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---- ek~ devam etmektedir. Dün de tçın una aıt azır ar a an acaa Kll"iUUWI cu" 

lilerle l'öriiftülc. Bu fikirleri nak- • l L - . . • • • lediyonız: bir toplaııb yapılııuş, balık- Tıuiulanların T l • _ı 'lf.l.ual- uataretlenmcktcdir. Dün bu IJ11%1 ziyarete gelmesinın 
Muhi B m-ı..-1. Kar- çıbk hakkında görüşülmüştür. .l Ç erzn ae 1 Vl ı mesele etrafında. fırkada top- kuvvetle Dl11htcmel olduğunu 

taltcpe, ~) • ~ .. ay. Balıkçıhk mütehassısı Mösyö l ı· m le r De Va r dl r lanıp görüşülmüştür. y anndan söylemiştir. 
- Fethi beyin ismet pqa- ( Veberman ) m yanına on itibaren de intihap heyetleri Irak sefiri Rauf B. lrakın 

ya erdiği cevaplar: bir iş, Türk genci talebe olarak ve- seç.ilecektir. Tahran sefirliğine tayiıı cdil-
b"r hayat, bir devlet adamı- rilecektir. Bu talebelerin her Haber verildiğine göre Is- ' günü sehrimizde, Ankarada ve intihabata iştirak edecekle- miştir. Yerine Naci Şevket B· 
nın sbzleridir, inhisarlar bizde i birine ayda ( 100) lira ücret tanbul zabıtası bir müddetten- ! Zonguldakta tevkıf olunmuş- rin cetvelleri ayın yirmisinde gelecektir. 
gayri tabüdir ve varidat temi- verilecek, içlerinde çalışkan- beri memlekette tahrikat ya- lardır. Bunların adedi otuza verilecektir. Reylerin ablması PARAMIZIN K 1YMET1N1 
ni gayesile tesis edilmişlerdir. lıklarile kendilerini gösteren- pan mühim bir komünist şe- baliğ olmaktadır. birinci teşrinin beşinde başlı- SABİTLEŞTİREBiLiR MfylZ 
Bunlar W:erinde bir takım fu- ler Avrupa ve Amerika'ya bekesi peşinde idi. Bu şebe- Elde edilen.ve~e v! men- yacak, bir hafta devam ede- Ankara 2 - ParamııtJl 

gönderilecektir. ke geniş mikyaslar üzerinde su~l~n~ vdi~zıyetine gore, bu cek, iştirak etmesi lizım ge- kıymetini filen tubnak için 
zuli masraflar da yapdmışbr. 
Modern devletin ikhsadileştiril
diği hakkında sözlere iştirak 
ederim. 

Devlet, hayab tahrik eden 
ve ören unsurlardan hariç bir 
şey değildir, esasen... Siyasette 
daima muvaffak olmak için 
ilimden ve realiteden çıkan 
usullerden ayrılmamalıdır. Ali 
Fethi beyi cevaplarile şeni
yetçi görüyorum, iyidir. .. 

Rebii Karatekin B. (Ana
doluhisan, Yenimahalle) 

Şimendifer iyidir; bunun 
i il:ğini tahakuk ettirmek için 
ml hlel f yollar vardır; bu yol
lan burada söyliyecek değilim. 
Şu kadar ki şimendiferleri yap
mak için konulan tahsisatın 

yalnız bir nesle yükletilmesin
de isabet yoktur. Vergilerimiz 
ve tahsil usulleri halkın içinde 
bulunduğu şerait iyiden tetkik 
edilerek tayin edilmemiştir. 

Memleketimizde maliyeci ol
madığına ben de kaniim. Ali 
Fethi B. in noktai nazanna 
birçok noktalarda iştirak et
mekteyim. 

* lsmail Hakkı Bey ( Taşçı-
larda şeker tüccan ) 

- Siyasi işlere karışmam; 

ancak inhisarlann memlekete 
faydası olmadığ kanaatindeyim. 
Ve bunların yüzünden memle
ketin zarar gördüğü de qi
kirchr. 

* Osman B. (Ulumu aliyei ti-
cariye mektebi mezunlarından) 

Fethi B.: 
- Evveli varidab göz önün

de bulundurmalı; masraf ona 
göre yapılmalıdır, diyor; ben 
bu fikirde değilim; masraf 
men balan önceden tayin 
ve takdir edilmeli? Varidat 
bu masraftan temin edecek 
miktarda tahsil edilmelidir. 

lnhisarlara geline: İnhisar
lar bugün için belkı mali bir 
zarurettir. Ancak bunlar istih
sal ve tedavüle mani olmıya-

Şarktan Buğday 
Geliyor 

Şark vilayetlerimizden bil
hassa (Iğdır) dan Rusya şi~ 
mendiferlerile Batuma; oradan 
da lstanbula buğday gelmek
tedir. Bu vaziyet karşısında 
buğday ve ekmek fiatlannın 
biraz daha düşeceği muhak
kaktır . 

çalı . şe e e sım ye kadar ele ge- lenlerin yandan bir fazlası rey- teşekkül eden heyet, bugüD 
. şmıya ve memleketin muh- çirilen komünist teşekkülleri- lerini atmışlarsa sandıklar kal-

t lif tabaka} k 1 
öğleden evd Başvekilin 'le 

e an arasına o nin en mühimi addolunabilir. d I k N" z b ırı aca tır. ısap bulunmaz- öğleden sonra Hasan (Tralr 
salarak propaganda ve tahrik a ıta çok uyanık davranmış sa o mıntaka sandıgw ı bı"r hafta B 
--L-•---- b ı k · d k f zon) • in riyaseilerinde top-:sauaıanw mütemadiyen geniş- ve un arı va tin e tev i daha bırakılacakbr. 
letmiye ugr-su:makta idi. etmek suretile cidden muvaf- lanarak tetkikabna devııoı 

-... Netice gene ayni olursa san- tf 
içlerinde bazı muallimler, fakiyet göstermiştir. dıklar kaldınlacaktır. Şeh"ır e ı. 

M k f b k · ı d Heyet, tavsiye edecegı" · ted-
talebe haH-a 17 yaşında hır· ev u şe c enın ev eriıı e el' · · .k. 

"l.Af 
1 

· d b 
1 

me ısının 1 ınci teşrinin ilk birleri havi hükümete vereceği 
kız talebe, Hariciye Vekaleti- ve üzer erın e u unan gi71i haf tasında toplanması bekleni-

kal 
evrak cürümlerini tamamen raporunu bitirmiş gibidir. 

nin orifercisi gı"bi mesai lebilir. İlk ruznameyi vali ha- H t, · eli k d tesbit eder mahiyettedir. eye şım ye a ar alınaJJ 
saatleri haricinde her oda- zırlıyncakbl'. t db" 1 • af k Bunlann yeni hürriyet ve e ır en muv ı görmüş 11e 
ya gınp çalışan bazı iş- muhalefet havasından istifade Halk fırkası intihaptan iki yeni alınacak tedbirlerin esaS"' 
çiler de bulunan şebeke efra- vehmine düştükleri, bu evrak gün evel namzetlerini ilin larım tesbit ebniştir. 

