderecektir. 

SiNEMA SAHiPLERi 
MAHKEMEDE 

Sinema ve Tiyatrolarda 
biiyük makamlara tahaüı edi

len LocaJan hazan ıuıaS 
11.fab olmiyan kimselerin dl 
ifgal ettiği görülmüştür. 

Defterdarlık bundan dola1' 
bir Sinamamn sahipleriJll 
mahkemeye vermiştir. 

YENİ MAARiF TA YINLERI 
Eskişehir lisesi Türkçe m.r 

allimliği ile, müdür muavinliği

ne Muamer Necip B. Çenber 

li taş orta mektebi Fransızca 

mualimliğine lzmir sabık mır 
allimlcrinden Aliattin B. MU' 
danya erkek muallim mektebi 

muallimliğine Sivas lisesi Türk' 

çe muallimi Hakkı B. tayi' 
edilmişlerdir. 

ECNEBi MEKTEPLERi 
KADROSU 

Ecnebi ve akalliyet m~ 

tepleri için Maarif emanetio' 
(300) kişi müracaat etmiştit• 

Münhal muallimlik adedi (~ 
kadar olduğundan boş yerletf 
darülfunun ve lise mezun1aı' 
tayin edilmittir. Bugünden id' 
haren tayin edilenlere tebli' 
ğat yapılacakb. 

EYTAM VE ERAMIL 
MAAŞLARI İÇiN 
Eytam ve Eramil maaşlaıt' 

na tevzi olunmak iizere DJ' 
terdarlık zat maaşlar mubl' 
sebeciliğine dün, (100) Si' 
lira vermiştir. Maaşların t~ 
ziine devam olunacaktır. 

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

l : Fethi B. - Aman H.ısan Beyi kürek çeki- ı 2 : Hasan H. - Akıııbya kürek çekiyorsun! 
1oruz, ,çekiyoruz, kayık bir türlü yürümüyor. Bu ~idişle kırk iÜD kırk ~ee~e u~apaıı yerinde 

aayaraıu. ı 3 : Hasan B. - Evvela o tekneyi büyültJ İçine l 4 : Hasan B. - Maksadın bir yere gitmek d~ 
makine koydur, aoDJ'a denize açıl! Bak ıu motöro til de gezmekse ha o tarafa gitmişsin, ha b.u d tl.,ı 
uail iİdiyorl rafa.. Sen de keodiDl anafora Yer, çık ifia içi.O e 



\ Son Posta'nın Resimli Malca/esi: Her gün -Meralclı 

.lf. Dinlemesini Bilmek * l Sözün Kısası -Birinci 
Perde 
Kapandı. 

Bir Hikayenin 
iç Yüzü .. 1 ·---- ··---11. ZEKEJt!YA --= 

Ankara, 21 - Bugiin ge
len l.ıtanhal gazetelerinde, Ga
linin reyilm ile intihabı hak
kında gönderdi w · haberin 
neşri münasebetire benim için 
bUı teJler yazıldığını gördtim. 

Bu nefl'İyat beni bu meraklı 
laikiyenin iç yüzünü yazmaya 
laecbur etti: 

Oç d6rt gün evvel bulun
dağumuz otelin lokantasında 
Rueteci arkadaşlarla birlikte 
pç vakit yemek yiyorduk. 
Y Brın muharriri Gazinin müs
takbel vaziyeti ile alikadar 
çok mnhim bir haber aldığını 
16ylüyordu. Bu meraklı haber 
etrafında konuşurken Milliye
tin Ankara muhabiri ciddi bir 

1 - Bazı adamlar vardır ki, mGaak•p 1 2 - Fakat laerketia yahm keaclileriai 1 S - ll&aak ... luda, ı..,...daklal 41Metle 

esnasında alSı .aylerkea dinlemekte ıc•n.t tffelenu"•1 isterler ft 4.., ....._..._ w ...... claUyea bir aclaa, ı,t dltlallr, ceYapo 

çekerler, aabaraızlık l'hterirler., üairlealrler. ..,..._, ..,....__ ,__ IJI w.r n blay blay matlGp olmu. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
tonla ıu haberi verdi: 

Fethi 8. Gazi Hz. ne ls
tanbuldan bir mektupla müra
caat ederek " kaydi hayat 
tartile ve reyiim usulile Rei
Iİcümbur intihap edilmlerini 
ve kendilerinin bütün fırkaların 
fevkinde milletin malı olarak 

İntihabat 
Son Vaziyet 

Nedir 
kaımalanm" teklif etmiş. Fa- fntthabat cctveııertndc ••imtcr1o1 buıa-
•--t ,.. --= Hz. bu teklifiı red- mı1arak itiraz edenler ıçın mabkeme:re 
il& ~ mllracaat müddeti olarak Uç l[Gn be-
~ ve keadisine evvelce de nkıhmıtır. MUhlet dün batladi. 
L!I. "etler teklif edildigıw · ni r.a- Sahdan itibaren de mahkemeler ka-
llUU --. l nrım vereceklerdir ve ~ tqrlnlevvel 
kat bulan kabul etmediğini ubahı da aandıklar ~lı.caktır. lntt-
bil..a:-:-., sonra illve etti: hap müddeti olan bir hafta zarfında 
~ DU9 lilfl "'1 atılamazsa m8ddet bir hafta 
"Ben bu haberi bir ecnebi uzahlacakbr. 

ajan•u verdim. Ajana bunu Çatalcada 
ınerkeu mektupla bildirdL cataıcada çalınan 1nt1bap deft.t 

hakkmda vali muaYinl Fazlı B. tabklbt 
Aym JİnDİ birinde ajansa yapmıfbr. Bu tahklkttan defterin çalua
Yerdiğime gare birkaç güne datı anlqıllDlfbr. Bu yUadea latihap 
.__ 1 _ dursprttur. 
aadar haberin 18tanbulda pyi intihap heyeti timdi yapalaeak 
obnaa muhtemeldir. Binaen- it hakkında bir karar verecektir. 
aL...L • d -L-- ~ 1 Banda göre ya netice tucıik veya 
-n.7u •tnn e mllllDll"• ma- intihap feshedilecektir. Büyükada-
llUfbr. Milliyet muhabiri bura- da iskele meydanındaki liste de 
da birkaç ajamm muhabiridir. ulu müddetinin bitmeauıdea 1 

n_._ saat evvel çahnmıtb. 
"1llU'a mua.anm•n haber verir. Vali muavini bu defterlerin 
Bu haberi ele ftl'llÜf olmuı e..- defter olmadığım a8ylemlttir, 
nıümldmdl, fakat ha ha- defterleri alan bulunmamı tır. 

ber o kadar mnhlmdi ki verdiğim haberi benim verdi
F etbl Beyi g6rtıp vaziyeti ğimi söylemişsin ; benden ma
anlamadıkça gazeteme bildir- lfımat istediler, ben inkar et
meyi mahzurlu buldum. tim. Kuzum, beni ele verme. 

Y ann muhabirinin o gece Fakat ben bir defa söylemiş 
bu mevzu etrafında çekeceği bulunuyordum. 
telgrafı da görmek istedim. Sözümü geri alamazdım. 
Bu zat telgrafım bana ancak Ondan aynlır aynlmaz Haki
labaha karşı aaat ikide gös- miyet gazetesine gittim. Siirt 
terdi. Onun telgrafı da Milli- meb 'usu Mahmut beye rasgel
)'et muhabiri Mecdi Beyin dim. Hikiyeyi o da işitmiş. 
Verdiği haberi teyit ediyordu. Kendisine bir daha anlatbm. 
Sab bah erkenden Fethi Beyi - Sen bu işte bakbSJn, p-

uldum. zetecilik yapmıŞ1ın, o kadar, 
Mecdi Beyin sözlerini ve dedi. 

Y anna çekilen telgrafa anlat- Otele döndüm. Arkadatlar: 
bın. Beni tenvir etnıesini iste- "Seııi Meclisten istiyorlar" de
diın. F etlıi B. böyle bir ha- diler. Yarın muhabirini de 
berin ıuyuuna hayret etti ve arıyorlarmış. Beraberce Mecli
Gazi Hz. ne böyle bir mektup se gittik. Bizi ikinci reis oda-

sına götürdiller 
fandumediğini. maamafih bu Orada Fethi ve Nuri be_y-
~lrirde bulundutmıu söyledi. ler beni bekliyorlardL Bu 
.. eaelenin ehemmiyetine binaen havadisi nereden aldığımı bir 
FetJıi B., Nuri beyi de çağırdı dah.a sordular. Sabah s6yle
'te bana gazeteye gönderdi- dilderimi tekrar ettim. Bu za
ibıa laaberi yazdırdılar. işte man zarfında tahkikat yapıl
F'etbı Beyin Gazi Hz. ne mil- mış ve Ankarada bayle bir 
~caab haberi b6yle çıkb ve ajcs muhabiri olmadığı at
QCQ bu haberi ba suretle :-enilmif. Bana ajansın bu ba
lle,rettim. beri gönderdiğini tekzip et-

liaber gazetede çıktıktan bir memi teklif ettiler. Bunun 
~!_ •• sonra telgrafla buraya üzerine ga-eteme bir tavzih-
0-üriıdi. Derhal ortalığa bir name g6nderdim. itte vak'a
~ aldı. Gazeteciler etrafa nm iç ylzl budur. Yolma ne bu 
I.. .. =" ~ Bu da Gazi ajana havadisini benim icat 
~:ffiıer. mri: Hz. ba- ettiğ!m, ne de bu haberi Tah-
L_. . •- sin Beyden almadığnn hakk1Dda 
~ nıenteini anlamak t1zere Cumhuriyet muhabirinin ver
~~ ve Nuri beyleri çağırt- eliği haber doğnı değildir. Bu 
~-_r akat ben meseleden vesile ile iki hakikat ağrellil
tdarıuwaar değildim. Otel de ya- mit oldu. Birincisi, Gazi Hz. 

ıı:~ y~akla meıguldibn. nin bu kabil tekliflere hiç J1z 
"11Z1Detr1: kin-s r lar vermecliti 'ft venniyeceği, İ · de-:- izi telefondan istiyor , cisi F etW Beyin Reisicllmbu-
di. Telefonda Mecdi Beyin run reyiim ile intihabma 
~ • "Zekeriya 8. diyordu, taraftar olduğudur. 
~tuncli l~rmeklijim lizım.,. &u dd hakikatin tebellllrOne 
•- el de . . Ben gelemem, hizmet ettiJ;.:- i'"'• yazifemi 
1..:-! otelin arka tarafındaki IO- ıs- ..-
--K• ıel. dedi. Ortalığı ka- yapbğıma kaniim. Beni, musanna 
~ bUDUfb. Merak içinde haber -.ıetuıekle itham etmek 
bci aizli randevuya gittim. istiyen arkadqlara ıunu ba-

Adana Valisi Tavsiye Ediyor: · A d y ın •• •' 
Reyinizi iyi ilanınız Belediy;-intihabı 
Ayni Zamanda Da Her Tarafa El'an Uykudadır •. 

Aydın, 28 ( H.M ) - Bele
Birer Tamim Gönderilmektedir diye intihabı nç glbıdenberi 

durc:lurulmUf bulmmıaktadır. 
Adana, 28 ( Hami ) - bir 

kaç gDn evvel bqlayn belecliy• 
intihabi deYam etmektedir. 
Halk fırkalı iatibabatta ka
zanmak için bara kabadayı
lara propapnda ppbnnak. 
tadar. 

dola dahilinde iakAn edilmeleri 
fikrinin gene F e~ B. tara
fından ortaya abldıfuu .a,le,tp 
durmaktadırlar. 

