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-H LK FIRKASI AGIZLARA KİLİT 

SON POSTA Halkın ıazildürı HaJk bununla a-öriir 
SON POSTA HalkJn kulatıdar. Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla ısö ler. 

SEBEP 
VURMUŞTUR 

DSİPLİNİ,, " FIRKA MENAFİİ ALİYESİ ,, CÜMLELERİNİ 
ORTAYA ATMISTIR. YENİ FIRKA BU KiLlDi SÖKÜP ATMIŞTIR 

"B U. S Ö Z L E R 1 S Ô Y L 1 Y E N · · .t S T A N B U L M E B ' U S U S 0 R E Y Y A P A Ş A D 1 R " 

OLARAK TA "FIRKA 

Fethi Bey M uharririmize Anlatıyor: 

Bir Gün İktidar Mevkiine Geçecek 
Olursam Neler Yapacağım? 
Memlekete İstikraz Yolu İle Değil, Daha 
T'abii Tarikle Para Teminini Düşünüyorum ••• 

Liralık Bir Hikaye 
r 

Hatadır 
K. Kemal Bu Hafta 

Dövüşemez.. 

j Bugünün Meselelerinden 1 

Bu Suallerin Cevapları
nı Hala Beklemekteyiz 

\'1) üncü aayfamwla" 
Okuyunw:. 

TAŞRA KARILERIMlzlN 
k'ÔPONLARI BiR IKt GONE 
KADAR GÖNDERiLECEKTiR 

.BG)rük plyankomuı.a lflirak etmek 

Uzere matbaamıza mektupla kUJ>C!D 

g$:Mlcren tatra karilemwn numa· 

r.tı biletleri itina ile haı:ırlımmalrtadır. 

& numaralı biletlerin birer tarafı kon

frol cdilcitkten aonu iki f(ine kadar 

postaya verilerek karllerlmlze ıönde

rilccek, dip koçanlan da kur'a kutu.u-

na atılmak llxcre Kltibiadile tevdi 
edilecektir. 

• Dip koçanlannda her kariiD ismi 
ve adrcıl kaydedilmiştir. Binaenaleyh 
yüı:dc bir ihtimal ile karilerlmir.c gön· 

Bu antwilarda epey devam 
eden ıeker ve taraktör işlerine 
ait sakat, hazineyi zarara so 

. kan,vuiyette aui istimal olduğu 
maın;arasım veren muameleleri 
IOzumu derece teşrih ettiğimizi 
zannediyoruz. Bu bahse hitam 
verirken vaziyeti şöyle bir göz
den geçirmeyi faydalı bulduk: 

' - Şarka giden şekerler. 
~e azim bir ziyan yapılmıştır. 
Ucuz şeker almak mümkün iken 
Arkos'tan pahalı şeker alın
mıştır. Bu zarar bundan ileri 
gelmiştir. Doğru mudur? 

2 - Alpullu müessesesine 
yabnlan' devlet sermayesinden 
hususi menfaatler istifade etmiş
tir. Ve bu suretle ticaret kanu-

[Tuzsuz Mehmet Ef. 
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~unun ( 322, 323 ) ve ilih - maddelerinin serahati haricinde 
hareket olunmuştur. Böyle midir? 

3 - Pancar zeriyab teşvik olunurken köylünün himayesi 
düşfintildüğü ileri sürülmüştür. Trakya köylüsünün bugünkü 
vaziyeti bu iddianın hilafını ispat ediyor. Bu tezat nedir? 

4 - Şirket lehine yapJlan istimlak işinde gerek hususi ve 
gerek hazine hukuku zaral'a uğramıştır. Misallere itiraz var mıdır? 

5 - Manevi tesir ve kredi vaitlerile köylüye satılan (Ha
nomak) ve (Lanz) traktörleri şimdi bunların başında bir belS 
olmuştur. Bunun aksi iddia edilirse Oğlaklı köyünden Hasan, 
Lüleburgazdan Salih, Babaeskiden Tahir, Alpulludan Şemsi 
ve daha diğer bey, efendi ve ağalar gösterilebilir. 

[ Devatnı 7 inci Sa ada J 
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derilen kuponların kııybolmaaının fazla ı , 
eh~mmlyetl yoktur. J ' 
KUR'AMızıN ÇEKiLMESi YAKLAŞTL. smet Paşanın Nutku Karşısında 

-------------------------------------------------Kur'amız ayın on ikinci a-ünü kAti· 

bladll tarafln an çekllccck, neticesi 

de derhnl ilin olunacaktır. 

YENi KUR'AMLZ YAKINDIR 

Yeni kur'amcı:ın kuponlan yakında 

nqredllccektir. Yeni kur'ıımızın gerek 

a!tın olan mük1fatlarında gerek tartla-
nnda değişiklik vardır. · 

Devlet Bankası 
Müdürlüğü 

Maliye Vekili Saracoğlu Şük
rü it in Devlet bankası mü
dlirlüğüne tayini mevzubahistir. 

ikinci piyankomu .. 
zun kuponları yakında 
başhyacaktır. T afsila
hnı bekleyiniz. 

AKILLARINA 
GAYET FENA 

NS ESERSE 
İŞLER DE 

ONU YAPARLAR. 
GÖRÜLDÜ. 

BU 

.. 8 u SÖZLERİ ISTANBUL MEB'USU S"ÜREYYA PAŞADIR,, 



t 

' . Halkın Sesi 
•• 
ismet Paşanın 
Nutku Ve Halkın 

Fikri 
ismet Pa.-nuı nutku haklrmda 

karilerimizin ne dilfündüğiini 11-
re•mek istedik. Mulıtıtlil Aalk 
tabak.ıarına menaup karilerimiz
deıı birer tanesine filıdrlerini aor
dü ft fU ce.aplan aldık: 

Şakir Hakkı B. (komisyoncu 
Sonnagirde, Asafbey aparbma
mnda 3 No.) - lsn;et paşanın 
nutku hakkında alelitlak l>ir 
fikir söylemek yanlış olur. Bu 
nutuk tahlile mühtaçtır. Mü
cerret söile.rden ziyade nkam
lara ve tarihlere müstenit bir 
tenkit liı.ımdır. Onun için size 
üç aabrda fikirlerimi huliaa 
edemem. .. 

Osman Faik Bey ( Sorbon 
mezunlarından, muallim ) 
-İsmet Paşa haklı ve haksızdır. 

Haklıdır: Cünkü yapbğı eser 
müşahhas tir şeydir, meydan-
dadır ve muhakkak ki bir 
gayret mahsulüdür; haksızdır: 
Çünkü, sabit bir fikir gibi 
yalnız bu işin peşinden koşa

rak devlet müvazenesini ihlil 
eden diğer meselelere, bilhassa 

mali ve ikbaadi meselelere daha 
az ehemmiyet vermiştir. 

* Kemal Hüseyin Bey ( l.tan-
bul postanesi memurlanndan) 

- Bence bu mesele 
çok geç münakaşa ediliyor. 
Şimendifer yapılmadan evvel 
nıçın münakaşa edilmedi ? O 
vakit Fethi B. nerede idiler? 

* Arif Hakkı B. ( Harbiyede 
Rus apa.rtımanında 15 numara) 
-Şimdi Sivasa kadar ypılan 

rayları sökecek miyiz? Büyıik 
Millet Meclisi bugüne kadar 
hükumeti niçin kontrol etmedi? 
Şimendifer yapıldise yapıldı. 
Herşeyl geçmiştir. İsmet Pş. da 
nafile ağzını yormuş; olan ol
oulctan sonra tenkit ve müna
kaşa faydasızdır. 

* Süleyman Cafer Efendi 
(seyyar gezginci esnafından) 

- Efendi bak bana sana doğ
rusunu söyliyeyim : ( Parmak
larını basarak ) insana evvela 
hava ile su, sonra ekmek, 
daha sonra şimendifer lazım
dır. Aç adamı şimendifer ile 
değil sedye ile götürürler ! 

Şehit Abidesinin 
Maketi 

Ç a n a k kale şehitliklerine 
dikilecek abidenin maketi 
Güzel san'atla r akademisi ta
rafından ikmal edilmiştir. Bu 
nlimune beyenilirse abide 
buna göre yapılacaktır. 

Bu maket, uzun bir sütun 
halindedir ve geniş bir kaide 
üzerine oturtulmuştur. Üze
rinde mail iki çelik ok vardır. 

DABILI Günün Tarih ... .............................................................................. . 
Gazi Hz. nin 
Başvekile 
Cevapları 

S. Fırka 
Daha Müsavatçı 

Görünüyor 
Halk &rkasa belediye nam

zetlerini tasbit etmiştir. bu 
naımetler intihaptan bir fÜD 
evveJ ilin edilecektir. 

Namzetler arasında kadın 
adedi azdır. 

Halbuki Serbest Cümhuri· 
yet fırkasının namzetleri ara
aında kadın namzet adedi bira.z 
daha fazladır. Serbest fırka 
bu hususta daha ziyade müsa
Yatçı görünmektedir. 

Esnaflarda 
Cemiyet Katiplerini 
Vekalet Tayin Edecek 

Bakkallar cemiyeti katibi 
umumisi Fethi B. cemiyetçe 
işinden çıkanldı ve bu hadise
den sonra esnaf cmıiyetleri 
kitibi umumilerinin İktısat ve
kileti tarafından tayin edilmesi 
tekarrür etti. 

Umumi katiplerin listesi tu
dik edilmek üzere vekilete 
göndeıilmi'6r. 

Cemiyetlerin memurin kadr
rosu, verdikleri bütçeye göre 
Halk fırkası tarafından yapıl
maktadır. 

İki Memur 
Müddei UmumiJiğe 

Verildi 
Şehremaneti tamirab müte

madiye garajı ambar memunı 
ile ameleden biri çalı~yan 

amele hakkında yevmiye tahak
kuk ettirmek cürmile maz
nundur. Şebreman.eti bunların 
evrakını müddei umumiliğe tev
di etmiştir. 

Sahtekarlık 

Bir Tanesi Daha 
Meydana Çıkb. 

Son günlerde İstanbul itha
lat gümrüğünde yeni bir sui 
istimal ve sahtekarlık meydana 
çıkanlmışbr. Bu sahtekarlık 
bir sandalye ~e aittir. Bu 
eşyanın gümrük muamelesini 
gören Kemal efendi namında 
bir komisyoncudur. 

Bu komisyoncu bu iş için iki 
ayrı beyanname ile muamele 
yapbrmış, sonra bunu tahrif 
ederek resmin miktannı yanya 
indirmiştir. Bu işin f arlana 
muamele falan bittikten gün
lerce sonra farkına vanlmıştır. 

Buna eebep te Galata güm-
rüğünde vukua gelen buna 
benzer bir hadise üzerine 
beyannamelerde yapılan tet
kikat olmuşhır. 

Halk Fırkasını itham Ediyorlar·- '.Bir Mesele 
C. Halk Fırkasında İngiliz Muhipleri! 

Program Yoktur ..• N=rbeot~~:n~eta!: 
Y alo,·a, 1 ( A. A. ) - SiY•• üıt;o.,,... 

-un lı;le•iy• açıhnaat ınüııuebdile 
Blıtvekil 1-et Pf. H&. t....dutdm ,..Jô• 
lat telrrafa Refafdhnhar Hz. p cev::tJI 
tdpafı 1'Öndermi9tir: Program Birkaç Zabn Kaf alannm içindedir, 

Akıllan na Ne Eserse Onu Yaparlar. Yapılan 
İşler Arasında Çok İyileri Olduğu Gibi 

Çok F enalan Da Vardır ••• 
İstanbul meb'usu Süreyya 

paşa Halk fırkasından ayrıldı, 
Serbest fırkaya iltihak etti. 
Gazeteciler sordular: 

- Sebep nedir, dediler. 
Süreyya paşa da anlattı: 

Birçok maddeleri değişti
rilmiştir. Eski nizamname çok 
güzeldi. Mahalle muhtarlarını 

mahalle heyeti ihüyariye~er;n:, 
viliyet ve belediye azalanın 
hep halk intihap ediyordu. 
Şimdi ise fırka müfettişi tayin 

BAfnkU lamet P9. lh. H 

Bliylk &&fer büyilk mil~timl'lhıı .,6'1-

•a h&rriyet ve iatiklll aşkında" "t 
bap.da zab devletleri bulunmuş ol:.ııJI 
kahraman ordumuıtwı kendiae has fe

daklrlıklanıuzdaa doimllfba. ~~ 
fer tebekensizin Siva•'• varmUJ müna• 

aebetife b. aahada da elde ed ilell 

parlak muvaffakiy~t m111etin yük<ıek 
idrak Te kablllyetiuin ve reiai bulundu~ 

fwuu: hükQmetio 9ayam takdir mea.ıl
•bala ueridir. Hakkımda izhar buyut 

duiwı11ıt muhabbetkar hislere teşekktit 
ve zatı devletlerile meaai arkadatJarı• 
ıııa tebrik eylerim. " - Halk fırkammn prog

ramı yoktur. İlerde bittecrü
be gayet güzel bir program 
yapacağız diye ağzımıza bir 
parmak bal çalmaşbr. Halk 
fırkasınm proğramı elyevm 
birkaç zabn kafasının içinde
dir, alollanna ne eserse onu 
yaparlar. Bu meyanda gayet 
iyi itler görilldnğil gib~ ga
yet fena itler de görilldü. ,. 

ediyor. 
Halka verilmiş olan 

haklar halkın elinden 

kendisine müracaat edenlerin 
h6viyetlerini tahkik etmekte
dir. Eski İngiliz muhipleri ce
miyetine mensup olanlar fır
kaya alınmıyacakbr. Yeni fır
kanın eski muhipler cemiyeti 
azası hakkındaki bu karan 
ortaya yeni bir mesele çıka.r
mışbr. O da şudur: Bundan 
bir buçuk sene evvel İngiliz 
muhipleri cemiyetinin aza lis
tesi elde edildiği zaman Halk 
fırkasına intisap etmiş olan 
birkaç meb'usun da bu liste
de ismi görülmüştü • 

Halle fırkası bu gibi kimseler 
ıiyasi hakkında yeni bir karar almı· 
alın- yacak mı diye düşündük; Hakkı 

Sinasi paşaya müracaat ettik, 
Paşa: 

Reisicümlıur 
Gazi Mustafa Kemal 

Jf- BÜYOK ERKANI HARBIY!. Rı· 
isi - Feyı.i Pş, zafer bayramı müıııı.· 
aebetlle keııdı.iae te-brik telı-rah 1röndt' 
renlere tqekldlr etmektedir. 