H 1rs 1zI 1 k I ar.. c1ı, alman tertibat ile pazar ve vesaikten anlaşılmaktadır. edecektir. İngiliz lirasının 1030-1()35 
arasında balundurulması m\J"' 

vaf ık görülmüştür . Piyasay• 
fazla kambiyo arzolunduğu bil 
zamanda, hükumet bir senelik 
İngiliz lirası ihtiyacını temİO 
ettihi gibi alınacak tedabit 
arasında şimdiye kadar isterliO 
borcu olanların borçlarını Tür" 
lirasile ödemeleri gibi takyİ' 
datın kaldırılması, şirketleriO 
isterlin ihtiyaçlarını daha gc~ 

Son (24) Saatin 
Hırsızlıkları: 

1 - Avni Efendi namında 
birisi Y enicamide yere elbise
lerini bırakmış, bunları alıp 
kaçan sabıkalı Hüseyin ve 
Sadettin yakalanmışlardır. 

2 - Ahmet Ef. isminde 
Sirkeci' de Şeref otelinde bu
lunan bir müşterinin yasbğı 
albndan (75) lirası çalınmıştır. 

Orada bulunan Nasuhi is
minde birinden şüphe edil
mektedir. 

3 - Gene afni otelde mi-
safir Süleyman efendinin yas
bğı altından da cüzdanı ve 
24 lirası çalınmıştır. 

4 - Sabıkalı Artin, Pan
galbda Cedidiye sokağında 
oturan Madam Eleni'nin iki 
elmas taşlı yüzüğünü, iki gü
müş kaşığını, bir takım çama
pnw çalmış, kaçarken yaka
lanmıştır. 

5 - Kunıçeşme'de Kır cad
desinde ( 2 ) numarada oturan 
tütüncü Yorgo Ef. nin evine 
hırsız girmiş, elli lirasını çal
mışbr. 

cak bir şekil almalıdırlar. 
Şimendifer için şunu söyli

yebilirim: Bizde ziraat henüz 
liyıkile i1*işaf etmemiştir. Ya
pılan şimendiferlerin uzun bir 
zamn ıçın zararla işliyeceği 

muhakkaktır. Şimendifer mal
zemelerinin ecnebi Memleket
lerinden mübayaası kambiyo 
istikrarını çok bozmuştur. 

Hizmet Gazetesi Halk 
· fırkasından Ayrıldı 

Do andırıcılıklar 
Son (24) Saatin 
Dolandırıcılıkları 

F eriköyünde oturan Ziyanın 
yüksek kaldırımdan geçerken 
340 lirası dolandırılmıştır. Do-

f Baş tarafı 1 inci sayfada ] 

için gece geç vakte kadar ~ş
mışbr. Cevap bu dakikada tama
men bitmiş bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Retbi 
B. bu cevabında histen ziya e 
manbğa istinat etmekte, gör
düğü hataları göstermekte ve 
fırkası intihabatta galebe ede
rek iktidar mevkiine geçecek 

olursa yapacağı şeyleri saymak
tadır. 

OCAK MERKEZ HEYETİ 
HAZIRDIR 

Serbest Cümhuriyet fırka
sının ocak heyetine sabık icra 
reisi Refik B. reis, Orhan 
Mithat B. reis vekili Ye katibi 
umumi intihap edilmişlerdir. 
Merkez ocak heyeti bugün de 
toplanarak mahalle teşkilab 
üzerinde meşgul olacaktır. 

BELEDiYE NAMZETLERi 
HAZIRDIR 

Serbest Cümhuriyet hrkası 

Belediye intihabında göste
receği namzetleri tesbit etmiştir. 
Fakat bu namzetlerin belediye 
meclisini terkip edecek azanın 
adedine muadil olması ile 
bir misli fazla olması ara
sında mütereddittir. 

Fazla namzet gösterildiği 
takdirde halka fazla serbesti 

verilmesi gibi mühim faydanın 
mevcut olmasına mukabiJ bir 
de reylerin dağılması mahzuru 
vardır. Bu nokta bugün tesbit 
edilecektir. 

landıran belli değildir. 
ı - Halaskar Gazi cadde

sinde (7) numarada tayyare 
bileti bayii Lüsiyen efendiden 
bilet almak için elli lira boz

Fırkanın gösterdiği namzet- duran bir şahıs on dört lira-
ler arasında sübık Şehremini 
Cemil paşa, eczacı Hüseyin smı dolandırmıştır. 
Hüsnü, sabık darülfünun emi- 3 - ~ehreminindc Ahme
ni İsmail Hakkı, sabık Antal- din kab\•esinde oturan inekçi 
ya meb'usu Murat, avukat Nazımın, Sahpazannda dolaşır
Sadi, mimar Alaattin beyler ken 35 lirası dolandırılmıştır. 
vardır. İzin Alan Maarifçiler 

mikyasta temin etmeleri gibi 
bazı tedbirler vardır. LüzurfJ 
görülürse, bu yeni tedbirlctı 

dördüncü bir kararname ha' 
]inde tesbit edilecektir. 

[ Üünücü aayıfamazdaki tel rrıf 
haberlerinide okuyunuz. J 
* Baş Vekil - Bir maı>İ FIRKA MERKEZİ TASINIYOR 1 • stanbul Asarıatika ve mü-

Fırka merkezi yarın Kal- zeler Katip ve muhasebecisi zuhur etmezse bugün An rl" 
mis apartımanına taşmacaktır. Şefik, Gelenbevi orta mektebi dan hareket ederek yarın şdı" 
F af..at ocak heyeti muvakkat türkçc muaJlimi Necip Bey- rimize gelecektir. 
bir müddet için Naz1r handa lerle K-ındilli orta metebi 
kalacaktır. müdür muavini Fatma H. bi- * lzmirde Tütün Pigasas• 

FIRKA GAZETESİ ÇIKACAK rer ay; Budapeştede inikat - İnhisar miidürünün söf 
Serbest fırkaıun, fikirlerini edecek olan (12) inci beynd- lediğine göre yükselmektedit• 

neşretmek üzere bir gazete milel mimarlar konferansına Alıcı iştahlıdır. Çifçiııin yüıil 
çık_:ırınayı karar albna aldığı iştirak etmek üzere İstanbul gülmektedir. 
dogrudur. Fa.kat bu gazetenin asarıatika mimarı Madt Beyle; "' Ankara istasyonu __., 
hangi tarihte, nerede ve ne tedavi içi:ı Bursa kız muallim "'T" 
şekilde çıkacağı hakkında ve- mektebi Türkçe muallimi Ha- Gflıişletilecektir. Ameliyat bıl 
rilen haberler yanlıştır. Mese- mide H.a Maarif vekaletince ay başlıyacak iki sen~ süre' 
le. son şeklini Fethi Beyin İz- ikişer ay mezuniyet verilmiştir. cektir. 
mirden avdetinden alacaktır. w: D h ·z · Vı k"l • ou"'tı • J ..,- a ı ıge e 1 ı -

Bir Sarhoşun Yapbkları iki M eb, us Daha Ankarada vekil arkadaşlarile 
• Gece saat 23 de manav Devlet şurası azasına ve bat' 
M h 

Biga meb'u u Samih Rifat b ~' t 
e met sarhoş olarak Fındık- ve istanbul meb'usu Akçora me us1ara hususi bir ziyaıe 

lıda Mustafa efendinin kahve- oğlu Yusuf beylerin yeni fıka- vermiştir. 
sine gitmiş cam ve çerçeveyi ya intisap ettikleri scylenınek- * lzmirde - Polis HüsııU 
kırmıya başlamış, müdahale tedir. Fakat mu~mele bitmedi- Ef. traın~ ym altında kalarıJ' 
eden memurlara hakaret et- ğindcn i'lihak henüz resmiyet tehlikeli bir surtte yarda1'' 
miş ve yakalanmı«hr. kesbehnemiştir. mışbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola B. 