Fakat bundan halk çok 
mlteeulr olmut ve derhal bil
yllk bir lditle halinde telgraf
laueye ıtdereli Gui Hr. le 
lider Fethi Beye telgraflar Bu kabadayılarm auıl hare

ket eclecekleri tabii maltimdur. çekmr:=.m Diter taraftan. IWk ademlan tara-Diier taraftan Vali, blitlba 
memurlara yazdığı bir tamimd• fuıwlan reylerini k•11nmak 

ma\aadile civar köylerden 
kamyonlarla ıetirilen halk, rey
lerini Serbest fırkaya vermit
lerdir. 

reylerini htwıl istimal etmelend 
bildirmiştir. Valinin bu nasihati_ 
lüzumsuz bir ukalilık olara(l 
tellkki edilmektedir. ,,ı Serhat fırka taraftarlarin

dan birİDİD fena propaganda 
yapbğı hllkimete ihbar edil
iDİI. tevkik olunmuştur. ihbar 
henüz teeyytit etmemiştir. 

Bundan başka mektep tal• 
belerine, belediye memurlanna 

Ziraat bankasmm mensucat faı.. 
rikasındaki ameleye ve blltlbı 
memurlara ailelerile birlikte 
Halk fırkasına rey vermeleil 
şiddetle teklif olunmUfbır. 

SON DAKİKA 

Kunduracılar 
intihabında Halle &rkaaımn propag9-

dacıları, Fethi Beyin evvelce 
Bqvekil iken teJib Sait İ9-
yanmda kan döküldilğfbıfl iste
mediği için sukut ettirildiğini 
ve Adaaadaki fellihlaruı Ana-

Reylerin tasnifi bitmif " 
tamamen ml1stakWerln kazan-
dığı anlaşılllllftır. 

' 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

Serbest fırka liderif°et- Şimdi, bir de, yine bu 
hi B., Glimtı~ meb'U911 mlinasebetle bir yazı yazan 
oldu, perşembe gnnl de hlikOmetin gayretket mll
llediM girdi. 0 gün para dafif ( V akıt ) gazetesinin 
kanmu g6riifülOyoıd1' • fU aabrlaruu okuyunuz: 
Fethi B. ba vesile ile ~ "... Fakat gerek F ethl 
kametin "-leruu, umı- Be • k Aw • 1-
ml b • tekfld bllsDfhÜ- ym. gere ga ogıu 
,.tle il' birer e.,:. ertaya Ahmet Beyin tenkitleri 
atb. çok garip bir baleti ruhi-

Ertem g0n gazeteleri = teahlrabm g11t .. 
açtık. Halk ~ • 
kendi azeteal olaD "Milli- ... Kaba! etmek IAzım.. 
yet" ı~ Beyia bir iln dar ki M. Meclisine met
evvelld teııkitlerincl,-ı ru ve makul mlkakqa 
bahsederba aynen p getirmek istiyen Fethi B. 
aatırlan yazıyordu: ile arkadqlannda saklan-

"S.C. nrkuı Uderi futa· masa mllmklln olmıyan 
• namına llyihal kanumye- marazi bir muhalefet bu
Jİ tesbit ve ba kanuamı aaaiyeti varc:Lr.,. 
tatbikab neticesinde bir Biz, fU aabrlan JUD 
•enfliayon .. ohruyaca._ kalemin, bir muhalefet 
kaDi bulmıduğunu ifade karpmda garip bir kor
etmekle dddl ve •mimi kuya d&ftllğllDe inamr gi
bir muhalefete g&zel bir bi oluyoruz. 
imek verdi.,. Fakat 1en, ey kari: 

/dllr /nail, /.ter inanma/ 

Serhat Cimbariyet fırkua 
vaziyeti protesto etmif. fakat 
protestoauna heniz Cleftp 
alm&llllfbr. 

Aydın, ıibi, S. fırka lehin
de bir cereyan ahmt olan Na
zilli ve Yenipazar belediye 
intibaplan da durdurulmUfbu'. 

Aydı!!_ Halkı 
Hükômetten Bitaraflık 

Bekliyor 
Aydından aon dakikada al

dığumz mllstacel telıraflarda 
Halk fırkaaınm Serbest fırka
ya rey verenlere kBl'fl tiddetli 
bir vaziyet aldığından tfklyet 
edilmekte, viliyetten ilk gün
lerde olduğu gibi bitaraflığın 
muhafazası beklenmekte, bükü
meti merkeziyenin nazan dik
kati celbedilmektedir. 

işte Bu Olmadı .. 
Don Ankara'da deveran eden 

bir rivayete gire Devlet ban
kuı mldOrlüğüne sabık lktısat 
vekili Şakir B. tayin edile-

cektir. Kendi hesabımıza biz bu 
rivayete inanmış değiliz. Fakat 
sadece, bazen ne garip riva
yetlerin meydan alabileceğini 
göstermek maksadiledir ki, 
kaydediyoruz. ---
Davamız Başladı 

( 8q tarafı t lnd aayfada 1 

huriyet mllddei umumiliii ta
rafından o gazete aleyhine 
dava açılmqtır. 

Ceza mahkemeleri usul ka
nununun(3)1inctı maddesine g6-
re bir kimse birkaç suçla maz
nun olur. veya bir suçta her 
ne sıfatla oluna olsun birkaç 
mamun bulanuna irtibat var 
sayılır; davalanmız JllZlclan 
çıkmıştır; lstanbul ve hmirde
ki maznunlar hakkında ayni 
suçtan dolayı takibat yapal
maktadır; Binaenaleyh muba
kememizcleki davaya llİt ev 
rakın lzmirdekilerle bilq
dirmek üzere izmir ağlr ceza 
mahakemeaine tevdiini talep 
ediyorum." 

Bu iddiayı mtıteakip riya
Mt makamı müdafa aandal
yesine baktı; avukat irfan E
min 8. 16z alarak dedi ki: 
-Eğer vana. ortada bir deifl. 

bir kaç auç var demektir; Biri 
İzmirda diieri lstanbulda ol
mak üzere iki adam lldGrOl
miif olsa hadiselerde irtibabn 
mevcudiyeti iddia eclilemes. 

~lrika IODra Mecdi B. de ber vere~ ki ben hiçbir 
a.ldi. Ap bir tonla dedi ki· ı haberi tevaik etmebizin neş

- Gul Hz. DİD JUUD~ retmem. Netekim bu pyiaJI da hll,--., clla akpm .._ lf ethi Beye IOl'IDAdaD yaımedım. I.__ __________________ _, 

Ceza kanununun ( 162) inci 
maddesine göre clriim sayılan 
nefl'İyabn niakali de müstakil 
bir dlrlmdllr; binaenaleyh biz 
ba yazıyı adeta kendiliğimizden 
YU1D1f sayılacak bir vaziyette-

Birinci perde kapandı. Al
~· l.Det Pı. yeriacle. Cok 
bır şey deiifmedi. Fethi Bey 
birkaç Yeklli yerinden etti. Bir 
de, ne olduysa mutemetlere 
oldu. Ela, buna da tukür. A- · 
kalliyet meb'ualanndan daha 
fazla ne beklenir? Hele bayle 
centilmence, nazik çatkınl- • 
dım muhalefetten Birinci "': 
perde de bir küçnk adım. 

Siyasi mücadele yolunda \ 
emeklemek te bir ıey. Dtln · 
bu bdan da yoktu ya. Mec
liste, ne kadar zahiri olursa 
olsun, tenkide ve itiraza ben
zer bir ıeyler söylenebilirdi. 
Ne yapahm? O nesilden bu 
kadar çıkıyor. 

ikinci perdeyi bekliyelim. 
Bu piyes çok uzun, demittik 
ya... Manakyanın piyesleri gibi 
dip 9 perde, bet tablo. 
Hem, durun bakalım, daha 
yeni aktörler de çıkarlar. 

Şimdi perde arasa. Haydi, 
biraz dıfll" çıkıp birer cigara 
içelim. Mahmut Esat bey de 
az mı terledi? O da büfeye 
gidit vekilet koltuğu lstüne 
bir uzlu fel'bet içer. 

Koridorda biri IOl'da: 
- Piyetli nua1 buldun t 

- Halia melo ••• Maliye vekili 
de, F etlai bey de rollerini iyi 
u berlemiflercli. 

- Neden anladın? 
- Ben sahneye yakındım, 

sufl6rtln lelİnİ duydum. 
- Halk maktadır, o bir 

fe)' duyma. 
- 8ea o fikirde deiilim. 

Hallan kulata deliktir. Biraz 
daha pruva lizım Fethi Bey 
sahne1e acele çıktı. Fakat, 
bilinmez, bele son perdeye 
kader aabredelim. 

yiz. kada iştirake delilet 
edecek bir vaziyet olmadıkça 
davaların müşabehet ve hatta 
ayniyeti bile irtibata delilet 
edemez. 
müddei umumi cevap ftl'di: 

- Ayni hadiseye iki maJs. 
keme vaziyet ebnİftİr; mlltena-
kız kararlar çakmuı m&mkftn
dür; meselenin bir cepheden 
tetkikinde kanuni zaruret var
dır. 

irfan emin 8. mukabele etti: 
- Kazal karar ve iç.t:ibat

larda milmaselet ve ayniyet 
aranmaz; hakimler kendi ka-
nat ve içtihatlan dairesinde ha
reket ederler. Biz blkimlere 
s6z birliği ettirmelde mlkellef 
d iiliz. 

e "burada irtibat kabul ettire-
cek kanuni bir sarahat yok-
tur. 

Bizim nazanmızda bntün 
hakimler birdir ; Her birinin 
huzunırunda ayni itminan ile 
hesap veririz; ancak b6yle bir 
karar vermek için hissi, man
tiki sebeplerden ziyade kanuni 
sarahat aranır. 

Hakimler heyeti mllzakereye 
çekildi ; bir saat kadar dren 
mlizakereden sonra heyetin 
uzun karan okundu : burada 
hadise iddia ve mticlafaa teşrih 
ve hullsa edildikten sonra hl
diselerin menşe itibarile Jlynİ-
yetine ipret edilmekte ve Hiz
met gazetesinde intişar eden 
JUIDlll muharrirleri tarafındu 
yapdacak tqrilıabn ve müda
faabn aaamun lehine baza 
inkipf1an da tazammun ede
bileceli .zikredilmekte ve bin
nıttice lzmir ağır ceza mah
kemesinde tevbiden muhake
meleri icra edilmek &zere 
mahalline sevki zımnında evra
kın Cümhuriyet müddei umu
miligine tevdiine karar veril· 
eliği yazılmakta idi. 

Mevzuua bundu sonraki 
inkişa8anm. ....... geldikçe 
karilerimize anecleceja. 
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s. FIRIA T o T {J N i DAR Es ı M 1 R As,, WiiEHiRDE 

Namzet-' Y E D 1 L İ K Y A P 1 Y Q R intihabat İşleri 

İZMİRDE: 

• 
lzmir 

İltin Etti İğri Gidiyor 
Suriyedeki F ah- 'Türk lıçisi Tütün Tarlalarında Çalışırken - Amerika' da Açı-

ferini 
İzmir, 25 [Hususi]- Serbest 

Cümhuriyet fırkası, İzmir vila
yet ocağı, belediye aza nam
ıetlerini ilan etmiştir. Namzet
lerjn listesi aşağıya kaydedil
niştir. Bundan başka İzmirli
lere hitaben şu beyanname de 
neşredilmiştir: 

Muhterem İzmir ve 
Karşıyakalılara 

Yakında intibaplarına başla
nacak olan belediye azalıkları 

için fırkamızca isimleri yuka
rıya yazılı olan zatlar tefrik 
ve ilan edilmiştir. 

fırkamızca namzetlerin ay
nlmasınada mümkün mertebe 
temsili mesleki esasına riayet 
edilmiş ve her sınıftan bir çok 
zevat seçilmiştir. Sırf şahsi 

sermaye ve teşebbüslerile 
vatanımızda çalışan maddi ve 
manevi rabıtalarla toprağımıza 
merbut bulunan bu vatandaş
ların belediyenin ve beldenin 
ihtiyaçlarına vakıf olarak kanu
nun kendilerine verdiği salihi
yet dairesinde çalışacaklarına 
ve memlekete faydalı hizmet
lerde bulunacaklarına kaniiz. 

