
SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla aö ler. 

PER EMBE CELSESİNDE: 

.... . 

HÜKUMET İLE MUHALİF FIRKA ARASINDA MÜNAKAŞA 
ÇIKIP ÇIKMAMASI KABİNENl=N=P=RO=G=R=A=M======I=N=A=TA=B=İD=İ=R= .. • 
Yeni Fırkanın Peşin~enKararVennesiMümkünDeğil: Gazi Hz. j Bugünün Meselelerinden 1 

Fethi B. ile Arkadaşları •• 
. Haftaya y alovaya Mendires Kanalını yan-

y eni Kabinenin Programını Beklemiye Karar Verdıler G e 1 e c e k 1 er } A J K• J d• ? 
~t Pş. dün gece yeni kabi- rabmıza göre Reisicümhur 

Ankara, 29 (H. M.) - t.-1 lzmir Muhakemeleri Başlıyor Hususi ve mevsuk istihba- ış çan ar ım er ır • 
Yeni Dawılar llctunai Arifıesinde Mi,qiz? 1 M ' ı• ti • N d • ? ilesinin programını yazmayı Hz. bir hafta sonra stanbulu e r 

bitirdi, arkadaşlarına .. 
0k~~u. • 1 teşrif buyuracaklardır. Misa- es U ıye eri l • •• lnütalcalarını aldı. Bugun ogle 

llzeri fırka grupuna takdim firimiz bulunduğu müddetçe 
edecektir. Y alovada oturacaklar ve bu Birkaç gün evvel (Mendires) nehri sulama sahasında açılan 

kanaldan bahsettik. Buna dair bir de yazı neşrettik. Bu 
yazıda kanalın köylünün ihtiyacına uymayan bir şekilde yapıldı· 
ğını, ziraatle alakası olmıyan sahalardan geçirildiğini söyledik. 
Mühendislerin de kafi tecrübe görmediklerini kaydettik. Bu işin 
içinde bulunan bir zatın bize gönderdiği mektupta birinci iddi
amız teyit ve takviye olunmakta, mühendisler meselesi de izah 
edilmektedir. 

Fırka grupu geçen hafta münasebetle Yalovadaki Millet 
içinde aktettiği celselerde, çiftliğinin yıl dönümü tes'it 
Dıuhtelif hatiplerin nutuktan edilecektir. 
ile hükumette takip edilmesi 
lizımgelen hatb hareketi an
latbğı ve yeni kabinenin prog
rami da bu noktai nazardan 
Dıülhem olduğu için ismet Pı. 
tarafından hazırlanan beyanna
llıede herhangi bir tadilat 
vukuu muhtemel değidir. 

Maamafih fırka gurupu iç
timaını hafi olarak aktedeceği 
cihetle beyanname üzerinde 
nıünakaşa cereyan etsin veya 

TAYYARECİ VECİHİ B. 

Yazı şudur: 

YiiJlerce Tebrik Tel- "Evvela ilişmek istediğim nokta planlann iki kollej 
g r af 1 A 1) y o r talebesine yapbnlması keyfiyetidir. Bu nokta yanlıştır. Vakıa 

i bu işlerde çalışmış olan iki kollej mezunu mühendis vardır. 
1 Sivil tayyareci Vecihi 'bey Bunlardan biri olan ben, müteahhit mühendisi olduğumdan ve 
dün kendi yaptığı tayyaresi nafia mühendisi tarafından verilen projeleri aynen tatbik et-

Kadıköyünde 

etmesin, bunu anlamak kol37-
lıkla kabil olamıyacakbr. Fakat 
dün de haber verdiğim veçhile 
Program hakkında olduğ'u gibi, 
Cereyan edecek müzakereler 
hakkında da bazı malflmabn 

i 
ile Kadıköyünden kalktı, mu· mekle mükellef bulunduğumdan mesele ile hiçbir münasebetim 
vaffakiyetli bir uçuş yapb ve yoktur. Diğer kollej mezunu, su ~lerinde tecrübe ve çalışif.n· 
Y eşilköyde karaya indi. Bu hğile tanınmış, İJ yapmak iktidarını haiz mühendis Neöim 

lzmirde. tevkif edilen gazeteci arkadaşlanm•zın muhakeme- tecrübesinden sonra kendiSile J Beydir. Vakıa Nedim Bey proje yapmıştır ve eğer bu proje 
aine ve lmıirde bu tevkif hadisesinden mütevellit vaziyete ait 1 görüştük : tatbik edilseydi pek çok kurak arazi aulanabilirdi. F ak!\t 

•ııması pek mümldindür. 
ya.ıımu: dördüncü sayfadadu. Bu resimde, mevkuf arkadqlan: f kabul olunmadı. BugUnkü güzergih diğer mlihendisler tara-
tahliye kararını müteakip memleket hastanesini terkederler- ı fınd.an münasip görüldü ve projesi de bir Macar mühendise 

( Devamı 2 inci sa} fada ) ken görüyorw:. yapbnldı. Sekiz kilometrodan ibaret olan bu kanalın açılma· 
1 sına derhal başlandı. Sonra mezkUr yolun temdidi düşünüldü ; 
. fakat mes'ul mühendislerin değişmesi, ve gelen mlihendisin 
rahatsızlığı basebile tekrarlanan lstanbul ve lzmir ,eferleri 
ve otomobil gezintisinden başka bir şey olmayan gösterişler
le bu temdit işi tasavvurunu bir neticeye götüremedi. Bizzarur, 
kollej mezunu Nedim Bey tekrar lzmirden getirtilip temdit 
ona yaptırılmış ve 12 kilometre kadar olan bu işi ıwf gay• 
reti neticesi olarak 12 günlük kısa bir müddet zarfında 

Bitlis Yolunda Şakavet 

Bir Kirvan Yolcuları 
Ölümden Kurtuldu 

Soll Harek4tta Büyük BU. Gayretle Mulıaberatı I laı:, 
€de11 Bitlis Telgraf Memurları ile Müdür Sülegmaı. B. 

q RiUis, 25 (Hususi) - Bun- vermiş, arkadan gelen diğer 
L~. birkaç gün evvel Ahlat bir kamyonu da ikaz ederek 
~kiıni ve daha birkaç yolcu muhakkak bir tehlikeden kur
f·~ Ablattan Bitlise gelen şo- tarmıştır. 
(St kliamit efendinin otomobili Bu sırada dere içinde Ah· 
ts~ al tutan) denilen mevkide lat mekkirecilerini soyan diğer 
ttr. Yanın taarruzuna uğramış- bir kısım haydut arasından 

sekiz atlı da otomobillerin pe
tl Ru mevkide otomobilin önü- şine takılmış ve ateşe başlamış-,:f ·· çtkan birkaç silahlı Kürt, Jardır. Şoför Hamit Ef., hay
•ö ~te . seslenerek bazı şeyler dutlara karşı tabanca kullana
ttı 1' crnışlerse de şoför aldır- rak yolcularını ölümden kur
tiı-a~ış, yoluna devam etmiş- tarmıştır. 
•1.ı • akat daha ileriden kuvvetli Haydutlar, Ahlatlılardan bi-
-tı~ctte sesler gelmiye ve silah rioi ayağmdan yaralamışlardır. 
l'f tn_ıya başlanmışbr. Şoför Van jandarması eşkiyanın ta
"'~tntt Efendi tehlikeyi anlıya- kibine memur edilmiştir. 

otomobile azami sürati Nasret 

ADANA; tNTlHAPLARINDA 

Memur Aileleri •.• ~ 
. 

ıµLK FIRKASINA, HALK 

TA SERBEST FIR~A YA 

REY VERIYO~··· 
Adana, 29 fff.M.)- ~dana 

valisi umum memurları& aile! 

lerine, İntihabatta Halle fırka
sına rey vermelerini tavsiye 
etti. Fabrikalarda çalışan ame
lelerin de Halk Fırkasına rey 
vermeleri için tertibat aldırtb. 
Fakat buna mukabil ahaliden 
Halk fırkasına rey veren bir 
tek kimse yoktur. 

Adana Belediyesinin 
Tahkikatı 

Adana, 26 (Hususi) - Be
lediye heyeti hakkında yolsuz
luk iddiasile yapılan tahkikat 
neticesinde Devlet şurası, 
heyeti teşkil edenlerin irtişa 

kanunu mucibince mahkemeye 
verilmesi kararile evrakı vila
yete göndermişti. Fakat bu ' 
evrak bir aydanberi vilayette 
masa gözünde durmaktadır. 

Bu yüzden meselenin ört baa 
edilmek istenildiği .şeklinde 
bir dedikodu başlamışbr. 

HUPOD:19 
ikinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu 

" Tayyarc:mi günde 16 
saat çalışarak 3 ayda yapbm. 1 
Tayyare konfor, uçuş kabili- 1 
yeti, metaneti inşaiye itibarile 1 

Avrupa tayyarelerinden hiç 1 

farksız olmakla beraber o ev- j 
saf ve şeraiti aynen haizdir. j 

ikisi cumartesi, biri pazar: 
günü olmak üzere üç defa 1 

uçtum. Cumartesi günküler 1 

onu dakika, pazar günkü ise 
18 dakika devam etti. 

Bu ayın sonunda veya önü
müzdeki ayın birinde Eskişehir i 

ve Ankaraya uçacağın. Anka- 1 

rada bazı resmi makamlarla 1 
temas edeceğim .• Maksadım 
talebe yetiştirmek üzere bir 
mektep açmak ve imalat 1 

yapmakbr. 

Bir gazete, hakkımda ban 
şeyler yazdı. Bunlar doğru de
ğildir. .. 

Kadıköy halkı Vecihi beyi 
tebrik etmektedir. Hergün evi
ne bir çok kimseler gelerek 
yüzünü gözünü öpmekte, ve 
kendisine büyük muvaffakiyet- J 
ler temenni etmektedirler. 

[Devamı 6 ancı Sayfada ) 
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~alk Fırkası 
Cemiyetlerden 
Elini Çekti 
Ötedenberi umumi dedi koduyu 

mucip olan Halk fırkuının esnaf 
cemiyeUerile alakadar olması 
meselesi nihayet halledildi. Fırka 
bu işlerle meşgul olmaktan vaz 
~eçti. Bu haberin alakadarlar ara· 
aında uyandırdıtı intibaı, aşağı

daki beyanat ıarih aurette ifade 
ediyor. 

Eşref B. (Topane'de, kavaf-
lar sokağında 9) 

- Halk fırkasının esnaf 
cemiyetlerinin işlerine karış
masında esasen bir mana yok-
tu; bu hareket, fırka aleyhine 
dedikoduları mucip oluyordu. 

Halk fırkası bundan sonra 
cemiyetlerin işlerine kanşmıya
cak diyorlar: ne ala; halk 
kendi işini kendi görür. 

~ 
İsmail Efendi ( T opane Çukur 

cuma) 
- Halk hrkası esnaf cemi-

yetlerine ne diye karışırdı 1 
Düşünürdüm de, hakiki bir 
sebebini bulamazdım. Esnaf 
cemiyetleri siyasi cemiyetler 
değildir. 

Bunlar daha ziyade mesliki 
teşekküllerdir. Bunlar içinde Hail 
fırkasına dayanan bir akalliyet 
diğer azanın müşterek rey 
ve iradeleri haricinde de ha
reket edebiliyordu. Bu hal 
fırkawn gözden düşmesine 
sebep oluyordu. Fırka esnaf 
cemiyetlerine karışmıyacakmış, 
bundan memnun olmamak 
mümkün mü? 

"'" Sava Ef. ( Galata, Topçular 
caddesi (28) 

- Azizim, tabii Halk fır
kası esnaf işlerine karışmama
lıdır. Fırka esnafın işlerine 
karıştıkça cemiyetlerde işler de 
o nispette karışıyordu. 

)/.. 
Cemal Ef. ( Hırkai şerifte 

Keçecilerde Hurremçauşu çık
mazında) 

Halk fırkası esnaf teşe!<kül
lerine karışırsa birşey kazan
maz. Halk fırkası es:ıafm mu
habbetini kazanmak istiyorsa 
esnafın derdine derman bul
malıdır. Halk fırkasının mes
leki teşekküllere kanşmama

aından benim gibi herkes mem
nun olacaktır. 

Bunun sebebi : açıktır. Her 
kes cemiyetlerin başına getiri
len heyeti idarelerin muvaffa
kiyetsiliğini görünce fırkaya da 
manevi bir mes'uliyet hissesi 
ayırıyordu. 