Süreyya paşa bu mukaddi
meden sonra bliyilk bir buh· 
ram maliye sebep olduğunu 
s6ylemİf, lfİmendifer myasetine, 
az zamanda ve ecnebi parasile 
yapmak farlile yeni fırkanın da 
taraftar olduğunu anlahmf, 
sonra belediye işlerine geçe
rek Serbest Ctimhuriyet fırka-
sının belediye iflerini halka 
bırakmak arzusunu tekrar et
miştir. 

Süreyya Pt. devam ederek 
demiştir ki: 

" Halk fırkası nizamnamesi 
eski nizamname değilcµr. 

mışbr. 

Halk fırkası ualanna da 
"Ay başında takait" ve intihap 
aandıklanna baladan gelen 
emre göre rey vermekten baş
ka lfıtfedilmiı aalihiyet yok
tur. 

Bu nasıl olur da halkın fır.. 
kuı olabilir.? 

Halbuki yeni fırkamız bu 
siyasi haklan kl.milen halka 
iade etmektedir. 

Fırka prensipi, (fırka disip
lini ve fırka menafii iUyei si
yasiyesi ) diye Halk fırkası 
azalarile halkın ağızlarına bi
rer kilit vurulmuştur. 

Balbuki fırkamız bu kilidi 
söküp atmışbr. Bundan böyle 
söyliyeceğiz, gördüğümüz yan .. 
hş işler için avazımız çıktığı 

kadar bağıracağız. ,, 

Fethi Bey !Hırsızlıklar 
Muharririmize 
Anlatıyor 
( Bq tanh 1 inci aayfada ] 

bu devreden geçmiş ve para
sının istikranın temine mecbur 
kalmıştır. Bizim için yapılacak 
şey bu milletlerin tecrübele
rinden istifade etmektir. 

Görüyorsunuz ki ben istikraz 
yapmayı düşünmüyorum. Mem
lekete para getirmeyi istikraz 
tarikile değil, daha tabii yol
larla temin etmeyi düşünti
yonım. 

Bence, bugünkü meselemiz 
budur ve bunun süratle baJli 
lazımdır. Bu mesele halledil .. 
dikten sonra diğerleri tefer
ruattan addedilir. Beni prog
ramımın noksanlığı ile itham 
edenler bu vaziyeti kavrıya-
mıyanlardır. Ben mutevazı bir 
programla çıkıyorum. Ben bu 
kadannı yapayım ve memle
keti bu mali feliketten kurta
l'ayım, benim için kafidir. 

Dünkü Vak' alar 
Şunlardır 

J - Şehremininde Deniz 
Aptal mahallesinde oturan 
Taksi.re Hanımın kendisi evde 
bulunmadığı bir sırada evine 
hırsız girerek bir siyah pan
tolon, bir kat elbise, bir bas
ma entari çalmıştır. 

,2 - İşsiz Mehmet, Beşik-
taf ta tramvay ca< esinde Köprü 
Hamamı. bitişiğindeki (12) nu
maralı, lran'lı Hasan efendinin 
kahvesine gelip oturmuştur. 

Mehmet kahvede bir aralık 
kimse bulunmamaı!llndan isti
fade etmiş, kahvecinin bir si
yah ceketini çalarak kaçmışbr. 

Eski Dostunu Yaraladı 
Galata' da umumhane ser

mayelerinden Anastasya eski 
dostu Sım tarafından çakı ile 
yaralanmışbr. Sırrı tutulmuş
tur. Sebebi kıskançlıktır. 

- Bu iş beni alakadar 
etmez! Dedi. 

lf- MiLLET MECLlsl RElS1 - K!u.ıot 
Pt- intihap daireai dahilinde l>ir tetki1' 
aeyahati yapmaktadJr, Şimdi Bandıt'" 

Fethi Bey Yarın ~~~~L HOsNO BEYiN 

İzmire Gidiyor sEFIRLIGt T AsotKE 
ARZEDILDI 

Serbest Cumhuriyet fırkası Maarif Vekili Cenıal Hüsniİ 
lideri _ Fethi Bey bugün öğle Beyin (Bern) sefirliğine tayini 
il.zeri fırka merkezine gelerek ili tasdike arzedilmiştir. yeri· 
müstacelen karara rapb lazım ne Erzurum meb 'usu Nafi Atuf 
gelen meselelerin ikmali ile Beyin geleceği aöylenemekte· 
meşgul olacak ve yarın c ğ'e dir. Nafi Atuf Bey meb'uı 
üzeri Ağa oğlu Ahmet ve 
Reşit Galip Beylerle biı likte olmadan evvel hemen bütüo 
İzmire gidecektir. ~::~. Maarif işlerinde ge" 

FETHİ BEYİN CEVABI lf. BAŞVEKiL KAMBİYO 
HAZ 1RD1 R MESELESİLE MEŞGUL -

Fethi Beyin lzmirde ismet Dün Başvekilet dairesinde 
paşaya vereceği cevap, umumi çalışmışbr. Perşembe günü 
hatları itibarile timdiden hazır- Yalovaya hareket edecektir. 
lanmışbr. Fakat kat'i şeklini Dün Maliye Vekaletinin ileri 
bugün alacakbr. Bu cevap gelen memurlarından ve bazı 
ismet paşanın nutku kadar meb'uslardan mürekkep bir eıı" 
uzundur ve Başvekile en ziyade cümen ismet Paşanın riyaseti 
iktısadi ve mali sahalarda şid- albnda toplanmışbr. Maksat 
detli bir mukabele teşkil et- paramwn rayicini daimi su· 
mektedir. .rette tesbite matuf tedbirleri 

Fethi Beyin İzmir seyaha- almakbr. Encümen bugün bit 
tinin ne kadar süreceği belli defa daha toplanacaktır. 
değil" dir. Filhakika F thi Be ~MAAŞ BAŞLADI- Eylül 
· e y, t " d b lmıirde bir hafta kadar kal- maaşının evzUDe ün aş· 
dıktan sonra mülhakah da lanmışbr. 
dolaşarak şehrimize Bandırma AÖIR CEZADA MÜHİM MlJ .. 
tarikile dönmek niyetindedir. HAKEMELER BAŞLIYOR 

SERBEST FIRKANIN On beş lira için üvey oğlu 
G Az ETE 5 t Beh~et efen~iyi 61düren ?naaı 

. Is , Tevfik Ef. nın muhakemesı per-
F ethı B. tanbul a gel~ik- şemhe giinü başhyacaktır. 

ten sonra Serbest Cilmbunyet t Çambca'da Safa l'aüncmmda gar 

fırkası na~~~ bir gaze~e çı- aon Aleksaru öldUrmekle mauun Behçet 
karmakla iştigal edecektir. Ber lsıııinde bir mülhhnbi davaıı d• 

Gazetenin haşmakalesini per,embe pi bqhyacaktır~ 
Ağa oğlu Ahlnet ve Refit Ga- 111n oğludv. 
lip beyler yazacaklardır. § Nermin bar cinayeti faJll z.d 

Bu maksatla şimdi (Tanin) Efendiııin muhakemeal, karar aak:ıt• 
matbaası ile • müzakereye giri- dildiğ-indeu t ekrar edll~ektir. 
şilmiştir. Bu matbaa tutulursa lf- POLiS DiVANi - Dün yedi 

bir kısmı fırkanın İstanhal o- polisin kaydini terki11 etmişffr. 
cak heyetine tahsis edilecek.. Jf- LiMANIMIZDA - Diin Umanı· 
tir. nm.a "LAVALET. isminde bir Yıı· 

İSMET PAŞA DA İZMİRE ııoalav m E>ktep gemU.i gelmiştir. 
GİDECEKTiR *TAYYARE CEMİYETİ -

Fethi Beyin avdetini mü
teakip ismet Paşanın da İzmir 
ve mülhakabna seyahat ihti

malinden bahsedilmektedir. 

Bir sene içinde (35} tayyare 
almışbr. * DAMAT FERİDİN YA .. 
LISI - Balıkçılık mektebi ta .. 
rafından kiralanmıştır. 

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



Her gün 
imtihandan 
Nasr! 
Çıktık'; 

M. ZEKERiYA 
İsmet Paşanın Sivas nut

lcudan: 
"Lozande Türk milletinin 

askeri ve siyasi sahalarda ka
zandığı muvaffakiyetlerin bah
'cttiği milli haklar teslim olun
du. Fakat Avrupa mahrum 
edildiği bütün imtiyazlan Tiirk 
milletinin geçireceği mali buh
ra lar sayesinde kamilen istir
dat etmel< ümidinde idi. Bu, 
bir tahmin değildir. Bu, sala
hiyettar ağızlardan benim yü
züme karşı söylenmiştir." 

* İsmet Paşanın nutkundan: 
" Lozandan döndüğüm za

man Avrupa, Türkiye'nin ma
li tarihini daima bir bataktan 
diğerine düşm;:P mahkum 
olan içinden çıklımaz bir vazi
yette tasavvur etmekte hak
sız değildi. Ya memleket ken
di vesaitile kalaçak, maaşını 
\'eremiyen, yanmıs, yıkılmış 
harabeler içinde hiçbir imar 
Yapmıyan vaziyette, yeis ve 
llevmidi içinde kendi kendine 
göçüp geçecek, yahut yaşa
yabilmek için Avrupanın kar
şısında diz çölrnrek istiklll 
mücadelesinin bütün neticeleri 
bahasına ekmek parası anya· 
caktır. 

Biz işte bu mali meseleyi 
halletmeğe mecbur idik. 

İşte yedi senedir cümburi
Yetin verdiği muazzam imtihan 
budur. Bu imtihan geçirilme
nıiş bir imtihandır . ., .. 

ismet paşanın bahsettiği bu 
ıert, bu çetin, bu geçilmemiş 
imtihandan nasıl çıktık? İsmet 
paşaya göre muzaffer. Fakat 
bir de hakikate ve teniyete 
bakalım: 

Y ecli senelik mtsainin bi
lançosunu şu suretle hulasa 
edebiliriz : Simendiferleriıniz 
Sivasa vardı. Fakat ( 1929) se
nesi içinde paramız istikrannı 

kaybetti. 
Memleket mali bir buhrana 

•ürüklendi. Hariçte itibarımız 
kalmadı. Borçlanmıza karşı 
teminat olmak üzere gümrük 
ve limanlarımızı verdik. Kibrit 
inhisanm bir ecnebi tirkete 
&atbk. Bügün de Avrupa ser
ınayesine ricacı bir vaziyet 
aldık. 

Bu netice Avrupanın bek
lediği ve bizim korktuğumuz 
tnağlübiyettcn bqka birşey 
lllididir? 

ismet Paşanm nutku bu 
llcticeye düşüşü mazur göster
ıtıek için tartip edilmiş bir 
lbazaretname değil midir? 

Y ankesicilikler 
• 

Son (24) saatin yankesici-
likleri: 

1 - Unkapanında Atlama 
taşında oturan sütçü Gavrilin 
karısı Eleni Amerika tebaasın
dan Madam Mişelin, içinde (38) 
dolar bulunan cüzdanını çarp
nu.şt:ır. 

Kadın yakal~nmış, paralar 
•ahibine verilmiştir. 

2 - Beşiktaşta V aldeçeş-
lllesinde oturan komisyoncu Meh
llıet Kadri efendinin tramvay-f a yankesicilikle cüzdanı ça
.1~rnıştır. Parayı çalan Eğinli 
•nehmet yakalanmıştı.r 
. ~ - Kadıköylü Kadriye 
~nunde bir hanımın köprü ü~e
t'inde yankesicilikle 530 kuru· 
tu aşırılmışhr. ----

Kandilli Camii 
Evkaf tarafından Kandilli'de lf W bir cami yaptınlması Büyük 

ı et Meclisinden geçen büt-
~edh tasrih edilmişti. Binaen
t.a ey.. evkaf idaresince bu 
(1~ ketHleri yapbnlmıı 
t h . ) lira bedel ile bir mü-
ee hıde verilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: • Büyük llıtiraların Menşei* Sözün Kısası 

1 - Tahtadan yapılmış bu 
küçük mimari nümuneleri, ilerde 
inkişaf edecek büyük bir dehanın 
başlangıcına alamettir. 

2 - Bilyük ihtiralar böyle 1 
küçük kefiflerden başlar. Çocu-
tun bu küçük keşfi onu yarın için 
daha büyük keşiflere götürecektir. 

3- Bu küçük çocujun kazan
dıtı bu kupa, ilerde onun için 
daha büyük muvaffakiyetlerin bir 
baılangıcıdır. 

4 - B:ıtlangıçta kOçük görünen bu 
feyler çocuklar için çok büyük bir ehem
miyeti haizdir. Çünkü bu küçük ihtiralar 
çocukta yeni keşifler ve ihtiralar için 
hıra uyandınr. Onlan bu işlere tqvlk 
cdlnlı:. 

-Eski Aıızlard« 
Yeni 
Dil .. 

Dün ş~yle derlerdi: 
"- Elbette efendim, tii~ 

he mi var 7 Pek ta tabii. Mu
hakkak ki öyledir. Bunda 
bir saniye tereddilt etmek 
hatadır, vatana hiyanettir. Bu-
nu ispat eden bin delil var
dır. Hiç şek ve şüphe yok ki 
mükemmel hareket buyurul-
muıtur, kimse bunun aksini 
iddia edemez, bendeniz öte
denberi böyle düşünmüşümdür 
~~ ebediyen böyle düşünece-
gım. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Siz o itiraz edenlere bak

mayınız. Onlar menfi adam-
lardır, her devirde öyle söyle
mişlerdir ve kim mevkii 

Peşte' de 
Kanlı Bir Müsademe 

Oldu 
Peşte, 1 ( A.A ) - Ziraat 

müı:esi önünde nümayişçi a
mele ile polis arasında bir 
müsademe olmuştur. 

Birkaç yilz amele müzeye 
girmek için hücum etmiş, po
lis kuvvetini taşa tutmuştur. 
Polis, nümayişçilerin üzerjne 
ateş etmiye mecbur olmuı ve 
kılıçla dağıtmıştır. 