Bu kanaatimize bütün İzmir 
ve Karşıyakalıların da iştirak 

ve reylerini, gösterdiğimiz 
namzetlerimize vermelerini ke
mali hürmet ve samimiyet ile 
rica ederiz. 

İzmir Namzetleri 
1 - Ahenk sahibi Cevriye la

mail H., 2 - Haaene Nalan H , 

lımir Namzetlerinden 
Rebia Arj/ H. 

3 - Rebia Arif H., 4 - Tüccardan 
Hoca zade Ahmet bey, 5 - Tüc
cardan Emirler :ıade ibrahim bey, 
6 - Tüccardan Hacı Süleyman :ıa
de Rahmi bey, 7 - Tüccardan 
Kavalah Sait bey, 8 - Tüccardan 
Sabri Süleymanoviç bey, 9 - Tüc
cardan Zehirıah Sait bey, 10 -
Avukat Nuri Sıtkı bey. 11 - Sim
sar Z. Fehmi bay, 12 - Tüccardan 
Şerbetçi zade Galip bey, 13 - Mo
da mağuuı sahibi Kahraman B., 
14 - Tüccardan fzak Kuri Ef ., 
15 - Vapur acentesi Celil bey, 
16 - Malzemei intaiye tüccan 
K.avalalı Haaan Nuri bey, 17 -
Doyçe Oryent Bank ikinci müdü
rü Selihattin bey. 18 • ikbal ma
nifatura mağazası sahibi Aksekili 
Hüseyin Hüsnü bey. 19 - Doktor 
Operatör Bahtiyar bey, 20 • Da
hiliye mütehassısı Dr. Eaat bey, 
21 - Dr. Manastırla f. Hakkı bey, 

(Devamı 6 ıncı sayfada ) 

Hamiş: 
Rey atanlana u.ndık bqma ıeldlk

kri zamanda ııüfua tez.kerelerbı.I ve 

•Uvlyet cll:ıdaalanm ibraz etmeleri 
ltdedlye kanwnuıda yazılıdır. Blnııen

aleyh aüfua te•kereal olmıyaıı mllntehip

ı.ria ılmclldeıı allha ldarealııe mUracaat 

.,. .lfua oh4laaı almalan IGıumu 

illa .ı-u.r ....... 

ri ka Rekabet lacak Fabrika Eskişehir, 24 - Burada vu

kua g,.len intihabat entrikaları 
son dereceyi bulmuştur. Ser· 
best fırkaya rey vermek isti· 
yenlere son derece müşkü· 

lit çıkarılmaktadır. Bundan 
dolayı ahali, eHne Halk fırka
ıına ait rey kağıtlarını alarak 
kaydını yapbrmakta, sonra 
Serbest fırkaya reyini vermek· 
tedir. Hatta sandık başında 

ileri gelen bir adam, Serbest 
Cümhuriyet fırkasına ait bir 
rey varakasını birinin elinden 
alıp yırtarken görüldü ve zabıt 
tutuldu. Bu zat Eskişehir be
lediye reisi Kamil beydir. 

Yapabilecek Mi? 1 Meselesi Nedir? 
.. 

Bizim gibi herkesin de an- j 
hyabildiği bir hakikat var: 
Bugünkü tütün inhisar idare
sinden tacirler, çiftçi, tütün 
içen halk, istisnasız, ıikiyetçi
dirler. 

inhisar idaresinde bugilnk6 
perişan hale nihayet vermek 
lizım gelirken, müdür B., bütün 
hataları bir alayiş perdesile 
örtmiye çalışıyor ve Suriyede, 
Almanyada, Amerikada fab
rikalar tesisi gibi işler peşinde 
koştuğunu göstermek istiyor. 

İnhisar idaresinin Alman
ya' da ve Amerika'da fabrika
lar açmak üzere bir rnıpla 
mutabık kalmiı olduğunu bir 
alqam gazetesinde okumuştuk. 
Bu işin iç yüzünUn neden iba
ret olduğunu tahkik ettik ve 
öj'rendik: 

Eski meb'uslardan lsmail 
Ziya B. ve f iirekisı Ameri
ka' da bir fabrika açmak ilzere 
tütün inhiaarile mutabık kal
mışbr, mukavele de bugünler
de imza edilmek üzeredir. Bu 
mukavele ile lsmail Ziya bey 
ve şüreküı Amerika' da aça
cakları fabrikada inhisar na
mına hareket edecek ve ıene
vt 300 bin kilo tütün işliye
ceklerdir. inhisar idaresi bu 
grupa Almanya'daki bir fabri
kasını devredecek ve kredi ile 
mal verecektir. Yapılan hesa
ba nazaran inhisar idaresinin 
bu işteki kin senevi ( 15) bin 
liradan ibarettir. 

.... - Y apbgumz tahldbta fire ı ttltiiıı İfİ yapmqbr. lsmail Ziya 
inhisann Almanya'daki fahri- Bey inhisardan bir parti tütün 
kaslDID aynca bir tarihçem alarak Amerikaya götUrmüş 

dır ve biWıara bu tütünlerin yan-
var • dan ziyadesi kurtlu olduğun-

idare bu fabrika ytıznnden d d 1 • d dil . an o ayı ıa e e mıı ve 
fimdiye kadar yüz bin lirayı inhisar idaresi de bunları kabul 
mütecaviz bir zarar l'Örmüftür. 
Vaktile Habip Bey namında 
bir zata ait olan bu fabrikayı 
aabn almış ve Habip Beyle 
müştereken itletmiş, yüz bin 
lirayı mütecaviz bir zararla 
kapılannı kapatmışhr. 

İnhisar idaresinin Ziya Beye 
devredeceği fabrika budur. 
Likin idare yüz bin lira zararı 
kime devredecektir? Bu işi 
bizden ziyade inhisar işlerile 
alakadar olanlar sormaktadır. 
Diğer cihetten inhisar idaresi 
esasen evvelce İsmail Ziya 
Beyle Amerikaya dair bir 

etmiftir. 
inhisar idaresinin herşeyden 

evvel memleket dahilin<1eki 
fabrikalarım, depolarını ve di-
ğer teşkilibm ıslah etmesi ve 
ıalim esaslara raptetmesi la-
zım gelirken biitün bu işleri 
bırakıp sırf menfi işlerle meş

gul olmasındaki maksadı bir 
türlü anlıyamamaktayız. Yoksa 
Suriye dönüşünden sonra bir 
de Amerikaya ( 300 ) bin kilo 
tntünün nasıl işlendiğini görmek 
için bir seyahat esası mı hazır
lanmaktadır. 

Yaptığımız tahkikata göre 

inhisar idaresi şimdiye kadar 
hariçle yapbğı ticari işlerde 
nadiren (% 10) temettü almış 

· ve buna mukabil asgari (%20) 
masraf yapmışhr. 

Neticede de ekseriya büyük 
zararlar görmüştür. 

İnhisar müdürü beyin Su
riyedeki tetkikatım inhisar ida
resi mütehassısları pek geç ve 
pek fuzuli bulmaktadırlar. Baş
ka müesseselerle bağlanmış 
olan Suriyede esasen bandrol 
usulü mer'i olduğundan Behçet 
Beyin açmak istediği fabrika
nın pek şüpheli ve tehlikeli 
bir iş olacağını söylemekte
dirler. 

Maliye Vekileti bu ıenenin 
bütçesine inhisar idaresi vari
dabm geçen ıeneye niabetle 
bir milyon lira fazla koymuş
tur. HaJbuki inhisara en iyi 
hasılat temin eden haziran, 
temmuz, ağustos ayları neticesi 
geçen seneye niabetle ( 550) 
bin lira noksandır. Bu ıerait 
dahilinde geçen seneye nia
betle iki milyon lira bir fark 
vereceği görülüyor. 

İdarenin vaziyeti budur. Mü
dür bey gözünü A vrupadan 
Türkiyeye çevirmelidir. Türk 
tütünlerini, tütüncülerini kur
tarmak!. Yapılacak başka ıey 
yoktur. Aksi takdirde, çok 
geçmiyecek, Türk tütünü "e 
tütüncülüğü duman halinde 
uçacaktır! 

OCUKLAR'IN SÜTUNU 
Naci Nasıl Elma Aldı? 1 

Bir gün annesi Naci'yi elma 
almıya gönderdi: 

Hanginiz Mühendis Olabilirsiniz 

-
0 Ama dikkat et, iyi olsun, 

arasına tena elmalar karışma· 
sın,, dedi. Naci koşa koşa ma-
na va gitti. Elmaları aldı, eve 
doğru yüremiye başladı. Bir
denbire annesinin sözü aklına 
geldi. içinde fena elma varsa 
nasıl anlasın diye düşünmiye 
başladı: 

- Ha.. dedi ve hemen ki
ğıdı açb, birer birer her elmayı 
bir defa wrdı. Eve gidince 
annesi ne dedi, bilmiyoruz. 

Balıkhanelerde veyahut de

niz hayvanlarının gösterildiği 

akovaryomlarda her balığın 

kendine mahsus bir havuzu 

vardır. Çünkü hepsini bir ara

ya koyarlarsa birbirlerini yer

ler. Bu resimdei on altı balık ta 

ayn ayn on allı hücrededir. 

Bu on altı hücreyi beş düz 

çizgi ile çizebilir misiniz ? 

AZ i Z 
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Hastalık 

Yatakta bir hasta var 
Bu hasta istiyor ki 
Bir bisiklete binip bu ya

taktan uzaklaşmak. 
Eğer bir bisiklete binip bu 

yataktan uzaklaşırsa 
Arkasından bağıranlar çok 
Yedi kişi. 

Kaçma, hastasın 
Uzaklaşma hastasın 1 
Aldıran kim ? 
Ben kaçıyorum, 
Yıldırımlar gibi 
Yıldırım ... 

Yıldız 

••• 

Nalan H. 
Bundan başka, hakkı olmadığı 
halde Ali Ulvi bey de sandı~ 
başından ayrılmamaktadır. 

Halk, eczaneye karşı yapıla" 
tecavüze, bu tecavüzü yapan' 
şiddetli bir dayak atmak su' 
retile cevap vermiştir. 

FATIH-HARBİYE 
Peyami Saf anın 
En Son 
Eseri 
Yakında "imdat Geliyor" i•' 

1 
mindeki tefrikamıı bitmek üst' 
redir. Ondan sonra edebi bit 
roman tefrika edeceğiz. Bu eıe'' 

iiiiiW ...... '--___ _,,, __ ....,_.,, -------------------------------.... ---------.... -;--" Peyami Salanın Fatih- Herbi)'' 
ismindeki romanıdır, Eski ~ 
yeni devrin te:ıadı içinde, kabri' 
manlannın geçirdiği ruhi deJİf' 
melen tahlil eden bu roma?d: 
kadın ve erkek bütün karilerıOS 
kendilerini alakadar eden unıııt' 
lan bulacaklardır. 

1 - Necmi, gel ıe
alııle dükklııa Jide
Um de y..ı ultamı 

,ar . 

2 - U•tam çok bll
yUk adamdır. Onun 

için ODU f8rilace ile 
yapacağım bak •aııa 
8j-reteyl-. 

3 - Sakın k8ylG 
oldufwau belli etme, 
l.tanbullu ılbi ko.ut· 
mıya çalıı. 

- Elb.tte. 

4-' Aptal ap
tal chırma u
lma.. 

5 - Usta bu benim amcamın 1 6 _ Amma da 
ofludur. 

- Ya •atallah, ••tallah. 

duba be.. 

Fatih-Harbiye, genç bir ~ 
hem kendi kendisile, hem ıe~ 
diği adamla, hem de ananeler , 
mücadelesinin hararetli ve be)'~ 
canh bir hikayesidir. Bu t11 ~ 
mücadelenin dekoru içinde, .. ~ 
ve garp bütün manzaraları JI 
idetlerile görünür. Bu itib-' ~ 
Fatih - Harbiye romanında, fldt 
kuvvetli bir aşk ihtirası, beo;_., 
bugünkü Türk cemiyetinin 
viri vardır. 