S. Cümhuriyet Fırkası J Aferin Vatman! 
Polisin Şiddetle Nazan, • "' • •• Tramvay Rayları Üze-

Çirkin Hadise 

Dikkatini Celbederiz ,_F atılı Ocagının Resmı Kuşadı yapıldı rinde Bulunan Bir Çocuk 
Zabıta nezarethanelerinden Dün gece Sultanahmctten 

Serbest Cümhuriyet fırkası üı aza kaydına başlamıqbr 
birinde dün akşam geç vakit P 

7 
• süratleinen bir tramvay, Alcm-

pek çirkin bir hadise olmuştur. Fatih ocağının resmi küşadı ŞEHREMİNİ OCAGI DA dar sineması önünde birden-
dün akşam yapıldı. Sabık A Ç I L D 1 

Gizli tutulmasına çok ehemmi- Darülfünun emini lsmail Hak- bire durmuştur. Büyük bir fa-
yet verilen bu hadise hakkında S. C. fırkası Şehremini oca- cia atlatan vatman telaş ve 

kı Beyin irat ettigıy · heyecanlı y • k.. dı d .. tahkikat yaptık. gının resmı uşa gene un heyecanla arabadan atlıyarak: 
nutuk 41iddetle alkışlandı. ..ı,. Id i ·ı Hakkı B Bize verilen malumata göre -s ~am yapı ı. ıamsı • - Vay, bu yavrcuğu yola 

bir suç zannı altında nezaret- Ocak reisliğine İbrahim burada da bir nutuk söyledi. kim atmış !.. 
haneye kon~l.an meşhur sabı- İzzet Bey, azalıklara: Nazım, KÜÇÜKPAZAR OCA(iI Vatman üç aylık kundak-
kal~l~dan ~>ın, -o s~rada o..raya Hüseyin Hüsnü, Şevki, İzzet, Nahiye merkezi bugün &ÇI'" lanmış bir çocuğu raylar üze-
getırılen bır kufecı çocuguna Şemsettin ve lbrahim Beyler lacaktır. Merkezin binası Bah- rinden alırken köşeyi dolaşan 
tecavüz etmiş ve teşebbüsünde intihap olunmuştur. Fatih oca- risefit oteli ittisalindedir. dört beş yaramaz çocuk ala-
muvaffak ta olmuştur. Çocuk - bildiklerine bağınyorlar: 
bu esnada bağırmış, .fakat ses Ye nı· F 1rkan 1 n p e şı· n den - Aferin vatman. Usta imiş-
pek geç işitilmiştir. Bu müteca-

K V • sin, seni imtihan ettik. Bu, ha-
viz sabıkalı şiddetle takip a r a r e r m e s 1 
olunacaktır. kiki bir çocuk değil, gazete to-

Her nezarethanenin 0-nünde h . . d"kk mamdan yapılmış ve kundak-
[ Baş tar;ofı 1 ind sayfada ] l men epsını nazarı ı ate 

daimi surette bir polis bek- .. J aldığı için muhalif fırka lide- lanmış bir bebek imiş • Ço-
lemek mecburiyeti olduguy na Millet Meclisi perşembe gu- . . d . bı·r m" k cuklar tarafından rayın üzerine 

• A nnın enn una aşaya 
göre, çocugu-n feryatlannın nii toplanacak ve yem hüku- . . k aitlerin tahakk birdenbire bırakılmışbr. Ço-

b 
. . d. r gırmıyere v u-

pek geç işitilmesine hayret metin eyannamesım m ıye- kunu beklemeyi tercih etmesi cuklann bu hareketi seyrüsefer 
ettik. Polis müdürlüğünün şid- cektir. ihtimali daha kuvvetlidir. memurlanna imtisal olabilecek 
detle nazan dikattini celbede- Bazılannın tahminine rağ- iyi bir buluştur. 

men Millet Meclisinde çok ha- Şurasını da kaydedeyim ki: 
nz. raretli münakaşların cereyan Fethi bey ile arkadaşlan bu 

Zehirli Macun etmesine intizar etmek doğru nokta üzerinde henüz kat'ı bir 
değildir. karar vermiş değillerdir. Hattı 

M Y • ? Filhakika İsmet paşa yeni hareketlerini yeni kabine ta-
U emış . .• f d k ak programında, ötedenberi ya- ra ın an o unac program 

İbrahim namında bir manav d k · pılmakta olan tenkitlerin he-- ilham c ece tir. 
Eyip pazarında · satıcı Mehmet-
ten macun şekeri almış ve 
yemiş ; biraz sonra karm san
cılanmıya başlamıştır. Zehir
lenme alaimi gösteren manav 
hastaneye kaldırılmış, Macun
cu Mehmet yakalanmışbr. 

Pas t ı r m acı 1 ar Ve 
Küherçile Meselesi 
İstanbul Ticaret odası pas

tırmalanmıza tazelik ve par
laklık vermek için küherçile 
kullanılmasını tavsiye etmiştir. 

Pastırma tüccarlan bu tavsiye
yi muvafık bulmamışlardır. 

Kazalar 
Son yirmi dört saatte vu

kua gelen kazal.ır : 
1 - Bahriyeli bir askerin 

binmiş olduğu. bir bisiklet (3) 
yaşında Semiha isminde bir 
kıza çarparak yaralamıştır. 

2- Laz namile maruf şofö
rün idares:ndeki otomobil 
Küçükpazarda İbrahim kapta
nın oğlu (8) yaşında Ali Hay
dara çarpmıştır. Şoför kaçmış
tır. 

3 - 77 :ıumaralı posta oto
mobili Yeni postaane önünde 
Şerafettin bey isminde birine 
çarparak mecruh düşürmüştür. 

Acı Ve Doğru 

Buğday Piyasası Alt 
Üst Olmuştur 

Son zamanda boğday ~ya
sasında endişe edilecek bir 
düşüklük vardır. Dün de yazdı
ğımız gibi piyasada (5,5) kuruşa 
buğday satılmıştır. 

(Cumhuriyet) gazetesi, bu 
hakikati tekzip etmek istemek· 
tedir. Halbuki buğdayın bir 
aralık beş buçuk kuruşa ka
dar düştüğiinü ve satıldığım 
bize söyliyen Zahire borsası 
katibi umumisi Nizamettin bey-
dir. Fiatlar daha da düşecek
tir. Sebebini gene Nizamettin 
bey, dünkü nüshamızda ruilat
maktadır. 

Köylü bu seneki buğday 
mahsulünden zarar etmiştir. 
Bu vaziyet karşısında önü
müzdeki seneye buğday ekmesi 
şüphelidir. Ziraat bankasına 
borcunu ödiyebilmek için ka
zanması lazımdı; kazanamadı. 

T rakyada ise arpanm bir 
kuruşa bile alıcı bulamadığı 
gelen yolcuJann mütevatir 
ifadeleridir. Hükumetin bu 
vadide mühim kararlar alma
sını istemek ve beklemek la
zımdır. 

Yeni Kanun 
Dün Tatbik Edildi 
Millet Meclisinde kabul edi

len yem kanunun tatbikine 
geçilmiş ve dün piyasada ta
lepten fazla gelen (800) lngiliz 
lirası satın alınarak Osmanlı 
bankasına yatırılmışbr. 

Y ankesicilikler 
Son yirmi dört saatin vak'a

lan şunlardır: 
1 - Sıraservilerde oturan 

kimyager Turhan bey, Beyoğ
lundan geçerken kalemi ça-
l nmıştır. · 
• 2 - Sabıkalı İrfan, Şehza
debaşında Rifat efendinin ce
binden para çalarken yaka
lanmıştır. 

3 - Sirkeci' de Rumeli ote
linde oturan Raif efendinin 
70 lirası aşırılmıştır. 

Kamyonu Tecrübe 
Ederken 

Samatyada oturan İstirati 
Ef. kamyonunu satmak için la
maiJ efendiye muayene ettirj.. 
yormuş, tecrübe esnasında 

uıotörden bir demir parçası fır
lamış ve lstirati efendiyi yara
lamıştır. İstirati efendinin ya
rası ağır olduğundan hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Yerli Mensucah 
Korumalıyız. 

Gümrük tarifemizde pamuk
lu mensucattan nakışlı olan
lann yüzde on beş fazla güm
rük resmi verecekleri yazılıdır. 
Gümrük idaresi nakışlı ve i~
lemeli mensucat arasında bir 
fark tesbit etmemiştir. Bunun 
üzerine piyasamıza ucuzca so
kulan nakışlı pamuklu menr,ı
cat, işlemeli mensucabmıza re
kabet etmektedir. Bundan do
kuma sanayiimiz ve işlemeci
lerimiz zarar gürmektedir. Do
kumacılarımız ticaret odasına 
müracaat etmişlerdir. 

Hırsızlıklar 
1 - Beyoğlunda kunduracı 

Petronun dükkanından ( 7 ) 
çift kundura vesair eşya çalan 
çırağı Tevfik tutulmuştur. 

2 - Beşiktaşta oturan elek
trik şirketi memurlarından 
Emin Efendinin evinden bazı 
eşya çahnmışbr. Hırsız anla
ıılmamışbr. ----Ecnebi Mekteplerde 

Doktor Bulunacak 
Maarif Vekaleti, Ecnebi ve 

akalliyet Orta mekteplerile Li
selerinde okuyan talebedeki 
sari hastalıklan derhal öğren
mek için bu mekteplerde hu
susi birer doktor bulundurul
masmı emretmiştir. 

Eylül 

ı-.------·
Günün Tarihı 

Tevfik Rüştü B.in 
Moskovadaki 
Ziyaretleri 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 

dün öğleden aonra Moslcovada Kuıl
ordu karargihınt ziyaret etmit ve 
orada şerefine hararetli bir ka
bul remi yapılmıflır. Söyltnea 
nutuklarda Türk - Rus dostlu~n-

dan bahsedilmittir. Te"·fik Rüıtü 8. 
bu ziyaretini müteakip (Lenin• 
gra)da hareket etmittir. Orada 
iki ıün kalacaktır. -Başvekil 

MAHMUT ESAT BEYE 
TEŞEKKÜR EDİYOR 

Hemea her memlekette ldettir, hQ• 

kQmet reisleri kendilerinden aynlmak 

istedikleri arkadaşlanna bir iltifat mek• 

tubu 7azarlar. Tqekkür be1an eder

ler. Bu umumi kaldeya, öyle rörüyorua 
ki, Bqvekil ismet pqa da riayet et• 

miş ve nezaket cacıi göatcrcrek Ha 

bık Adliye vekiline fU mektubu rön
dcrmlttir ı 

lı.mir meb'uaı.& Mahmut E..ut B~yd•.,· 
diye; 

Fırkada aerbeat ~ıımak Ye loymetU 
yardımJannndaıı daha rcıüı tahalnrda 

iı;tlfade temin etmek ar%Uh, yeni hU. 
humcte iştlraldniı:den bizi mııluum etti. 

HükQraette berabn çalış!ı;}ımız s;Uıı• 
1 

lcriıı halırasını muhabbetle "~ te~t.k
kürlc muhafaza edcceilm. v~k11et::wı 
esnasında 'fllzel h1zmetlerlnlz1n yadı ye 
Stidc memleketimize ycıü ve yUksdı 

hizmetlere muvaffak ol:ıetığııuz hürıada 

heni bi 'ha::sa mütehaaslıı ve mu!mcln 
..tmektedir, aziz arkıada.şım Efendim. 

71-9-930 

Başvekil 
ismet 

3EY AZIT - AKSARAY CA~ 
DESi GENİŞLETİLECEK 
Aksaraydan Beyazıda kad:ır olau 

caddenin 30 metre obrak tcvai cd:lmcsl 

tckarrür etmiştir. Bı.& aenc zarfınd:ı açı• 

labllmeai için yakında lstimlAk!ta h:.ı• 

lanac:ıktır. 

ALINMIYAN ALACAKTAN 
VAZGEÇİLİR 

Mütıırcke senelerinde Köprüye çnı· 

pan, hasar yapan lngillz şllcbinln ltum• 

panyasındnn el'an tahsil edilemlyen ta· 

mirat ücretinin talıslllnden vazgeçilmiştir. 

ÖLDÜREN ADAM .. 
Bir Alman kumpanyası ( KJot 

Farer) in bu ıerlavha ile yudığı 
romanı filme çekmiye karar 
vermiş ve hadise fstaubulda cere
yan ettiği için san' atkarlannı 
şehrimize göndermiştir. Kumpan• 
yanın rejisörü bugün işe başlıya• 
cakbr. 

DARÜLFÜNUN EMiNi 
K1M OLACAK? 

Bu •ene Da.rülfünı.&n emlnllğbıe Nef'" 

et Ömer, YU9uf Zl7a ve Muammer 

Rqit Beyler n•mxet r8ıterilccekh,.. 

BALKAN KONFERANSINA 
GiDECEK MURAHHASLAR , 
Ankara , 29 (H. M.) - Atina· 

da 15 Teşrinievvlde toplanacak 
Balkan konferansına Trabzoo 
meb'usu Hasan, Zeki Mes'ut, 
Ruşen Eşref ve Reşit Saffet 
beyler memur edilmiştir. 

[Devamı 3 üncü aayfada J 

l Son Posta'nzn Resin:ı-li Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Ağaç Budaması 

1: Hasan B. - Paşam! o elindeki balta, biça.k, 
deıtcre nedir? 

famet Pqa - Haaan 8., timdi gCSrünGo. 

2 : lamet Paşa - Şu bizim a§'acı budayacağım... ı 3: ismet Paşn - Aman .. Bu ağaç baltaya değil, 
Zira kurumaya yüı tuttu. bıçağa bile dayanmıyor, aallanup duruyor, korka

nm ki yıkılacak. Sende çakı var mı? 