1 - Hnsan B. - 017 •• Şu Yalova banyolarma 
ben de nihayet girdim. Banyo değil, cennette 
havuz. 

2 - Hasan B. - Bir bardak ta şu Radyo ak
tiviteli sudan içelim, bakahm. Yahu zemzem misin 
kevser misin be mübarek ? 

3 - Hasan B. - O ne yahu ? Vay canına-. 
Adeta ötem berim şişmiye başladı. Elim, aya~ım 

büyüyor, şişmanlıyorum. 

• 

.... ,11 " 4 - Ha s dn B. - O u ? Hem şiş ı nl dım, '""" ıiJı• 
b1.1} ura büyüdu. Ne tılsı h su bu böyle ? insanı be~/ii11" 
rtcltıyor, hem ense yapbrıyor, b de kadmlıı " 
giiı: 1 österiyor. Hadi hayırlısı. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Her gün 
1 Son Posta'nm Resimli Makalesi: • Şikagette Haklı Mı? * 

Kanunun
Bu Memlekette 
Manası Yok Mu ? .. 

M. ZEKERİYA 
Çamlıca kız orta mektebin

de muallim bir karde;iın var
dır. Dün akşam geç vakit 
heyecan ve telaş içinde beru 
g?rıniye geldi. Kapıdan girer 
gtrnıez: 

- Sormayın başıma geleni, 
ded· ı. 

- Hayrola, dedim, bi-
I 

kaza cı geçirdin? . 
- Bugün saat dörde doğ

ru evime iki polis bir de ta
harri memuru geldi. "Evinizi 
a~ıyacağız ve sizi müdirıyete 
gotürect:ğ"z." dediler. Ben da
b~ vaziyeti kavramadan içeri 
gırdiler. Odamı altüst ettiler, 
en ınal rem kağıtlarımı ka
rıştırıp okudular. Ve sonra 

1- Bazı kimıeler var• 
dır ki kendilerine yapılan 

muame'enin haksız.lığından 
.şikayet ederler. 

2- Fakat bu adam, al· 
le•İ onun mektebe 1rönderip 
okutmak i•tediti ıaman so
kaklarda •enerilik etmiftir • 

3 - Fena arkadqlarla 
temas yüzünden ah1ikı bo
zulmufbır. 

4 - Tembelliğ'i ve mis
kinliği yüzünden amirlerini 
kı:ıdırmıştu. l 

5- Bu adamın flklyete bak· 
kı var mıdır? Bu adam enell 

kendi mu'uliyclbı1 araau 
mccburlyetlnde deiiJ mldk? 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
t4buyurun. 11 dediler. 

- Elinizde bir tevkif mü· 
Zekkeresi, evimi taharri için 
llıczuniyet vesikanız var mıdır?,, 
dedim. Olmadığı cavabını 
Verdiler, fakat öyle emır 
aldıklarını söylediler. 
.s~at beşe doğru polis mü: 

?ırıyetine geldik. Orada benı 
lSticvap ettiler, ve "Doğru 
&öylemezsen sonra fena olur." 
fkeklinde tehdit edici bir lisan 

t•Uanmaktan da geri kalma
dılar 

isticvap neticesinde birşey 
olrnadığtnı aniaymca: 

- Bu akşam sizi burada 
1 

~ılcoyabilirdik, ama haydi 
gtdiniz de, bize bir ikamet 
kefoJetnamasi getiriniz,, emrile 
serbestimi iade ettiler. Sonra f g~endını ki bende komünist-
enn ne=Jrettiği bir mecmuanın 

Fevcut olduğunu zannetmiş
er .,, 

* Geçen gün Bergameden bir 
avukatın gönderdiği bir mek
tubu neşrctmiştik. 

Bu mektupta seksen yaşın
da ihliyl\l' bir köylünün baza 
jaııdarınrua.rdan ş;kayeti yazılı 
idi. İhtiyar köylü: 

"Benim ğüzel bir kız ba
bası bulnm:ıaktan, hali vaktı 
Yerinde bir adam olmaktan 
başka suçum yoklıır. Yalnız 
~övseier, sövselerdi başımın 

k
ara yansı der, gene ses çı
aımazdım. 
.. "Fakat bu yaştan sonra ırz 

~~Şmanlığına uğramak yüre
itrne dokundu:,, diyor ve acı 
•cı dert yanıyordu. 

* Bu iki misale bir jandarma 
tarafından ablan dayak neti
cesinde ölen katil Ömerin 
Vakasını; Poliste abldığı ak
~den sopa hikayelerini tle 
Üi\'e d b:ı:_:_: e e wnmuz. 

* l"I T qkilili Esasiye kanuounnun 
\16) ıncı maddesi sarihtir: 

"Kanun ile muayyen usul 
•e ahval haricinde kimsenin 
~eah kcnine girilemez ve üzeri 
a arri edilemez " 

.. kanunun tayin elf ği usul 
:hddei umumilik tarafından 
lil ani için tahriren emir ve

nıes;, kanunun tayin ett'ği 
-1t\'al de memleketin emnıyet 
he Selimetini ihlil eden ahval 
ii ul.unm:ısıdır. Yukarıda zikretti
b trıız taharri ve tevkif vakasındr. 
u iki şart ta yoktur. 

Bahrimuhit Bir 
Daha Geçildi 
Nevyork, 2 (A. A.) - Fran

sız tayyarecisi Kost ve Bellonte 
Amerika saatile ( 15, 15) te l 
Massacozetle Glosester ıeh
ri üzel'inde uçmuşlardır. Lind
berg ile zevcesı ve bir çok 
halk Fransız tayyaresini bek
lemektedirler. 

Son Posta - Massacozet 
Nevyork yakınındadır. 

Kost ve arkadaşı Bahri
muhiti geçmişler demektir. 

Ankara Belediye 
intihabı 

Ankara, 3 (Telefon) - An
kara belediye intihap encüme
ni yarın seçilecekt · · 

Birleşme 
B~lediye Ve İdari 
işler Yolunda 

Gidiyor 
lstanbul üç güdür yeni şe

kilde idare olunuyor. Bu yüz
den Vilayette ve Belediye da-
iresinde işler azalmışbr; halk 
doğrudan doğruya kaymakam
lıklara müracaat ederek işini 
görmektedir. 

Fatih kaymakamı dünden 
itibaren vazifesine l>aşlamışbr. 
Üskiıdar kaymakamı henüz 
gelmemiş, Kadıköy kayma.ka
mı da perşembe günü işe 
başlıyacakbr. Nahiye müdürleri 
kamilcn tayin edilmiştir. Yalnız 
nahiye ve kaymakamlıkların 
tıhrirat katiplikleri henüz 
münhaldir. 

Yeni Daireler 
Fatih dairei belediyesindeki 

harita dairesi ile, Şehremane
tindeki Heyeti fenniye, Emni
yet sandığı binasına taşina· 
caktır. 