TA Sayfa S .. 
Kari Göz ile Milletler' yeni Bir Harpten Kaçın
G ö:düklerimiz E mak için, Buna Hazırlanmaktan 

E D 1 R~E0 ı Başka Bir Şey Yapmıyorlar •• 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Son Zamanın Kötü Bir Yihniyeti 

MORATORYUM YOK j 
Edine Ticaret odaamdan 1 

Gaaetenbin 16 eyHll 930 tarih " 
52 No.h nilahaaımn 4 Gııcll sayfasılllll 
6 naca sütununda Edlrnede Ticaret od ... 
•oratoryum mu Ula ediyor IMl'llvbaaU. 

bir fıkra intitar ettL 
Filhakika, memleketin lktıaadl " 

ticari itlerinin tetkik ve teaekklir6nl 

aaıl Tuifelerinln en milbiml oldujunu 

bilen ve takıilr eden Edirne ticaret 

odası heyeti, odaya mukayyet baD ua• 
ıım11 davetile 10 • 9 - 030 tarihinde bir 

haabıhal yapmıt ve bllh.... ublr• 
flatlan11111 cHlşkünlliiü lberinde cereyu 

eden müzakerat ve mGııakqat netle~ 
•inde k8ylilnlln hlmayeal ıayealnl latth-

daleıı hWdbnet na.dinde baaı tqebbihat 

ve latirbamat yapılmaaı kanaatini hasıl 
etm(ftlr. Yoksa moratoryum Ulnının 
haıııi makamın hudut Ye aallhJyetl 
tlahilinde oldujunu milclrik olan Edirne 

Tlcarel Odası b&yle bir Ula yapllUf 
detlldlr. Keyfiyetin tavauubunu rica 

eder ve bilvealle teyidi hürmet olunur. 

ŞiKAYET 
27 senelik maliJe versi memuruyum. 

ltuirucla taaflyeJe tabi tutuldum. 
C&mburiyetlmbin pak ve nesih Şura)'I 
Devletine mliracaat ettim. Y alma bir 

aa.nanc1a bakkıaua tezahllr edecejine 

lranilm. O heJeti llinla Yicdanlanadan 

ve kararlanndan eminim. Şu kadar ki bu 

rlbi baksıdıkları yapan mafevklere bu 

rlbi keyft hareketlerinden mea'ullyet 

telecek bir uman ı&rmlyecek miyiz? .. 

Blıa varidat maidur kltlbl H. Tahaln 

INTlHAP ENCÜMENLERİ 
YERLERlNDE NE V AKIT 
BULUNUYORLAR ? .. 
Belediye latlbabatına iftirak edecek

leri ı&ateren defterde ismimi bulama
dun. Muhtar Ef. enclimene mllracaat 

etmemi söyledL Buglin aaat 16 bupıla 
S kala Fatihteki toplanma mahalH
•iracaat ettim. •GJltilern dedller. 

Bu efendller kanunen kaça kadar 

d airede mliracaatlara bakmak mecburi-

yetlodedirler ?.. Ekrem 

TAVZiH 
Muhterem gaz.etenlzla 12/91930 tarih 

Ve 48 numaralı aüıhaaının 5 inci aayfa

•ında (Erdoğan Cavit) imıah mektubu 

okuduk. Meaelenin tenevvürü için ber

veçhl ati cevabımızı gönderiyoruz. 

30 Ağustos gece.i, zafer bayramı 

ll'IUnnıebetlle ocak binaaı da tenvir 

olunmuştu. Ocak ınlommdan latan al-

1aıun sinema perdeılne akıetmeıi ve 

bbınetlce sinemanın iyl ı&rilnmemed 
ciheti ocafı allkadar eden bir mesele 
det ldir. Uzunköpr& Tllrkocajl 

-
lngiliz Tayyare Müdafaa Topları. 
Bir Tank Alayı Taarruz lıalinde. 
Sırp Kıralı, Ordusuna Bayrak 

Veriyor ... 

Bugiin dtlnyanın dilinde sulh a6zleri or. 
Fakat konuşulan llkırdilar hep harbe dair. 

lngiltere daha dtın bava manewalanm 
bitirdi. Almanya kara manavralarma yeni 
başladı. Fransa ise ordusunu kısımlara 
ayırarak elindeki vuıtalan motörlqtirme
nin bir harpte ne derece ite yanyabilece
ğini tecrübe etmektedir. 

Diğer milletlerin hazırlaklan iae, yukar
ki aabrlann kıyası ıuretile istihraç oluna
bilir. Şu halde milletler, harbin kalkacağına 
kani değildirler. Onun için bu hazırlıklan 
yapıyorlar. İngilizlerin tecrübelerinden fU 
hakikat meydana çıkmışbr ki bir memleketi 
hava kuvvetlerile mfidaffa etmek mümkün 
değildir. Behemehal bu kuvvetlere karadan 
da yardım yapılmak lizımdır. işte bunun 
içindir ki lngilizler, yer, yer gayet kuvvetli 
kara toplan ikame ederek hava kuvvetlerinin 
vazifesini kolaylaştırıyorlar. Fransızlar ise 
gelecek bir harpte, nakil vasıtaları motörleş
miş ordularının işe yaramıyacaklanw ıddia 
ediyorlar. Çünkü, bu iddialarım yapbklan tec-

,. 
--, 

rübelere ••t ettiriyorlar. Şu halde? 
Şu halde, ı nllte ı&re milletler yeni 

bir harbe doğru gidiyorlar denilemezse de 
böyle • bir harpten kaçınıyorlar demek te mlim
kün değildir. 

DÖRT SENEDE iNTAÇ Eyip İdman Yurdunun 
OLUNMIY AN BİR MAAŞ 

Hadımköy Merkezi 

Naklediliyor M E S E L E S 1 . . . Kon g r e·s i 

Zenginlerle Evlenme~ 
Doğru Bir Yol Mudur? 

Son senelerde zenginlerle tur. Böyle düşünen insan ıçın 
eylenmek moda oldu. iki ıen- iki odalı bir aparbmanla, on 
cin evlenmesi muvzubahis ol- odalı bir apartımanm hiçbir 
du mu, gerek erkek ıerek farkı yoktur. Onlar birbirleri
kadın için sorulu ilk sual : ni sevdikleri müddetçe akılla-

- .. Zengin mi" dir. Kadın, nna ne fazla para, ne lüks, 
kocuımn paruile otomobil- ne de kaloriferli apartıman 
lerle ıezmek, sinemalara git- ıelir • 
mek, en bliyiik tenilere elbise Bunlar, birbirlerinden bık
diktirmek ister. Erkek te keza bklan, vakit geçirmek, kendi
karıamuı paruını aarfetmek lerini unutmak için başka va
İçİD bia bir yer bulur. adalar aramıya başladığı za-

lnaan refahı, zenginliii her man akla geli. Para zevkini 
uman arzu eder. Fakat ifi y.J- y~ı~. geçtikten soll!a da ala
mz HD "nlerle evlenmiye k _ bilırsınız. Fakat gen~ık ve sev-
dar ileri 11ı6tnrmemelidir. B;_ ı! &yle değildir: Onlar ekse
b · · · b. b. . . anlı nya beraber dogar ve beraber 
~ .seven! ır lrlD1 yan l llllrler. Evlenmek için zengin-

Ud kifi•in aile refahım arttır- lik dejil, rahat y8ŞJyacak ka-
..k itin el ele verip ç•hıma- dar para llzımcbr. 
lan kadar aevldl bqey yok- Hanım Tegu 

1 Mewimlik Mantolar .. 1 

Pederim bundan 15 sene evvel Ça-
ÇORLUD AN BİR T ASHIH aakkalede yatan utnana tehlt oldu ve Eyip idman yurdu, 18-9-930 

tarihinde kongresini aktederek 

Hadımköy nahiyesi merkezi, 
Çatalca köylerinden Boyalık 19 eyllll tarihli ıuetenlade Çorlu yatana iki kadın bıraktı, bufÜD d8rt 

Jaıadarma kumandam Şahap, muallim Hiledir maq tahaia edilmek ilzere ev-
0...an Beylerin Serbest fırkaya meııaup raklanmıııı mevkii muamelededlr, el'an 
l.-. klmaelert llUlaklanndan tutup be- intaç edllmedltl sfbl son olarak Koca-
ledı ki d · bir fık muatafapqa askerlik ıubealnd- Anka· 
' Yeden dlfarı attı anna aır - ra mlltekaldln tubeslne 2' - 4 • 830 ta-
• llSriılmllftGr. B&1le bir nk'a olma• rih ve 71CO No.h evrakla sltalttir; bu-

llllatt.. Tubiblal rica ederim. 1 glln alb ay olduiu halde el'an bir ce• 
terı._ Serbeat C&mhuriyf'!t fırkası reisi vap alamadık. Bir evrak alb ay bir da-

HÜKUMETE iL TICA 
llsın - kua reji ınemunı, haksı• 

)~ ı..tka ıadlr yapmaktadır. HGkt

ııı..tla adaletlae iltica edlyorua. 

bıa.a Balkı k&yiladea HalU lbrahl• 

-tlu hatla ...., 

irede kalacak oluna biz gibi maat bek· 
Uyeıı bir tehlt aileainln hail nuıl olur?. 
Bu buausta alt olduiu makamın nuarı 
dikkatini celbeylemenlal rica ederim. 

lle.tlnekapıda Veledikarabat mahal· 

lesi Ayaalıbakkal sokak No. 2S te kıa 

Behire &eYceai Bedrip 

11 UHARRIRt 
~N POSTA" NIN T efrikuı: No 43 110Rls LOBLAN 

....... -=- Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

iMDAT GELiYOR 
ı-:•ul Beşuyu elinden yaka
~- 1 havaya kaldırdı ve sa
... tdu. 

l<aterin ve Bertrand pl
"ekt '-nb ~ kablıyorlardı. Sabah-
,_~n adeta baygın bir halde 
d Raule bu kuvvet nere-

tQ ıeliyordu. • 

l.uı onlan çekerek dedi ki: 
lld- Allah aşkına, siz ·beni 
~ 6 nın zannettiniz? Artık be

'-'et bitti, artık zafere doğra 

fidiyoruz. Ben hiçbir saatimi 
boş geçirmedim. 
Şimdi iş başına .• Fakat evve

li karnımıza bir güzel doyu
ralım. 

Raul onlan bir lokantaya 
ıötürdü. O dakikaya kadar 
Raulü biç bukadar neşeli 
görmemişlerdi. Beşu bile hay
ret etti. 

- Yahu • . . Sen mezarda 
adeta gençleıtin, dedi. 

reisliğe diş tabibi Kemal, ki- köyüne nakletmiye başlallllfbr. 
tibi umumiliğe Beyoğlu Hil~i
ahmer muhasebecisi Nuri, mu-
~asebeciliğe Hayvan borsall 
ıııemurlanndan Ahmet Şemset- Gln 30 Ti - Eylül - 1930 Hıaır 145 

tin, yuva müdllrltığüne Cemal, Arabt Rumt 
4-Cemaalelevel-1348 14 - Eylll - 1546 

Umumi kaptanlığa Adnan ve 
Valot-Eunl-Vasatl Valnt-Eaa.1-V..ıt 

azalıklara da doktor Hilmi, dGe,ı ı :. ,
11 

s.52 Akfam ıı.- ~1, 
odun tticcan Rifat beyler ek· Otıe 6.4 ıı. s Yata uı 9,53 ' 

1 idadi f.27 15.27 lmaak 10.11 4 .lt Haval&n11 Hıllli .. tltt fU slalerd• bu aaatolar, bamm1an- ..- • el•erifli 
seriyetle seçilmişlerdir. . . levazımdanchr. Dualar, akoç kmn ... ndn yapıhmttırlar ve çok nele bir '-adarlar. 