4: Hasan B. - Al ınna bir brnak çakısı •. fnkJlt 
atacın dibine VW'ayım deme, o çürümüş gütükı bit 
dokunuıta gökündt.n 91ku. 
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Kari Gözile Hindistanın Vaziyetini Muhafaza Kadın Ve Kalp İşleri 
M~~:;:;A İçin Daimi Dehşet Siyaseti Ta- Kıskançlık Sevginin Miyarı Mıdır? 
BELEDiYE YoK Mu? kibinden Başka Çare Bulamadılar Kıskanmadan Sevmek 

Malatya - Burada bir ka1ap pazan 

var. Belediye mecburen blitün kaaaplan 
lıarada tutuyor ve ba9ka yere gitmelerini 

Dıenediyor. Burama etrafı bir çok ana 

ve pazarlarla doludur. Pislik haddi au

mlsinl bulmuttur. Fakat bunu görüp te 

aes çıkaran yoktur. Bunlar yetm1yormuş 
rtbl belediye meydanının bir kısmJ da 

çöplerle doludur. Puanıı bütün c;öpleri 

burada toplamyor, sonra sevkediliyor. 

Bunu a14kadarlann görmesini istemek 
hakkımızdır. 

USULSÜZ BİR iANE MI? .. 
Karilerimlzden birisi bize bir mektup 

1axıyor: 

TiltUn beyiye teskeresi alırken bayi

lerden (1) liradan (4) liraya kadar iane 

DamUe bir para alınıyor ve bunda rızaya 

bakılmıyor. Allkadarlann ııuan dikka· 

tlıü celbedulz. 

TÜTÜN 
NAZARI 

iN His ARININ 
DİKKATİNE 

Tntün iahlsannın Açık kapı dikim

hane amban lmalithanealnde çalışan 

Mahmut Saim uıta, on nllfu. alle.Ue 

blrlikte pek fena bir vaziyette bulundu

İ'undan bahsederek bıhlsar idare1inln 

ltazan dikkatini celbetmemhr:l istemek· 

ledlr. Bu zat kendi ailesinden batka 

Eakl9ehlr tayyare ba:urlama bölüjündeki 
0 ilunun ailesine de bakmaktadır. Ev

velce yevmiyesi (200) kurut iken (225) e 

çıkanlmış, hilsnQ hlzmeU görGlmlif, 

•onra (160) kuruşa lndirllmlttir. Aynca 

ikramiyeden de istifade ettirilmemiştir. 
kendisi, bunun bir unutkalık .. eri ol

duğu kanaatindedir ve va.ziyethıe acm

~aıııru istemektedir. 

CEVAPLARIMIZ 
Adana'da Yusuf izzet Beye - Felıeft 

Ve içtimai yaıılıır için llmt bir mecmua 
intihap etmek daha mllnaalp olur kanaa
tindeyiz. 

Yaıınm dercedcmedlğlml:ıden dolayı 

bi:ıe gücbcnmeyfni:ı. 

* Dörtyolda Veysi oğullanndan Hü· 
•eyin oğlu Ahmet allest Emine Hanıma -

lı!ektup ve resminizi aldık. ZamllD.I ge• 

~e işinizi takip edeceğiz. 

ALPULLUDA BiR 
HAKSIZLIK 

Hindistanda Son 
Vaziyet Ve Yeni 

Mücadeleler ... 
Hindistanda, başta Gandi olmak 

üzere Hindistanın serbestisi için 
lngiliz idaresine karşı açılan mü

cadele hareketi devam ediyor. 

İngilizler bu hareketi ıöndür· 
mek için Hintlilere bir çok va
itlerde bulundular. 

Gandinin iştirak edebileceği bir 
konferans toplamıya çalışblar. 

Fakat yapılmak istenen ma• 

nevrayı ıezen Hintliler bu dave
te ret cevabı verdiler. 

Şimdi vaziyet karıtık, içinden 
çıkılmaz bir haldedir. 

Bereket versin fngiliz tayyare 
aJaylanna ki daimi bir dehşet 
ikaile vaziyeti tC>yle böyle muha
faza edebiliyorlar. 

Hindin Slmal hududunu tehdit eden 
çapuleu kabilelerine mensup bir reis.. 

İngi~izler, Mühim Mümkün Deg" il 
Bır Hareket 
Karşısında.. Sevgin~Miyan JI 

Dahili Hindiıtanda işler bu 
tekli almakta devam ededursun 
hudut üzerinde bulunan çapulcu 
kabileler arasında isyan hare• 

ketleri baş göstermiştir. Hududun 
obür kıımındaki dağlık arazinin 
ahalisi çeteler halinde, Şimali 
Hint tehir ve kasabalanna müte
madiyen akınlar yapıyorlar. 

Bu yü:r.den Hint ve lngiliz 
hükumeti, hudut civarında elli 
bin kitilik bir ordu toplamıya 
mecbur olmuttur. 

En tehlikeli yol meşhur (Hay- , 
ber geçidi olduj'u için fngilizler 
bu yolu kapamak makndile deh
tetli l'ayret aarfediyorlar. 
Bakalım bu gayretlerin neticesi 

neye varacakbr? 

Bizde çok eskidenberi söy
lenen ve inanılan birşey vardır: 
" seven kıskanır " buna o ka-

' dar inanırız ki kıskaomıyanla-
nn sevgisinden şüphe ederiz. 
Kıskançlık herşeyden evvel bir 
içtimai terbiye meselesidir. 
Kıskançlığın geçirdiği safbalari 
nazan itibara alırsak bunu gö-
rebiliriz. Yirmi ve yahut yir
mi beş sene evvel sokakta ka
nsının yüzünü açık ıörüp kıs
kanmıyan erkekler pek azdı, 

belki de hiç yoktu. Yine bu ka
dar zaman evvel bir kadın 
kocasının başka bir kadının 
elini tutmasına tahammül ede
mez, kıskanırdı. Halbuki bugün 
dans etmesi gayet tabii gö
rtılüyor. 

Kıskançlığın bir içtimai ter
biye meselesi olduğunu anla
mak için bu kadar geri git
miye de lüzum yok.. İçtimai 
terbiyeleri muhtelif olan semt
ler arasında yapacağınız mu
kayese bunu kendi kendine 
meydana çıkarır. 

Medeni memleketlerde ka
dınla erkek arasında kıskanç
lık vak'alanna pekaz tesa
düf edilir. Bundan onların 
birbirlerini sevmediklerine hük
metmek kadar manasız birşey 
yoktur. Kıskanmamak demek 

medenice hareket demektir. 
Eğer kendinizi buna alışbra
bilirseniz, kıskandığınız şeyleri 
biraz daha geniş olarak düşü-
nürseniz kıskançlığın yarattığı 
birçok sıkıntı ve üzüntülerden 
kurtulmuş olursunuz. Fakat bu 

Mevsimlik Elbise 1 

A.lpullu - Bendeniz Alpullu'da ıa
•ete bayllyim. Sabah, aktam paydos-

1~nda, fabrika umum1 kapısının on 

•dıın dışında durur, ticaretimi yapanın. 
~cçeıı eabah ayni suretle vazifemi ya

'Plrken fabrika fen memuru Macar 

( ~:tmlş ) efendi tarahndan kovuldum 

"e ıaıete satmaktan menedildJm. Bu 

•lltetle dört nllfus ailemin nafaka.sına 
d_,L~ 

Peıaver tehrhı.e hllcum eden Efgan kabileleri bir rnilaademe ıaevkiinde ... demek büsbütün de geniş 
olursunuz, demek değildir. A
radaki farkı unutmıyalım. 

13u elbise iki renkten 
pılmıştır. Yaka, kol ve c t:1\'. 

bir renkten ve kalmca kuma~
tan. Bedenin ön tarafı ise 

- vuruldu. Bu hareket dojTu mudur? 

Bayi: Mahmut Kasım 

(BU NE BiÇiM iNTiHAP? 
l<onya Belediye lntlhabatına bqlan• 

"-lı. liıeredlr. Blr çok daire amirleri 

'•Ylertni Halk fırkasına vermeleri için 

-.ıalyetfndeki memurları zorlamaktadırlar. 
Konya'da : H. M. ----

POLİS YOKTU 
le 23 • 24 tarihinde aant 22 raddelerinde 

taı~lllıhuı postahnneal önilnde bir kadın, 
ttkek darbeleri albnda feryat 

'derken ahali tarafından kurtarıldı. 
Okadar çok gürültüye rajmen bir 

l•l· 18 lllemuru •a .'a mahalline gelmedi 
Ve t b 
~t ınlicrlm bundan latlfade ederek 

u, Acaba bayle bir vek'a kar
tı.ınd k 
~ a aldıtımır. uman kimden iatim-

t edecctb:? 

~ Ankara'da : Lokantacı Sabri 

Tek Taksi Meselesi 
Şoförler tek taksi meselesi 

hakkında konuşmak üzere 
umumi bir içtima akdine ka
rar vermişler ve Ticaret Mü-
dürüne müracaat ederek 
aaade istemişlerdir. 

Japonyada Türk 
Malları Sergisi 

mü-

Gelecek sene marttan itiba
ren Tokyoda Japon ve Türk 
muhadenet cemiyeti tarafından 
bir Türk mamulat ve mensu-
cat sergisi açılacaktır. Bu 
sergiye biltün Türk müessesab 
davet edilecektir. Serginin bil
umum masrafı Tokyo ticaret 
sanayi odası tarafından temin 
edilmiştir. 

:§_ON POSTA., NIN Tefrikası: No 44. M UHARRlRl 
MORIS LÖBLAN 

11ııııı....,.ı-.-=- Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti 

İMDAT GELİYOR 
tıltnıış t . 
kı ' ye mış metre ötede hiç 1 
rnıldamıyan ··1 1 .. .. .. 

Y go ge er gorunu-
Ordu. 

le !irkaç dakika geçti. Gölge
/\~ en biri hafifçe kımıldadı. 
re ddh du~an öteki gölge neh-

R a a zıyade eğiliyordu. 
}( nul tüfeğini kaldırdı. 

nterin yalvarıyordu: 
- Ricr:. ederim, rica ederim. 

layın. 

E.. ne yapayım? 
Üstlerine gidin ve yaka-

- Mümkün değil. 
Raul nişan aldı. 
İki kadının da yürekleri ·ta

kallüs etti. 
Adadaki daha ziyade eğildi 

ve kayboldu. Bu, hareket 
işareti midi? 

Bir Şaki Reisi 
Öldürüldü 
Muş, 26 (Hususi) - Fer

zende ismindeki şaki reisi, her 
sene olduğu gibi çapulculuk 
yapmak için bu sene de hu• 
dudu geçerken öldürülmüştür. 

Bir Japon Ticaret Heyeti 
bilümum Jabon sergileri u

mum müdürü Mösyö Yamada 
ile Tokyo ticaret ve sanayi 
odası reisi Mösyö Ozaka'nın 

• dahil bulunduğu bir ticaret 
heyeti bu hafta lstanbula ge
lecektir. Bu heyet bilhassa 
tütün, av derisi, üzüm ve incir 
hakkında tetkikatta buluna
caktır. 

Üst üste iki silah sesi i~i~ 
tildi. Raul ateş etmişti. Uzakta 
iki gölge de inliyerek otun 
üzerine yuvarlandılar. 

Raul, Bertranda ve Kateri· . 
nne: 

- Buradan bir yere sakın 
ayrılmayınız, dedi. 

Kadınların da beraber gel
mek istediklerini görünce: 

- Hayır, hayır, olamaz, de· 
di. Bu melfınların nasıl muka
bele edecekleri malum değil. 

Siz burada onları tedavi için 
icap eden şeyleri hazır_layın. 
Evveli yaraları ağır değil. Ben 
küçük kurşunlarla yaraladım. 

1 Yeni Hıfzıssıhha Kanunu 
Yeni hıfzıssıhha kanunu (6) 

Teşrinisaniden itibaren tatbik 
edileceğinden hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Kalecik lntihabab 
Kalecik, (Hususi) - Halk 

fırkası, belediye namzetliği 

için seçtiği isimleri bırakarak 
evvelce fırkadan çekilen sabık 
mutemet Abdullah Bey ve 
arkadaşlarını namzet gösterdi. 
Bunun sebebi, intihabı kaybet
mek tehlikesinin baş göster
mesidir . 

Hisar Belediye Şubesi 
Beykoza nakledilecek olan 

Hisar belediye şubesinin nakli 
intihabattan sonraya kalmışhr. 

Beşu, sofada ip ve deri 
parçaları var, getir buraya. 

Raul, bizzat, sediye vazifesini 
görecek bir koltuk yakaladı 
ve Beşuya emir verdi: 

- T abancaru eline al. 
Nehre doğru gittiler. 
Raul, en yakındaki düşma

mna doğru bağırdı : 
- Arkadaş, sakın bir halt 

karıştırayım deme ... Beşu bey
nini patlatır. 