Bir nümayişçi ölmiif, birkaç 
polis yaralanmıştır. 

Nümayi§çilerin ekserisi kılıç 
yarası almıştır. 

Budapeşte, l (Hususi)- Dün 
nümayişçilerle polis arasında 
müsademeler olmuştur. Bir nü-
mayişçi ölmüş, birçoğu yara· 
lanmışbr. Arbedeyi teskin 
maksadile müdahale etmek 
istiyen bir belediye azası da 
başından yaralanmı! ve otomo
bili yakılmışhr. Nümayiş bas
bnlmıştır. 

• 
intihabat 

Dün Listeler 
Asılmamışbr. 

Yeni belediye intihap dev· 
resi dünden itibaren başla-

mış demektir. Fakat cetveller 
dün duvarlara asılmamıştır. 

İkişer kişilik olarak intihap 
edilen intihap heyetleri, per
şembeye toplanacaklar, arala
nndan beş, yahut on kişilik 
birer heyet ayıracaklardır. İn
tihabat ( 19) teşrinievvele ka
dar sürecektir. Ayın yirmisin
de şehir meclisinin toplanması 
muhte~ldir. 

Maarif Eminleri 
Yalova'da 

İstanbul ve Adana Maarif 
eminleri Muzaffer ve Habip 
Beyler dün Maarif vekili ile 
konuşmak üzere Y alova'ya 
gitmişlerdir. 

Gazinin Vecizeleri 
Cumhuriyet refikimizin mes'· 

ul müdürü Agah Bey Gazinin 
nutuklarındaki vecizeleri top
lıyarak küçük, zarif ve temiz 
bir kitap halinde neşretti. 
Kitabın dışı da içi kadar zen
gin ve güzeldir. Gazinin veci
zeleıini her Türk genci bilmek 
mecburiyetindedir. Bu kitap ta 
her Türk gencinin cebinde 
bulunmalıdır. 

Maarif Vekili Şehrimizde 
Maarif vekili Cemal Hüsnü 

B. bugün Y alovadan şehri
mize gelecektir. 

Yakalanan Kazanlar 
Bu ay müskirat inhisar 

memurlan tarafından ancak 
7 kazan yakalanmıştır. Diğer 
aylara nisbetle çok azdır. 

Sovyet Tayyare-
1 eri Geldi ••• 

Kostun T ayya
Nerede? • 

resı 
Paris, 1 (A.A) - Jak Kar

tie vapurunun rasat memuru 
Kostun tayyaresini Grinviç 
saatile beşte ( Bizim saatle 
yedide ) tam Bahrimuhitin 

Bir Cinayet 
Ankara Müddei Umu
mi Muavini Yaralandı 

iktidara gelse öyle söyliyecek
lerdir, bir kısmı da yüz 
vermedikJerimizdir. Hiç ehem
miyet vermeyiniz, siyiniz meş· 
kür olsun Paşam, devam 
buyurun. " 

Şimdi ayni adamlardan bir 
kısmı söyle diyorlar : 

Ankara, 2 (H.M.)- Komşu 
memleketlerde bir propaganda 
seyahati yapan üç tayyarelik 
Sovyet filosu bu sabah erken
den Ankaraya gelmiştir. 

ortasında gördi.iğünü bildirmiştir. 

Ankara, 1 (Telefon) - Dün 
gece Adliye sarayı önünde 
bir kadına snrkınblık eden 
ikbal kıraatencsi sahibi Ali 
efendi, kendisine nasihatte 
bulunan müddei umumi mua
vini Ferhat Beyi omzundan 
ve kolundan bıçakla ağırca 
yaralamıştır. 

'·-Evet, yanlıştır, fazla ileri 
gidildi, Allah için söyleyiniz, 
idaresizlik vardır, millet bunal
dı, pek tabiidir, biz o vakit te Tasfiye Edilen Bir 

Muallim 
lstanbel ( l 8) inci mektep 

sabık muallimi İbrahim efen
idi tasfiyeye tabi tutulmuştur. 

Bir Kaza 
Tramvaydan Atlarken 

Yaralandı 
Gece saat ( 22) de l>indiği 

tramvay Tepebaşı mecburi 
durak yerinde durmiyarak 
geçti~ için yolculardan AdnC\n 
efendi yere atlamış, düşerek 
başından ağır surette yarlan
mışhr. 

Yangın Yerinde 
Üç Aylık Bir Çocuk 
Bıraktılar 

Dün akşam saat(17)de(t5-16) 
yaşlarında bir geç (3) aylık 
bir kız çocuğunu Cibali yangın 
yerine bırakıp kaçmışbr. 

Çocuğu bırakan henüz bu· 
lunamamışhı-. Çocuk Darülace
zeye gönderilmiştir. 

Tabanca Kazası 
Cerrahpaşada Tatlıkuyu so

kağında oturan (14) yaşında 
Recep ayni sokakta oturan 
(16) yaşında Remzi ile şaka
laşırken, Recep tabanca ile 
Remziyi sağ kolundan yara
lamışbr. 

Bir Eve Taarruz 
Dün akşam saat (20) de 

Taksim'de, Sıraservilerde (46) 
numaralı, Madam Emekya-
nın evine taarruz ederek 
tabanca ile Madamı kor-
kutan ve bir gardirobu kınp 
eşya aşıran şoför Ihsan ve 
arkadaşı Osman Ef.ler hak
kında tikiyet • yapılmıştır. 

M. Venizelos 
Türk- Yunan Dostlu

ğundan Emindir 
Atina, 1 (Hususi) - M. 

V enizelos Banyolda bazı ga
zetelere Yunan siyaseti hakkın
da söz söylerken sorulan 
bir sualcJ cevap vermiş ve 
Türkiyenin yeni fırkadan do
layı sulh siyasetini degiştirmi-

yeceğine kani olduğunun be
yan etmiştir. 

Çin Bir Türlü 
Düzelmiyor 

Moskova, 31 ( Hususi ) 
Kırmızı ordunun Çanze üzeri-
ne taarruzu devam ediyor. 

Japon amirali Kavano Çin 
dahili kanşıklıldan devam et
tiği halde telifi beyin için ta
Nassut etmek maksadile Çine 
gitmiştir. 

Irak Başvel<ili 
Geliyor 

Ankara, 2 ( H. M. ) - Irak 
Başvekili Nuri Paşa dün ls
tanbula hareket etmiştir. 

lstanbulda bir iki gün kal
dıktan sonra Bağdata döne
cektir. 

Son Posta - Nuri Paşa bu 
sabah Pendiğe gelmiş, oradan 
Y alovaya gitmiştir. 

Cebeci'nin 
Planı Geldi 

Ankara, 2 ( H.M. ) - Pro
fesör Yansen Ankara'nın pla
ıımda Cebeci kısmım eksik 
bırakmıştı. Profesör bu eksik
liği de tamamlıyarak planın 

mütebaki kısmını göndermiştir. 
Bu plana nazaran Cebeci ile 
Yenişehir arası darülfünm.a 
tahsis edilmiştir. 

===========-==-====~========-'-========-=====-== 

·------------------------------------
j __ 1_st_e_r_l_.,,_a_n_,_1_·s_t_e_r_l_·n_a_n_.m_a_ı __ • 
! Geçen gün Bilecik beledi- ~t=~~~~ 
! yesinin gülünç bir münakasa
( sını yazmıştık. Bu, herkesi 
1 kafi derecede güldürmemiş 
gibi, alın size tuhaf bir müna· 
kasa daha. 

inanmadık, Tuz inhisar ida
resine gittik, ıartnameyi gör
dük, okuduk, dedikleri gibi olduğunu anladık, fakat gene 
inanmadık. 

Tuz inhisar idaresi ( 25) tane baskülü (20) gün müddetle 
münakasaya koymuştur. Ama, bu basküller illaki (Döşen) 
markalı olacak. Bu marka, tabii, dünyada yalnız bir fabrika
ındır ve tabii Türkiyede de bir vekili vardır. Böyle münakasaya 

in.amr mısnız? inanmaz mısınız? Ey kari, sen bilirsin: 
/STER /NAN, iSTER iNANMA/ 

Teşkilat 

çıtlathk ama dinlemediler. 
Vekile bizzat söyledim, yüzüme 
doğru gülü gii.lüverdidi. İşte 
neticeyi şimdi görüyorlar. 

Biraz tenkit lazımdır efen-
dim, biraz t~l. Hep tasvip
}~ o~maz. T enkıtsız teşvik, teş
vıksız tenkit kadar fenadır, 

Şimdilik Aksaksız 
Gidiyor Ama .•• 

zarardır, bu memlekete biya
nettir. 

Siz herşeyi beğenenlerden 
korkunuz, onlar her devirde 
alkıtlamışlardır. Nelerini ta
nırım ki, her fırkanın medda-

Dündenberi İsta:ıbulda 
belediye ile hükumet bir 
varlık halinde çalışmıya baş
ladı. Yeni kaymakamlardan 
yalnız Kadıkövle Fatihinki 
henüz gelmemişlerdir. Beşik
taş Şevket, Beyoğlu Sedat 
Aziz ve Sarıyer kaymakamı 
Hüdai Beyler burada ve iş 
başındadırlar. 

Nahiyeler de ikınnl edilmek 
üzeredir. Kumkapıya İlyas, 
Şehreminine 1smail Hakkı , 
Küçükpazara Muzaffer, Sia-ke-
ciye Nurettin beyler tayin edil
mişlerdir. 

Dün ilk defa kanun tatbik 
edildiği için işlerde tabii bir 
tereddüt vardı. 

Vilayet mektupçuluğuna Fu
at B. tayin edilmiş ve dün işe 
başlamışbr. 

Belediye ile hususi idare 
muhasebelerinin bir yerde bir
leşmeleri için tedbir alınmak
tadır. Polis merkezleri de ona 
indirilmiştir. 

Belediye reisliği kanunen 
valiye verilen belediyelerde 
lüzumu kadar reis muavını 
bulunur. Daire başamirliklerin! 
teşkil eden yazı, hesap, sıhhat, 
baytar, fen, teftiş ve zat mü
dürlüklerinden maada iktı
sat, içtimai yardım, temizlik, 
sul~r, belediye zabıtası, itfaiye, 
turızm, bahçeler ve mezarlıklar 
gibi belediye kanunu ahki
mınca verilen hizmet ve vazi
feleri görecek, başamirlıklere 
merbut şubeler ve lüzünrnna 
göre müdürlükler olacaktır. 

Bir Otelci 
Müşterisine 
Tecavüz Etmiş 

Sirkeci' de Gülistan otelinde 
oturan Balıkesir'li İsmet hanım 
dün akşam otelini degiş
tirmek istemiş, Ertuğrul ote
linde bir oda tutmuş. Gece 
yarısı ismet hanımın telaşla 
karakola gelmiş ve otel müs
teciri Rıza Efendinin tasallu
tuna maruz kaldığınnı şika
yet etmiştir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

hidi. Biz de muvaffakiyet 
buna vabeste zannedilir. De
ğil efendim, biraz da hakikati 
söylemeli. Bendeniz o vakit 
Başvekil Paşaya da şöyle ru

muzla ima etmiştim, pek ebem· 
miyet vememişlerdi. 

inşallah zab devletiniz mev
kii iktidara gelirseniz, Beyefen
di Hazretleri, bilhassa bu tas-

ı vipçilerden endişe buyunmuz. 
Allah muhafaza buyursun, bun
lar memleketi tekrar düşman· 
eline düşürürler. " 

Dün büyüklerin etrafındaki 
müşavirler bunlardı, bugün 
yine bunlan görür gibi oluyo
ruz. Memleketin hastalığmı 
anlamak istersek bu adamların 
dillerini muayene' etmİ.) elim, 
milletin diline bakalım. Arze
debiliyor muyum doldor Bey? 

Evkaf Umum Müdürü 
Evkaf müdürü umumisi Ni

yazi Bey evveli ~ün İzmirden 
İstanbula gelmiş ve bir gün 
kaldıktan sonra dün Ankara
ya gitmiştir. 

Saffet Bey 
Halk fırkası umumi k. Jbi 

Saffet B. bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. Y alova'ya 
gidecektir. ----

T alimabıanıe Tebliğ 
Edilmedi 

Emanetle vilayetin tevhidi 
hasebile yapılacak yeni teşki
lat hakkında talimatname henüz 
Emanet sıhhat ve baytar mü-
dürlüklerile şirketler kom· ser-

Jiklerine tebliğ edilmemiştir. Dün 
bu idareler memurları eski rnaa~
lannı almışlardır. Talimatname
nin gelmesini beklemektedirler. 

Surlardan İstifade 
Ediliyor 

Silivrikapı haricindeki İstan
bul surlan enkazından istifade 
edilmektedir. Şehremaneti bu· 
radan taş çıkartarak kamyon· 
larile taşımakta, yollarcla kul
lanmaktadır . 



Pola adlı Yunan 
Motörü Müsa
dere Edildi ... 

Çeşme 30 ( Hususi ) - Rü
aumat idaresinin Ceşme muha
fazasına tahsis ettiği (30) 
numaralı muhafaza motörü, ge
çenlerde Kara sularımız dahi
linde Fener mevkii açıklarında 
makine ile sünger avlıyan ve 
içersinde (2) kaptan ve (21) 
tayfa bulunan (16) mil süratin
de bir Yunan motörünü • yaka
ladı , arkasına bağlıyarak 

Çeşme liman idaresine teslim 
etti. 

Muhakemeleri neticesinde 
( POLA) adlı Yunau motörü

. nün sandalile beraber müsa
deresine karar verilmiştir. 

M.E 

Yerli Sergide 

Perakende Eşya 
Satılacak 

Bazı tüccarlar sergide pera
kende mal satılmasının piya
saya sui tesir ettiğini beyan 
ederek bunun men 'ini Ticaret 
odasından rica etmişlerdi. 

Ticaret odası idare heyeti 
dünkü içtimaında meseleyi tet
kik etmiş ve yerli mallar sergi
sinin, beynelmilel bir sergi olma
yıp yerli mallannı ahaliye tanıt
mak makadile yapılmış l>ir pazar 
mahiyetinde telakki etmiş ve 
tüccarların bu talebini muvafık 
bulmamıştır. 

Maamafih ilerde vücuda 
retirilmesi şayanı arzu olan 
beynelmilel iktısadi bir serginin 
ilmi esaslar dahilinde şimdiden 
niivesinin vücuda getirilmesi 
için ayrıca tetkikatta bulunul
ması tekarrür etmiştir. 