1 
Gece yaklqmıştı. Otom~j - Glrürsün. Biraz sabret. ı çıktılar ve başlanm uzatblar. ı bir ihtiyatla yilriyorlardı, fa-

bile bindiler ve bu sefer oto- Otomobili bir çiflijin önün- Filhakika, nehrin birer ta- kat parktakiler tarafından 16-
mobilin idaresine Raul ıeçti. ele bırakblar ve Basm pt08U rafında, gilvercinliğin hizasın- rillmek tehlikesi yoktu. 
( Harflör ) e fiden yolda uçar &ıtlnden Voşel ananın onna- da, biri ada' da öteki de park Raul bilirdo salonuna girdi 
fibi gidiyorlardı. Nihayet uı.. Dini ıeçerek Radikatel hava- tarafında iki gölıe vardı. Bun- Ye duvarda uah ttifeklerdea 
bon yoluna girdiler. Sata dot- lisine ıirdiler. Yavq yavaş, latın orada ne işleri vardı? birini aldı. 
ru sapblar ve ay ışığı albnda ihtiyatla yürüyorlardı. Ruzglr Hangi esrarlı itle uğraşı- AıA d. di dol 

. d? - a, e, u. 
çanları parlıyan kiliseye doğru eaıyor ve az kesif bulutlar yorlar ı 

Katerin korku içinde sordu: yol aldılar. ayın etrafında uçuşuyordu. Parlak bulutlar hafif bir 
Raul mırıldandı: Raulün bA!llma kaza geldiği sisle kaplı oldukları için iki - Tabii onlan öldürmiye-

h - «~ -Sen-Jan-Dö-Fovil kiliseli'· gece merdiveni dayadığı yere kişinin kim olduklarını anla-
Bertrand, Katerin, siz bu kili· geldiler. mak mümkün değildi. Gölge- - Hayır, fakat ateş ede-
aeyi bilirsiniz değil mi? Bar-ya- Merdiven bili orada idi. ler, gitgide nehre doğru iğili- ceğim. 
vadan ayakla yirmi dakika sil- Merdiveni duvara dayadı ve yorlardı. Nehrin içine dikkatle - Ah, kuzum, yakmayınıı. 
rer. Sen yolundan bizim gel- parkın içine bakarak yanında- bakıyorlardı. Ellerinde fener Raul, biraz evvel yakbğı 
diğimizi duymasınlar diye bu kileri çağırdı: filin yoktu. cep fen erini söndürdü ve pen-
yolu tercih ettim. - İki kişi çalışıyorlar. Raul merdiveni Beşunun cerelerden birini açtı. Hava 

Beşu sordu: Ötekiler de görmek mera- evine kadar götürdü. Sonra fittikçe kararıyordu. Fakat 
_ Kim duyacak? kile, birer Lbirer merdivene ptoya kadar gittiler. Büyük (Arkası var] 
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22 • Doktw Faik Muhittin bef, 
Sinema Sütunu 

• 
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Bugün De F etbi Beyi Büyük Bir Liberalizm 
• Hareketinin Başında Görü oruz .. 
Fedli Bey, ukerliktea istifa 

ettikten IODl'a, lttilaat T arakki 
a.İJetİllİll lllllual kltibi ol
..... Fabt ne Talitla, ne 
doktor Nivmla, ne de Kara 
Kemalle mesaiyi teşrik imkl
lllDI giremedi ve istifa etti. 

1913 Tepiaievvelinde Sofya
,. sefir olmuştu ve 1917 
9elleai nihayetine kadar dört 
sene Sofya aefirliii yapb. 

1918 de, istifa ederek, lstan
bul meb 'usu sdatile meclise 
iftirak etti. Fakat büyük harp
te lttihatçılann sakim idareleri 
milletin yoksulluğu, hazinenin 
birkaç kişi lehine istisman 
ve hezimet arifesinde buhma
fUmuz, Fethi Beyi pddetle 
müteessir etmifti. Mecliate mu
halefete geçmif, hrkadaki ar
kadaşlanna faml•11z bacam 
etmifti. 

Fakat, slratfe birbirini ~
kip eden vakayi, meseleyi bq
ka tarzda halletti: Miltueke 
ilin olundu. 

Fethi Bey, izzet Pap kabi
winde Dahili1e aazırhğma 
kabul etti. izzet p... kabine-

siaiD i8tifaaw lzeriae, Mecliai j istifam üzerine Bqvekllete 
meb'uanm feshine kadar millet ' relmifti 
Tekili olmakta cle.am etti. ın:; seneli Martında, fub-

Fesihten bir ay IODl'a, 1919 da, her tlrll tazyik myueti 
senesi mayuuıda tevkif edildi ale,m.de Ureket etmia T9 

ve lagilizler tarafından Malta- mahaWete sec-iftir. 
ya IGrilldtı. Nihayet üıtifa etti, Paria ae-

Maltadan döndükten sonra, fuetiae ta,U. ....... ve Ser
ID'll de Ankaraya gitti "9 bet.ClaafamiJet fw•-· l:elidl 
Bli)'iik Millet Meclisine latan- için W.nbula ~ W. 
bul meb'um ııfatile iftirak etti. Paria Hfaretincle bWa. 

Fransızlarla Ankara itilif- lf. 
namesini akdetti. we ikind Fethi .,_ ._ca tllrib 
meclisin toplanmasına kads ettijimiz ..,..... ııl.1rbt edi-ı 
d~ye. ve~ği yapb.. line g&illlr ki, S.-. Clm1 

bdncı meclis toplandıgı v.- h . 1 U. 
ki h tI kil isli.... • n- 11rı7eta mluıil n 

t eye ve e re gım ...,-- • 
tiine alch ve ziihur edea mu- Deleri, laer devirde, n'dnıt 
halefet &zerine istifa etti. icraaba Ji1mn bir mlclafii 

Clmlıuriyet ilin edildiği va- olmaftur. Fethi Be, ulma 
kit Meclis reisidi. Hrbest mlhutkap taraftan leli 

19'l4te Masul mOzakerel~rine Ye memleketin b..-ı sele* 
memur oldu. Bu mtinuebetle fellketleria •w eflrln -• 
Brlbele ve j6neve iki defa miye &zerine icra edilen taz
.eyalaat etti Ye Cemiyeti Ak- yiktea ileri ~eldifini iddia 
'lalD mlizakeratmda Ttırkir- etti. 
Cllmhmiyetinin mümeuili oldao Baala tle FetW Be,t bl)ti 

Meclis reislijine ikinci dJa bir libenlima laareketiabi 
mlttefibn i.mhep edilcl. bı,.a .. l)'Oii& 

Daha sonra l.met P1- ma SON 

İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. 

Enver Paşa Vükela Meclisini Bir 
Defa Daha Aldabnışb _ 

Bulgar Ordusu Perişan Olduktan Sonra ise .•• 
Sabık HariciJe nazm Ah- ı Sari7e ceplıesindeki nziyetimfz hilba•a Sofyada udrmm P1o 

met Nesimi Bey, harbin 80ll mldafaa için kAfi derecede iji De ıar&fea Almaya ae6ri 
senelerinde yeplmak istenilen idi. Yakınlarda muayyen bir Bulıar orduumm kuvve6 hak-

kında teminat verdi. Ve ha 
mlh teşebbüslerini aalatbğı hatta bdar geri çekildikten teminat lzerine ele Talat p ... 
sırada ban yeni aoJdalara 90llra Almanlar ,.ai taarruza seyahatine devam etti. . • 
temas etti. reçecelderdi. Ahmet Nesimi Bey, .aznl\ 

Dört seaedenberi .orilp Enver pata ba baberi ver- burumda Talit papnın Viyana 
gelen çok kanlı bir harbin dikten aoara, cllqmanlarimmn ve Berlinde birçok piirGı(O it

leri rsabucak Jı=ıllettigını·· ..... ı .. t-sonlanna doğru bütün takat- manevi lmnetlerini kirmak r- r--
lar ve çarpnıma k~~ iyetleri mabadil• Almanlarm o esnada tıktaD sonra ,ay e devam etti: 

-r-- -işte bu ıuoar ile pllnımı-
tükenmiş bulunyordu. V aziye- yapbja ricat bareket:İllİD bir zm 1 cinci aaf1ıuma geçip kat'ı 
rctin içinde balQDan)arm &mit- plan dairesinde olma:yıp kat't ve eaulı bir aurette IUlh 

2S • Dr. KaJYlm sade Suat bey, 
24 - Avukat İbnibazım Ferit bey, 
25 - ,, Meaahim Adato beJ, 
2' - ,. Mastafa s.tkı bey, 
27 - Mühendis Tahsi Sennet be1, 
2s - ,, lamail Hakkı bey, 
29 - " HaW Rifat bey, 31 -
Eababa emliktea Tahir Ef. zacl• 
Ah.met bey, 31 - Tüccarcba Haa 
Şakir ata zade Omer &ey, 32 -
Maden tacan Nalmi bey, 3~ • 
Sabık Maarif •Miri Rahmi beJ, 
34 - Yem Amr sazete.i baflDU• 
Wriri ı...n Halda ...,, 35 -
Bük tlccan Mutafa Necdet bey. 
3' • U.ea Mutafa M,, J7 - Fa
,_ o-.. Narl Ef., 31 - Sabik 
• 'e..W .......,_ •iclirl Tü
.ı. ltey, 3' - Ba,.tar Sami ...,, 
• - Tlccardaa Ala•et lılalater 
lııeJ, 41 - Tlccardaa Al llaa 
...tatumlanndaa Halli ...,, 42 -
Odm simsan Ha&a Teftik lııey, 
.., • Kereate tiice9ft Karqiilll 
ucle Ziya bey. 44 - Tlccaıclaa 
Abdürrah.,• ucle bwelu. beJ, 
45 - Ttlccarda Mulladald Derrit 
bey, 46 • Maalfataraa Safter beJ, 
41 • Tlccardaa Menemeni Hı&a 
beJ, 48 • Ttlcc:ardaa bak GüaJ 
Ef., 49 - Doktor Yunus bey, 50 -
Ankat Ahmet bey, 51 - Dit 
doktonı Fahir Rlttfi bey , 
52 - Aukat Tahir bey, S3 • A,.,..,,.. 
Irat KahralDaD bey, 54 • AYUkat 
Huma Prtn beJ, SS • Anlırat 
11utafa Enver bey, S6 -
llalr.eraa fat.rikaaı sahibi HaaaD 
Talaaln Piyale bey, 57 - TGccar
claa Batlı ..... Halda w.e,, Si -
Otelci Burl beJ, 5t • Elhe .. 
EmWdeD Haca Sile,... Beldır 
uc1e Sadik bey, '° · Tleeudaa 
San sade Ahmet be7, 61 • Ta.
cardan mıaareı HulOal bey, 62 -
F.ahaln Emlikten Dlbaf Ha• 
Mehmet Ef. zade Halda bey, 6S -
Ankat Ômer Fuat bey, 64 -
AYllkat Halit Terilk bq, 65 -
Tlccardaa Jozef fatrotıo El. 6' -
M.erret matuuı aahibl Mehm.t 
All bey, 67 - Doktor Nevut Et
ref bey, 68 - Lile abıemaaa sahibi 
Temk..,_,. 