Mecruhun üstüne eğildi, 

cep fen erile yüzünü aydınlattı 
ve gülerek bağırdı : 

- Anhyordum ki sendin, 
Mösyö Arnolt. Fakat o kadar 

Hanımtegze 

İstanbulda M. Nuri Beye: 
Suallerinizden birisinin cevabını 
yukarıda bulabilirsiniz, diğerle
rine de başka bfr gün cevap 
vereceğim. 

H. T. 

Bir Kuduz Köpeğin 
Yaptıkları 

Afyon, 25 ( Hususi ) - Bir 
köpek bir saldırışta altı kişiyi 
ısırmıştır. Isırılanlar tedavi 
için İslanbula gönderilmiştir. 

daha ince ve başka renk bir 
kumaştan yapılmışbr. Eğer 
elbiseyi kahve rengi yaparsa
nız diğer kısmına bej renk 
gayet güzel gider. 

Mehmet Rasih Bey 
Mısırın maruf alimler;uden 

ve Elez.her miic!errislerinden 
Mehmet Rasih Bey şehrimize 
gelm :tir. Kütüphanelcri::ıdel:: i 
kıymetli bazı eserleri tetl.ik 
edecektir fotograflarmı almak 
niyetindedir. 

= TAKVİM 
Gün SO 28 - Eylül - 1930 Hn:ır 147 

T B C Arabi 
arsusta ir İnayet 6-Cema:ılelevel-1348 

Rumi 

16 - Eylül - l34S 

Tarsus, 26 (Hu:susi)-Maruf Valut-faani-Vawati Vakıt-Enni· Vastt 

Akşam 112.- ı7,S9 
Yatsı 1.31 9,30 

imsak 1 10.16 4 .14 

tacirlerden Hafız İbrahim Güneı, t •. "61 S.14 

Efendi bir serseri tarafından Öğle 6.7 ız. 3 

öldürülmüştür. kindi , 9.28. 15.25 

mahirane manevralar çevırı· 

yordun ki, şüphelerim hep 
başka taraflara doğru dağılı
yordu ve ancak bu sabah 
kanaat hasıl edebildim. Ba
bacan, burada ne işin vardı.? 
Nehirde albn tozu mu avlı
yordun? Beşu , bizim ağayı 
ıu koltuğa sıkıca bir bağla 
bakalım. Fakat pıtlılıkla ... Bi
zim kuşcağızın kanadı yaralı. 

Mecruhu, kadınların lamba 
yaktıkları orta salonlardan bi
rine taşıdılar. 

Raul onlara dedi ki: 
- Alın size , varan bir: 

mösyö Amolt. Evet ta kendi-

si, Mösyö Montcsyönün, büyük 
pederinizin en sadık uşağı ... 
Hiç bu adamdan böyle şeyler 
beklemezdiniz değil mi? Şimdi 
ikinci numaraya bakalım. 

İki dakika sonra, Raul ve 
Beşu, şeriki cürmü de yaka
ladılar. Bu mücrim ağlıyor ve 
sesını yükselterek diyordu ki: 

- Evet.. benim.. Şarlot ... 
Fakat benim hiç günahım yok. 

Raul kahkahalarını tutamı
yarak bağırdı : 

- Sen misin Şarlot? Güzel 
ahçı kadın, sen de elinin ha
murile bu işlere karışhn ha ? 

( Arkası var ] 

• 
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BABBll DBBLIZLBBINDB 

Hhklr bu perişan mlHlhaza 
mumda aynalann bir Aat 
enel ıa.t:erdilderi çirkin ada
mı habrladı. Acaba p kum
ral im, baştan bqa iğrenç 
olan o titman erkeğe cidden 
blaffuk etmiş midi. Y oba 
çirkinlikleri artmek kudretine 
malik olan padiphhjm cui
hesine mi kapdmıftı?.. Haber 
Yerilen qk ciddi Ye kalhl İM 
kendili yepyeni bir teJ tlrmlt 
olacaktı, almi takdirde alcla
blnut mmmae dlfeceldi. 

Genç bir lmm - •ele. ki 
abn almDllf halayık olsan -
albmf J8flD& yaldapn yakı
tdwz bir erkete g6n81 verip 
•eremiyeceği noktuanda İlrar 
etmek Oçlnctl O..•n•n ifine 
gelmedi, hemen o gece tec
r6beye girİfmeyi taurlacb. He
yec ... z, baruetaiz bir t-6-
miyet için~e yalmz tealeriai 
efendileriae takdim edea ka
dmlana mütnekkil ıtılllleri
ni, mütehammil bllldllütleriai 
pek iyi biliyordu. Şimdi ••
gisinden babsec:lilen, yjirep 
de sevda buhranı l:afıdıiı siy• 
lenilea halayığm tebeuDml 
ve mahrem terennümü lizerin
de leriaD tetkikatta buluna
caktı. 

' Oçibıdl Osman, bu karan 
verdikten 10nra tereddiitten 
kurtuldu, zihnine s6k6n geldi, 
yilreji rahatlqb, eli ppilnde 
dalım. dalıuı c:luruı G&lnih•le rk mültefit ıesle- emir ver-

- Durma im, ylcell Ara:t dermaa, itte ba topta 

Kamra1 halayık, birden bi
re titredi. daclaldarmcla: •ffa
yırl • demek İ8tiym aa bir 
ihtibaç •zladı ft biWlıtiJar 
etrafma balandı. 

Sap IUI keailmif lazlar, 
put pbi dana atalar ft .. 
ma ayulardaki kendi akh'ci 
birer birer gizine çarpb. Ban-
lann hepli. onun yapacajı İfİ 
ı&rmek için sanki sabarmla
myorlardı. GOlaihal yutkundu, 
medet anyu balaflanm bir 
düa lmlarm, aj'alarm Ye ba
di akislerinin llzerinde dotq: 
tm:b. Sonra mel6I n mlfteld 
bir nazarla hlnklra baktı. 
Oh. yarabbi! o, ne kadar zalim 
ne kadar m&atebzi ve.. Ne 
iğrenç idi. 

Zavallı kızın 16zleri bu 
sakil çehre 6zerinde dunlaclı. 
Hafız 8efirin yüz6ne kaydı ve 
onun zeki bir hareketle topu 
ı&lterdiğinl glrda. 

( Arkua Yal' 1 

Soldan safa: 
ı - Bir alda (2) -- Hlhaet 

olu (5) lanDm (2) 

C-') 

Cst 

2 - Bir MJYU (S) ...... 

s - .,....,. CS) ... (S) 
4 - Nota (2) .. edata C"4 
5 - Temls (& Tlrqe)(!) 

' - Ha••J& •pa (5) ·--

7 - Şut rahatua (!) 
1 - Eftt (2) teeulr aidala (S) 
t - Plfae1Dlt (S) dGtm••hk (3) 

10 - Kirli (3) Wardı (S) 
11 - Yan (2) ruatlume al

cllrtl (5) hlr laeee (2) 

Yabrtlan llflllu 
ı - v ... (2) HClabt .a.-

... (5) ............ bir tabir (2) 
2 - Do.t (S) Aa,a.da ..... 

kbaet(S) . 
3 - IDce eteri (3) ula1'f (3) 
4 - Yemektea ealr 8pa C'l) 

.... tmata (2) 
5 - AnllZID (3) 
6 - S. damam (S) ..... 

~(5) 
7 - Beraher (3) 
8 - Zaman (2) eıld umu 
~ <' 

9 - Dur (3) bir hayvan (3) 
10 - Erkek ı...ı (3) iatipa (S) 
11 - Not.a (2) atıca (S) nota 

(2) 
T•tlp _..., N. F. 

T ashib ve itizar 1 
DGnldl (Fethi bey kimdir?) . 

tefrikamızda: " Fethi bey her 1 
devirde en aakim icraabn 

&nekkidi olmuttur" cümle
IİDde " mllnekkidi ,. kelimai, 
yanhfhkla " mlldafii ,. teklin

e çalanıı Ye tamamile ten 
bir mana ifade etmiftir. Tu
hih ve itizar ederiz. 

Her Halde 
SUPLEKS 

Tirat 1nçela hep.fada daha 
.,. ~ ... eder .. 

• 

Sinema Sütunu 

Sinema işi Bir Devle 
işi Olmalıdır Ama 

Kime Anlahrsın •• 
Sinemacıhk, bu san' atta ileri 

giden memleketler için b&yük 
bir servet menbaı teşkil e
diyor. Para itlerine çok ehem· 
miyet veren Amerika, F raıısa. 
Almanya, İtalya ve diğer 
memleketlerin vaziyetleri ma
liim. Hatta Amerika bu y6z
den hazine Yaridabna mtlhim 
surette iliveler yapıyor. Bu 
slltunlarda, bu rakamlardan 
defeatle bahsedildiği için tek· 
rar istatistik cetvellerine 
avdet etmiyoruz. Fakat 
bllttbı dlbıyamn alikadar ol
duğu bu para getirici mesele 
ile bizim neden meşaul ol-

madığımw, olmak istemediği
mizi düşlhı6yorz da hayret 
ediyoruz. Bize kalırsa yeni ka• 
binenin Maarif ve lktıSat po 
gramında bu işe miihimce bit 
yer vermek icap eder. Çünkl 
diğer memleketler, sinema 
meselesini terbiyevi noktadaa 
maarifle, sanayi noktasuıda11 
iktısat işlerile alikadar görüy 
lar. Maarif de tercilme işle-
leri diye bir takım mütekait •• 
mütefekkir ıeçinen insani 
lüzumsuz it verip tahaiaatmuzı 
heder edeceğimize bu ifl• 
meıgul olmayı nzife edinsek 
çok kazamnz. Çok kuanınJ, 
ama W anhyacak aerede? 

, .......... Önümüzde~ Çaqambaakpmı .......... 

OPERA SiNEMASINDA 
(HANRY BAT Alı.LE) in tab•erindea muktebes 

ŞEFKAT 
T .. ...n. Fw 611 " prloh fillm ı8ıatwllecektlr.~OULOUT. 
UdiJa' ak..._. ma rollDde kuunaa ve llARCELLE N coiül =:... ........ ......... pek tefkatll ... aahaw..tlldlr. taheeeri ... , 

~ -..- alteeulr Glwldardar. 

Bugün: iKiMiZ YALNIZKEN 
Fnrwzca llzl6 filim 

Bo.tancıcla Asri Ha- 1 
mam Ve Otel · 

Boltanada, Sadi Bey koru
luin• yamndaki araziyi 
Alman Foa Şitrenbel ve arka· 
datlan aatua ahmtbr. Burada 
url hamamlar ft oteller yapa
caldumq. 

YENi NEŞRiYAT 
Mu bit 

24 indi u,m çıkti. Her ay 
glnlbaclea ene! plnnak mretile 
iki eenedenb.ı 1111111tmmaa 
neşredilen bu yerine aile 
mecmauuu ciddiyetle tavsiye 
ederiz. 

2 Tepinienel Perpmbe 

MELEK 
SINEllASIHDA 

~tir F."~ claub ve realrll 'fthl 
HA YAT DALGALARI 

MGmeaJlleria 
NANCI CAROLL ve 

HAL SKELLY 
- Paramunt filmidir 

MUslKI MERAKLILARINA MOjDE 
Şitbanede JALE lokata Ye birahanesi Jeai 

kAin methur nezih bir mrette açilch. 
.._... ~· lcnı\JI Hafız BURHAN B. ...,.._ ....... abeü etmekte ola ...,.....,. l.rdea 

Malc/Jale, ŞW/e, w Melilıat lıanunltll' dahi iftirak 
edeceklerdir. Hs alırpm mt 18 den yarma kadar muh
telif fuıllar ve fanbzi parçalar terennlm dleeeej'ini _.. 
terem bedayiperverana arzetmeJi bir ftdbe addederiz. 

llUhi.-t 

VERESiYE 
'IAfTIDA 1 LiRA iLE 

wı Skoç paltolar _H_ald ______ _,,_,. 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi Ye Spor Kostümler 
1 -

Çocuk Kostnm Ye Paltolan 

Spesial Kostnmllik1erden mmarlama için hususi Sal:!
Kadm ip. _........ Manto ve Tay&ler metfır# 

makastar M. Karlo tarafuadaa imal olunur· 

latanbul E..u.6111No.15-18 KARAKAŞ elblae ~ 
la i1lm kelip m&ncaat ediniz 
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Her gün -Halk Fırkası 
Devletçiliği 
!vasıl Anlıyor? 

M. ZEKERiYA 

' 

Halk fırkası devletçi bir fırka 
olarak ortaya çıkmıya başladı. 

Fakat "Devletçi,, tabirinin 
ihtiva ettiği muhtelif sistemler 
vardır. Halk fırkasının bu ta
birden ne anladığını bilmiye 
ihtiyaç vardır. Dünyan muhtelif 
ınemleketlerinde devletçilik 
ınuhtelif şekillerde tatbik 
edilmektedir. 