• 

Balo mu? 

Yoksa Kavga Yeri Mi? 
Pendikten bize bildirildiğine 

göre cuma akşamı Pendikte 
bir balo verilmiştir. Eğlence

nin hararetli bir devrinde. 
sarhoşluk yüzünde.ı kavga 
çıkmış ve bir kısım halk bir
birine girmiştir. Ayıp değil mi? 

Almanya' da iflaslar 
1930 senesinin başındanberi 

Almanyada iflaslar 764 l ade
dine baliğ olmuştur. Mevcut 
açık ( 20, 700,000 ) İngiliz 
lirasıdır. 

Umum Ticaret Müdürü 
Ticaret müdürü 

Naki bey Trabzon 
gitmişti. Naki bey 
mize gelmiştir. 

umumisi 
ha valisine 

dün şehri- · 

Dahili Ticaret rAüdürü 
İkbsat vekaleti Ticareti 

dahiliye müdürü Romanya ve 
Bulgaristandaki tetkikabnı ik
mal ederek avdet etmiştir. 

Yorulmdk$ızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya itinlze giderken, sokak
ta gc:z.uken veya blrfsile göriişürken 
her hangi bir vaka ka"'fısında kalabl
Jirslnl:ı:... 

Havadis nedir blllyor1ann: o •akayı 
derhal görebllirıiı.iz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaz.a birer havadistir. Ras
geldiğinlz vakalardan ertesi günli ga
r.etelerde görmek htediğiz biri olunca 
derhal tclefonumzu açınız ve havadisi 
gıuetemizc haber veriniz, isim ve ad
resinizi de bırakım:&. V erdlğlnl:ı hava-

disin ehemmiyetine g<Sre gazetemiz 
mükifatını vermeyi vaı:tfe bilir. 

Telefon num~ramız: Jstanbul " 203 ., 
tllr. 

IlRI XZA 
YAPMAK İSTERSf Nf Z? 

Bana Göre 
Avukat Mustafa Hayri; Ziya 

Molla beyleri namzet görmek 
isterim. 

Lokantacı : Cemal 

* Yeni Fırka 
Yeni fırkanın namzetlerine 

taraftanm. Umumi efkarda yer 
tutmu'" temiz kimseleri seçsin
ler. r . -:nehal galebe kaza
nırlar. 

Tayyip 

* Mimar Lazımdır 

Şehir meclisinde iki nokta-

• • 
imleri intihap Etmek istersiniz. 
Yakında şehir meclisine aza 

intihabı yapılacak. Bu şehir sizin
dir. Mecliste bulunacak aza-
ları siz intihap edeceksi-
niz. Gazetemiz intihap edi-
lebileck kimseler hakkında ef
karı umumiyeyi tenvir için şim

diden karilerin reylerini almaya 
teşebbüs etmiştir. Kadın ve er
kek, intihabım istediğiniz kimse
lerin isimlerini aşağıki cetvele 
doldurup idarehanemize gönder
menizi rica ederiz. Gelen reyler 
intihaptan bir iki gün evvel tasnif 
edilecek ve en çok rey alan 

isim yazmak kafidir. Kanun rey 
verme şartlannı şeyle tespit ediyor: 

Türk olmak; intihaptan altı 
ay evvel intihap yapılan belde
de oturduğunu ispat etmek; 18 
yaşını bitirmek; ağır hapse mah
kum olmamak; hidemab amme 
den memnu olmamak; haysiyeti 
muhil suçlardan hapse girmemek 
asker, jandarma, zabit, poliı, 
askeri memur olmamak. 

isim 

ii\m 
• • * • • • • . . . . . . 

namzetler ilan edilecktir. ~) İsim 1 
dan iki mimar azaya muhaJI- ı talep ve müdafaa noktasından. 

kak ihtiyaç vardır, fikrinde::-l 2 - İ!_Dar harekab~n mu-
yim. rakabesi itibarile. 

1 - Mimari şehirciliğin ~e ~lk akla gelen isimler, Mi-
imar işlerinin icababnı a!,z, mar: Nihat, Alaattin, Zühtü, 

• • 
Azasını isterim 
BUNLAR 

TANINMIŞ 

TEMiZ VE 

OLMALI 
Vedat ve Sırn beylerdir. 

Mimar: Şevki Eşref 

* Temiz İnsan 
Vapur tellalı Molla oğlu 

Hacı Ahmet Sabri Ef: 
Cemil paşayı tercih ediyor. 

Çünkü diyor: 
- Bu zat temizdir. ... 

Eğer Kabul Ederlerse 
Hiçbir fırkaya mensup 

değilim. Y almz İstanbullu ol
maklığım dolayısile cemiyeti 
belediye intihabında zirde isim
lerini arzettiğim zevat bu mem
lekete birçok esrleri görülen 
kimselerdir. Cemiyeti belediye 
azalığına intihap ve kendileri 
d~ kabul edecek olurlarsa 
İstanbulumuzun birçok ihtiyaç
larının temin ve birçok yerle
nnın imar edileceğine emin 
olduğumu arzederim. 
İsimleri kaydediyorum: 

Operatör Cemil Pş. 
Süreyya Pş. 
D. Mazhar Osman B. 
Seyrisefain M. Sadullah B. 
Eski valimiz Haydar B. 
Eski valilerden Azmi B. . 
D. Celil Muhtar B. 
Ali Mahir oğlu Hayri B. 

o·CUKLARIN SÜTUNU 
Hikaye 

Akıllı Bir Seyyah 

Bir seyyah büyük bir or
mandan geçiyordu. Yanında 
Efendisine ait büyük bir tor
ba vardı. Ansızın ağaçların 
arasından bir hırsız çıktı ve 
rovelverini seyyaha doğru tuttu. 
Sayyah torbayı hırsıza verdi ve: 

- Dostum, dedi, saatime 
bir kurşun sıkar mısın? 

Bu suretle Efendime parasını 
müdafaa ettiğimi göstereyim ... 

Hırsız: 
- Fena fikir değil, dedi, 

fakat durdu. 
Seyyah: 
- Saate sıkmak için kur-

şunun yok mu? 
- Hayır ... 
Seyyah: 

Fıkralar 

Kazanılmış Bir Yemek 

Ahmet arkadaşına seslendi: 
- Hey Cevat, köpeğin 

bacağının bir parçasını kopardı. 
- Haber verdiğine teşek

kür ederim kardeşim, ben de 
şimdi ona yemek vermiye 
gidiyordum, o halde ihtiyaç 
kalmadı. 

Bir hesap dersi 
Nermin, 

öğrendiğini 

sayıyordu. 
durdu: 

annesine sayıları 

göstermek ıçın 

Yediye gelince 

- O halde kozumuzu payla
şabiliriz. Dedi, ve hırsızın üzerine 

Bu hayvanların başları eksik. Siz başlarını görmeden hangi 

hayvan olduğunu bilir misiniz? Eğer biliyorsanız isimlerini sıra 

ile yazıp gönderiniz. Doğru halledenlerden (25) kişiye muh

telif mükafatlar verilecektir. Cevaplarınızı ( 12) eylüle kadar 

gönderiniz. 

- Yediye kadar pek güzel 
saydın yavrum. Yediden sonra 
ne gelir bilmiyor musun ? 

- Evet anne, yatak zamanı 

ablarak para torbasını geri aldı. gelir. 

1 
BÜYÜMÜŞTE KÜÇÜLMÜŞLER 
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ait bir kitap. yor, neler okuyor! tiljilnGzü anlamak istiyorum, 

bUyüt-

b , 

/10or 

'° 
H. HEIDAL 

Bu Hafta Yu
nanlı Boksörle 
Dövüşemez .. 
Bir ay evvel Yunanistandan 

bilhassa getirtilen Yunan bok· 
sörü ( Angelides ) Selimiyi 
dövdükten sonra boks ilemiıı
de bir telaş başladı. Aklı 
erenler, ermiyenler Yunanlı 
bokösrün kıymetinden, kiymet
sizliğinden bahsettiler. Hail 
da konuşuyorlar. Bu kanşıklık 
esnasında en iyi boksörümüz 
küçük Kemalin Yunanlı ile 
çarpışma mevzubahis edildi . 

Bizde, her spor da olduju 
gibi şöhretli atletin etrafına 
biriken ahmak dostlar, boksta 
da, şimdiye kadar budala mll-
dahalelerden binnisbe azade 
kalmış olan bu sporda da fu
zuli gayretkeşliğini göstererek, 
bu mühim maçın teknik tara
fını uzun boylu tetkike vakit 
bıraktırmadan kontratın imza
lanmasına kadar ifidildi. 

On iki senedir elli kDaur 
mapnda galip çıkarmak 
için gayret sarfetmiş, onunla 
candan uğraşmış bir adam 
sıfatile küçük Kemal'in an
trenmanlarını gönniye rit
tiğim zaman, etrafımı alanlar 
bana mütemadiyen Yunanh bok• 
sörün dört dakikada al qaj1 
edileceğini söylüyorlardı. 

- Bu hususta bir tahmin 
yürütmek için küçük Kemali 
çalışırken görmemiz llzımdır. 
Dedim 

- Pek milkemmel, pek 
mükemmel. Cevabını ·verdiler. 

Çotuk idmaıllaniıa ~ada. 
Bugün · de devam eaiyor. 
Şimdi düşünüyorum. Acaba 
beni temin etmek istiyenlerin 
kasıtlan mı vardı? 

Bugün küçük Kemal on iki 
ravunt dövüşebilecek nefesi 
henüz bulamamıştır. Önümüz· 
de dört gün var. Dört ııünde 
de şimdiki formuna bqey 
ilave edemiyecektir. Bunu, 
onunla çok eski megul olmut 
bir adam sıfatile söylüyorum. 

İmzalanan maç kadar nefesi 
olmıyan bir boksörün d6vüştii
rüldüğü dünyanın hi\:bir ye
rinde görülmemiştir. 

Küçük Kemalin etrafına 
yığılmış., olanlar meydanı 
biraz boşaltsınlar, onu eskiden 
beri hazırlıyan adamlar gene 
bu maçı için de hazırlarlar. 
Bir müddet için toplanmış olan 
o şuursuz kalabalığa da maç 
günü: 

- Yaşa Kemali Varol! .• 
Diye bağırmak düşer. 

Aklı ermiyenlerin vazifeai 
esasen bu hadden ileriye geç
memelidir. 

E. 

Belediye Kanun 
iNTİHAP ENCÜMENi 
KARARINA İTiRAZ 

Madde 37 - intihap encüme• 
ninin kararına razı olmıyanlanDt 

karann uıulen teblifi tarihindd 
itibaren üç gün zarfında mabaUf 
mahkemei asliyesine, bulunmıyaJI 
yerlerde sulh hakimine intih•P 
encümeni kararile birlikte mür•'" 
caatla itira.t etmiye baklan var 
dır. Bu müddet bittikten sonra 
itiraz haklH lcalmaz. 

Mahkeme itiraz iddialannı eO 
çok alb aün zarfında kat'i karara 
rapteder. 

REYLERİN KAÇ GÜN()E 
SANDIGA ATILACAGI 

Madde 38 - Reylerin bir ,ııncl• 
sandığa ablmaııı kabil olm•Y~ 
caksa kaç gün mühlet verilece•• 
ve ıon günde hangi saate kad-' 
reylerin kabul edileceği beledly• 
meclisinin kararı ve maballl -
büyük mülkiye memurunUD tar 
diki ile tayin olunur.• 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Rica 
Mektuplarınızın Gir
nıesini 1 s t er s eni z 
Kısa Yazınız 

Bazı karilerlınlz dert ve ,ıkAyetlerinl 
:latırken fasla tafsllAta giriyorlar. Bu 

•I birçok ştklyet aahiplerlne ait 

•ektuplann rünlerce beklemesini intaç 
•dl1 or. Bu sibl mektuplann mllmklln 
•ertebe ıu.. olmannı bllhaaaa rica 
ederiz. 

-GAZETE KAVGASI 
la 8 Ufllnkll lninllp gazetesini bundan 

lr aaat evel ekudum, bir Ttirk sıfatı lle 
•ite ili eaılr oldum. Yanımda bulunan 

' -ada,ım da bu teeaallrüme ı,tirak 
etti 

lir. Bu yazılar hlç ,npheslz böyle 

Ar •ç bir halde devam edip fidecek. 

h lf Oruç ve All Naci beyler bundan 

lrtey kaytbetmiyecekler. Yaln12 bidm 

tlhı 0kurnıya lht;yacı olanlann göderine 
•e •arf ettikleri zamana yazık olacak.. 

M.B. -
Tek Taksi 

hu 8- rllnlerde tablde çallfan otomo-
lerın ayni renkte boyatılması ve bu 

::etle (Y eknasak) bir hile getirilmesi

•~ e111anetçe karar verilmek üzere 

•e1t iu ı&ylenmektedir. Bu hevesin ev• 
TGrkiyenln lktısadJ vu.lyetlnde ., 

•onra otomobUcı esnafı üzerinde 

:::atı rahne hlç hesap edllemem"9 

(l 1Yor. ÇUnkG hı.ıfiin takılde çalı,an 
5418) Otomobil vardır. 
~her otomobilin boya maarah u

ı-ı (100) lira oldupna -saran ba 

:
01110blllerin boyanmalı lfln (150,000) 
a libi muauam blr paranın 1arfedil

llıteı icap etmektedir. Bu mauafı 
:~ak olan otomobilci eanah ne hal
lı ır. Bilvasıta •erdiklerinden gayri, 
aıa .... b 1 . lla ~• e eı;llye \'e ıalre riaumuna 
•eten yalnız köprii paruımn kaldınl..... ," ... a mukabil menev1 (150) lira ver-

'Ye ınecbur tutulan ve bu mllkellefi
)et baraıu altında iki bUklllm olan 

._°'Dobllc:i eanafı emaaetin fusull he

"ealeri ytrunda bir o kadar para Nrf
tt..1ye ıneclııur mudur? 

O.ut ve temenni edelim ki, b:_ fikir 

~ '8Yla mahiyefinede kalıın ve ta

~lilnııs- et•eıln, 
D~lmt karilerinizden S"phl 

biz De Okumak isteriz 
ı. Eakı,ehlrde açılmuı ilzam olan liııe a:.. •edenenııe muvahk görülmüyor. 