Şimdiki Vilayet dairesinde 
bulunan encümeni vilayetle hu
susi muhasebe daireleri Türbe
deki Şehremaneti binasına 
nakledilecektir. 

fatih'teki belediye dairesine 
Fatih "kaymakamlığı yerleşe
cektir. Memurlar arasında şim
dilik tensikat yapılmıyacakbr. illi Gene teşkilatı Esasiye ka

y nu işkence, eziyet ve angar-
td~ın memnu olduğunu temin J( d k Bı·r Kız 
.,, ·~~~· Halbuki yukarıda zik- Ull a "'ÇI l 
h ttıgımi~ vak'alarda kanunun Bcşiktaş'ta, Abbasağa ınal;al- 1 

.~ nıaddesinin çiğnendiğini gö- lesinde ( 12 ) numaralı evde 

Kambiyo Hücumu Başladı 
• 
lngilizin Düşmesi 
Ziyan Mı Getirecek? 

Vaziyetin Muhafazasına Çalışılacak 
Ankara 3 (Telefon) - Baş

vekilin riyaseti albnda topla
nan buradaki vekiller ile, 
maliyeciler mali müesseseler 
mümessillerinden mürekkep 
( 20) kişilik heyet dün 
sabah öğleye ve akşam y~diye 
kadar . dev()m çden . içtimada 
mühim kararlar vermiştir. 

Ekspresle Jstanbt la hareket 
eden Ali lkbsat meclisi umumi 
katibi Nur,ılleh Esat B. dedi 
ki: 

" - İçtimalar bilmiştir. 
Kambiyo ve Rusya ile tica
ret vaziyetleri görüşülmüştür. 
Esasen kambiyo işin tedbir 
almıya lüzum da yoktur. ,, 

Benim tahkikime göre bu 
içtimada sadece kambiyo me
selesi görüşülmüştür. 

ihracat münasebetile fazla 
kambiyo hücumu vardır. İzmir
den İstaııbula fazla miktarda 
kanıbiyo ge1iyor. 

Bu hücum İngiliz lirasını 
süratle düşürecekse de ihracat 
tacirleri de bu yüzden <leh· 
şetli ziyan edecektir. Bundan 

ı- dolayı vaziyeti serbest bırak
mak münasip gürülmüyor. 

İngilizin ( 8.5) liraya kadar 
düşmesi kabi)dir. Hükumet ise 
İngilizi bugünkü haddinde tut
mayı muvafık görüyor ve buna 
~lış.ı~k:tır. 

Günün-Tarihi 
1f. Yunan Ticaret Heyeti - ı .Eyip Bey bugün işini bitimıiş-

Dün Ticaret odamızı ziyret tir. A!dığı ııetice malum 
ederek bazı hususat hakkında de~ildir. 
izahat almışlardır. w Anka ,., cr ı_1 • 

lııl v ı· aA il S · · ..,.. raaa ..,,, - q.en-
T .1 e' ı ma ar ergısı - . Lall _ . ._ • . 

1 
_._ 

G 
.. .. k k nı n etmc.K. ıçın yapı acaa. uma gunu a şamı apana- . . . . . 

caktır. Sergiyi dün akşama tesısebn ikı milyon liraya mal 
kadar 294 bin kişi gezmistir. olacağı anlaşılmışbr. 

)#. Jandarma Terfi Lis· )#.. Araptan Kürltl Na-
t esi - Hazırlanmaktadır. silı.at - Suriye'de çıkan (El
Cümhuriyet bayramında çıka- blağ} gazetesi Kürt'Jere hitabe
cakbr. den bir makale yamıışbr. Bu 

)#. Ali Sait Paşa - Birin- makalede "Türklerden ayrılır- . 
cı ordu müfettişi şehrimize sanız bizim gibi olursunuz,, 
gelmiştir. Bugün Ayvalık ve demektedir. 
civarını teftişe gidecektir. * Hasast Bir Yarış -

}f. Filomuz - Karadeniz Maraş meb'usu Mitat bey ile 
seyahatinden avdet etmiştir. maruf at yanşçdannda Akif * Yeni Maadin Nizam- beyin atlan arasında dün Ve
nemesi - İddia edildiğine li efendide hususi bir yanş 
göre esbabı müracaat için bir yapılmıştır. Birinciligi Mitat 
çok kolaylıklan ihtiva ebnek- beyin ah kazanmlf, beı yüz 
tedir. Şark vilayetlerinde pet~ lira almıttr. Bu abn adı Stradi
rol tetkikab yapan Cevat varyüs dür. 

~-~==~--=====~ 

İster İnan, İster İnanma! 

efendi bize nezaketle şöy
le <fedi: 

-lbrahim Ef. 
Kansını Ve Kansının 

Aşıkını Öldürdü 
lzmir, 3 (H. M) - Kasaba

da kahveci lbrahim efendi 
dün beklenmiyen bir zamanda 
evine geldiği vakit karsı 20 
yaşında Zehrayı, Muharrem 
adını taııyan bir adam ile 
cürmü meşhut halinde bul
muş, tabancasını çekerek her 
ikisini de öldürmüştür. 

Muharrem kahveci İbrahim 
ciendinin akrabasından dır. 

Kahveci İbrahim Ef. tutul
muş, ifadesini alanlara : 

- Kadınlara ınanmaymız. 
On sene sonra beni bu hale 
getirdiler, demiştir. 

• 
intihar 

Bir Konsolos 
Kendini Vurdu 
Şehrimiz Arjantin jeneral 

konsolosu M. Alfredo, şak~ğına 
bir kur~un sıkarak intihar et
miştir. Hadise akşam dokuz 
buçuğa doğru, Taksimdeki 
konsolosane ve ikametgahı 
olan evde vukua gelmiştir. 

Dün akşam yemegini Tokat
liyanda yiyen mumaileyh akşam 
dokuzda evine dönmüş, biri 
polise, diğeri Arjantinde bulu
nan hemşiresine, üçüncüsü de 
katibine hitap eden üç mektup 
yazdıktan sonra odasına çık
mış, orada kendini vurmuştur. 
Tabanca sesini duyan katip, 
daktilo · ve kavas hadiseyi 
öğrenince derhal polise ha
ber vermişlerdir. 

Müntehir nevrastenik dere· 
cede asabi ve rivayete naza
ran kokain de kullanırdı. Ka
tibine yazdığı mektupta diyor 
ki: 

" - Ben öHiyorum. Bundan 
dolayı kimse şüphe albnda 
bu1unmasın. Ölümüme sebep 
hastalığımdır. Habramı iyi 
yad ediniz.,, -----
Kemera)bnda Cinayet 

tUyoruz. oturan Nevit ismindeki kız, 
komşusu Necmiye hanımla ge-

M n1 * çiucmiyonnuş. Dün Necmiye ,·ıı l' e ~ıA eketin zabıta kuvveti hanımın kömürlüğüne gazlı 
l .. şkifab Esasiye kanununun paçavralar koyarak yakmak 
~:lt vatandaşlanna verdiği isterken görülmüş ve tutul- 1 

Günün birinde polis 
karakollarına işiniz düşer
se kağıdınızı, kaleminizi 
ve hatta mürekkebinizi be
raber götürmeyi unutmayı
nız. Bunu size ehemmiyet
le tavsiye ederiz. Eğer bu 
sözümüzü tutmıyacak olur
sanız karakolda işinizin 
yapılmıyacağmı, çünkü ya
pılamıyacağını şimdiden 

- Lfıtf en karşiki ak
bırdan bir l<ağrt &ılınız da 
sözlerinizi yazayım. 

Bizim hayretimizi gören 
polis efendi sözünü tamam
ladı: 

- Ne yapalım kırtasiye 
vermiyoı lar. Biz de "Esha
bı mesalih ,, e beraberle
rinde kağıt getirmelerini. 
söylüyoruz. 