* İtalyadaki Faşist idare dev-
let birsisteme istinat eder. 
ltalyadaki devletçiliğin manası 
devlet için devlettir. Yani dev
letet her şeyin fevkindedir, ve 
herşey devlet içindir. Bu, bir 
nevi otokrasidir. Bütün hükü
nıet makanizması, bütün milli 
teşekküller devlet menfaatini 
temin için çalışır. Fertlerin ve 
halkı! menfaati mevzubahis 
değildir. Bu tarz devletçilik 
İstibdada mütemayildir. 

* Almanyada Harbi umumiye 
kadar hüküm süren sistem de 
devlet için devlet sistemi idi. 
Millet değil, devlet hikimdi ve 
devletin bu hakimiyeti ıene 
devletin menfeatini temin için
di. Harpten sonra Almanyadaki 
devletçilik biraz itidal kespetti. 

Devletin müdahale ettiği • 
ve fertlerin ellerinden aldığı 
teşebbüsler çoğaldı.Fakat dev
let otoritesi herşeyin fevkinde 
olmaktan çıktı. Devlet soysaliz
ınine mütemayil bir şekil aldı. 

~ 
Devlet için devlet aitemi de 

liberalizm kadar geri ve ondan 
daha ziyade modası geçmiş bir 
idare usulüdür. Onun y~nnc 
devlet kapitalizmi, ondan son
ra da devlet sosyalizmi hüküm 
ıürmiye başlamıştır. 

Devlet kapitalizmi, halkın 
Utnuıni menfaatlerine hizmet 
eden iş ve teşebbüslerin dev-
let tarafından yapılmasını is
tilzam edel". Şimendifer, su, 
raz, elektrik, tramvay gibi 
1lnıumi hizmetlere teallôk eden · 
\eşebbüsler devlet sermayesi ile 
Yapılır. Fakat devlet bunları 
lıaika ucuza maletmekten zi
Jade menfaat kasdile yapar. 
yalnız bu defa hususi bir mn
e&sese yerine del et kir eder. 

~ 
Devlet sosyalizmi devletçi-

liiiu en son ve en doğru tek
lidir. Bu sistemin hikim olduğu 
)erde ammenin menfaatine ta
'1laıc eden bütü hizmetler 
Devletin elinde bulunur. Bu 
lcabil teşebbüsleri fertlerin ti
ta?et kasdile yapmalanna mü
;-de edilmez. Devlet halka 
L.,dab olmak için bu teşeb
VQSleri kendi sermayesile ya-
~· Fakat bunlan ucuza mal 
"'Qer. Kir beklemez. Hatta 
tiyaıu göze alıf. Maksat ticaret 
tbnek değil, halka umumi hiz
llıetieri temindir. Bu sayede 
'-ıuıui hizmetlerden bütün halk 
~ bahasına istifade eder. 

1 varsa bu da gene halkın 
elıine kullamlır. 

, lialk fırka! bu devletçilik 
liatenıierinden hangiaini tercih 
~ektedir. Faşizme mi taraf· 
illi dır? Devlet için devletçilik 
ıc.'~P~ak arzusundadır? Devlet 

~ıtal17mi, yahut devlet soa-
~mi tesis etmek tasav
.... undadır ? Halk fırkasınm 
teni hüviyetini anlamak için 

11 ııoktalarm vazıh surette 
::-bitin ihtiyaç vardır. Yoksa 
UlibıJdi teklile Halk fırka.
~ cleYietçiliği bir iddiadan 
1l>aret kalır. 

SON POSTA 

Resimli Makale ~ Mücadele Beşikten Mezara Kadardır * 

1 - Türkiyede birçok inıanlar otuz bq- ı 2 - Avrupada ilıtiyarlar bile titiz, faal 
yaşını geçtikten sonra yalnız rabatlannı . . . 1 • 
ararlar, mücadele kabiliyetlerini kaybederler ve atqlıdırler. tirax ederler, batırırlar, en 
ve lipalaşırlar. çetin mücadelelere atıhrlar. 

3 - Betikten mezara kadar mücadele! 
lıte hakiki bir insanın vezifesi. istirahat için 
i.tirahat detiJ,yeal bir mcadeleye hazır• 
lanmak için i.tirahat e«linizl 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

İnanmayınız ! .. 
Sabık Vekil Şakir Bey 
Banka Müdürü Olacak 
Değildir •.. 
Ankara, 29 (H.M.) - Sabık 

İktısat vekili Şakir Beyin Devlet 
bankası müdürlüğüne tayin 
edileceğine dair Istanbul ga
zetelerinde bir Ankara tel
grafı olarak çıkan haber 
buraya aksedince bnytik bir 
hayret uyandırdı. Bu haberin 
bizzat Şakir beye taraftar 
olanlar tarafından çıkarılmış 
olması çok muhtemel görlildü. 

İsmet Paşa, kabinesine yeni 
bir kuvvet vermiye çalışırken, 
Devlet bankası gibi varlığımızın 
can damarı olacak bir müesse
senin başına Şakir Beyi getir
meyi düşünemez. 

Bu makama gelecek olan 
her halde banka işlerini ihti
sas derecesinde bilen bir zat 
olacaktır. Haberi tekzip ediniz. 

İntil1abat 
Mahkemeler Yarın Ka
rarlarını \'erecekler 
intihap faaliyeti devam e

diyor. Artık reylerin verilme
sine beş gün kadar birşey 
kaldı. Cetvellerden anlaşılıyor 
ki lstanbulda rey vereceklerin 
miktarı ( 260 - 300 ) bin kişi 
olarak tahmin edilmektedir. 

Listelere itiraz edeceklere 
intihap encümenlerine miira
caat için verilen mnhletler 
bitmiştir. Belediye encümeni
nin kararlarına itiraz edecek
lere verilen mühlet te bu 
akşam bitiyor. 

Yarından itibaren malıke
meler, alb gün zarfında müra
caatlara ait kararlan vermiye 
başlıyacaldardır. Mahkeme1ere 
vaki milracaatlar binden fazla 
tahmin edilmektedir. 

intihabat milnasebetile Da
hiliye vekiletinin bir tamimi 
gelmiştir. Bu ta~e göre 
yeni belediye kanunu iyi 
okunmalı, intihabat ahkimı 
ona göre kusunuz tatbik edil
melinir. 

Bir J\ınele Parmakla
rını Kaptırdı 

Beşiktaşta Mahmut ve or
t:ddarı marangoz fabrikasında 
çabfan Hakka Ef. parmakla
nm makineye kapbrmıf, hu
taneye kaldınlmışbr. 

İRTiHAL 
Resimli Ay mec:muua b8f1DG· 

rettibi Hayri Muhtar B.. arkada
şımız ile bahriye kıdemll yGıbata
lanndan Bahaeddin Beyin valdeei 
eabak Gazhanei amire müd6rü 
luet efendinin valdeei Kozlucah 
zadelerden bafu Ayıe Hanım dün 
Kadıköyilndeki evlerinde irtihal 
etmiı ve cenazesi bawGn Karaca
ahmet kabristanmcla Allalua rah
met:IDe tıe.di ohaamuttar. Arbda
flma&a n .U-.. tuiJ- bqaa 
ederi&. 

Viliiyetler Belediye intihabından Memnun Değili ı 

Her Taraftan Bir 
Şikiyet Sesi Geliyor .. 

Dahiliye 
De 

Vekaletinin Emirleri 
Tesi~iz Kalıyor •• 

Aydan, 29 (H.M.) - Belediye intihabı milnaaebetile tehad
düa eden vaziyet değiımedi, VilAyete ve Dahiliyeye yapılan 
şikayetlerden de bir netice çıkmadı. Halk intizardadır. 

lzmir, 29 (H.M.)- Serbest fırkanın Dahiliye veklletine 
gönderdiği protesto, Vekiletten tahkiki emrile Viliyete geldi. 
Vilayet te bu protestoyu Belediyeye göpdermekle iktifa etti. 
Yani vaziyet eski şeklinde kaldı. 

Malkara, 29 ( H. M. ) - Malkara belediye intihabı tea
bit edilen giinden bir haha t sonraya tehir edildi. Belediye 
kanununun 31 inci maddesi 

1 
sarihtir. Vaziyeti ehemmiyetle 

nazarı dikkate arzederim. Hasan 
HALK FIRKASININ KAZANDilil YERLER 

ah'?~v1~ Şivrihisar, Seyitgazi, Çubuk, Talanda, Akseki kaza ve 
n ıye ennın beu:uıyç ·---." • ..'.I' " ,. , _ ._ _______ .__ 

lneboluda Yeni Fırka ı Yeni Fırka Tokatta 
lnebolu, 25 (Hususi] - S. Ç Tokat, 28 (Hususi ) - Ser: 

fırkası idare heyetinden dörf: best fırkanın Tokat merkezı 
aza istifa etmişti. Fakat bu ilk açılmışbr. İdare heyetine: Dr. 
tecrübeden sonra yerlerine se- Remzi, Sadıkzade Sıtla, Çu
ciyelerile tamnmiş dört müneY- bukçu zade Fevzi, eczacı Na
ver genç seçilmek ıuretile ci, Süleyman Bq zade A!i, 
heyet takviye olunmuştur. Far- İsper zade Mustafa, ince aga 
kanın kaza teşkilib tamamlan- zade Emin, Se"et, ~a~ za~e 

br Az !1..ı__ • dilik Mehmet Beyler ıeçilmışlerdir. 
mış • a mı..uan ıım . . d S yf · 
beş yfirli geçmiştir. Yeni far- Açılma .merasımm ~ e ettin 
kaya rağbet ve teveccnh çok ve F evzı beyler bırer nutuk 
fazladır. söylemişlerdir. 

Tecavüz 
Kumkapıda balıkçı Hasan, 

ka)"ık içinde 15 yaşında Sefere 
tecavllz ettiğinden yakalan
mıştır. 

---
Şoförler Cemiyeti 

Umumi Katibi 
Şoförler cemiyeti umumi 

katipliğine mülkiye müfettişle
rinden Aziz B. inha edilmiftir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

Serbest fırka heniz 
teşekknl etmişti. Galatada 
Nazlı handa bu dcire 
tuttu. Gazete fotoğrafçı-
ları, resim almak için ha
nın önftnde duruyorlardı. 
O sırada oradan sanldı 
bir adam geçiyordu. Hi
kftmet gazetecilerinden bi
rinin fotoğrafçısı, bu imam 
efendinin rHmini çekip 
gazetesine göttirdll. Ga
zete bu resmi hem basb 
hem de albna : " Serbest 
fırka imamlar ve softa
larla doluyor" diye yazdı. 

Şimdi, biraz da Gui-
utepte çakan bir ga-

zeteden naklettiğimiz fU 
satırları okuyunuz : 

BELEDiYE NAMZET 
LiSTESi 

"Halk fırkasınca tan
zim ve tahetürilen liste 
65 zattan müı·ekkep olup 
pek giizel tertip edilmiftir. 

Bunlardan 13 tanesi 
medresede ytlksek tahsil 
görmlif Kiliye, Cimi, iaa
guci, Şemsiye okumuş a
damlardır. Hatta dört 
tanesi tekmili nüsha etıW,t 

mezun ulema ve beyaz 
aankh aelitin camilerinin 
imamıdır." 

L----------------------------

Soygunculuk 

Y ozgatta Bir Vergi 
T ahsildannı Soydular 
Üç Bin Lira Aldılar 

Yozgat, 26 (Hususi) - Ma
liye tahsildarı Bahri efendi 
Selmanh nahiyesinin Çılvar 
k6ylhıde vergi toplamı1, ak
şam k6yihı camimde yatarken 
içeriye alb kişi ginnİf, tahsil
dann nstünde hazineye ait 
(3114) lirayı alıp gitmişlerdir. 

Şüphe üzerine bet kişi yaN 
kalanmıtbr. ---Mahmut Ekrem Bey 

Gazi muallim mektebi eski 
müdftrü fizikçi Mahmut 
Ekrem B. Pertevniyal mektebi 
mildürlüğüne tayin edilmiştir. 

Günün Tarihi 
[ 8q tarah 2 inci sayfada ] 

EM N 1 YET SANDIGININ 
Alt.ı A C:I l\11:' nı A f"A 1( ? 

Belediye Ue Maliye vekifeli arumda 

gene lhtiW :ıilhur ettlJinden Emniyet 

aandıfı De aktolunaa m~aYele fub
edllmiştlr. 

Bu auretle belediye fen heyeU oraya 
nakledlmlyecektlr. 

TEK TAKSi iÇiN MÜRACAAT 
YOK 

Şof~rler belediyenin tek takıi 
hakkındaki hlimatnameıini kabul 
etmiyorlardı.Fakat henüz belediyeyt 

bu yolda bir müracaat Taki olma
mıtbr. Reia muavıni Himit 8. bu 
huıuıta bir muharririmi:ıe: 

- Müracaat etmediler. Esbabı 
mucibe g81t:erilıin lcabiıaa baka
rız, demlttlr. 