\it fnl11lle mütee11lri%. 811 asırda 
it., Orta ınektep tahsili kAfi değtldir. 
lfae Yillyette mutlaka orta mektep ve 
lıllc butuınnak lbımdır. Bakan ılze ha-

atı rakamla lıpat edeyim. 

d Bu •ene Eakithlr Orta aaektebin

~~ (12-1-1) talebe mezun olmuıtur. 
• l~rlcrtnln bir kaımı da ikmallerini 
ttet k 

ı 
1 

' mezun olacaklar; bu talebeler 
hd 
'e tahsiline parala olarak devam 

ltrı ek ya bir veya iki kişi var. Difer

ııı.~ ~ olacak? Bunu, lise açılmasını 
, 

1111
'•ip ııörmlyen kimselerden sorar-

~ltı. haddimi tr.cavü2 mil etmı, olurum? 
c:.11ıt · 

'•ehir Orta mektep met.unlarından 

Cevat S. 
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. unya Güzelı 
Sırada Hiç Beklen

Mesel e Çıktı •.. 

Bugihılerde Cenubi Ameri· ı[-- 8·: . G • -1- - ·1 
k d d.. .. 11 . . b" . ızım if ze 

a a unya guze erının ınn- '---------------.1-
fakat bu hadisede şayanı 

• 
dikkat olan cihet hili Ameri-

cisi seçilecektir. Fakat tam bu ' 
sırada Amerika papaslanndan 
biri ortaya yeni bir mesele 
çıkarmışbr. Bu papu giizellik 
müsabakalannın d~niz mayosu 1 

ile yapilmasmı ahlika münafi fi 

bulmuş ve bunu ilin etmiştir. , 
Bu ilin üzerine Amerikada ' 
bazı yerlerde Amerika güze
linin müsabakaya gönderilme
mesi etrafında bir ceıeyan 

uyanmıftır. Hatta bu cereyan 
diğer memleketlerin güzelle
rini de ıaşırtacak bir tekil 
almıştır. 

Bu papu, ıeçen aene de 
Amerika' da yapılan beynelmilel 
güzellik müsabakuının önüiıe 

geçmel&: istemiş Ye miitliiş pro

paganda yapmqtır. Bu propa- ı 

pnda teıirile lrlanda ve Le

histan güzelleri müaabakaya 
iştirakten vaz geçmişlerdi. 

Fakat bu sene papas hiçbir 
güzeli yolundan dönmiye ikna 

edeme mittir. 1 

' •. ka gibi bir yerde bir papasın 
çıkıp deniz mayosunu ahlaka 
münafi göstermiye çalqması, ve 

1 Amerika'lılann da bu adama 
· bili kulak vermeleridir. 

Fakat bu defa müsabaka 

Amerika dahilinde olmadığı 

için papum itirazlan işitil

memiftir. 

Güzellerden . hiçbiri papa
sın ıözüne kanmamıfhr. MG
sabaka bu birkaç f(in içinde 

ı "'' ya2'1acaktır. - -
lla ıeneki mlisabab daha 

ziyade ehemmiyeti haiz olduğu 
için ,nzelleri gömıiye her 

tataftan birçok imanlann ıel
meile oldutu bildiriliyor. 

Amerikan pzeteleri bu 

m{akadan bahsederken 
fa ehemmiyet veriyorlar. 

C bi ~erika gazetelerinin 
de Mül>eccel hammı çok 

karşıladıklannı bildiri-
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geçtikten• sonra, Katerin par
mağile üç söğüdün bulunduğu 
noktayı gösterdi : 

Kız biraz tereddütle: 
- Evet, dedi, vaktile bu 

bahçede çalışmış ihtiyar bir 
kadın vardır. Lüpen'in Son Sergüzeşti ---

İMDAT GELİYOR 
haı~aterin Raule korku ile 
dtişüı... Raul ciddi duruyor, 
"'ıy0 "dyor, istihzaya hazırlan-

t u. Sordu: 
tırıd- Büyük pederinizin vefa-
b an 
asıl 8?nra oralara ayak 

..._ llladıgına emin misin~z? 
"'iş Duvardan athya:rak gir
~llah olabilirler, fakat bütün 
t~ldi~~tl~r bizdeydi ve şatoya 
~ol\al l•rnız vakit hiçbir kilit 

_ n;\' veya kınlmq değildi. 
)~ caha a6ğüt aiaçlanmn 

faflrmı, olmıyaaımz ve 

onlar eskisi gibi ayni noktada 
bulunduklan halde siz yerlerini 
unutmıyasınız? 

Katerin bu düşünceye son 
derece hararetle itiraz etti: 

- Böyle söytemeyiniz. Ben 
yanılmadığıma kat'iyen eminim. 

Katerin Raulü oraya kadar 
götürdü ve ~ aul, gösterilen 
yer4e, topraktan bir ağaç sö
küldüğüne dair hiçbir emare 
ıöremedi. 

Nehrin dönemeç noktasim 

- İşte üçü de orada. Ya
nılmama imkan var mı? 

- Bu suali başkalanna sor
dunuz mu? 

- Evet, hemşireme sordum. 
Bar - ya - va'dan aynlalı epey 
zaman geçtiği için iyice hatır
lamıyordu, fakat ... 

- Fakat? 
- Ona öyle geliyor ki, 

ağaçlar bugün bulunduğu yer
dedir. 

- Arnolt ne diyor? 
- O hiç birtey söylemiyor. 
- Bunlardan baıka hiç 

kimsenin şehadetine müracaat 
r.tmediniz mi? 

- Voşel ana mı? 
Katerin hayretle bağırdı: 
- Siz onu tanıyor musunuz? 
- Evet, ona tesadüf ettim. 

Şimdi onun sık sık ağzından 
düşürmediği üç söğüdün ma
nasını anlıyorum. 

- Evet. zaten aklı başında 
olmıyan kadıncağız bu ilç 
söğüdün yüzünden büsbütün 
delirdi. 

-6-
VOŞEL ANA 

Katerin o kadar şiddetli bir 
heyecana düşmüştü ki, Raul 
onu şatoya v6türüp istirahat 

Kadın Ve Kalp işleri 

Güz~I Kadınla Evlenmeli Mi?ı 

Niçin Evet, Niçin 
Hayır D~nebilir? 

Güzel Kadınlar 
Güzel kadın her erkeğin 

aşağı yukarı aradığı kadın
dır. Fakat güzel kadın en 
az iyi ev kadını olabilen ka
dındır. 

Güzel kadın evveli mağ
rur olur. Kendisini naza çe-
ker. Bütün meziyeti güzellikten 
ibaret addeder. Okumıya, 
hissen ve fikren yükselmiye 
ehemmiyet vermez. Zekasını 
işletmez. Bu yüzden ekseriya 
cahil ve manasız kalır. 

Okumuş, şahsiyet sahibi, az 
çok manalı kadınlar içinde 
çehre güzeline nadiren tesa
düf olunur. 

Halbuki güzellik geçici, mu
vakkat bir şeydir. Birçok ka
dınlar çocuk doğurunca, bazı
ları otuz yaşını geçince çöküp 
giderler. 

Ufak bir hastalık, güzelin 
üzerindeki bu tabiat hediyesini 
silip süpürür? 

Binaenaleyh güzelin güzel
liğine güvenilme.:. 

Zaten gü7el kadın bir er
keği daimi surette mqgul 
edemez. Gü.ıel kadın hava 
fişeği gibidir. lık göriişte tilrlil 

Bir Ceket Nümun 

" 

renklerile gözünüzü alır. 
Fakat sonra gözünüz alqu. ipekli kadifeden yapılllllf 

O vakit birdenbire güzelliğini aokak ve iş elbisesi. 
kaybeder ve sizi alikadar ede- kızlara bilhassa tavsiye ed 
mez olur. 

Onun içindir ki nn .. eı ka Evlenmek için güzel anyan- a .... 
lar güzellerin bu kusurlanm içinde kocasına sadık kal 
bilmiyenlerdir. çok udu. Onlar için h 

Güzel, iyi bir ev kadını ol- sevilmek ve olqanmakbr. 
madığı gibi ifizel bir anne de ihtiyaçlan kartwnda he 
olamaz. 0, ırflzelliği ile 0 ka- feda edebilirler. 
dar metpldtır ki artık çocu· Size tavsiyem : Güzellikle 
ğuna verecek dikkat Ye vakti iftihar eden kadınlarla ev 
yoktur. meyiniz. 

Giizel kadın daimi surette ~anım Teg~ 
güzel bir kedi ıibi okşanmak T .1 

ister. Ali Nihat isimli kariime • 
Karşısındaki erkeğin kendi- Aşkınız gayri tabii degv il 

sine karşı lakayt kalmasinı 
Hissinizi zamanında ve mü 

bir hakaret addeder. Halbuki 
erkeğin alakasını idame ede- ıip şekilde izhar etmek, i 
bilecek kabiliyetten mahrum diğiniz neticeyi süratle te 
olduğu için az zamanda erkek kafidir. " 
onunla mqıruJ olmaktan bıkar. H. Tj 

Hazırlanınız
• Mleek sıneması 

I 

kadar açılıyor •• gune 

Emvali metruke müdürlüğünden. 

Sahlık hane ve bahç 
Kınalıadada Zewnlik caddesinde kiin ahşap iki katlı 

boyalı olup beş oda iki sofa iki heli, hamam, kiler, mutf 
ve bodrumu ve bahçe» dahilinde ayrıca ahşap bir oda 
depo, sarnıç ve kuyuyu müştemil 8-25 numaralı bir bap har 
nin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 6500 lira bedeli 
hammen ile 6 - 9 - 30 tarihine müsadif cumartesi günü scı 
14 te pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Talı 
lerin % 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul Milli Emlak mü 
riyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

==---
ettirmiye mecbur oldu. J bir şey bulmak Umid. 

İki gün, Raul kız üze- şatoda metruk bir odayı aı 
rindeki tesirile onu teskine yorum. 
çalışb. Ona bütün bu vak'a
lan daha az feci bir zaviyeden 
gösteriyordu. 

Genç kız, kendini biraz top
ladıktan sonra hikayesine de
vam etti: 

-Elbette, evveli, bütün bun
lar bana garip görünme
mişti; hemşirem de, Amolt ta 
bana itiraz etmedikleri için 
bu ağaçların yer dcğiş
tirm eleri hakkında ne düşü
nebilirdim? Bunu nasıl ve ne 
maksatla yapmışlardu. 

Fakat bir gün meselenin 
hakikatini anladım. Bakınız. 

Bir giln eski babralara ait 

Büyükbabama ait bir lab 
ratuvara rastladım: Masa, petr 
fırını vesaire... Bunlann içine 
bir dosya kartonu var< 
Açbm, kiğıtlann arasınd 
bahçenin bir topografi barit 
sına tesadüf ettim. 

Birdenbire hatırladım. B 
yükbabam bu planı yaparkc 
ben de kendisine yardım ( 
miştim. Beraber çalışmıştı 
Mezfirelerin bir ucunu tut 
yor, sehpaları istediği ye 
koyuyordum ve büyükbaban 
yar~ım edeb~lmekle müft 
hirdim. Bu ml•şterek meaainı 
zin neticesinde bu plin me: 
dana seldi. işte, bakınız. 

l Arkası var J 



----BTlP SULTAN KiMDiR.--. 
Kucağına Atıldığını 

39 :Serdarın Ôlüm 
Görürseniz Peşinden Gider Misiniz? 

Serdar Y almp bu cevabı 
alır almu, aalıile doinı hızlı, 
luzh yllrldll. 

Serdar, Evdoksiyanın Şehrinden Kurtulamıyor. 

Caferin yilzline bile bak
mıya cesaret edememiş~ 

Onun aklından geçenleri 
bildiğini, hele geçen gece, 
Evdoksiyayı kaçınrken mahsus 
uyuyormuş gibi yapbğım zan
nediyordu. Ondan sıkılıyordu. 

Muaviye'nin oğlu Yezit, ar
tık son takımı da giden as
kerlerine nezaret ediyordu. 

Serdar Yakub'un geldiğini 
görünce kafasını döndünniye 
lüzum görmeden selAmmı aldı: 

- Geldiniz mi? Biz gidi
yo~z ! Sizi bekliyecek olan 
müfrezeyi bırakbml Ne zaman 
münasip görürseniz ıehre gi- kadar alçairnadığmı söylemek 
rersinizl Rum ateşini elde e- istiyordu. 
demezseniz avdet ediniz! Çün- I Bu sebepten, Muaviyenin 
kO, halifeden emir alır almaz ı oğluna: 
lıareket edeceğiz! Hazreti Ey- - İşte Rum ateşi! diye-
yubu da burada bırakıyoruz. medi. 
Kendilerine bir hekim baka- - Bu gece şehre giriyo-
caktır. rum! demeyi kifi gördü. 

Serdar Y akup bu sözleri * 
bUyiik bir sükünetle dinliyordu. O gece Sizik tehrine çeki-

Halbuki çok azap içinde len ordunun içinde bulunması 
idi. Rum ateşi koynunda idi • lazım gelen fU üç şahıs maal
Yüzük ise gizlediği parma- esef meydandan kaybolmut-
ğında takılı duruyordu. lardı. 

Onu vermiyor, meyanda çı- Cafer, Hasan, Ali. 
karamıyordu. Rum ateşini mey- Caferin, Serdara kendilerini 
dana çıkarsa kendisinin Bi- de beraber götürmesini rica 
zansa girmesinin manası kal- ettiği halde Serdann kabul 
mıyacakb. etmediğini yazmlftık. 

Evdoluiyayı görmek ve ona Cafer,Yakubun, adeta kaçar 
Rum ateşine aşkım fedae decek gibi kendisinden uuklqbğım 

ve sualine cevap bile verme
diğini görünce acı acı güldü: 

- ~ocuk gibi oldu! Bizi 
aldattığını anıyor 1 ve kendisi
ni de tehlikeye abyor! Dedi. 

Sonra o da koşa koşa gitti, 
arkadaşlanm buldu. 

Onun bu telişından kuşku
lanan Hasan ile Ali: 

- Ne oldun yahu? diyor
lardı. 

- Hiç bqey yok, yalnız 
aize birşey aormıya geldim ! 