Gece saat 20,5 ta sabıkalı 
Mehmet, dostu Anjel ile Ke
nıeralhndaıı geçmekte iken Ka
sım paşada oturan i:fana imab 
sözler söylemit; bu yüzden 
çıkan kavga neticesinde irfan, 
Mehmedi bıçaHa kamından 
ağır surette yaralamıştır. Meh
met Beyoğlu hastanesine kal
dınlmış, irfan adliyeye veril
miştir. 

Karpuz Arabası Albnda 
~~ temin ile mükelleftir. muştur. 1 

llll Vınıe girerlerse, beni ka- gelerek kanunsuz ve usulsuz 
ltkltsuz tevkif eder, bana bir şekilde evimi aramıyacağı
tdi;nce ederlerse müracaat na nasıl itimat edebilirim.? 
•et Yardım istiyeceğim kuv- Demokra~ide v·kanun . hakim 
ha Zabıta kuvvetidir. Fakat olur, keyıf degıl. Zabııta kuv
Jc/a~nıı, şerefimi, emniyetimi vetleri Teşkilab esasiye kanu
~bdı eline tevdi ettiğim bir nununu ihlal etmek hakkını 
) ıta memuru bqkalannın kendinde görürse o memle-

~&la tecavüzn bizzat yapana Şükrü Kaya beyden rica edi-

bilmelisiniz. 
Bizim geçende bir işi-

miz çıkb. Karakola gittik. 
Bu ~. bir tahkikat mese
lesi idi. Kağıda yazılması 
lazım geliyordu. 

Kalem odasındaki polis 

Devlet bütçesinin. kırta
siye masrafı faslı bir hayli 
yekün tuttuğu şu devirde 
bu mü~ahedeye: 

/STER iNAN. /STER iNANMA/ oa'cf ~•nıaaını temine mecbur l kette kanun vardır denebilir mi? 

'l Dalll emin olabilirim? yoruz bu memlekette kanu-
llrua S9Ce JUISI iki polİaİD DUD manası olduğunu öğretiniz. '-----------------------_,. 

Küçükpazar' da karpuz yük
lü (2373) numaralı araba (65) 
yaşlannda Saliha hanıma çar
parak yaralamış. Arabaa ara-
basım bırakıp kaçmıştU". 

Bern Sefiri 
Ankara, 3 ( Telefon ) -

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
Beyin Bern sefirliği muhak-

1 
kaktır. Münür Beyin Paris 
sefirliği için Fransamn muva-

Sözün Kısası 
Bir 
"Lern 
Edatının Hikmeti 

** 
Resmi bir gazete, üç beş 

gündür, diline bir: " Muhalif 
gazeteler " teranesi doladı. Bu 
gazeteye göre muhalif gazeteler 
birer fesat paçavrasıdır, şenaat 
paçavrasıdır, yuha çeker, nara 
atar, küfür savurur, filin, falan. 

Ben merak ettim, ıu"muhalif 
gazeteler" hangisidir? Diye 
hergiin bütün gazeteleri bi
rer birer dikkatle, yani her 
zamaılkiııden fazla dikkatle, 
müzayede ve sabf ilinlanna 
kadar okuyurum. Ctimburiyette 
böyle birfey görmedim. 

Hatta, eskiden arada bir 
hırçınlıklar gösteren Cumhuri
yet, bugün, biraz daha sakin 
ve nikbindir. Öteki gazetelere 
de bakbm, ortalığı, latanbul 
limam gibi süt liman, sakin, 
bombOf, rahat, asayif ve refah 
içinde göstermekte berdev~ 
dırlar. 

B.r taşra l'uetesi hacminde, 
!..-iiçük, daima bir kavgadan 
çıkmq gibi saçı bap kanf ık 
ve ç.ok sinirli bir aabab gaze
tesi daha var. Olsa olsa bahse
dilen muhalif gu.etelerden 
biri bu olacak. Pek güzel.Hani 
ötekiler? 

İnsanin içine bir ıüphe 
giriyör: 

Acaba litekilerden biri de 
"Son Posta,, mı? Fakat nasıl 
olur? "SON POSTA" evveli 
"muhalefet ıçm muhalefet,, 
yapan bir gazete değildir, ikin
cisi de, "SON POSHA,, ida
rehanesinde bir küfür kamu
su yoktur, koleksiyonunda, şu 
l't"smi gazetenin kullandığı 
"paçavra,, kelimesini bile bu· 
lam azsınız. 

SON POSTA bilir ki, 'mü
nakaşa dilinde, bu kelime bile 
bir küfürdür. 

"SON POSTA., nın küfür 
eh!ıiye ihtiyacı yoktur, çünkli 
vakıa zikreder; SON POSTA 
nın bağırmaıya ihtiyacı yoktur; 
çünkü dercettiği rakamların 

sesi kafi derecede yüksektir. 
SON POSTA bir maddeye, 
bir mü ş ah e d ey e h tin at 
etmiyen mevzularda münaka
şaya girmez. 

O halde 11 şu muhalif gaze
teler" terkibinin sonundaki 
"ler" cemi edab ne ifade 
eder? 

Ben size söyliyeyim: 
Bu eski bir politika ve 

matbuat hilelesidir. Bir muha
lif gazete sesini fazlaca yük
seltti ve itidalini kaybetti mi, 
matbuat hürriyetinin çirkinli
jine misal olmak üzere yalnız 
onu göstermezler, doğruyu 
söyliyen, vakur, nezih 
ve kimseye karşı çirkin bir 
kelime kullanmıyan ga -
ute;i do beraber jurnal 
ederler. 

Bu oyun çok eıkidir. Ne 
bize, ne halka, ne hükiımete 
tesir eder. Eğer bugün binu 
daha mühim bir menuum 
olsaydı bundan bahsetmezdim 
bile. 

Yankesicilikler 
1 - Emin5nünde Mehmet 

efendi isminde bir yolcunun 
cebinden para cüzdanını ç r
pao sabıkalı lbrahim ka~ar .en 
tutulmuştur. 

2 - Harbiyede otu· a 1 tüc
car Osman Nuri B. in tr~m
vayda albn saab aşınlmışbr. 

Çocuğu Düşüren Ana 
Unkapanıııda oturan Ham

diye Hanım iki aylık çocuğunu 
ilaç alarak kasten düşürmüı, 
fakat sancılann acısından dok
tor Rober Beye müracaat et
miye mecbur kalmışhr. 

Doktor Rober Bey zabıta
ya malUnıat verm.İf. Hamdiye 
Hanım hakkında tahkikata 
başlanın ışbr. 



ğfi 'BEHT'TE . BELEDiYEYE ·KiMLERi AZA. 
Müdürün Katil-
1 erini Kimler YAPMAK IS TERSİNİZ? 
Tutmuştur?. 1 Şehir İçin Çalı· 1 

·· şanlara Vermeli 
___ S_e_h_i_r _iç_in_d_e ___ ~_ab_r_ik_a __ O_l_m_a_m_a_l_ı --~,J Hem İş, Hem De 

Temizlik · Olsun 

lzmit 1 (Hususi) - Derbent 
kereste fabrikası müdürü 

Osman beyi feci surette öldüren 
katillerin tahkikatı bitmiştir. 

Bu canileri meydana çıkaran 
Derbent nahiye müdürü Rauf 
B. ve jandarma karakol kuman· 
danı Şevket efendidir. Bu vazife 
bilen memurlar takdire layık· 

tırlar. Rıza Oruç 

lf. Çeşme-Ilıca ve pliajları
na Sakız, Midilli ve Sisam 
adalarından gelecek Rumların 

pasaport muamelesine devam 
edilmektir. 

lf. Çeşme - Bu sene Sa
kız' a ziyade yaş üzüm ihraca-
tı vardır. Bu suretle bağcı

ların yüzü gülmüştür. 