ADA ÇAMLARININ ÖMÜR
LERi KALMADI DENiLiYOR 

Ada çamlan beledire tarafm
dan ıslah edilmektedir. Tarbllar 
ayıklanmı.ı, kuruyan dallar keeil
mittlr• Şimdi yeni fldanhldar 
teaiı edilmektedir. Bazı mutehaı· 
sıalarm s6ylediklerine g8re bu 
çamlar tabü am6rleriai ikmal 
etmiflerdir. 
BELEDiYE MECLİSi PER
ŞEMBEYE TOPLANACAK 

Cenılyeti belediye peqembe sGall 
toplanarak bazı lflul mliukere ede
cektir. 

~mlyetl Belediye dGn toplaıtmıt 

Ye oktru.a tarlfHini tudik ebnlftlr. 
HALK FIRKASINDA YENi TAvtNl.ER 

Ankara, Halk fırkasının idare 
heyetine meb'us olmıyanlann da 
alınması tekarriir ettiği 
maliimdur. 

Bu karara tevfikan heyete 
alınmak üzere Liman prketi 
müdürü Hamdi ve sabık T ah
ran sefiri Memduh Beylerin 
isimleri zikredilmektedir. 

"RlST" NE DiYOR 
Taymis gazetesi maliyemi

zin vaziyetini tetkik etmek 
iizere bir ıuüddet Ankarada 
bulunmUf olan mütehassıs M. 
"Rist in verdiği raporon hfi.. 
lisaaı7u elde etmiye muvaffak 
olmuştur. 

( Rist ) in bu bülisadan an-
lqılan fikrine göre parammn 
iatikran için zaman heniiz mil

. sait değildir. Türkiye alacak-
1 lılarile itilif etmelidir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Rugamda 
Gördügüm 
Adam 

• • 

=-=" 

Dnn gece Halk farkaaı, bit 
insan teklinde, ruyama girdi. 
Fakat, yiizil gözü bağlı, eli 
ayağı titr:iyen, koltuk değne
gile gezen, hasta, sakat, bit-
kin bir insan. Kırk yıllık. 
ahbabımmış gibi yanıma yak-
laştı: 

- Başıma gel9nleri sorma, 
dedi, gözlerim adeta görmez 
oldu. 

- Hayrola, neden? 
Diye sordum. 
- Yedi senedir karanlıkta 

yaşıyordum; Fethi isminde biri 
geldi, oturduğum yere öyle 
şiddetli bir projektör tuttu 
ki, ışığın fazlalığından gözic· 
rim kamaşıverdi, bazı '1 asabı 
basariye ,, harap olmuş, atlık 

ıyı göremiyorum, galiba da 
yakında da hiç görmiyecek· 
mişim. Bana şimdi takma göz 
takacaklar. 

- Peki, çenenize ne oldu? 
- Çenem değil, dişlerim .• 

Hepsi çürük içinde. Şakir B. 
isminde bir dostum bana 
şeker yedirdi, bütün dişlerimi 
çürüttü. Şimdi bir takım ~ 
yapbrıy~rum. 

- Vah vah... ya bacağınız
da ne var? 

- Onu sormayın, yUrekler 
acısı... Bir gün Kayseri hat· 
bnda duruyordum, ejderha 
gibi bir şimendifer geldi, 
bacağımın birini götürdü, öte
kini de ezdi. Şimdi bir takma 
bacak yapbrıyorum. 

- Dostlar başından irak .• 
Ya bu göğsilnüzdeki sargılar 
ne oluyor? 

- Ah .. Ne sen, sor ne ben 
söyliyeyim; trenin altında kal-
dıktan sonra beni mutemetlerin 
sırtına verdiler, bunlar da 
beni yere düşürdüler, kabur-

• • 1 ı .. "-
SÜID de tedavı albnda. 

Ben, gazetelerde okuduğum 
" Halk fırkasında ıslahat ,, keli
melerile bu canlı cenaze ara
sındaki münasebeti idrak etmek 
üzere iken, muhatabım biraz 
dirildi: 

- Hamdolsun, dedi, sıhha
tim yerinde.. Akşamlan otuz 
dokuz buçuk kadar hararetim 
var ama, zarar yok, demir 
gibiyim. Çünkii l:aşıma birşey 
olmadı. 

Bu kadar felaketten sonra, 
insanda Asap ve dimağ na
mına ne kalllbileceğini sora
caktım, ftZgeçtim, afiyet te
menni ederek uzaklaştım. 

FAflH-HllİVE 
Peyami Saf anın 
En Son 
Eseri 
Yakında "imdat Geliyor. is

mindeki tefrikamı& bitmek üze
redir. Ondan aonra edebi bir 
roman tefrika edeceğiz. Bu eser, 
Peyami Safanın Fatih- Herbiye 
~mindeki romaaıdır, Eald ve 
yeni devrin tezadı içinde, kahra
manlannın geçirditi ruhi de~iş
meleri tahlil eden bu romanda, 
kadın ve erkek b6tüa karilerimiz 
kendilerial allkadar eden unsur
lan bulacaklardır. 

Fatih- Harbiye, genç bir kız.ın 
hem kendi kendisile, hem ıev
di~ adamla, hem de ananelerle 
mücadelesinin hararetli ve heye
canlı bir hikiyeeidir. Bu ruhi 
mü ·adelenin dekoru içinde, prk 
ve gnp bütün manzaralan ve 
idetlcrile görnn~r. Bu itibarla, 
Fatih - Harbiye romanınc.a, hem 
kuvvetli bir qk lhUrası, hem de 
b"günkl Tfntı cemiydialn tu-
viri vanıır. 

._ __________________ __, 



, 

MEMLEKET HAFTADA 

SAYFASI' BİR DEFA 

================:==============-==============~======-=====ı===:~=::=:=::=:==:==ı==:.~:=:=:=::===~ 
HAYRET 1ı UiZE.DE CARHIRl'DA 

Bir Köylüyü 
Alıko-

. 
işinden 

yan Dava 
Çankırı - İki gün evvel 

mahkemede bir dava din
ledim. Davacı: Şabanözü 
nahiyesinin Çıparkayı köyü 
muhtarı, maznun da ; yine bu 
köyden İshak oğlu Yusuftu. .. 

Mahkeme reisi maznuna 
sordu: 

- Sen bu muhtara vazife-
1 

sini yaptığı sırada karşı gel
miş, hakaret etmişsin, neden 
yapbn ? .. Yusuf cevap verdi: 

- Efendim bu, iftiradır. 
Ben muhtara hakaret etmedim, 
karşı da gelmedim. 

Reis muhtara sordu: 
- Ne dersin, karşı gelme

dim? diyor. Muhtar anlattı: 
- Efendim, Çankında Halk 

hrkası için bina yapbnlıyor, 
bunun için her köye olduğu 
gibi bizim köye de mutemet 
beyler haber gönderdiler. Halk 
fırkası için köyden yirmi beş 
lira toplamamı istediler. Ben de, 
a.ı'ıalinin hepsine, haline göre, 
bu parayı taksim ettim, hep· 
sinden topladım. Bu Yusufa 
gelince : 

- Benim param yok, ben 
veremem , daha borçla
rımı veremedim. Bina yapılı
yorsa benim neme lazım, gi
bi uzun kısa laf söyledi ve 
bana karşı geldi. Ben Halk 
zifesinde bulunuyordum. 

~ 
Mahkeme evrakı tetkik etti : 
Şahsi istida olmadığı ve bu 

iddianın bir köy mazbatasile ve 
vazife telakkisile mahkemeye 
kadar sürürklendiğini gördü 
ve Halk fırkası için ahaliden 
siyyanen böyle para toplamayı 
muhtarın vazifesi haricinde 
görerek davayı reddetti. Mah
keme bunda yüksek bir vic-
danla hareket etti ve adaleti 
meydana koydu. 

* Y almz şu dinlediğim dava-
da beş şahitle, bir meznun, 
bir de davacı olmak üzere yedi 
kişi rençperliğin şu sıkı zama
nında işinden gücünden kala-
rak makeme salonunda bek
lemişlerdir. Bugünkü usule 
nazaran kim bilir bu adamlar 
ilk tahkikat, hazırlık tahkikatı 
duruşma diye kaç defa işle
rinden kaldılar, bundan başka 
boş yere mahkemeyi, zabıtayı, 
müddei umumiliği, istintak 
dairesini kaç gün işgal ettiler. 

)f .. 

Şarkta Asayiş İyidir 
Muş - Muş ve Bitlis köy

leri arasında ötedenberi ufak 
tefek fenalıklar, soygunculuk
lar yapılmakta idi. Bunun önü
nü almak için ahaliden külliyetli 
miktarda gönüllü milis askeri 
kaydedilmiş ve kendilerine si
lah ta verilmiştir. Her köy 
halkı kendi mıntakaları dahi
linde zöhur edecek fenalıklara 
mani olmak ve faillerini der
dest etmek mecburiyetindedir
ler. Bu teşkilat yapıldığı gün
denberi eşkiyalık ve fenalık 
olmamıştır. 

ı 

Ilgında ... 
Epey Düzeltile-

• 
- - 1 _ 1S"1 - - , , -- -1 ...... 

Ilgın ·- Eldeş köyü Belediye ! 
intihabında Mustafa ağa ismin
de bir zat kazanmıştır. Bu iş
te ikrah vardır. Bu münase
betle halk bir hayli teessür 
göstermiştir. 

Bulcuk muhtarı Hüseyin Ef. 
Halk hrkası adamları tarafın
dan istifaya icbar edilmek 
istenilmiş ise de bittabi dinle
memiştir. Bu adam, iki sene 
köyündeki işlerini bırakarak 
Ilgında zabıt katipliği ile çalış
mak mecburiyetinde kalmış 
ve hususi müsaade ile köyüne 
dönebilmişti. 

Yukarı Çıkıl köyünde ise, 
halkın tema yülü hilafına Bekir 
isminde birisi muhtarlığa inti
hap ettirilmiştir. Hırsızlıklar 
çoğalmasına rağmen bu adam 
hükumete umumi telefonla 
malumat vermek istiyenleri bu 
işi yapmaktan menediyordu. 
Bu halden bizar olanlar bir 
gece bu adamı öldürdüler. 
Beş kişi maznunen mahkeme
ye verildi. Biri idama, diğer
leri on seneye mahkum oldu
lar. Bu müessif hadiseye 
sebep sırf inat ve lüzum
suz ısrarlardır. 

Bu memleket susuzluktan 
bunalırken sudan bir değir
men istifade etmektedir. Bu 
değirmenin kime ait olduğunu 
ise alakadarlar- meydana 
çıkarsınlar. 

Lüleburgaz Da Şikayetçi 
Lüleburgaz - Serbest Cüm

huriyet fırkasının burada teş
kilab olmamasmdan bilistifade 
halkın reyi üzerinde tesir ya
pılmaktadır. Buna rağmen 
ayn bir müstakil liste vücuda 
getirilmiştir . Bu münasebetle 
Hakkı Şinasi Paşa da buraya 
gelmiştir. İntihabatın bitarafa
ne cereyan etmediği muhakN 
kakbr. Nazarı dikkati celbe-

derim. Nuri 

ı - Nifdede Yeniçarşı 
2 - Bitliste, Ağrı barekabnda tay-

yarecilcnniz 
3 - Ziraat mücadele kursu 
4 - Tokattan bir manzara 
S - Çeşmede kaymakam vekili nu• 
tuk •Öylerken 

İzmir Muhakemesi 
Çok Şayanı P!kkat 

Olacak Gıbı ••• 
İzmir, 26 (Hususi) - Hiz

met ve Yeni Asır gazetel~ 
rinden tevkif altına alman 
arkadaşların, Selim Ragıp Be
yin tahliyesinin burada şüyu 
ve gazetelerde intişarımn er
tesi sabahı tahliye edildikleri 
malumdur. Efkan umumiye 
gerek izmir, gerek İstanbul 
tevkifatı ile yakından alakadar 
olmaktadır. Arkadaşların tah
liyesi çok müsait bir tesir 
uyandırmıştır. Hergün Hizmet 
ve Yeni Asır idarehanelerine 
birçok vatandaşların ziyretleri 
vuku bulmakta, yüzlerce mek
tup ve telgraf alınmaktadır. 

Anadolu gazetesi mes'ul 
müdürü İbrahim B. ; ilk defa 
asliye mahkemesine veril ... 
mişti. Mahkeme riyaseti müd
dei umumiliğin vaki itirazı üze
rine, Anadolu gazetesinin asliye 
cezada muhakeme edilmesi 
hakkında müstantiğin verdiği 
kararı bozmuş, bu suretle 
Anadolu gazetesi de Ağır ce
za mahkemesine verilmiştir. 

Hizmat ve Yeni Asır gaze-

günlerde fırkasının propagan 
dasmı yapmak sevdasına sap
lanmış ve maale sef şahıslara 
hücumlara başlamıştır. Mu
halif gazeteler, bu neşriyata 
cevap vermemektedir. Hizmet 
gazetesi, Anadolu gazetesi 
aleyhine dava açmaktadır. Hiz
mefte (Leylek) namı müstean 
altmda yazı yazan muharrir, 
(gazetecilerin tavkifi babında) 
serlavhası albnda mizahi bir 
makale neşretmişti. 