Serdarın kendisini ölümün 
kucağına atbğını görürseniz onu 
kurtarmak için peşinden gider 
misiniz? 

- Bir dakika bile durma
yız ama Serdann ölilm teh-
likesi geçirdiğini sen ne~den 
biliyorsun ? ı 

(Arkuı viir) 

Serbest- Cümhuriget Fırkasına Kimler Girebilir? 

Dercettiğimiz 
Okursanız 

Nizamnameyi 
Anlarsınız .•• 

"Maksadımız Cümhuriyetin istilzam Ettiği Şartlan 
Tatbikat Sahasında Tahakkuk Ettirmektir ... ,, 

F - Merkez ocağı seçer. 
29 - Kongrenin müzakere

leri alenid:r. Fakat icabında 
hafi celse de yapar. 

30 - Müzakereler katipler 
tarafından zaptolunur. 

31- Kongre, kararlarım ha
ıır azanın mutlak ekseriyeti ile 
venr. 

FlRKA KONGRELERi 
32 - Azanın ekseriyeti mut

lakası hazır olmadıgı takdirde 
liç giln sonra mevcut azanın 
huzurile açılır. 

FIRKA GURUPU 
Fırka gurupunu Büytik Millet 

Mec-lisindeki fırkamıza mensup 
azalar teşkil eder. 

33-Meb 'ualar gurupu fırka
nın po:gramına göre hareket 
etmek, f .ı ka porgraDllDID ka
nunlarla tatbikine çalıfmak 
ocak tarafından fırka progra
mına tevfikan verilen direktif• 
lere kakmakla mükelleftirler. 

34 - Yalnız meb'uslar gu• 
nıpunun reisi, merkez ocağı 
reis:, merkez ocağı reisi bu
lunmadığı takdirde, umumi 
reistir. 

35 - Guruplann mtızakere
leri zaptolunur. 

36 - Meclis prupu hiç 
olmazsa laakal beş günde bir 
toplanır. Fakat reis veya gurup 
azasından on l:eş kişin:n isteği 
tlzerine gurup daha evvel de 
toplanabilir. 

37 - Gurupun kararlan 
msfmdan bir kişinin fazlalığı 
ile verilir. Verilen kararlara 
bütün azaların tebaiyet etme
leri mecburidir. Hazır bulun
mıyan azalar verilen kararlar
dan haberdar olunmakla mü
kelleftirler. 

38 - Gurup namına yalnız 
reis .az aCSyliyebilir. Pakat h• 

hangi bir sebep dolayısile reia 
bu salihiyeti gurup a.zumdan 
münasip gördüğii zata verebilir. 

39 - Gurupa mensup mti
tehaasıslar ihtisaslanm alaka
dar meselelerin müzakerelerine 
hazırlatmak ve bu ıibi mese
lelerin hrkanın programına 
ıöre halline ç•lıtmakla mükel
leftirler. 

40 - Gurupça müzakere 
edilip karar albna alınmıyan 
meselelerin müzakeresinde gu
rup azası rey ve fikirlerinde 
ıerbesttirler. Bununla beraber 
bunlar gerek fikirlerinde ve 
ıerek reylerinde fırkanın umu
mi -programına göre hareket 
etmek mecburiyetindedirler. 

41 - Gurupun karan alın
madan istizah yapılması, sual 
için umum reisin muvafakati 
elzemdir. 

42 - Millet meclisinde fırka 
programım alakadar eden 
meseleler milzakere edilirken 
fırkaya mensup azaların bu
lunmalan şarttır. 

43 - Gurup reisinden mü
saade almksızın meclisten me
zuniyet almak yasaktır. 

44 - Fırkanın programına 
muhalif söz söylemek, yazı 
yazmak ve rey vermek yaaak
br. 

45 - Fırka namzetlerinin 
kazanmalan ve meclislerde fır
ka namına vaki olacak teklif
lerin geçmesi için çalışmak ve 
rey vermek borçtur. 

46 - Meb'usluk nüfuzunu 
istimal ederek devlet hazi
nesini ticari ve ikbsadi teşeb
büsleri lehine izrar etmek fır
kamıza mensup azalar için 
memnunrdur. 

iNZiBAT KAiDELERi 
47 - Fırkamn herhangi bir 

ocağının azası özürslb: olarak 
birbiri arkasınca bet defa 
içtimaa gelmiyenler istifa etm.İf 
sayılırlar. . 

48 - Yukanda yazılı ka
idelere bakmıyanlar ve fırkanın 
manevi tahsiyetini halk naa
nnda dtişilrecek fiil ve lıare
kette bulunanlar birinci defa 
ihtar, ikinci defa muvakbt 
ihraç ve tiçtincil defa daimi 
ihraç kararile cezalanırlar. 

49 - Mahalle, köy, nahiye, 
kaza ve viliyetlerde bu ceza
lar ocaklar tarafından verilir. 

50 - Fırka guruplarının 
ihtar ve muvakkat ihraç ceza
lanna merkez ocağı karar 
verir. Daimi ihraç cezası da 
gurupun umumi heyeti tarafın
dan verilir. 

51 - Daimi ihraç cezasına 
uğnyanlar - karara tebaiyet et
mekle beraber -umumi kong
reye arzı keyfiyet etmek salA
biyetini muhafaza ederler. 

HA YSIYET DIV ANI 
52 - Haysiyet divanı bet 

kişiden teşekkül eder ve fır
ka gurupu tarafından seçilir. 

53 - Divan kendine bir 
reis ve bir katip intihap eder. 

54 - Haysiyet divam Ar
ka prupuna mensup azalar 
arasında çıkan ihtiliflan hallü 
fasleder. 

54 - iki taraf dinlendik
ten sonra Divanca verilecek 
karar üç gün zarfında unıp 
reisine arzolunur. Ve gurup 
reisi beş gün zarlında kararı 
fırka gurupuna arzeder. 

55 - Gurupun verdiği ka
rar kat'idir. 

FIRKANIN VARiDATI 
Fırka masraflarını aşağıdaki 

varidatla karşılqbrır : 
A - Fırkaya pen azadan 

Ter& Listesi 
Zabitlerimizden Rütbe 

Alanlann isimleri 
Yı&H,ı el.,. 6irinel ..._ 

ldzimler: 
llubabere Jidtqan o1u1an Adll 

latanbul, ŞGkrl Tqbca, Allattla l.t... 
bul, Şenfettia lataabul, Zeki ~ltçef
me, Hllaal Afakpap, Raif Ollldip, Ab-
dllrrahm.. Kilis, Ziya Buna, Arif 

1 
Hikmet Manutlr, Mehmet Galip Eylp, 
Necmettin Mimar Sinan, HaW llekke, 
Muharrem latanbul, Nad Sel&ıılk, Ab
dülmec "t Süleymanlye, Muhar latanbul, 
Zeki OskUdar, Ömer Llitfll Zile Beylw. 

Birinci Mü/azimler: 
Muhabere birinci millblml oliuaları 

Halil İstanbul, Enver Adana, Muhtar 

OskGdar, Cemal Alasonya Beyler. 

Nakliye Zabitleri: 
Demlryol yGzbaııaı olanları hına 

Bursa, Mustafa Numl Konya, Sllreyya 
latanbul, Mustafa Hqlm, Necmettin 
latanbul, Mehmet Kemal Mana.tar, Hll· 
mi Musul, Zeki Hamldiye, Hikmet 

Trabzon, Mehmmet Cevdet AnW1 .. 
Khım Çanakkaie, lbrahlm Bqlkt-., 
Mithat lunır Beyler. 

OtomobU yG:tbqıaı olanları Bahaat• 
tin latanbul, Kimli Bqiktq, llehmet 
Halit Eytp, Fuat Gediz, Şnket t.. 
tanbul, Sıtla Sinop, Tursut Eski Zara 
Beyler. 

Askeri fabrikalar bin
baıısı olanlar: 

Mehmet Fuat Betlkt&f, Naci llelek 

Beyler. 
Askert fabrikalar güzbtqı-

şı olanlar: 
Kemal latranca, Rauf Sellnlk Beyler. 

Askeri fabrikalar birinci 
miiltizimi olanlar: 

Fuat latanbul Bey. 

Siflari Yüzbaşılılına terfi 
edenler: 

Sadettla Sakıs, Necati Nlfutafı. 

Ali Galip latanbul, l.mall kakkı Bana, 
Sabri Antakya, Burb .. Beykoz, C..at 
&,tip, Fallı Manutır, Hayati Oaldldar, 

Ruhi Kocamutafapqa. Ahmet lluam• 

•eri latanbul, Lnt!G DaJıstan, O.maa 
Nuri Kilis, Ahmet Hamdi Edirne, Ne· 
dlm Akıara1, Kadri Ortaki>y, Feyzi 
KaclıldSy, Kenan İzmir, Raııp Şile, Ni
m• Edime, Zl1aettln Yozrat Beyler. 

SÜflari birinci miiltbimi 
olanlar: 

Hamdi G8rlce, Sallhattia 0.JdWar, 
Necmettin İzmit, Medt lstanbul, llem
cluh, Mu.tala latanbul Bahattin llaau

br, Ferit Koçana, Hamdi Edlrae, llaam-
mer sı ... Beyler. 

[Arkuı Yar] 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
içki bulunur. 
Servis mtikemmel 
Fiatlar mutedildir. 

ÔGLE VE 
AKŞAM 

YEMEKLERiNiZi 
istasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasın dadır. 

eı a7. beş kuruş alınacakbr. 
Kudreti olmıyanlar aidattan 
muaftır. 

B-Fuka guruplan azasının 
aylık tahsisatlanndan verecek
leri yüzde bir yardım akçe
sinden. 

YASANIN TEFSiRi 
56 - Fırka yasasının tefsir 

salahiyeti büyük kongreye 
münhasırdır. 

MUVAKKAT MADDE 
Kongreler aktolununcıya ka

dar vilayet ocaklan merkez 
ocağından verilecek salahiyet 
üzerine teşekkül eder. 

SON 

Sinema Sütunu 

Arş beri, Filminden Bir Sahne 
• 
iki Gül Arasında Bir 

Diken 

Resim •• Arf ileri" fılminden bır uhııeyi gostermektc 
Ortada duran Vilyams Haynestir. Baster Keytonla J 
Kravfort arasında bir diken gibi durmaktadır. Meşhur ko 
Malek filimde kadın kıyafetindedir. 

Direktörün Mari Pikfora 
Mari Pikfor , başka bir 

kumpanyanın çok emniyet etti
ği bir sahne vazıından bir filim 
çevirmek için istifade etmek 
istiyormuş. Kumpanya müdü
rüne haber gönder~. Sahne 
vaumın bir müddet kendisi 
ile birlikte çalışmasına müsaa-

de istemiş. . Müdür reddet 
Mari Pikfor tekrar bir 

dam gönderip bu cevabın 
behini sordurmuş. Aldığı ce 
şu olmuş: 

- Hayır olmaz, 
kanını perşembe 
çağırmıyor. 

* Son Posta'nın Bilmecesi ~ 

Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

1 - Geçmek (7) 
2 - Mahal (3) bol detil (3) 
3 - Koruyan (4) yürüyen uzu• (4) 
4 - Onvan (3) bq kılı (3) uzuy-

lar (3) 
S - Ekin aapı (S) 
6 - Budala (S) bir mahalle (S) 
7 - Günlerden biri (S) 
8 - Ansmıı (3) peynir (3) is• 

kambilde bey (3) 
9 - Ev, arazi sicili (4) tiddetll 

alev (4) 
10 - Rüzgar (3) akalın ucu (3) 
11 - Bir kaza 

ı 2 3 4 5 6 1 s g loıt 

YUKARDAN AŞA 
1 - Çalıtkan (7) 
2 - Y emete konan (3) ka 

çalgı (3) 
3 - Gök (4) Buraa mah.sulil 

4 - Kocaman(3) kulp(3)büy 

S - Yanak, çene, kılı (S) ~ 
6 - Bir vakit (S) kuvvetli 
7 - Bir nevi saat (S) 
8 - Tavır (3) meyva (3) 

kumq (3) 
9 - Dadı (4) uker lotua (.f 

10 - Sır (3) sıcak rüzgir (3) 
11 - Turtu ve reçel titeıi ~ : 

Eren köy 
ENVER PAŞA İLK MEKTEB 

KlZ - ERKEK - LEYLi - NEHARi 
Tedrisatı Maarif VekAleti reamt Uk mektepler programına teftlkaa 

edilir. (FRANSlZCA) ya çok ehemmiyet verilir. 
Kayıt muamelesi Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 

ALDANMAYINIZ 
F antazi Kaşa Pantalonlar 
Zarif Çocuk Elbiseleri 
Sof Ceketler 
Yazlık ICeten Elbiseler 
Kostümler 
Pardesöler 
Ismarlama Kostümler 

5 liradan başlat 
5 liradan bati-' 
7 liradan başlat 
8 liradan batlaf 

l O liradan bati-' 
13 liradan başl.ı' 
25 liradan bat).at 

KAZMİRti ALİ RIZA 
Müessesalı İstanbul' da Eminönünde 
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''Elbette Ben Bu Muahedeye Gü- 1 
ı 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ] 

Bu aletler, şeker müssesesir in başındaki zabn temsil ettiği 
fabrika maınulabdır. Köylüyü, kredi ve yardım vaadinin cazi
besine tutup sonra borca solarak ne biçim himayedir? 

Seyrisefain 

Venerek Harbi Tercih Ederdim.,, 
Bu Söz Bana, Şükrü Beyi Tokatlamak Arzusunu Verdi 

tak~ üzeri meclisten çıka
b evıme döndüğüm zaman, 

kıı aatırlan defterime geçiriJ-.. 
ben. sabık Maarif nazın Şükrü 
d e!1 nasıl olup ta tokatlama-
ıgıma el'an hayret ediyorum. 

d' V nkıa müzakere halindey
h ık, ~akıa bir nevi mahkeme 
cyeti halindeydik. Bitaraflığı 

:
1uhafaza etmek, sonuna ka
ar sakin kalmak lazımdı. Ben ;c arkadaşlarım, buna muvaf-
ak olduk, fakat ne bahasına 

olduö- b bili . s· . l . 6 unu en nm. lDIJ'-

dcrunin ve sinirlerimizin bu 
d ~ece kuvvetli olabileceğine 

01lrusu ihtimal veremezdim. 
Ştikrtı Bey karşımızda el' an 

hYnı küstah vaziyetini mu-
b ~aza ediyordu . Yüzünü 
d ı.r~z llyas Sami Efendiye 
P.t0iru çevirmişti. Filhakika 
G~ ~cb'usu reisten söz almışb. 