Anason Ziraati 
Çeşme, - Kazamızda, em

sali yalnız İspanyada bulunan 
nefis anason yetişmektedir. 

Müskirat inhisar idaresi müba
yaatına devam etmektedir. 
Maalesef fiat ( 60 - 80 ) kuruş 

arasındadır, Köylü ve rençper
lerimiz bu yüzden müteessirdir. 

Tütünler 
Anasondan ziyade rağbeti olan 

tütünlerimiz de (160-180) kuruş 

iken (3) saatlik ömründen 
sonra ( 120-J 40) kuruşa inmiş

tir. inhisar idaresi el'an tütün 
almamaktadır. 

Belediyemiz, zayıf olması 

münasebetile, tütün mahsulünden 
okka başına 20 para kesmek 

BU KİMSELER ÇOK 
TEMİZ İNSAN OLMALI' 

Kimleri belediye azalığına 
intihap etmek istersiniz? 

Sorduğunuz sual tam zama
nında sorulmuştur. Efkarı tenvir 
edeceği için ayrıca memnuni-
yeti muciptir. Bu münasebetle 
aklıma gelen isimler şunlardır. 

Cemil Pş. eski şehremin
lerinden, Mehmet Ali B., Ziya · 
molla B., Gazi hazretlerinin 

1 

BAŞKA ÇARE BiL
MEM VAR MIDIR? 
bık Fevziye mektebi müdürü 
Nakiye Hanım. 

İstanbul, Aksaray, Taşkasap 
(181) No. hanede sakin 

irfan 
)f 

Sualinize Cevabım 
Belediye azalığına aşağıda 

isimleri yazılı kimseleri müna-
sip görmekteyim. 

hemşiresi Makbule H.,Güzel san'
atlar akademisi estetik mual
limi Haşim, müzeler müdürü 
Halil, eski Adliye müsteşarı 
Tahir, eski şehremini muavini 
Sezai, İstanbul Tütün inhisarı 
başmüdürü Hacı Lütfü, Ema
net sabık fen heyeti müdürü 
Kadri ve Cevdet Beyler. 

j.Kimleri İntihap Etmek İsİersiniz? 
Operatör Cemil paşa, Sabi

ha Zekeriya H., Darüşşafaka 
müdürü Kami Bey. 

Beşiktaş 

Celal Recep 

* Gönlümün İstediği 
İsimler .. 

Şehir meclisi azahğına inti
hap edilecek zevat arasında 
şimdiye kadar şehir için iıiz
metlerini gördüğüm şu isimle
rin de bulunmasını gönül arzu 
ediyor . . 

Tacir Ahmet Behçet, Gelem
bevİ ı t•ktcbi muallimlerinden 
Nec~l. . e Tütün inhisar idaresi 
men·ur atından Nafiz Beyler. 

Unkap~nında Zeyrek cad
desinde N. 22 de berber 

N. Bahri 

Yakında şehir meclisine aza 
intihabı yapılacak. Bu şehir sizin-
dir. Mecliste bulunacak aza-
lan siz intihap edeceksi-
niz. Gazetemiz intihap edi-
lebileck kimseler hakkında ef
kan umumiyeyi tenvir için fİm-

diden karilerin reylerini almıya 
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 
namzetler ilara edilecktir. (3 

Bu İsimlere Ne Denir? 
Belediye intihabında lam-

lere rey vermeli, sualinize e
n~m cevabım şudur : 

Vaşington sefiri kebirliJin-

isim yazmak kafidir. Kanun rey 
verme şartlarını 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 ıuçlardan hapse girmemek 
asker, jandarma, zabit, polis, 
ukeri memur olmamak. 

lsim 

İsim 
İsim 

* • • • • • • • • . . . . • • • • . . 
den mütekait Ahmet Rüstem 
B. , Maliye başmüfettişliğin
den mütekait İbrahim B. , Ur-
falı avukat Mahmut Kamil B , 
sabık Hilaliahmer katibi umu
misi doktor Hikmet B. , sa-

Pendik: Emin Cenap 

* Kimlere Rey Veririm 
Belediye azalığına aşağıda 

isimleri yazılı. zatları münasip 
görmekteyim. 

Operatör Cemil Pş. , Sabiha 
Zekeriya H. , Şükufe Nihal H. 

Pendik: Atıfet lsmail 
)f 

Muvafık Gördüklerim 
Şehir Meclisi azalığı için 

aşağıda isimleri yazılı kimse
leri muvafık gördüm. 

Cemil Paşa. 
Sabiha Zekeriya H. 
Şükufe Nihal H. 
Beşiktaş Türkali mahallesi 

No 14 Daktilo Nevzat 

OCUKLARIN SÜTUNU 
Suallere Cevap 

Elektrik camdan niçin geç
mez? 

Bunun en kısa cevabı şudur: 
Çünkü cam nakil değildir. 

Bunun manası da şudur: 

Bazı maddeler vardır ki- elek-

trik geçmesine mani olurlar. 

İştr cam bunlardan biridir. 
Onun için yıldırımlı havalarda 
başın üzerine cam koymak 
faydasız değildir: 

KARGA iLE CİVCİVLER 1 Şeytan Fen eri 
Fh.''f~'.~f ~:rL Oyunculardan biri eline kü-,,,...,,...,._~- ~)ı '\..l ~ "" ~ çük bir fener alir. Bu oyunu 

...____-1.:f '\"'i<; ~ akşam hava karardıktan sonra 
-. oynamak lazımdır. Feneri elin-

1 - Anne tavuk kara karıaya Jr;odıc 

( de tutan çocuk ötekilerden 
biraz uzakta durur. Elindeki 
fen erin ışığını göstererek ço
cuklardan birinin ismini söyler. 
İsmi söylenen çocuk feneri 
aramıya başlar. Fakat fen eri 
tutan çocuk ışığı söndürmüş
tür. Eğer an yan çocuk ışığı 
tutan çocuğu bulabilirse oyu
nu kazanır, bulamazsa ehe 
olur. 

- Utanmu, clvciYlerlmln 7amna ne yaklqayoraun ? Onları da kendin gibi 
ıiyah mı yapmak lftiyorıun ? 

2 - Y avnılannıza benim pbl uçmuını t>greteceJim efendim. 3 - Anne tavuk altın ıarııı yavrulannın karga .ibi ılyah çıktığım ıörlince 

.•. ı u kaçınr gibi oldu, karga güldü: Karga bu ıuretle tavuktan intikam alacaktı. Tavuk uuklatınca civcivleri 

suretile geçen seneki fırtına- çağırdı : - Ne ııkılıyorsunuz efendiciğim, dllttin dünya onlan da karga zannedecek, 

neıliniz gibeUetecek. dan harap olan rıhbmımızın - Geliniz, ıJzlnle borunun içinde saklambaç oynıyalım. 

tamirine karar vermiştir. · 1 
M. E. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinl:ıe veya işinize giderken, ıokak-
1 a ge:ıerken veya birisile görüşürken 
her hangi bir vaka k.n~ısında kalabi
lirsiniz ... 