S. C. F. mn Karşıyaka 
Belediye Aza Namzetleri 

1 - Evliya zade Refik 8., 2 -
Hizmet ruetesi ublbl Zeynel 
Besim bey, S • Tlccarclaa Nam 
~ustafa bey, 4 - Eahabt eml&kteD 
Çanlanl, zade Kadri bey, 5 - Pa
lamut ıirketl mlldnril Fuat bey, 
6 - Avukat Şevki Bedri bey, 7 -
Avukat Kadı otla Bedri be7, 8 • 
ZGrradan Selinikll Şerefettin bey. 

sizlikleri gittikçe arbmf, arbk bir uraret Jlzladen wlmbul- mea'elesinl takip etmenin za- L 
sili.hı elden buUmak ikam dulwww matbaatmm YUlbuıile mana gelmifti. 
geldiği kanaati ea mnfritler- ;aa ~ ~ -~~ Fakat.. Talit pqa Berlinden S 1 N EM AS 1 N DA 

de bile ~.;,. bııfl•ımtb· ~ .__ bilclirildlğiai :r;ı-o::uı:u\ir.::: LAARNABBAZAwlvAeRRICHARD Arle 
ı ...... e bunun iri-dir ki lttilaat ve ilin .etti. . · · ..... :. ARASIND 
lfl. - Bea içia için L--t. ..ı:.. ... ........, tamamen peri-
Terakki kabinesi dtlpwnlan dam. En.o p --ı• .... ~ pn olmUfbL Dijer taraftu tarafından tem.O edilen ba .ellll 
~h teklif ed. ebilmek üzere yeni LJC..-~ ._ "!:71'_,_ _.._,___ Enver Pqanamn birkaç glin ve aödG filim, at canbazhane-
'~ -' t ..s.;bil --• ...ı- -.- --.-. ., .. ua&U .--.. - evvel verdigı·• kuvvetli temi- !erinde yapnd•n bayab faatere 

paaıuar eı u e mçgw -1• rawa inenanlarm •• u:n::.:- mGeulr bir dramdw. 
l.qladı. --~- ~-- --~~;:: nata rağmen maalesef Suriye lilveteaı FOX NE1'1S JURNAL 

pp7uıı'9ııuu. liJUll ıuıacme •- cephemb:cle ordu fena tekilde .eall 'H llhl8 cltlnJa handfelert de 
Fakat, T alit ~-.amn Bedin bir allJI, diriltmek b•han-ile hezimete airamlftu'. seall Ye tarlalı Yaryete bu fiU.. pek 
-L-·tin -L&..ı.. ---'--..1- T'-L• ba ~- bı...1- -iL l!'!ı_n~a Aüarada "'ICLOP SINEllA-Ryw e ~· Rl1lllllUll ye- orta,. ablan f8 pMmn ,...... 11U11 mııı1R11Ue wm 1111U1 :;&NDA,, 

ili bir 6mit lfliı zilliDlenle betine belnnıı I ~nwm•nn tatbikine da imk.la , .. _ ... a&terUecektlr • ---

Jerleten kanaati aanacak gı"bi e. plla tatbik ohmab8leydl mam11 olllJOl'Ciu. Yelkenci Vapurlan 
olmuştu. Sabak laariciye nazın, -&:- mi -.L .-1rft1c CA-L • ,._ e.tr..ia teNill ettitl V 
bu yeni vaziyeti tlJle anlat- • ......, acaecwc - ycqmem • BEYNELMiLEL n<ıradeniz Postası 

ktadar: ki hayır ••• Fabt Ene.o P1- 11111 v tan _.,..... 1 
•

4

-TaUt Pqanm aepbati il- .,. llOll çareden .akell mecli- OYOK KASAP a T~el 
ralarmda ( Sofı• > daki .mn- sinde h&ytlk bir lmit De bah- s. NALBANDls Çarşamba 
mizden buı raporlar aldık. Bu aebDesindeld Mbep ne ol•bilir- &e,otha Tlael mevl&B 527 Ea 

eli? La._ L____ ..1.a1L GtlnG akpmı 6 da Sirkeci raporlarda. Ahaan7adan Bal- ~ uun1111 IDeÇUk mlkemmel c1..._ ..,.. eli n 
garistaaa kundura n elbise Ben ba mOl.lhazada ikea fileton, kuzu eti " ....u ta- nhhmıodan hareketle doğru 
a demdiği. erzak meaeleai- sabık nam aalabyordu: vuldar. lıLalıterem miifteril...W (Zonguldak. lnebolu, Sam-
:: de temin olundu.;...., buse- - Biz ile, daima ali§tıjmm memm etmek emeWe lntilaap ama, Ordu, Giraon, Trabzon, 

... Aba t beldi duk. edllir " kmanu hizmet " Silrmene ve Rize ) iskelele-
beple Bulgaristan ahvalinde an aarnmmu yor nezafet. Telefon A-:Jı.ha 2163 • 
esaslı sallh eserleri göribuniye Alman llOll raporlara pn n ..... 7.,. :m~et ve avdet ede-
başamch~ bildiriliyordu. ==-===========a--=--====--======--=-=---==---==--==-= 

Sabtk ll8ZU' bu imit verid Kız ve erkek - Leyll ve nehari 

MU tamamladıldan sonra s t ı· k 1 aA 1 L ı· s e s ı· 
harbiye nazın Enver papmn 
0 sıralarda vükela mecliainde fık, Orta ve Lise kısımlanm muhtevidir 
çevirdigi bir manevrayı t6Jle Bütün sınıflan mevcuttur 
aal•ttız 

_ Sofya ra--'·-· L--n.- Kaz ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn tetkillt 
I"'•........ ucuu.. dahilincle idare edilmektedir 

••m•fhk ki. harbiye llUll'I En- ALEBE KAYDINAdevamOLUNMAKTAD 
nr P&f& da rikell meclilİDe Talep vukmmda tarifname gtinderilir. 
mi haberler ıetinli. Papmn tle#Nqı Pol~ .,.rlcen arluuuul• 
kat'ı ifad.n sin o malarda Telefom t.l!ınhal 2534 

T afsillt için Sirkecide 
Yelkenci hanında klin acen
tesine m&racaat. 

TeL l.tanbul 1515 

ZA YI- Difçi mektebinden 
aldığım htmyet ciizdammı 
kaybettim yeaiaim çakartaca
fımdan eskisini• bllkmO 
yoktur. Dişçi mektebi N. 455 
Hüseyin 

Harp Filimi eri Niçin Seviliyor? 

BuFilimlerden Çok He
yecan Duyuluyonnuş . 

8otiin düaya sulh peŞinde, bu rağbetin ·sebebini aramı~· 
herkes aulh istiyor. Fakat bu lar, anketler yapmışlar ve an· 
arzunun teceHi etmediği bir lamışlar ki halkın harp filimle-
saha varsa o da sinemadır. İn· rini sevmeleri duyduktan bey.,. 
sanlar, bernedenae, harpten candan ileri. geliyormUf. Halk 
bahseden filimleri çok seviyor- r he~ecam sevıyormuı. Aşk filim
lar Son zamada harbe d . len, esasen bu hayabn haki· 

· aır kisini yq•mak kolay olduğıl 
hakiki, bayali, bir çok kurdele için fazla heyecan vermiyormut 
yapdch. Fakat hepsi de biiyük Harp fılimleri iae bu heyecaJll 
1 

• r rağbet g6rdil. Amerikada uaml haddine çıkanyormUf. 

" Artnr " ismindeki meşhur filmin kahramana: 

Ôntımlizdeki Perşembe akpmı 

Dl ELE 1 
SİNEMASINDA 
Nancy Caroll ve Hal Skelly 

HAYAT DALGALARI 
ffbainde dau edecekler " pıtu .ar 
llrecelderdtr. Ba mahtetem fWmdea 
zeagia UUra clekorlarlle lluslc-Hall 
hayab canludmlacak n • mocler9 
melodi" .-lalan cllal•eceldlr. 

Paramount filmidir. 

1930-1931 mevsin: 1 ıin Nch mtlnaaebetile 
•Bm~ir çelır~ adam,, LO ŞANEY'IN 
likabıle tenun edilen 

En son ve İ en mtleuir ft iztirabaaver ...ı 

DEM R EL fil'" .. m•ma araemne 
baf1•n•cakbr. ..../ 

Tütün inhisarı umumJ 
müdürlüğünden: 

400 metre mik'abı kereste 
bmir fabrika•n• mukted muhtelif ebatta (400) ctJ. 

metre mik'abı kereste hakkında enelce yapılan m~ 
göriilen lüzum üzerine iptal edilmiftir. 

Mezkar kentelerin mlbaayaa ba def'a yeniden ka~--~ 
ve on g6n mllddetle mlhıakuaya konalmuştilr. Ancak ~ 
baıkaca pazarlık yapdmıyacağı için tlcc:arm 110D Ye kat'I • _., 
lerini bildirmelen zaruridir. Taliplerlll teminat akçelerile IJlll":~ 

ber 6 Teşrinievvel mG Paz:uteli glal Galatada Tlltla ~ 
nnda mllbayaat komiayomma mlncaat etmel..t. 
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BAREM DIBLIZLBBINDB 
DERDE SALAN ONU 

DERMANI 
SENiN GÜL YÜZÜNDÜR, 

DA ELBET SENDEN OLACAK! 
Zeki köle, koştu: 
- Efendimiz 1 [ Haremagası, Gülnihale Fısıldadı 
Tacdann mtıtehevvir sem. 

yorgun halayıklan titretmekle 
beraber dinlenmelerinede ve
sile teşkil etmişti. Sıçramayı 
bırakarak billU.. topun altında 
kümelenmişlerdi. Oyuna baş-
lanıJdığındanberi kendilerini , 
beşuş ve mahzuz gözden 
geçiren, bikarar bakıflarile 
tenlerinin her noktaauu anız 
arsız 1Sıran hünkirın birdenbire 
gazap haline geçmesinden hep
ıı mütehayyirdir. Acaba bu 
gazap, kendilerinin topu tut
madıklarından mı ileri geliyor
du ?.. Bir hayal, hümayun bir 
vuslet hayali için bu kadar 
didindikleri yetifmiyormuş gibi 
şimdi bir de ceza mı görecc!:
lerdi? 

Zavallılar, ayak nstn ve yan 
çıplak, yorgunluklanm çıka
nrlarken müşterek bir korku
ya da bürünerek bu ciheti dü
tünüyorlar ve sıkınblanm mah
rem ve firari nazarlarla birbir-

gtıJ yilz6ndllr, dermanı da eı-1 etmeytz. Hemen gelsin, tek 
bet senden olacak! başına topa yaplfSID. Bahb yar 

Oçtıncll Osmanın patlak g6z- olur da topu tutarsa gönliinü 
)eri biraz daha açildı, ıolgun bmar etmek belki mümldhı 

lerine ihsas ediyorlardı. 
Hünkinn Hafız Setir ağaya 

fır' a~tığı suaJ, kızlann endişe
sini giderdi ve hepsinin g6zü 
fU'Van altında duran kayıtsız 
arkadaşa çevrildi. Oçiincü 
Osman, biçimsiz g6zlerini aça 
aça sormuştu : 

- Y nşa girmiyen kız nr, 
demek k emrime kulak u
nayan kul var. Kör gözün bu 
lıalni l'Örmedi mi? 

Haı ız oeşir, ıırvana dojnı 
dönüp bakmıya lüzum gör
medi, Hünkinn büyük bir fır
tına müjdeliyen bakışlarından 
da telaşa düşmedi, kızıl du
daklarınr' - manalı bir tebessüm 
büküldi ti lalde ilerledi, ince 
boyı~u uzattı, efendisinin 
ku' ğ1 a . ısıldadı: 

- '"'u!nihal cariyeniz has
tc. d.d 

1 ü ıkar, sesindeki ıaliz a
hen i değiştirmedi: 

-Özrün kabahatinden büyük 
habisi Burası hekimbaşı daire
si midir ki hastalan sürükleyip 
getiriyorsun? 

Haremağasının boynu gene 
uzandı: 

- Onu hekimler, hocalar 
bınar edemez Hüokinm, yü
reğinden hastadır! 

- Bire kara oğlan! hindi 
gibi uzanıp kulağıma ne fi.. 
aıldar durursun. Buraya getir
diğin hastanın bmaruıJ ben mi 
Yapacağım? 