Bu yazıda ; gazetecilerin 
hastanedeki vaziyetleri anlatıl
makta ve mevkuf arkadaşla
rm boynunda bir tarafında as
liye ceza mahkemesi reısı 
Ramazan, diğer tarafında müd
dei umumi muavinlerinden 
Şükrü Beyin fotoğrafları bu
lunan bir madalyon bulundu
ğu ve gazetecilerin bu madal
yonlara bakarak teganni et
mekte oldukları yazılmakta 
idi. Bugünkü Anadolu, Hizmet 
g~etesi ve makalenin muhar
riri aleyhinde dava açılmak 
üzere bulunduğunu yazıyor. 

Halbuki diğer gazetelerde 
böyle bir haber yoktur. 

Son günlerde İzmir gazete
leri, Y akup Kadri beyin yazı
larına şiddetle hücum etmekte 
ve Yakup Kadri beyin mütema
diyen gaf yapmak illetine düş
tügünü yazmaktadılarr. 

Bir Mahkumiyet 

• • • 
Edirne Sporcu- Serbest Fırkag 
ları Gümülcüne- Girenler Pe 
de Niçin Yenildi Ç o ğ a l d ı .. • 

Edirne - Beş idareci, on Vize-Yeni fırkanın Kırklar 
beş sporcudan mürekkep ola- vilayet ocağı reisi avukat Tah' 
rak Gümülcüneye seyahat ya- ve katibi Mehmet Beyler tar•~ 
pan sporcular kafilesinin fut- fından, Vize kazası oca 
bolcu azası bu seyahatin acı ha- doktor Kemal Beyin tab 
tırasını bana şöyle anlattılar: riyasetinde olarak tüccardıı" 

Başımıza reji memurların- Raşit, Kemal, Tahsin, F~ 
dan İzzet, İb ahi n, Z raat ban- Tahsin, ve Celi) Beylerdd 

j kası memurl~nndan Nail, Halk J teşkil edilmiştir. Ocak, 
hrkasından Ihsan ve Hilmi Mehmet Fehmi Beyin bü~ 
beyler konulmuştu. Yolda anla- memleket halkı huzurun~ 
dık ki bu zevat, böyle sopr irat ettiği bir hitabe ile a~ 
k~fil~l~ri~ .idare değil, ke~- mıştır. İki saat zarfında H1 
dılerını guç ıda~e edecek hır hrkasından istifa edip s~ 
vaziyettedirler. içlerinden birisi best Cümhuriyet fırkasına ka 
bir başladı, Kuleli istasyonun- dolunanlann adedi üç yii 
dan Gümülcüneye, Gümülcü- geçmiştir. Belediye intibabıJ 
neden Edirneye kadar hep da Serbest fırkanın kazaJJ~ 
içmekle vakit geçirdi. cağı muhakkakbr. 

Kulelide hem meyhane, y . Üzu·· ın 
hem otel, hem lokanta, hem unanıstana 
bakkal vazifesini gören mahal- Sevkiyatı ... 
de hasırlar üzerinde geceyi M·· ft y · t d 

· d"k D d w . firl'w. ure e - unanıs an 
geçır ı . e eagaç mısa ıgı b l M" ft ı· R Ol 

ld k . . . E . u unan ure e ı um 
0 u ça ıyı geçti. rtesı sa- hacirleri buraya motörlerl 
hah işte böyle yorgun ve 

gelerek şaraplık üzüm alnıa 
argın bir vaziyette Gümülcü-

tadırlar. Beyaz üzüm 8, siy 
neye geldik. Şehri dolaşbk. üzüm 6 kuruştur. 
Yorgunluk büsbütün arttı ve 
bu şerait altında öğleden son- Feci Bir Cinayet ... J 

ra maça başladık. Birinci haf- Mürefte - Lüleburga~ 
tayın berabere bitti. İkinci Mehmet isminde bir genç, ıı'1 
devrede bir gol yedik. Bu, kadaşı leblebici Mehmet İ 
ofsaytti. Kabul ettirilmP.k ia- ııılnclekı gençle beraber av' 
l:cnJJ. .;,abayı terk ettik. Fakat giderken önlerine çolak ti~~ 
nihayet tekrar oyun haşladı. seyin çıkmış ve Burgazlı Me~ 
Biz bir gol yaptık. Saymadı- medi bıçakla öldürmüştür. J{t 
lar. Fakat bize gene gol ya- .ı; 

til teslim olmuştur. İf adesiııo
pddı. Halkın sesi ayuka çıkb. 
İşte böyle şerait altında bir şöyle söylemektedir: 

Yunanistan seyahati yapbk ve 

döndük. Spor işleri böyle ida
re edilecekse, biz bu spordan 
çoktan vaz geçtik. 

Edirnede •. 

- Onlar benim önUıJI 
çıkblar ve beni tehdit ettiief · 
Ben de bıçakla mukabele ettiJJ' 

Halbuki leblebici Mehılle 
ifadesinde : Biz soka1'tA 
giderken önümüze çıktı. R.a 
istedit bulunmadığını söyl 
yince: 

A 1 l - Ben rakı istemiyorıJ Halk ıviçin nti- bunu istiyorum diye arkad 
• mı oldürdü. Ben kaçbm 

haha iştirak Et- polise haber verdimı de" 
• Tahkikat devam etmektedir· 

mek istemiyor? Niğde'de Yeni Fırk' 
Edime - İııtihabat için ha- Niğde- Belediyede mis.~ 

zırlanan listeler belediye önü- bulunan Serbest Cümhurı1" 
ne Abacılarbaşma asıldı. Lis- lı, 

fırkasının Niğde teşkilatı., 
reler tamamen yanlıştı. Unutulan memur olan Niğde meb'Wi 

isimlerde mühim bir yekfuı Galip Beyi halk akın a1' 
tutuyordu. Yapılan müdahale- ziyaret etmektedir. Kazall 
ler neticesi halkın intihabata 
iştirak etmiyeceği inkar kabul dan heyetler gelerek y / 
etmez bir hakikattir. fırka meb'usunu ziyaret e 

İntihabatta hazır bulunmak yorlar. Halk fırkasının JJJSA 
üzere Hakkı Şinasi paşa bu- simalarmdan belediye aı 
raya gelmiştir ve bu münase- Faik, Avukat Rahmi, beledi' 
betle bir içtima vapalmıştır. azasından Ali, Hamit Şa~ 

Diş tabibi Sait Tevfik, bor- Nuri ve avukat sabık meb'ııf 
sa komiseri Ekrem, sabık jan- !ardan Hilmi Beyler Halk f; 
darına kumandam Rifat, Kırk- kasından istifa ederek yP 
lareli jandarma kumandanların- fırkaya girmişlerdir. 
dan Rifat, şekerci Şerif, Köm --· ... ·"--·-------
Köm namile maruf Rıza, mü- · çiftçi muhiti olduğu 

telerinin baş muharrir, muhar
rir vea mes'ul müdürleri (1) 
teşrinievvelae muhakeme edi
leceklerdir. Mevsukan haber 
aldığıma göre Hizmet gazetesi 
başmuharriri ile müdafaa ve
killeri muhakeme celsesinde 
ortaya mühim bir mesele ata
caklardır. Bu mühim mesele
nin , Arap harflerile yazılmıi 
ve bir tarafta unutulmuş not
lara ait olduğu ve bu notların 
gazeteciler neşriyatı ve son 
vaziyetlerle alakadar bulun

Pulatlı müstantiki Necmi B. 
irtişa maddesinden Ankara Ağır 

tek ait Şerif, İbrahim Hayri, isimlerden de anlaşılacağı ~,.t* 
Mustafa izzet, Ahmet beyler re çiftçi, küçük esnaf ve "4' 
namzetler arasındadır. halli halka intihapta yer 

Bunlardan başka Ticaret rilmemiştir. 
odasından Kara Bekir beyin Bu şerait albnda halkın. te' 
kayın valdesi ve Hakkı efendi- b'lıabatla alakadar olm~A i5 ..,w 
nin haremi de namzetler ara- memesini biraz da tabu ». 
sındadır. Fakat memleket bir enler vardır. 

duğu da söylenmektedir. 
Anadolu 1 n d c si 

• ceza mahkemesinde iki sene 
hapis ve üç ay memuriyetten 
mahrumiyet cezasına mahkum 

son olmuştur. 



SON POST· Sayfa 1 

Yeni Mevsim Y aklaşb 
Bu mGnuebetlo GaJat•da Karaköyde harekçi fumı ittiuliıvJo büytlk maballebicinin üatiinde 

Büyük il. . ' 

-.~ j : Elbise 
Fabrikası· 

En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin •e milteneni 
çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS ÇOCUKLARA 

İngiliz muşambaları 91 
/ 2 ~'!: Trençkotlar 171/ Liradan 

2 itibar• Kauçuk muşambalar Llraclall 
ltibarea 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 ,, 

Muşambalar blverlln aetarb 191/2 '' 

171/2 " Müşambalar ~~ı!T.:1 

İyi cins yünlü paltolar 

lngiıb bıçi!Di Kostümler 
•por ve •aıre 

Llci.ert aiyah Ye 

Hir renklerde " 

,, 

" 
" 

Bivertin muşambalar 71 
/ 2 

Trençkotlar 91/2 

Trençkotlar muflon ile 131 
/ 2 

" 
" 
" 

25'/2 ,, Gabardin ~~::°1İie HANIMLARA MAHSUS 

Dul taklidi muh- Muşambalar 131f2 
telli renklerde 

,, 
Yünlü paltolar 

" 
llqbm llandelbers ınarka empermeabllbe 291 ı 
Gabardin pardesüler 2 " 

Mandelh;!! ~;ırdesüler 371 / 2 ,, 

lngıllz biçimi kumaılardan 

Pardesüler 

Son moda biçh°?de Muşambalar 141 
/ 2 

ve kabUJ tebdil 

Muht;~ıerde Trençkotlar 171 
/ 2 

,, 
,, 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet 4ık parde

süler, paltolar, kostümler, ve muşambaların mün

tehap çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve 

ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

ZARAFET VE İSTİFADEYİ MEZCEDİNİZ 
Cihanşümul bir şöhreti haizMANDELBERGmarka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en ınükemmel 

EMPERMEABİLİZE PARDESULER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTıOMLERIN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ== TEDİYATTA BÜYÜK TESHILAT 