Havadis nedir biliyorsanız o vakayı 

1 
derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ras
geldiğiniz vakalardan ertesi günü ga-
zetelerde görmek istedığiz biri olunca 
derhal tclcfonumzu :ıçınız ve: havadisi 
gazetemize hah ·r veriniz, lslın ve ad
resinizi de bırakıııız. Verdiğiniz hava· 

diıin ehemmiyetine göre gazetemiz 
müklfatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız: lst anbul " 203 n 
uı. 

I~ 
~ 
..5~ 
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ZEKASI ... 

BEKLIYOIZ 
Mutemetler A
rasın-da Tasfiye 
Yapılacak mı? 

Ziya ismindeki bir kariimi.ı 
bize Gaziantep Mutemedi hak
kında şu maliimab gönder
miştir: 

"Gaziantepte Hüseyin bey 
isminde bir fırka mutemedi 
vardır. Bu zat mevki nüfuzun" 
dan istifade ederek orada vasi 
mikyasta kaçakçılık yapar. Bo 
sayede zengin olmuştur. Oku
ma yazması yoktur, fakat vİ" 
liyetin idari işlerine karışır. 

Hüseyin Beyin kaçakçılığırıl 
Gaziantepte herkes bilir. 

Bu zat vergisi alınmadall 
yüzlerce koyunu bir telefo• 
emrile huduttan geçirtir. Bun" 
ları diğerlerinden daha ucuı 
fiatla satar ve milletin kese
sinden zengin olur. 

Bunu orada bulunduğuP1 
zaman kendim gö~düm, YaJ" 
dığım rivayet değildir." 

Görülüyor ki Halk (fırkaBı" 
mn bazı taşra mutemetleri haki" 
katte itimada şayan olmıyarı 
ve Halk fırkasını keıı" 
dilerine bir tegallüp ve nlifııı 
vasıtası olarak kullanan kiDJ
selerdir. 

Halk fırkası, kendi nam ~e 
haysiyetini kirleten bu mıı
temetleri hala tasfiye etnıİ" 
yecek mi? 

Belediye Kanun 
Müntehiplerin Listesi 

Ne Kadar Kalır? 
Madde 39 - Reylerin sandığ• 

atıldığı salonda reylerin kabulü 
devam ettiği müddetçe rey hak· 
kına malik olanların listesi salotl 
duvannda asılı kalır. 

SANDIGIN MUAYENESİ 
MÜHÜRLENMESİ 

Madde 40 - Sandığa rey p\1-
sulalan alılmıya başlanmazdarl 
evel intihap encümeni reisi aza• 
lara ve sair hazır bulunanlar• 
aandığın boş olduğunu gö~ t r Jik
ten sonra dört tarafını sicimle 
bağlayıp dütüm yerlerini mühürle 
mühürler. Sandığın başka başk• 
anahtarlarla açılır iki kilidi, üıe
rinde ince bir mektup aığacalı 
kadar yanğı bulunur. lntih•J' 
devam ettiği günlerde akşamlat' 
rey atmıya mahsus yank enciİ' 
men huzurunda bir kağıtla kapa' 
tılarak dart reis ve aza tarafııı' 

dan mühürlenir ve ıabahlan ge' 
ne encümen huzurunda açılır. 1 

REYLERİN SANDIGA 
ATILMASI 

Madde 41 - Her müntehiP 
kendi reyini getirip intihap ıaıı' 
dığına atmakla mükelleftir. J.fü 
bir sebep ve ıuretle başkasın111 

namına intihap pusulası sandıR'' . ~ıı 

atılamaz. intihap pusulasında ınll 
tehibin ismi, adresi, imzası vef' 
mührü bulunur. Her müntehibİ11 

elinde nüfus hüviyet cüzdanı o1' 
duğu halde intihap encümeni hıl' 
zuruna gelerek evvelden fllıı: 
saddak intihap defterindeki isıt1' 
hizasına imzalaması veya Türk~e 
okuyup yazma bilmiyorsa pııf' ,, 
mak basması ve ondan soJ1 p 
rey pusulası alarak orada intih!, 
olunacak aza miktarının iki t~
Ii isim vazıp veya Türkçe o t 

yup yazmak bilmiyorsa eınııi.Ye, 
.ğ. k. d yııı ettı ı ımseye gene ora a , 

dırıp sandığa encümen huzur0 " 

da bizzat koyması şarttır. si 
İntihap sandığının açılabilıtıe1• 

için müntehiplerden eh az ~ar 1' 
d f l . .. b ·ştırıı 

sın an az asının ınbha a 1 dıf' 
etmiş olması lazımdır. Sand ' tell 
rey atılması için tayin ~ iet' 
son günün akşamı müııtehı~ ti' 

d • d . • ıŞ den yarısın an z1ya esmın ııı· 

rak etmiş olduğu bittetkik "~.t'" 
şıldığı t akdirde sandık açılfll rile 
rak intihap encüm .. eni . kaf;ııftll 
rey atılmak müddetı hır 

110
, . 

d. k f . ·ı · olu • tem ıt ve ey ıyet ı an irı'' 
Bu müddetin hitamında 42 Jıt• 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Rica 
Mektuplarınızın Gir
mesini lsters eniz 
Kısa Yazınız 

Baz.ı karilerlmlr. dert ve tlkiyeUerinl 

blahrken fazla tafılllta giriyorlar. Bu 

hal birçok fiklyet ıahlplcrlnc ait 

lllektuplann gUnlerce beklemesini intaç 

ediyor. Bu flbl mektuplann mUmkün 

•ertebe kıaa olmasını bilhllua rica 
ederiz. 

ZiRAAT MEKTEPLERi VE 
BiR MÜLAHAZA 

Ziraat ameliyat mektebinin tekrar 

açılacağını bir ga-ıetede okudum; 

fakat bu mektebin vcrdikf tahıll ancak 

Orta mektep derecesindedir. Buradan 

çıkıp tahsiline devam etmek istiyen 

talebenin tahılli lise mezunu derece

•lnde addcdllmediğlnde ili tahsilini 

r8rernlyen mezunlara hiçbir iş ve
rllınlyor. Bu gibi mekteplere daha 

~Yade çiftçi ve bu tan. kimseler 

alınmalı ki hiç olmasa vatana faydası 
lıun. N. 

NEREYE MÜRACAAT 
EDEYiM ... 

Bendeniz Şarkıçol rüsumat mıntaka-

11 mcmurlanndanım. 21 - 2 - 929 tari
hinde bir 11ahsın garezi iberine işten 
çıkarıldım ; beş nüfuılu aile relıiyfm. 
liükiimette beş ay yirmi ıünlük alacak 

ınaaşım var; birkaç defa mllracaat 
ettim ve 16 - 6 - 930, 1359 - 143 No. h 

evrakla''tedıyeıl1,dlye emir verildiği halde 

hiçbir şey çıkmadı, bunun için nereye 

nüracaat edeyim. ----
ÖLÜM KUYULARI 

Akuray1 Ltılell, Koıka ve Unga 

caddelerile Olreklerarası ve Çukurçcş• 
ille caddelerinin birleştikleri yerlerde 
lk' 1 tane lliğım kuyusu vardır. Bunlar 

geniş ve derindir. Senelardenberi üı:er
leri açık durmaktadır. Geçen 1cı, bun

lıırdan birine bir adam düşmU.,, ~ç 
halle kurtanlmıştır. Her :taman bir öJam 
tchUkeıi halinde bulunuyorlar, 

Bu caddelere kaldırım yapılalı bir 
ay olduğu halde bu kuyular hlll örtül

memiştir. Bunlann bir çarcaine bakıl

ma ı lhımdır. 