- Onu ~e·de salan senin 

HASAN 

ve kalın dudaklan tuhaf bir 
tekilde sarktı, genif entariye 
sığmıyan iri karnında bir takım 
hareketler belirdi ve •nlapl
maz bir lehçe ile mmldandı: 

- Veminelgaraip, veminel
acayipl Kölelerin efendilerine 
muamma .CSyledikleri devre 
kalmıpz. Babamın ailnilnde 
böyle teY yoktu. 

Hafız Beşir hilrmetklr tav· 
nm bozmadan iki hatve iler
ledi: 

- Efendimizi - dedi - kulun 
be muamma söylnyorum, ne 
bilmece. Gülnihalin 1&Da gö
nül verdiğini arzediyorum • .Ki
zm hali yamandır! 

Üçüncü Osman, biliilıüyar 
denilecek surette Gülnihalin 
bulunduğu tarafa döndü, so
murtkan kızı uzÜn uzun süz
dilkten sonra başım salladı, 
bıyıklanm kanıtırdı : 

- Bre kara oğlan, dedi, 
yalan uyduruyorsun. Şu kızın 
yilreğin~e ateı olsa böyle dur
mazdı, en öne düşüp topa ko
prdı. Bak, fU çılgın sürüye. 
Topa el koyup ta benden yüz 
buhiıak için ne kadar yorul
dular? •• Gillnihal, bana kalına 
naz ediyor, kendini ağır sat
mak istiyor. Ona git, anlat 
~ize n~n:. edilmez, biz de niyaz 

kUVVET ŞURUBU 
Terki binde külliyetli miktarda iyot, 

tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
'1tviyeye sür'ati temessi lii sayesin
de, kansızlığa vereme istidadı ol an
lar ve bilhassa emrazı asabiye ve 
tafiyeti umumiyeye tesiratı ıifaiyesi 
"ardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
'1aiiası pek seri olup renksiz, hu
ta.ltkb, zayıf, sıraca veya kemik 
la.ıtaııklanna müptela çocuklar az 
~rnan zarfında diş çıkarırlar. Ça-
t. tık yilrilrler. Tombul tombul olur-

r. 

il .Sui itiyatla aabavetini ve genç
l~i aui istimal eyliyenlere, ademi 

dara pek miiessirdir. Kanı tezyit 
"e tasfiye, hazmı teshil, renge 
~elik ve veçhe teravet bahşeder. 

z, evram, cedir, çocuklann yilz :t başlarındaki çıbanlar, ergenlik 
t ekzemada pek müessirdir. 

olurl 
Hafız Beşir, ağır ağır geri 

çekildi, Gülnihale doğru yürü. 
dil. Kumral kızm ya:ıına ıelince 
aesine tath bir tefkat İf}edi; 
yavqça: 

- Kmm 1 dedi. Durma; 
kolunu ııva, eteğini topla, 
topa ahi. Yoksa Hünkirın ni
yeti bomkl 

G6lnihal, yerinden kımılda
madı ve cevap verdi: 

- istememi 

- Yüreğinde bir sır var, 
belki de yara var, biliyorum. 
Fakat burası Hünkar sofasıdır, 
takaya gelmez. Y oldaşlannın 
yanında rezil olmamak istersen 
hemen yürü! 

Cidden seven erkekler için 
aşkın fevkinde kuvvet yoktur, 
berşeyi ve herşeyi aşklan uğ

nmda feda ederler. Meşh r 
Aleksandr Dümanın : 

Pour l' amour du besoin,je 
donnerai lavie 1 demesi, bu iti· 
bar ile doğrudur. Fakat onun : 

Maiı pour la liberte je dan
nerai 1 'amourl demesinde isabet 
bulunup bulunmadığı bayh 
IÖz gtiiriir. Maamafih kadın
ların, izzeti nefislerini aşkın da 
fevkinde tattaklan muhak
kaktır. 

[ Arkaaı var J 

h. ~asan kuvvet şurubu Avrupa' da 
ll ll'ın~liği ihraz eylediği gibi bütün 
ltt ~mı tababette takdir tevlit eyle
ır.!• ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60 büyük 
.... 'lr\lftur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilit. 

100 

1 

vapuru 

günü akşam saat J 8 de SU-.. 
keci rıhtımından ( Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Milracaat mahalli : lstan
bul meymenet ham albndaki 
lllhane Telefon İstanbal 1154 

Seyrisefain 
erkcz acente.si :GaJata köprü 

batında Beyoğlu 2362. Şube 
acen tui: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel lst. 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, 
TrabzonÔ Görele, Gireşon, 
Ordu, nye, Samsun, ine
bolu, Zongulda'ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

İzmir sürat postası 
(Giilcemal) vapuru 29 eylül 

Pazartesi 14,30 da Galata 
Rıhbmmdan kalkar ıkSalı sa
abı İzmire vanr ve Çarşamb 
14,30 da lzmirden kalkarak 
Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 30 eylül 

salı l 7 de Sirkeci rıhb
mmdan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altmoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Mersin postası 
(Konya) vapuru t Teşrini· 

evvel çarşamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğnyarak 
Mersin'e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber 

T aşucu, Anamora uğrıyacakbr. 
Dalyan ve Marmaris yolcu 

ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye' de aktarma suretile 
alınıp verilir. Çanakkale için 
yük alınmaz. 

l T eşrinievvalinden itiba
ren Adalar, Yalova, Moda, 
Kalamış ve Anadolu hatta 
tarifeleri değişmiş ve Bos
tancı·Adalar hattı da lağve
dilmiştir. Yeni tarifeler iske
lelere asılmıştır. 

BARTJNh:~~p~:.k•POST ASI 
A YD JN 2v;t_;lw Pazartesi 
Sirkeci' den hareketle Ereğli, 
Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, 
ve Cideye azimet ve avdet 
edecektir. 

T afsilit için: Sirkeci Salonu 
karşısında Mizan oğlu han No 
2 Telefon İst. 354. 

Trabzon Lüks Postası 

Pazarlıkla 
ı var alit ve 
münakasası: 

liboratu
edevah 

Yüksek baytar . mektebi rektör
lüğünden: 

Mevkii münakasada bulunup yevmi ihale olan 24 eyllil 930 
tarihinde teklif olunan fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden 
dolayı ihalesi icra kılınamıyan Yüsek baytar mektebine ait yüz 
beş kalem alat ve edevat 1 teşrinievvel 930 çarşamba günli 
saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra kılınacağından talip olan-
ların Defterdarlık binasında müessesab ikbsadiye mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Tütün inhisar umumi 
müdürlüğünden: 

14803 Kilo Köhne kanaviçe 

1563 " Çul 

6014 .. ip 
683 Kınnap 

Azapkapı anbannda mevcut nevi ve miktan yukanda gh
terilen köhne malzeme, ihale tarihinden itibaren nihayet bir 

hafta zarfında kaJdın~mık &zere, 1 - teşrinievel - 930 çarşamba 
günü pazarlık suretile sablacaktır. Talip olanlann meıkür 

tarihte teminat akçelerile beraber Galata' da Tiltiln inhiıumnda 
mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri. 

Köhne Fiat Otomobili 
Tütün İnhisarı Umumi Müdür

lüğünden: 
Azapkapısı levazım anbannda mevm k&bne Flat otomobili 

pazarlık suretile sablacaktır. Taliplerin teminat ak çel erile bera
ber 4 Teşrinievvel 930 cumartesi güntl Galata tütün inhisar 
müdüriyeti umumiyesinde mllbayaat komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

VE · 
MAKİNiST MEKTEBi 

52 inci yeni tedrisat devre
si Teşrinievvel iptidasında 

1 başlıyacakbr. Dersler tatbiki 
ve ameli, tahsil müddeti 3ay- 1 
dır. Vesaiti tedrisiyesinin mU. ı 
kemmeliyeti sayesinde ders
leri her kes kolayca anlıya
bilir. 

Deraler l 7 ,30 dan sonra bat· 
lar, haftada 4 gilndilr. Mek- ~~~~~~~~~~ 
tebin tamirhanesi talebesine laer gibi açıktır. 
. Dreksiyon talimJerine 6tedmberi ehemmiyet 
tedir. Son ıistem otomobilleri mlhendislerinin tavsiye
lerine göre kullanabilmek için, sevk ve idare manevra
larmı bizzat mektep müdilr6 g&stennektedir. Talim 
sahası: Umum lstanbul civarınının inişli, yokuşlu, virajlı 
yollarıdır. 

Mektep talebesi bu yollarda saatlarca direksiyon tut
tuktan sonra aynca geri manevreler ve yarım dönüşler 
yapmaktadır. 

Yedi Senedenberi 
J - Mektebimizin, Avrupa sistemindeki tedisat tarzı; 
2 - Yetiştirdiği 2000 den fazla (faal) makinist şoför-

lerin muvaffakıyeti : . 
3 - Otomobilcilik, hakkında neşrettiği birçok kıymetli 

kitapları sayesinde Tilrkiyenin mükemmel ye en ciddi 
şoför mektebi olduğunu alakadarlara tastık ve kabul 
ettirmiştir, . . . 

fazla tafsilat için matbu programını ısteyanız. 
Yeni devreye kayıt muamelesi başlamıştır. 

MEKTEBE• Ayazpaşada, Be~oŞ-~u jandarma 
• dairesi önünden gıdılır, 

SULH va~;~~ 29 PAZARTESİ -----Te-lefo-n:_B_eyo-ğlu_25<ıJ ____ _ 

günü aaat 20 de Sirkeci rıh
tımından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, Görele, Trab
zon, Rize, Mapavri , Atma, 
Hopa ) ya azimet ve ayni is
kelelerle Sürmene, Vakfıkebir, 
ve Fatsa'ya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu kar· 
şısında Mizan oğlu ban No. 2 
T elefonf İstanbul 354 

Gümrük umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

Muhafaza ve Mıntaka memurları için yaptirılacak kaputlara 
verilen fiat haddi layık görülmediğinden münakasanın pazarlık
la icrası kararlaştırılmıştır. Pazarlık günü 2 Te:rinievvel 930 
perşembe günüdür. Taliplerin ayni günde fAlat (14) de İstan
bulda Gümriik Başmüdürlüğü binasında müteşekkil komisyona 
müracaatları. 



8 Sayfa SON POSTA 

Emniyet Sandığı Emlak Müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

illbayede Muhammen 
bedeli kıymeti ikraz 

L. L. No. 

2231 2231 790 

375 795 1230 

518 1109 1316 

135 546 1696 

~ 14085 1894 

t 05 1080 2286 

Merhunatın cins ve nevi• 
le mevkii ve müştemilib 

Üsküdarda Selami Ali efen
di mahallesinde Pannaklıbakkal 
sokağında 23-1 numaralı seksen 
üç arşın arsa üzerine kargir 
iki katta biri sandık odası 
olmak üzere dört oda, bir sofa, 
bir gusulhane ve bir mutfak iki 
yüz yirmi dokuz arşın bahçeyi 
havi haricen sıvasız bir hane-
nin tamamı Ahmet Saim B. 