~eyrisef ain 
h Merkez acentesi :Galata köprü 
aşında Beyoğlu 2362. Şube 

•een teai: Sirkeci' de Mühürdar 
lade ham albnda Tel. İat. 2740 

Mersin postası 
(Konya) vapuru 1 Teşrini

~cl çarşamba l 1 de Galata 
k~bnundan kalkarak Çanak 
~~~ İzmir, Küllnk, Bodrum, 
:'41GOa, Fethiye, Finike 
~ta.lya, Aliiye'ye uğnyarak 
l e~in' e gidecek ve dönütte 
Ylıi iskelelerle beraber 
aşucu, Anamora uğnyacaktır. 
~ Dalyan ve Marmaris yolcu 
~t }'Ükü gidiş ve gelişte 
tt!ıiye' de aktarma suretile 
~p verilir. Çanakkale için 

alınmaz. 
A:Yvalık Sürat Postası 
_JMersin)' vapuru 30 eylül 
tn l 7 de Sirkeci nhb
~dan kalkarak Gelibolu 
~ ~ale, Kilçiikkuyu, Ed
li lllit, Burhaniye, Ayvalığa 
~ec:ek ve dönüşte mezkW
tl" elelerle birlikte Albnoluğa 
itıyarak gelecektir. 

1 T · · ı· d "ti"b ten A. eşnnıevva ın en ı a-
~dalar, Yalova, Moda, 
~el lf ve Anadolu hatta 
tan eri değişmit ve Bos
du:-~dalar battı da liğve
leı ı§tir. Yeni tarifeler iske-

ere aaılmışbr. 

lsltenderiye sür'at 

1 . postası 
t~ İrrıcır) vapuru 3 Teşrini
tılı e uma 1 O da Galata 
ttai bıııuıdan kalkarak cumar
~-~ahı İzmir'e varır ve 
p ır den aaaat 12de kalkarak 
~esi saat 10 da lskend 
lale Ye varacak ve çarşamba 
~c:xıderiye' den kalkarak 
12 d''e uğnyarak latanbul'a 

tSe gelecektir. 
~KfiNDERIYEDEN ak
t k PORTSAİT için de 

a abul olunur. 

- -

Yüksek onııan mektebi! 
, rektörlüğünden: 

. Orman ameliyat mek-
~s!!~~:.=~z tebine kayıtlarını yap

, - Her NtD .. kelime -..., edl- r b l t l b . !E:M=d:::. 5 adet u .. 11
...- nııış o an a e enın 

k~; ~:e !ctil!i:!:. faduıa• 
2 muayene olmak 

5 - Her kupon liııerindeld tarihten 
bir hafta aıtlcfdetle muteberdfr. 

SON POSTA J1 okuduktaa l l ve 
::r8!ciank5p:;:;~ ü~!:; ma ômat a mak üzere 
ile birlikte bir zarfa koyarak 

posta ile idarehanemize gön- 30 1 • l 930 s l • •• 
deriniz. llinınwn gazeteye gir- ey u· a gu· u 
mesi için bu kadan kafidir. - - 1 n 

==SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 

30- Eylül - 1930 

SÜNNET iÇİN - Temiz, ko
lay, kansız ve acısız sünnet yapar. 
Şehit, muhacir, fukara çocuklan
nı ve yetimleri bedava sünnet 
eder. Erenköy, Suadiye, lamailata 
sokak No. 8 

Zayi - EYkaftaıa aJdıiım 71 numaralı 
pederime alt berab kaybettim. Y eaialıı1 
ialacağımdan eski• nln hG.kmii yoktur. 

lshakpqa'da mllklm ı Fahriye 

Mllblm fanat - As sermaye ile ka
zanmak lateraeıalz AnadoluknafJada 
9,7 au.marab haae n altmdaJd dnkkla 
hem aatılık ••hem kiralıktır. 

'O,ldıdar'da ~ .,.,_. (12') 
...-ah bakkal Ahmet B· 

S.byorum - 150 aeaellk matbu 
Rame• 580 aayfalık ltrat kitaba ... 
bJonuDo Kacbk8y lliaalu .uıt " 

Mehmet Alide. Baldo 

ACELE SATIUK HANE- Sir
kecide Ebusauut cadde.inde 35 
No. hane Ye albnda bir dükkan 
acele .. tıhktır. içindeki sahibine 
mllraeaat. 

• 
saat 10-13 çe kadar Is-
tanbul' da Şehremaneti 
civarında Şanayi mü
diriyeti ittisalindeki 
bina dahilinde orıııan 
amenajman gurubu 
dairesine 
ilin olunur. 

gelmeleri 

HÜSEYİN ZEYTfN YAÔINI-Dalma 1 BEYCi6LU GÖBEöiNOE KIRALIK 
kullanmıa. YemekJerinial aefhı Ye leuetll ODA - Namu•lu ailede, temla, bllyilk. 

remde later ınlsiuia? Behemehal Hıı.e D mefnıt. mnkemmf!'l. Flab unun. cr.ıa.: 
seytin 1aiı Ue pişiriniz. l.tanbul zınt... tada poğaçacı karpında Manuky- ban 
kapım Ba6acafer tUrbe•l karfguada No. SS No. 2 ye mGracaat. 

HASAN 
Ecza deposu müstahzaratı 
Pariı, Londra, Roma ve Avrupanın büyük şehirlerinde en 
büyük mükifab ve albn madalya ve nişanlan diploma
lula mu.aaddak birinciliti ihraz etmiftir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romatiı:ma, sıraca, kemik, .mir, 
verem, ademi iktidar, tasaUubü terayin, belre...ıelditl 
butabklarma nafidir, fİşeıi 60 kul"llf-

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müataluar bir harikai san'at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizinl 
en büyük zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
35-60-110 ve 200 kuruşluk şişelerde. 

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

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. İnci gibi parlatır. Çürü
mekten vikaye eder. Ve diş ağnlarıru, nezleleriııi 
keser. 

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

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilbas•a tazeli~ hasebile büyük 
bir rağbet kuanm•ktadır. Adedi 25 kuruştur. 

Halis balık yağı 
Norveçyanm halis Morlu ba'ığının baş mabaulüdtir. 
lpaeai hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk gayet 
temiz ve muakkam ıifelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
T ahtakuruau , linek , sivrisinek , pire , güve ve 
sair haşarab yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 
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1 KABIZLIK suı· HAZIM Karaciğer ve böbrek hastalıklarında hamile MAZON MEYVA TOZU almak pek nafidir. Mey-
kadmların gasyamnda deniz tutmasında . valann ekseri havassı nafi 

l'STASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokanta dır. 
Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
içki bulunur. 
Servis mükemmel 
F ia ti ar mutedildir. 

ÖGLE VE 

sını camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin. eder ve wcu4a latif bir ferahlık verir. Bahçkapı'da Zaman, İzmirde Moreno Margunato ecza deposu. 
Adana M. Rifat· eczanesi Umumi deposu: Bahçekapı iş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi 120 kuruş. 

DOKTORLARA TRICALCINE VE TRICALCINE Verem, kemik, hastalıkları, zafiyet, 
yorgunluk, hamile ve süt veren ka .. 
dınlar, çocukların neşvünemalanna (Kaşe komprir.ne çikolatlı) 

pudra ve granüle 
OPOTHERAPIQUE 

(Granüle) karşı en müessir mukavvidir 

125 kuruş 
yüzü ile Kuştüyü yastık 

Galatasaray sergisinde birçok takdirlere mazhar olan İstanbulda 
Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuştüyü fabrikasında kilosu 125 

kuruştan başlar kuştüylerinin kilosu hazır yastık şilte yorgan kuştüyle
cümlesi çok uı::uz fiatla sa+ılmaktadır. 

BOSlOn BiRAHAI· ESİ 
AÇILDI 

Kibar ailelerin içtima ahı - mükemmel müzik 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
İstanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton lstanbol. 

Şubeleri: Adana, İzmir Türkiyenin her şehrinde 

Adapazarı, Manisa ~renteleri vardır. 

~~M.fRINizt ME RS EDE S 
Büro makineleri (Yazı:Elektrkile 

Bilumum afatı ziraiyegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

istasyon Lokantasında yazı ; elektrikle hesap ; elek-
Yiyiniz. Eski Postane trikle muhasebe makineleri) . 

• 
•biiıiiilinıiiiasiıiıniiıdlla•d•ır•. ______ , Bankalar, şirketler, ticarethane-

ler ve büroların yazı, hesap ve 
muhasebe muamelatını çabuk ve · CENUBi 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 
INGILIZ 

• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat et.melidirler. 

TÜRKIY& acentesi 
N. A Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 

Tel. B. 3126. Galata Rıh
tım caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 

oan1in 
Nasuhi Diş 

MACUNU 
HER YERDE SATIL1R 

Yardım Sandığı 
Her nevi p · ı· 

. rehinle ara ven ır 
lstanbulun her semtinde em

li.k alınır ve satılır. Babçekap 
Selamet han ikinci kat: No. 
4 - 5 Tel: İst. 4262. 

DR. SEM RAMlS EKREM H., 
Çocuk hfiataWdan mütehaaaısı 

DR. EKREM BEHÇET 
Etfal hastanesi kulak, boğaz; 

1 
burun hastahk.ları mütehassısı 
Beyoğlu Mektep nokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

lST ANBUL 3 ÜNCÜ HUKUK 
DAİRESİNDEN: 

Müddei Mm. Ermcniya tara
fından kocuı müddei aleyh 
Ohannes Efendi aleyhine ikame 
eylediği boşanma davası arzuhali 
müddeaaleyhin bulunamamasma 
mebni bir ay zarfında cevap ver
mek üzere tebliğ edilmi~ ve müd
det bittiği halde cevap verilme
miş ve tahkikat günü tayin ve 
keza ilanen tcbliğat icra edildiği 
halde daveti vakiaya ademi ica
betle mahkemeye gelmemiş ve 
hakkında müddeinin t::ı.lebile mua
meleli gıyap kararı ittihaz edilmiş 
va bu baptaki tahkikat 4-11-
930 Salı saat 13,30 za bıra
kılmış oldu,l'Uı•dan müddeaaleyh 

Oh< n ı es efendinin yevmi tahkikata 
kadar müracaatla itiraz etmesi 
ve aksi takdirde mahkemeye 
kabul olunmayacağı ve keza ha
nesini terketmesinden dolayı bir 
ay zarfında hanci zevciyete avdet
le kocalık vazifesini ifa • etmesi 
luzumunun ihtarına dahi karar 
verilmiş olduğundan salifülbr.yan 

müddeaaleyh Ohannea efendinin ka
rarı mahkeme daireainde bir ay 
zarfında hanei zevciyete avdet 
etmesi ve tahkikat i'ÜDG yazılı 

olan tarihte mahkem•de bulun
ması lüaumu ilinene teblit olunur. 

en yeni bir tarzda ifa eden bu 
makineleri kullanınız. 
Bunlar Alman dehasının son ve 
mütekamil nümunesidir. Diğer 
11arkalann cümlesine faik ye
nilikleri derhal göreceksiniz. Türkiye vekili umumisi : 
Ziyaeddin Sait, Birinci Vakıf han 42, 43 Telefon: İstanbul 2389· 

ARNAVUTKÖYÜNDE 

Leyli ve Nehari - Kız ve 

FEYZİATİ Liseleri 
Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek 

ve lise kısımlarını muhtevidir. 

T eşrinievvelde derslere başlanacakhr. 
Telefon İstanbul : 2867 - Bebek 21 O 

ya bunu .. · .. ya bunü 
:~üvellidülhumuza sayesinde istihzar olunan BİOKS diş 
macunu diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır ve 

ağza güzel bir koku verir ve mikroplannı öldürür 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf usulile 8 Teşrinisani 930 tarihinde bilmünakasa 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere Ticaret şubesine 

Vahan Koçyan 
• • 

NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve maden 

T h . Kılıç Alipaşa Çıracı sokağı 
op ane. N. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

Şirketi Hayriyeden: 
ı - Sonbahar mevaimine mahıuı se,..U..fer tarlfeıl Eylülün yirmi dolumua• 

cu pazartesi paG ıabahından itlbarell tatbik edllecektlr. 

2 - Tarifeler sitelerde eatılmaktadır. 
5 - Botazi9ffal1t Rumeli ve Anadolu clhetlerbade movcıat •ektepler lle le-

tanbuldaki mektepler• ~id ip ~elec:ek talebe iti• dnaa aaatlwhle ~öre ıeferler 
tahsiı olunmu7t +'. 

KATALOK FIAT .. TEKLİF iSTEYiNiZ. 

Yüksek Orman 
Boğaziçi' nde Büyükdere - Bahçekögü 'ndedir. 

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 teşrinievvel 930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vilayet orman 

müdürlüklerine müracaat ederek evrakım ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri lazımdır. 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartlan 
1- Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabaasından olmalan. 
2- Y aşlannın 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmaması. 
3- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahSilde bulunduğu Maarif 

vekaletince tasdikli lise ve muadili şahadetnameye. 
4- İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir güna cezayı miistelzim er al ve harekatta bulunmadığını 

beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 
5-- Her türlü hastalıktan salinı ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi tam 

ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümiye, suvariliğe mütehammil olduğunu mfiş'ir tabip 
raporuna malik olmalan lizımdır. 

6- Talipler yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıklan bir istidaya en son mektep 
şahadetnamesini, sıhhat raporunu, aşı phadctnamesini, hüsnühal mazbatasmı, hüviyet cüı· 
danını raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine mftracaat ederler. 

1- 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. 

Ucuz Satış 
Beyoğlunda Galatasarayda 

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

terkiticarete karar venniş ve Tica-
ret odasından vesikasını almıştır. 

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

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 

35, muayene sabahtan akşama 
ık adar 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavii elektriki 
laboratuvan: Karaköy Topçular 

caddesi No. 34 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M • L Ü tfİ 
Dahili, intani hastalaa·, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddeainde vilayet karşı
smda 15 No.da kabul etmektedir. 
lıluqeaehane : 1 elefon latanbul 2323 
lkam.qllu " ,, 2236 

Gümrük umum •• mu--
dürlüğünden: 

Muhafaza ve Mıntaka memurları için yaphnlacak kaputlatf 
verilen fiat haddi layık görülmediğinden münakasamn paz~~ 
la icrası kararlaştırılmıştır. 'Pazarlık günil 2 Teşrinievvel !P' 

perşembe günüdür. Taliplerin ayni günde saat (14) de İst..,
bulda Gümrük Başmüdürlüğü binasında müteşekkil komisyo111 

mfiracaatları. 

Müjde ! Müjde ! 
Uzun :r:amandanberl ıabırsızlıkll 

~ beklenen ve dünya ae~g-ilerinde 
r~~~r.d.,~ ~irinciliği kazanmış olan: 

~~~~~-··· TiMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 
En aon Amerikan makioelerile ve halis İsveç çeliği ile müteh-'

sıslar tarafından imal edilen Timsah marka braş bıçakları terkibinde 
henüz sanayi alemince malüm olmıyan ve münhasıran fabrikarı1~ 
kimyai'eri tarafından keşfedilen harikulade kimyavi bir maddeıı•11 

ilavesi sayesinde keskinliği zayi olmadan ayni bıçakla 15 defa tır-' 
olunması temin edilmittir. Yüzünüzün taravetini idame ve zeV'Jıle 
tırat olmak isterseniz başka bıçaklardan sarfınazarla yalnız ve yatıı•-
Tiınsah markalı braş bıçaklan kullanınıı ... 

Auu edenlere meccanen 1tlimune ita edilir. Sahibi imUyaz ve yegane depo• . 

Çiçek Pazarın'da Stratiyadi hanında No. 7-8 gY' 
Mea'ul Mndnr: BurlıaMttin Ali 