Utıuıı en canlı sualini o 
soracaktı ve sordu: 

tc - .. !ttifak muahedesin hem 
~ daruı, heme de tecavüzi oldu-
f111u söylemiştiniz, ıuhalde 
u llluahedeye göre Alman 

Renıilerinin yapbklan emri 
"ak' . ı olmasaydı, yine harbe 
tırece 'k, demektir! 

Şükrü Bey ne düşüncede 
olduğunu daha ilk cümlelerinde 
anlatmıştı, bununla beraber bu 
8Ua} karşısında kalınca tered
düt edecektir, zannediyordum. 

Fakat etmedi : 
- Elbette ben şahsen bu 

muahedeye istinaden harbe 
girmeyi tercih ederdim. 

işte, içimde, Ştikrii Beyi to
katlamak hissini uyan<lıran bu 
cümle oldu. 

lıyu Sami Efendi israr etti: 
- Bu hususta bir karar 

verilmiş mi idi? 
- Hayır! Ben fikrimi söy

lüyorum. 
Artık mesele anlaşılmıştı. 

Mademki arada bir ittifak var-

dı, Karadeniz hadisesi olmasa 
bile İttihat ve T crakki hükumeti 
mutlaka harbe girecekti. Bu, 
biraz gecikebilirdi. Fakat 
önüne geçilmesi mümkün de
ğildi. 

Fakat acaba bu ittifakın 
akti zarureti var miydi. Bun
dan evel dinlediğimiz nazırlar 
bu suale müsbet cevap ver-

mişlerdi. Ayni zamanda 
bu fikirde oluşlarının sebeple
rini de anlatmışlardı. Fakat 
acaba Şükrn B. ne düşünüyor
du 1 Kendisine sorduk: 

- Almanya ile ittifaka dev
letin vaziyeti sebep oldu, ceva
bım verdi, ve anlatmıya baş

ladı: 
- Muharebeden evvel Os

manlı devleti istiklal namına 
hiçbir şeye malik değildi. Bü-

yük d~vletler arasında taksim 
edilecekti. Bu bu.susta müza
kereler cereyan ediyordu. Bu 
müzakerelerin başında da Rus- . 
ya bulunuyordu. Binaenaleyh 

biz Rusya harjcinde bir züm
reye iltihak etmek zaruretinde 

idik. Bu zümre de Almanyarun 
dahil bulunduğu zümre idi. 

Eğer Almanya ile ittifak 
aktine muvaffak olursak Rusya 

bize harp ilin edince karşısın
da Almanyayı da bulacakb 
ve çekinecekti. 

Bununla beraber biz Alman
yaya müraca2t etmeden evel 
itilaf devletlerile anlaşmıya 

çalışmışbk. Fakat maalesef hiç 
bir devlet bizi yanına almak 
istemiyor: 

u - Meml~ketinizin asayişi 

daimi surette muhteldir, bizi 
mazur görünüzf11 cevabını ve
riyordu. 

Sadrazam Sait Halim Pf· bir 
aralık Rusyaya müracaat ede-

cek kadar ileri gitmiş, fakat 
Rusyadan gelen cevabı hiç 
bir zaman vükela meclisinde 

müzakereye koymamıştı. Çün
kü Rusya: 

-
11 Sizi ittifak dairesine 

alının, fakat himayem albna 

girerseniz!,, cevabını vermişti .. 

Fransa İle İngiltere Bize 60 Milyon Lira Mı Vere
ceklerdi? Şükrü B. Anlatıyor. Yarın Okuyacaksınız 

yüksek 
Boğaziçi'nde Biyükdere - Bahçeköyü 'ndedir. 

'I'ahsiı 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 

Yük::k· Q;:~~·,:ı;k;:bti~ mk;;;~~~kk~h~r;~~i;~ 
1- Taliplerin Türkiye cümburiyeti tabaasmdan olmaları. 
2- Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmaması. 

\t ~- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif 
ekaletince tasdikli lise ve muadili şahadetnameye. 

b 4- İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir giina cezayı müstelzim ef'al ve harekatta bulunmadığını 
'Yan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 

5- Her türlü hastalıktan · salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi tam "e d"· ra. •ger noksanlardan beri ve gezip yürümiye, suvariliğe mütehammil olduğunu müş'ir tabip 
Poruna malik olmalan lizımdır. 