Üsküdarda Arakiyeci Mehmet 
mahalesinde Salih sokağında 
eski, 41 ve yeni, 69 numaralı 
yüz arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta beş oda, bir so· 
fa, bir mutfak, bir kuyu ve 
yirmi arşın bahçeyi havi yeni 
bir hanenin tamamı. İsmail Ef. 
Üsküdarda Hacıhesna hatun 
mahallesınde eski Paşalimanı 
ve yeni, Y enisokakta eski 89 ve 
yeni, 2 t numaralı iki yüz dok
san arşın arsa üzerinde ahşap 
ilci katta yedi oda iki sofa 
bir mutfak bir kuyu ve yedi 
y4iz kırk sekiz arşın bahçeyi 
havi yenice bir hanenin ta- . 
mamı. Süleyman Ef. 
Hasköyde Turşucu mahallesinde 
Sıvacı Ahmet sokağında eski 
6 ve yeni 8 numaralı yetmiş 
sekiz arşın arsa üzerinde kirgir 
bir buçuk katta iki oda bir 
ufak sofa bir camakinla bölün
müş mutfak üç yüz doksan iki 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Yusuf Ef. 
T ahtakalede Hoca Hamza ma
hallesinde Hatapkuyusu soka
ğında 24, 46 numaralı iki yüz 
yetmiş arşın arsa üzerind kar.
gir iki katta tahin ve şeker 
f.abrikası ve kırk arşın arsa 
üzerınde fırını ve iki yüz sek
sen yedi arşın bahçeyi havi 
tahin ve Şeker fabrikasının 
tamamı Muharrem B. 
Ramiste Boşnak mahallesinde 
Hakkı bey caddesinde eski 9 
mükerrer ve yeni 61,61-1 numa
ralı doksan üç arşın arsa üze· 
rinde ahşap iki katta üç oda, 
1 sofa, 1 taşlık albnda oda 
olarak kullanılmakta bir dük· 
kanı ve yirmi arşın arsa üzerinde 
ahşap 1 mutfağı ve yüz seksen 
yedi arşın bahçeyi bayi bir 
hanenin tamamı Hdi B. 

14145 57 444 2708 Be yoğlunda F eriköy birinci 
kıslm [mahallesinde Büyükdere 
caddesinde eski,5,5 mükerrer 5 
mükerrer 5 mükerrer ve yeni,7, 
9,11,9,1 numaralı iki yüz otuz 
arşm arsa üzerinde 2, 3, 4, 
5 inci katlarda yekdiğerinin 
ayni birer koridor, beşer oda, 
birer banyo odası vardır bir 
mutfak, birer balkonlu 4 dai
re üst katta ise önde bir ko
ridor, üzerinde 2 oda arkada 
1 koridor, üzerinde 3 oda bi
•er mutfak birer balkonlu iki 
daire ve 120 arşın arsa üze
rinde hamam ve camekan ma• 
hallini ve burada çini 2 koridor 
1 oda 1 kahve ocağı, 2 dq 
mahalli ve l 90 arşın arsa 
üzerinde sıcaklık ve su hazi· 
nesini ve 43 arım arsa üze
rinde külhan ve fistündeki oo 
daları ve albnda dükkinı Vf 

koridor ve dairelerin kömür 
lükleri çini koridor, antre V\ 

3 odadan ibaret kapıcı dai· 
resini havi bir apartmanın 32 
hisse itibarile 23 hissesi Ayşft 
Şaziye, Müftehir hanımlarla 
Orhan Mithat, Ali Ridvan, 
Hayrünnas ve Hadimiinna1 Beyler. 

1235 8330 2972 Beşiktaşta Teşvikiye mahalle--
sinde eski ve yeni Kihtane 

1450 3()16, 

291 1134 3121 

137 390 3477 

1436 3589 

3075 3762 

845 4840 3913 

565 1780 3914 

caddesinde eski 52, 54, 56 ve 
yeni 7 6, 78, 78-1, 80 numaralı 
biri seksen arşın arsa üzerinde 
ahşap iki l{atta sekiz oda, bir 
sofa, bir mutfak, değeri yüz 
yirmi arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta sekiz oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir antre ve altında 
bir dükkan ve yedi yüz doksan 
dört arşın bahçeyi ve derunu· 
na cari nısıf masurua maile-
zizi havi iki hanenin tamamı. Halil B. 

Kartalda B~balar kariyesinde 
Kariye derunu mevkiinde yeni 
59, 20 numaralı yüz 'otuz a ... şın 
arsa üzerinae ahşap iki katta 
biri camekanlı olmak üzere beş 
oda, bir sofa, bir toprak avlu, 
bir mutfak ve bin üçyüz yetmiş 
arşın bahçeyi havi yenice bir 
hanenin tanıamı. Sabri B. 
Horhorda Sofular mahallesincle 
Peştemalcıhanı derunu s~kağın-
da eski 1 ve yeni 26 numarah 
seksen lieş arşın arsa üzerinde 
zemin kah kagir diğerleri ahşap 
olmak üzere iki buçuk katta 
dört oda, iki sofa, bir ocak, bir 
methi.l ve yirmi dokuz arşın 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı Ofer tf a 

Y edikulede Kürkçübaşı Hüse· 
yinağa mahallesinde Y edikulc 
caddesinde eski 63, 63 mükerrer 
ve yeni 93, 95 numaralı kırk 

arşın arsa üzerinde taştan bir 
katta bir .oda, bir tokrak aralık 
bir kuyu ve• elli arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı 

· Z.emci Ef. ve Fatma Yqar H. 

Erenköyünde Merdivenköy ma
hallesinde Y edikaröeşle.r elyevm 
Bahariye sokağında eski,6~3 ve 
yeni,46-1 numaralı elli iki arşın 
arsa üzerinda bir katı kargir bir 

kah ahşap ol!Jlak iizere iki katta 
dart oda, bir koridor, bir gu
sulane ve yınaj heı arşın arsa 
üzerinde bir ahır ( ahırın yan 
duvan yıkılmıştır)ve bin yüz 
kırk alb ~m bahçeyi havi 
yeni bir hanenin tamamı. Faika H. 

{f Ahmet FJ. 
Mevlevihane rJ kapusu haricinde 
Merkezefendi mahallesinde De-
re sokağında eski, 6,4,4 müker• 
rer ve yen~ 4 nunıarah yü& 
yetmİf bq arşın arsa üzerinde 
zemin kab kigir diğerleri ah· 
şap olmak üzere iki buçuk 
katta aeldz oda, 1 tqlık, 1 
mutfak n yedi yüz yirmi bet 
arşın bahçeyi ve bahçede ı 
ahır, 1 kuyuyu havi hır hane-
nin tamamı. Ayşe Sabiha H. Şerafettba B. 
Beyoğlunda F eriköy ikinci Ja .. 
sım mahallesinde Harumoğlu 
ve Haso sokağında eski 42, 47 

ve yeni 7 4 No. 60 arıın arsa 
üıeriude kargir 2 katta 4 oda, 
1 •ı.fak taşlık, 1 mutfak, l kö-
.ıürliik, 1 ufak sofa, 1 bal-

kon, 1 merdivenalb, ve yirmi 
arşın bahçeyi havi bir hane-
nin 32 hisse itibarile 20 his.sesi. Ane Şa

ziye, Nurkadir ve Müftehir H. larla 
Hayriinnas ve Hadimünnu Beyler. 

Beyoglunda F eriköyünde birinci 
kısım mahallesinde Kaya soka· 
ğında eski 42, 44 mükerrer ve 
yeni 4, 8 numaralı ytiz elli 
arşın arsa üzerinde biri ki.gir 
üç katta dört oda, iki sofa, bir 
kiler, bir şahniş, bir balkon, 
bir mutfak, bir antre, bir tq
lık ve diğeri keza kagir ü9 
katta beş oda, bir sofa, bir ki-
ler, bir phnif, bir antre, bir 
taşlık , bir b~kon, bir mutfak 
ve üç yllz elli arşın bahçeyi 
havi iki hanenin otuz iki hisse 

, .. 

itibarile yirmi hissesi Ayte Şaziye 
Mü~ehir, Nurkadir hanımlarla HayrilnD8f 

ve Hadimünnu beyler 
Beyoğlunda F eriköyünde birin-

Eylül 29 

Istanbul Gümrükleri 
Baş Müdüriyetinden: 

Hmr yangın söndürme makinasmdan veya ayru evsaft:A 

diğer yerli malı makinalardan aleni münakasa suretiyle 

mubayaa olunacaktır. 

TaJ.ipler şartnamesine ıtbla hasıl ederek münakasanm yapı

lacağı 12 • 10- 930 pazar günü saat 14 de baş müdiiriyette'ki 
komisyona müracaatları. 

ci kısım mahallesinde Hanı

moğlu ve Hasu sokağında eski 
42, 47 mükerrer ve yeni 76 
numaralı yetmiş iki arşm arsa 
üzerinde yanm kirgir iki katta 
dört oda bir ufak sofa, bir taş· 
hk, bir mutfak bir kömürlük 
ve yirmi sekiz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin otuz iki hisse 
itibarile yirmi hissesi. 
Ayşe, Şaziye, Müftehir, 'Nurkadir hanım• 

larla Hayrünnas ve Hadimünnas Beyler 

615 1884 13131 Üsküdarda Bulgurlu mahalle-
sinde seyhislam Küçük Çam
lıca Çilehane sokağında eski 
9, 11 ve yeni, 2, 4, 2, 4, 1. nu
maralı ikiyüz altmış beş ar
şın arsa üzerinde yarım kab 
kargir digerleri ahşap olmak 
üzere iki buçuk katta on oda 
üç sofa ve yüz elli sekiz arşın 

arsa üzerinde yıkılmış ahır ve 
mutfak mahallini ve bin yüy 
yetmiş yedi arşın bahçeyi ve 
yirmi dört dönüm fazla bahçe· 
yi ve bostan kuyusunu havi 
muhtacı iamir bir köşkün ta
mamı. 

Mehmet Niyazi Ef. Emine Müzeyyen H. 
.... 

S2f 650 16443 Üsküdarda Aşçıbaşı mahalle-
sinde Mektep sokağında eski, 
30, 30 '}'eni 36, 36-1 numaralı 
yüz altmış arşın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta biri dört 
oda, biri küçilk olmak üzere 
iki sofa, bir mutf.ak, diğeri 
tlç oda bir antre hariçte kü· 
çille bir mutfağı havi bir çab 
altında yeni iki hanenin tama-
mı Numaa Ai• 

39SO 17000 18122 Oskiidarda Hacıbesnahatun mah&l
lesinde Paşalimanı sokağında 
eski 00, 121 - 1 numaralı bin 
yüz doksan arşın arsa llzerinde 

ahşap iki katta birinci katında 
on bir .oda. bir bftyük taşlık. 

hır sofa, iki kumalı hamamı 
ve iki küçük odayı ve ikinci 
katta on bir oda, üç küçük 
odA)'I ve bir ıofa ve üç yftz elli 

arşın arsada ki.gir bir katta bir 
mutfak ve saireyi ve üç bin dört 
yüz bet artın bahçeyi ve otuz 
arşın ·araa &zerinde bir odayi havi 
muhtaci tamir ve harap bir ya· 
lının tamamı. Sait B. ve Ayşe Mecllha ll. 

1218 2861 18754 Süleymaniyede Taşodalar soka
ğında eski 11, 11 mükerrer ve 
yeni 19, 21, 23 numaralı üç y6ı! 
arşm ana merinde iki böl6k
lüall ahşap iki katta yedi oda, 
iki sofa, iki mutfak, bir taşlık 
diğeri ahşap üç katta bet oda 
bir sofa bir mutfak ve mllşte
rek kuyuyu ve yüz on arşın 
hahçeyi havi iki hanenin ta· 
mamı. Halil irfan .. 

Yakanda cins ve neme mevki ve müştemilllı yazılı eıııtlik 
hizalaımda lflat:erilen bedellerle talipleri üzerinde olup 1 tef" 
rinleff.ı 9aO tarihiae müsadif çaqamba günll saat ikide• 
itibarea mlzayecleye mftbqeret olunarak (muhammen kıymet" 
lerini) ıeçtiii takdirde kat'i kararlannm çekilmesi mukarret 
bulunduiundaa talip olanların meıldlr giin.de saat 4 d9 kadar 
sandık iduelİae müracaat eylemeleri •e saat dörtten sonr~ 
vuku bulacak möracaatlarıa kabul edilmiyeceği ve mezkflt 

CemllH enelc• talip olanlana kat'i karar esnasında lıa~~ 
bulnmadıklan ve bqka talip zuhur eylediği takdirde evveli'' 
taliplerin mOzayededen çekilmif addolunacaklan lüzumu il~ , 
olunur. 

Mes'ul Müdür: Brulıanettin .Ali 

/ 