6:..... Talipler yüksek orman cıektebi rektörlüğüne yazdıklan bir istidaya en son mektep 
~~~adetnamesir.i, sıhhat raporunu, qı ıahadetnamesini, hüsnühal mazbatasını, hüviyet cüz
-llllıı raptederek bizzat mektebe Yeya viliyet orman müdürlüklerine müracaat ederler. 
t !- Mektebe kaydolundukt:an aonra mektebe dahil olmak için olbaptaki ıartlanna 
tvfikan noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek limndır. 

t ~ - Tqradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mektepçe 
~vıye edilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin 
~cektir. 

9 - Faz.la tafsillt istiyenler Büyükdere 70 No. ya telefon edebilirler. 

........ -.-... Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münür Paşa konağında -----• 

Leyli ve H • L• J • Kız ve 
~ . nehari ayrıye ıse en erkek 
heya., .ılk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısıınlardadır. Talim 
ba tb en ınaruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca tedrisata ilk sınıflardan 
ıuet~nı~. Leyli talebenin bil~as~a gıda ve sıhha~e azami dikkat ve i~timam ~lunm~ktad~. Tal~~e 

ebın hususi otomobillenle mektebe gehr ve akşam evlenne aynı vesaıtle gonderilir. 
~-11111.ı.-;;;_;;.;;;~;; Kayıt muamelesi başlamışbr. ---------..... 

6 - Babaeskiden tuzsuz Mehmet ağa diyor ki : 
Hanomak traktörleri için geçen sene verilen emirle gıinde 

(12) döntlm işliyormuş gibi petrol verilmiye bqlandı. Halbuki 
bir günde daha fazla yer işliyen tarktörlere ( 8 ) d6nüm 
llıerinden petrol veriliyordu. Niçin? 

1 - Krediye muhtaç çiftçiye verilen el çapalaıı (11) liraya 
aatılmıfbr. Ayni vasıftaki çapalar dışarda (7) liraya Atılıyor. 
Bu da bir himay şekli midir? 

8 - Sarmısakh çıftJiğinin kıymeti (300) bin lira iken (20) 
bin liraya istimlik edilmiştir. Hazineye iyilik yapmak için mi? 

9 - Şeker şirketinin kiraladığı Bedir çiftliğinin merasından 
köylünün istifade ettirilmemesi, köylüyü sıyanet için midir? 

10- Tarakt<!r tecrübelerini yapan heyetlerden jüri heyetinin 
reisi her zaman iş başında değildir. Faal heyet, İktısat Vekaleti 
erkanındandır. Hepsini namuslu biliriz. Fakat böyle bir vaziyette 
tecrübelerin neticesini emniyetle karşılamak mümkün nasıl olur? 

J 1 - (19'l6) senesinde, piyasaya sevkedilen şekerler kim
lere verilmiştir? 

12 - ( 1928) senesinde Al pullu fabrikası emrine ( 1 ) milyon 
lira nereden ve kimin emrile verilmiştir. Şeker inhis:ırının o 
zamanki hesaplarım bugün lepıiz bir surette vermek müm
kün müdür? 

13 - Pancar zeriyabnm köylüye refah getirdiği iddiaainı 
hangi ciddi adam kabul edebilir? Teslim ve tesellüm şeklin
den tegafül mü ediliyor? 

İlah ... İşte şimdiye kadar yazılan şeylerden çıkan sualle
rin kısa bir hulasası. 

Bir Amele Derneği Lağvedildi 
[ Bat tarafı 1 inci Nyfada ] J Juklannı kabul etmemiş tahliye 

. . . . . . edilmişlerdir. Fakat vaziyet te 
deı:nek ~a~bı umum~sınm be- sürüncemeli bir halde kalmışbr. 
ledıye ı:eısı bulundugu zaman- İktısat vekaletince Deniz 
lar vilayetçe görülen lüzum ü- işçileri derneğinin Jiğvi üzerine 
ze.?ne .belediye.. ~ir . mülki~~ demek heyeti ahiren bir içtima 
müfettşı, denız ışçilen demegı ştır V b .,.... d 
b. vil" 1. "d. yapını . e u ı"Lıma a 
ızzat ayet po ıs mu iırü "D · · ·ı · d -· k·"tib' 

tarafından tefti, t tk'k _ emz ışçı erı emegı,, a ı 
Y ve e ı e . . k d l 

dilmiştir. Belediye işlerinde umuınısı ve ar a aş arımn a-
görülen ve 0 zaman İstanbul çıkta k~~ıklan müddet zar
matbuabna kadar aksedc:n fında bınken maaşlarımn tes
bazı yolsuzluklar, deniz işçileri viyesi kararlaşbrılmıştır. 
derneğinde teşebbüs derecesi- Bugün öğrendiğime göre 
ne' geçen ( 17000) liralık bir amele birliği mes'ul muhasibi 
suiistimalden dolayı katibi Cevdet B. yolsuz olan bu 
umumi ve belediye reisinin karara itirazla mes'ul muhasip 
iki arkadaşile birlikte tevkif sıfatile parayı vermiyecek ve 
ve hapislerini intaç etmiştir. keyfiyet İkbsat vekiletinden 

Fakat Şurayı devlet memur- sorulacaktır. Ahmet 

Tayyare Piyankosu 
YEVMiYE 

ZENGİN 
5 KURUŞ VEREREK 

OLMAK iSTERSENiZ : 

TAYYARE PİYANKOSU BiLETİNİ ALiNiZ 

k~~ro~1 11 Eylül 1930 dadır ... 

BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRADIR 

VE 

FIRKASI 
TÜRK MİLLETi 

MÜELLİFİ: SALiH iZZET 

Fethi Beyin fırkaaır.ın teıekkülündeki maksada ve ismet Pş, bükü
metine dair. 

Vahan M. Koçyan 
NEVi MAHRUKAT DEPOSU 

Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve maden 

• 

Kıhç Ali paşa Çıracı sokağı 
Tophane: N. 22 - 30 Tel. Beyoğlu 1751 

Kız ve erkek - Leyli ve nehari 

Merkez acentem: Galata köp
rü batında Beyoğlu 2362. Şube 
acenteai: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. f.t. 2740 

lskenderiye sürat 
postası 

( IZM1R ) vapuru 5 Ey
lül cuma 13 te Galata 
nhbmmdan kalkarak cu-
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşama İmıir' den kalkarak 
pazartesi lskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak İzmir'e 
uğnyarak lstanbul' a gele
cektir. 

Mersin sürat postası 
( Konya ) vapuru 3 Ey

lül çar ş a m b a 11 de 
Galata Rıhbmından kal
karak Çanakkale , İzmir , 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alaiye, Mersin'e 
gidecek ve dönüşte T aşucu, 
Anamur, AJiiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz. 
mire uğnyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalmz yol
cu verilir yolcu alınır. 

T ra.bzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) Vapuru 4 Ey
lül perşembe akşamı Ga
lata nhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek ve döniişte Pa
zar iakelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon, Polatharıe: 
Gireson, Ordu, Fatsa, Sam
sun, Sinop, lnebolu'ya uğrı
yarak gelecektir. 

Seyrisefain idaresinden: 
6 Eylül 930 Kadınlara 
1 ,, ,, Erkeklere 

... Türkiye Seyrisefain ida
resi mütekaidin, eytam ve 
eramilinin Ağustos 930 ma
aşlan balada muharrer gün
lerde varilecektir. 

6 eylül cumartesinden iti
baren Bandırma ve Karabi
ga postalan idare nhbmın
dan saat 18 de kalkacak
lardır. 

Havuzlar içindeki lokanta , 
bir sene için kiraya verile
cektir. Son ihalesi 8 eylül 
930 tarihinde , ıoılacaktır. 
isteyenler o gün saat 16 da 
levazım müdürlüğüne gel
meleri. 

Yelkenci Vapurları 
f (aradelliz Postası 

V a t a n ;ac;ıın 
Çarşamba 

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

Tafsilat ıçin Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul J 5 J 5 

ikinci icra memurhıiundan - Bir 
borçtan dol•)'I mahcuz bir top lnrillı 
l'abardin kumatının lldncJ artırmuı 
S - 9 - 930 tarihine mOaalf çarşamba 
gilnü euat lldden itibaren sandal bed~ 
tenhule açık artınne ile utılacağmdan 
talip olanlanın 930 ·1815 doıya numara
ıile mahallinde memurine müracaatlan 
illin olunur. 

isti ki il Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur 

Muhasip aranıyor 

Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teşkilat 
dahilinde idare edilmektedir 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Şe'hzadebaşı Polis merkezi arkasında 
Telefon: lstanbul 2534 

Bir vapur idaresinin muhase
hetıini tutmıya, icabında liman ve 
gümrüklerde vapur evrakı seferi
yelcrinin ihzrınna mukt~dir bir 
Tüıl• genci aranıyor. Fransır.ca 
bilenler tercih olunur. Talip olan
lar Galatada Kara Mustafa soka
ğı:ıda Bosfor han 12-13 numara
lara müracaat etsinler. 

ı 



8 Sayfa 

Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mllia:yed• Muhemmen biru Merhımabn clna ve nev'i Borçhınua iaml 
bedeli L. kıymeti Ura No. lle meVk.l ve müştemllab 

2005 11740 1260 Kasımpaşa'da Çatmamesçit ma
hallesinde Cesriatik ve Küçük
hamam sokağında eski 2-1 ili 
11-9-9 mükerrer 9 mükerres ve 
yeni 3-1 ili 5-7 ili 13 numaralı 
üçyüz altmış ~m arsa üzerinde 
erkeklerin soyunma mahallini 
.-e iki yüz arşın arsa üzerinde 
kadınlann soyunma mahalli ve 
beş yüz arşın' arsa üzerinde her 
iki tarafın sıcaklık mahallini 
sıcak ve soğuk hazneyi erkeklerin 
kısmı kapısının iki tarafında 
bodrum şeklinde iki dükkanı 
ve iki yüz OD arşın arsa üzerinde 
kagir üç katta oD iki odalı ve 
albnda iki dükkanı ve iki sofa 
harap 1 mutfak 1 toprak avlu 
1 büyük odunluk 1 kuyu ve 
birinci kabn bölmeleri kagir 
iklıici ve üçüncü katın döşeme· 
leri ve merdivenleri ahşap bir 
hanı ve beş yüz on arşın bah
çeyi havi 1 hamamm otuz iki 
hisse itibarile on yedi hi.ssesile 
derunüne cari bir buçuk masura 
mai lezizin on ikişer hisse itibari-
le üçer hissesi Ayşe Şaziye ve Hobter Ha
nımlarla Hayrünnas ve Hadimünnas B. ler 

345 642 964 Balatta Kesmekayada Hamami· 
muhittin mahallesinde Kilise 
caddesinde eski 1, l mükerrer 
ve yeni 3, 5 No.lı yüz otuz ar· 
tın arsa üzerinde kargir birer 
buçuk katta biri iki oda bir 
kömürlük bir ev allı bir ocak 
diğeri dört oda bir kömürlük 
harap bir mutfak ve otuz sekiz 
arşın bahçeyi havi harap 2 iki 
hanenin tamamı. Mehmet Ali 8. 

10955 26610 3172 Galatada Kemankeş Kara Mus
tafapqa mahallesinde Gümrük 
Ye Tulumba sokağında eski ila 
12, 35, 35 mükerrer 35 müker
rer ve yeni 33 ili 39, 4 ili 14 
No.lı alb yüz arşın arsa üzerin· 
kirgir iki katta üstünde 22 oda
yı ve albnda on dükkanı ve 
yüz otuz arşın bahçeyi havi 
Adahanı namile maruf bir ha
nın tevsii intikalli rubu hisse
aile bili tevsi rubu hissesi. 

Memduha ve Atiye Hanımlar 

155 1200 3332 Fatih'te Cumartesipazarında Ho
caüveys mahallesinde Külhan 
aokağında eski 8 ve yeni 25 nu· 
maralı yüz arşın arsa üzerinde 
kirgir iki katta beş oda bir so· 
fa bir mutfak bir malta ev alb 1 

ve ev albnda kuyuyu havi harici 
sıvasız bir hanenin tamamı Emine H. 

340 1191 3693 Beyoğlu'nda Feriköy birinci kı
sım mahallesinde Büyükyeni so
kakta eski 35 mükerrer ve yeni 
58 numaralı seksen arşın arsa 
üz~rinde ahşap iki katta üç oda 
bir sofa bir avlu bir mutfak bir 
ıahniş bodrum katında dükkan 
gibi müstamel bodrum ve kırk 
arşın arsa üzerinde bir oda bir 
mutfak ve bahçede bir kuyu ve 
altmış bir arşm behçeyi havi 
hariç ve dahili yağlı boyalı bir 
hanenin tamamı Ahmet ağa 

879 2816 .t021 Kadıköyünde Osmanağa ma· 
hallesinde Vişne sokağında eski 
122 mükerrer ve yeni 27 numa
ralı yüz arşın arsa üzerinde ah
ıa p üç. katta biri sandık odası 
olmak üzere sekiz oda bir mer· 
di-ven başı bir taşlık bir balkon 
bir sarnıç ve kırk dört arşın 
arsa üzerinde ahşap bir katta 
odun ve kömürlük ve elli alb 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Nedime H. 

219 1334 4087 Koca Mustafapaşada AAratpazan 
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin 
mahallesinde Küçüklanga cadde· 
sinde eski 141, 146, 148ve yenil 52, 
l 52-1 numaralı yetmiş yedi ar· 
tın arsa il!erinde ahşap iki bu
çuk katta biri kiler fgibi olmak 
(il-ere dört oda bir ufak sofa 

249 498 

1010 2250 

1038 

385 931 

30710 84815 

3530 15735 

625 2934 

SON POSTA 
1 

başı odun ve kömtirlük bir 
mutfak bir cihannüma bir kuyu 
ve albnda bir dükkanı ve yiil 
yirmi sekiz a111n bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. 

16195 Samatyada Beyazıtcedit mahaUe-
sinde Samatya caddesindo 
165 mükerrer ve yeni 209 N. lı 
84 arşın arsa üzerinde k&rıı'ir 2 
buçuk katta 3 oda 1 taşlık 1 
sofa 1 mutfak ve 24 arşın bah-
çeyi havi bir hanenin ıamamı Bodosaki Ef. 

16636 Lalelide Mimarkemalettin mahal· 
lesinde Lileli tramvay crddesin
de eski 84, 50, 52 ve yeni 56, 
58, 60, 62 No. 170 arşın arsa 
üzerinde kirgir 3 buçuk katta 
biri 4 oda biri ufak olmak üze• 
re 2 sofa 1 mutfak J taşlık 1 
cihannüma bir gusulhane diğeri 
biri tıandık odası olmak üzere 5 
oda 1 ufak sofa 1 kiler 1 taş· 

"' lık ve 1 ocağı ve iki dükkinı 
havi 2 hanenin tamamı Nahit ve 

Bedrettin B.ler. 
17689 Emirgcin'da Muvakkithane cad-

desinde eski 44 mükerrer 46 vo 
yeni" 38, 40 numaralı 38 numa-
ralısı kırk beş arşın arsa üze
rinde kirgir iki katta bir oda 
bir taşlık ve elli arşın arsayı ve 
kırk arşın üzerinde iki katta bir 
oda bir taşlık ve elli dokuz ar
şın arsayı havi iki dükkanın ta· 
mamı Fatma Hadiye H. 

179'29 Sarıyer.' de eski Kudretullah Ef: 
ve yeni Türbe sokağında eski 
1 O 12 ve yeni 68, 70 numarali 
yüz sekiz arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta alb oda üç sofa 
ve yirmi iki arşın arsa üzerinde 
bir mutfak ve iki yüz yirmi ar· 
şın bahçeyi havi eskice hır ha
nenin tamamı 

Hasan Tahsin B. Nudiye ve Saniha H.lar 

18427 Beşiktaşta Cihannüma ma~alle-
sinde Yalı sokağında eskı 24 
mükerrer 39, 4 t, 43 ve yeni 8-1, 
27' rn, 2 ı numaralı bin yüz 
seksen yedi arşın arsa üzerinde 
kargir beş katta ve her kabnda 
birer büyik salonu ve üçüncü ve 
dördüncü qve beşinci katlarında 
birer odayı ve üç yüz üç arşın 
arsa üzerinde ahşap bir katlı 
depoyu ve yüz altmış üç arşından 
ibaret nhtım mcthallini havi kar-
gir antre,ı>,o ve yazıhanenin 
tamamı. · Evde Ef. 

1·9524 Beyoğlunda F eriköy ikinci kısım 
mahalles~e Kır sokağında eski 
3, 3 mükerrer ve yeni 41 numa· 
ralı iki yüz otuz sekiz arşın arsa 
üzerinde maaçatı ıkagir alb katta 
bir ufak oda kiler ve biri hamam 
odası olmak üzere on alb oda 
bir salon iki ufak olmak üzere 
üç sofa bir mutfak bir hamam 
ve dört yüz otuz iki arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

Cinan H. Alp ve Mehmet Cilasin BJer 
20100 Beşiktaşta Sinanpaşayı cedit na-

midiğer Kılınç Ali paşa mahal-
lesinde Mesçit sokağında eski 26 
yeni 46, 48 numaralı dört yüz 
seksen arşın arsa üzerinde kar
gir iki buçuk katta on üç oda 
iki salon bir ınutf ak bir kuyu ve 
yüz otuz beş arşın arsa üzerinde 
kargir bir katta üç odalı harap 
selamlık dairesi seksen arşın arsa 
üzerinde eski ahır ve odasını 
ve yüz kırk beş arşın bahçeyi 

Eylül 

. Kayıt ve kabul 
Ali ticaret mektebi müdürlüğünden: 

l - Kayıt ve kabul muamelesi ı Eylül 930 pazartesi günü 
bqlıyacak ve 30 eylül 930 salı günü akşamına kadu devam 
edecektir. 

2-Kayıt ve kabul için her gün sabahlan saat10dan alqamlan 
saat 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaat edilecekta 

3 - Mektebin Ulômu iliyei 
ticariye kısmına: 

A) Tam devreli liseleri ikmal etmiş hanım ve Ef. ler. 
B) Darülfünun fakültelerile ili mekteplerden mezun 
olanlar veya nakil suretile gelenler . 
D) Liso ve ili mekteplerimiz derecesinde olduğu 
hükumetçe tasdik edilen ecnebi mekteplerden şaha· 
detn.ameli olanlar, bili imtihan kayıt ve kabul olu· 
nacaklardır. 

Ancak, ecnebi mekteplerdeiı mezun olanlarla mektebin bu 
kısmına muadil bulunan ecnebi ali ticaret mektepleri müda· 
vimlerinden mukabil devrelere naklen alınacak olanlar Türk• 
çeden imtihan edilecektir. 

4 - Mektebin yüksek ticaret 
kısmına 

A) Liselerin birinci devrelerini ikmal eden Hanım 
ve efendiler. . 
B) Orta mektepleri bitiren hanım ve efendiler. 
C) Orta ticaret mekteplerile, dörder senelik ilk 
Ticaret mekteblerine muadil ·olduğu tastik ecHJen 
ihtisas ve meslek mekteplerinden mezun bulunanlar. 
Ç) Bu derecede olduklan bükumetÇe tasdik edilmiş 
ecnebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar ( bu 
gibilerin Türk dilinden imtihan ge~irmeleri şarttır) 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 
bu mekte,,Ieri ikmal ederek şahadetname almış olanlar bila 
imtihan Yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve Yüksek tica· 
retin ikinci sınıfında tedris edilen deslerin tamamından imtihan 
olmak şartile üçüncü sınıfına kabul edilirlet. Bu mekteplerin 
üçüncü sınıflarından naklen gelecek talebe imtihansız Yüksek 
ticaretin birinci sınıfına alınacaklardır. 

6 -Mektebin ORTA TİCARET 
Kısmına: 

A) Liselerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci 
sınıfı bitirmiş olanlar. 
B) Orta mekteplerde altıncı ve yedinci amıf tahsilini 
görmüş olanlar. 
C) Tam devreli ilk mekt~plerden phabetname almlf 
bulunanlar. 
Ç) Bu derecelerde olduğu tasdik edilmiş ecnebi 
mekteplerden mezun bulunanlar (Bu gibiler Türkçeden 
imtihan edilerek kabul olunurlar) bili imtihan kayıt 
ve kabul edileceklerdir. 

Ancak orta ticaret kısmana alınacak talebe miktarı tahdit 
edildiğinden müracaat yetmişten fazla zuhur ederse 25 Eylül 
tarihinde kayıt muemelesi kesilecek ve aralannda müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. Müsabaka imtiham şeraiti mektep 
divanhanesinde ilan edilmiştir. 

Diğer şartlar 
1 - Her üç kısma müracaat edenler, mektep kitipliğin· 

den alacakları matbu beyannameyi dolduracaklardır. 
2 - Mektep müdürlüğüne bir istida ile müracaat edecek-

lerdir. İstidaya atideki vesaik merbut bulunacakbr. 
A) Okudukları mektebin şahadetnameleri veya şa
hadename mahiyetinde kendilerine verilen tasdik
nameler veya nakil ilmühaberi. 
B) Hüviyet cüzdanı 
P) Tasdikli sıhhat raporu 
C) Aşı varakası, Ç) zabıtaca musaddak hüsn~hal 
varakası 

D) Üç adet fotograf. 

1100 4000 

ve derunüne cari nısıf masura 
mai lezizi havi bir konağın 
yirmi hisse itibarile sekiz hissesi. 
Ahmet Şemsettin B. ve Hatice Necmiye H. 

18260 Erenköyünde eski Bostancı ve 
yeni Kozyatağı mahallesinde eski 
Köprübaşı ve yeni Arifpaşa so
kağında eski 10, 13, 29, 33 mak· 

1 
Gümrükler Umum müdürlüğünden: 

1 kaput yaptırılacaktır. 

lüp ve yeni 27, 27 numaralı yüz 
kırk sekiz arşın arsa üzerinde 
iki kah ahşap bir katı kirgir 
olmak üzere dokuz oda iki sofa 
ve elli arşın arsa üzerindn bir 
mutfak, liir oda ve dokuz yüz 
seksen dokuz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Mehmet Ağa 1 

Yukanda cins ve nevile mevki ve müştemilata yazılı emlik 1 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 Ey
lül 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat ikiden itibaren 

~ 

müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) geçtiği 
takdirde kat'i kararlaının çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkur günde saat 4 de kadar sandık idaresine 1 

müracaat eylemeleri saat dörtten sonra vuku bulacak müra
caatların kabul edilmiyeceği ve mezkfır emlake evvelce talip 
olanlann kat'i karar esnasında hazır bulnmadıkları ve başka 

1 t~~- ~uhur •• e~ledifi. ~akd~~e ewe.~ taliplerin müzay~deden 

1 - Gümrük muhafaza memurlan için 800-900 kaput yap
tırılması kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Gümrü~ 
ler umum müdürlüğü levazım müdürlüğünden, İstanbulda Güm
rük levazım anbarından alınacakbr. 

3 - Münakasa: lstanbulda Gümrük Başmüdürlüğü binasııt"' 
da Gümrükler umum , müdürlüğü satın alma komisyonu tara
fından yapılacakbr. 

4 - Münakasa 20 eylill 930 tarihine rasUıyan cumarteti 
günü saat 14 dedir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki kükümler dairesinde 
gün ve saatinden evvel İstanbul'da komisyona verilecektir. 

6 - Münak_asaya girecekler, Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduğunu gösterir vesika gösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin %7,5 u olan 1553 
liralık teminatlarile belli saatten evvel komisyona gelmeleri· 

8 - Kumaş ve kaput örneği İstanbul' da Gümrükler uıııuJ1J 
müdürlüğü Levazım ambarındadır. İstekliler orada görebilirler· 

9 - Belli olan saatte tutulması mutat olan zabıt varak•"' 
sının tanziminden ıonra hiçbir teklif k!'bul edilmez; ___, 

==== :=::: 

Me!t'ul mftdür: Selim RattP 
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