Şeyhferhat, Ayıızma sokak No.1 Yuvan -BELEDİYE AZALARININ 
EVLERi 

LAieli camiinln karşısında Unga 

caddesine inen yol üzerinde belediye 

auıaına ait bir iki apartıman yapılmak

tadır. Bu binalar aokak hl:r:aaından 1 

Olu:r: metre ileriye inşa edilmektedir. 

Şehremaneti bunu görmüyor mu. -CEVAPLARIMIZ: 

hmtrde R~at Nuri beye : 
iki sualinize de cevap vcriyor02 : 
1 - Bahsettiğiniz " lç Yarası ,, hikl

~:'! hakikidir ve : l:r:mirde, Eşrefpaşa 
rtnlik çıkmaunda, 13 numaralı evde 

~iye hanım nezdinde Vedia ,, im:r:asile 
lfOnderilmlştir. 

2 - Kupon müsabakası yeniden tekrar 
~ilccektir. Şeraitini, yakında, Son 
oıtada okuyacakaını:r:. 

)' Çapan oğlu Münür Süleyman Bey
aıını:r: çok uzun olduju fçln maaleaef 

derccdilememiştir. 

8 
ıÇanlun'da dava vekili Mehmet Emin 
eye - Davanız çok tahıl mahiyette 

Olduğundan maaleıef derci mümk!n 
01•ınamaktadır. 

Bandırmada Ahmet oilu Hüseyin 
~ye - Yazınız şah.;yata ait olduğu 
için dercedilememiştlr. 

Ramiz Ahmet Beye - Ya:ıuu:r: uzun 
olduğu için dcrcedilcmem~tir. 

Kadri Ahmet Beye - Ya:r:ını:r: çok 
~un olduğu için dcrccdilememiştir. 

irfan Beye - Gönderdiğiniz reaim
lerc teşekkür ederi'&'.. 
••• •:.1 . 

I i<. ~~;; .. ·~~khı'Pi~~;~;;-J;:: 
·tJa11u 6 ıncı seg/amızdadır. 

Artık Herşey Makineleşiyor 

Amerika' da Pekçok İşleri Şimdi 
Robota,, Denilen bu Nevi '' 
Yapına Adamlar Görüyor 

1-Amerikada polislerin cebinde 
birer küçük telsiz makinesi vardır. 
Bu sayede nerde bulunurlarsa bu
lunsunlar verilen emirleri ve·imdat 
işaretlerini alıyor. merkezlerile 

• daima temasta bl l muyorlar. 

\ 

2 - Amerikada bir 

tayyare karagAhında ya
kılan otomatik elektrik 

15.mbrJan. Bunlar gUn 
cbfunca lıendlllklerlnd
'bnllyorlar. 

J - Muayyen bir yere muayyen 
bir tekilde parmak basmakla açılan ve 
bunu bflmiyenler •dD açılması mGmlriln 
olnu.yan bir ka1a lıapHı. 

4-Amcrikada kullanılan otomatik bir yangın merkezi. Yangın haber verilir verilmez itfalyc memuru bir düğmeye basıyor, 
derhal kapılar açılıyor, etrafa zillerle arabaların gelmekte olduğu haber veriliyor ve arabalar harekete geçiyor. 

Geçende Amerikada maki· · lerdi. Depodaki bütün işleri Şimdi garpte ve Amerika-
neden bir adam yapmışlardı. bunBlartgö~byodrdu. k. da insanların yaptığı her işi 

u ecru e en sonra ma ı-

Bu adam konuşnyor, iş görü- neden adam üzerinde tecrübe- makineye yaptırmak için her 
yor, bekçilik yapıyor, insanın lere ehemmiyet verildi. Maki- gün yeni yeni keşifler olunu

nadan adam günden güne 
gördüğü hizmetlerin çoğunu tekamül etti ve canlı hemcin· yor, yeni, yeni makineler icat 

ediyorlar. Yukardaki resimle-beceriyordu. Hatta V aşin~on sine yakın bir kabiliyet 
kazandı. . 

su depolarım bu makineden rimiz bu icatlardan bazılarım 

adamların ikisine tevdi. etmiş- YARIN AKŞAM 

Melek Sinemasında 
Yarın akşam Melek sine

masında mevsimin en güz,l 
filimlerinden biri olan "Duvar-

da bir delik ,, namındaki eser 

gösterilecektir. Filmin kahra

manlan İv Mirant, Jan Müra, 
Dolli Davis ve madam Margrit 
Morenodur. 

Melek sineması 
göstermektedir. 

Yeni mevsim temsillerine B • Ad 
başlıyor. lık programda : ır res Aranıyor 
Tamam en Eransızca sözlü ' İstiklal harbi sırasında Mi-

D EFİNE ARARKEN los adasında bulunarak Türk 
Nam şaheser gösterilecektir. esirlerine birçok iyilikleri do-
Heyeti temsiliyesi başında : kunan ve sonra ihtida edip 
Jean Murat - Dolly Davis ve Hikmet ismini alan ( Oskar 
Marguerite Moreno vardır. 
İlaveten ; En mühim ve en Luzignan) Beyin adresi aran-
mütenevvi sesli ve sözlü maktadır. Bilenlerin matbaa-

FOX JURNAL hali hazır şüunu mıza haberdar etmelerini rica 
ederiz. 

"SON POSTA,, NIN Tefrikası: No 19 M UHARRfRl
MORIS LÔBLAN 

duklan yerde. . j rarak muazzep oluyordUm. 
Bana bütün hayatım bir vehim, 
bir hayal, bir kabus gibi 
geliyordu. 

.. Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

İMDAT GELİYOR 
.. !<.adın, kağıdı bir masanın 
~stüne koydu ve dört iğne ile 
enarlannı iliştirdi. 

Raul planın üstüne iğildi. 
Nehrin yılankavi mavisi, 

Şatonun yanından geçi -
Yor ad .. d .. b. 1 anın sa gına ogru 
ıraz kaçıyor, sonra kayalıklar 

arasından dönüyordu. Çayırlar, 
avcı k l'"b . k çiz .

1 
~ u esı, şatonun enar 

G .. gı erı hep resmedilmişti. 
b' uvercin kulübesini kırmızı 
ta~ nokta işaret ediyordu. Bir 

ıoı haçlar da ağaçların yer-

1 
lerini gösteriyordu ve her bi
rinin altına ağaçlann isimleri 
yazılmıştı. 

Katerinin parmağı, parkın 
sonunda solda, mavi yılanın 
yanında bir noktada durmuş
tu. Burada üç haç işareti var
dı ve altında Katerinin el ya
zısile şu kelimeler yazılidi: Üç 
söğüt ağacı. 

Katerin bunu göstererek 
mınldandı: 

- Üç söğüt, evet, kayalar
dan sonra, yani bugün bulun-

Sonra tekrar sinirli bir ta
vırla ve titriyen bir sesle de
vam etti: 

- Nedir bu? Anlamıyorum, 
anlamıyorum. Acaba deli mi 
olmuştum? iki sene evvel gör
düğüm bu ağaçlar, acaba, plan 
beş sene evvel yapıldığı için 
o zaman orada değil midi ? 
Ben, hadiselerin bedahetipe 
karşı nafile yere mücadele edi
yordum. Bence meçhul sebep
lerden dolayı 1 ağaçların yer 
değiştirdiğine inanmak isti
yordum. 

Fakat plan gözlerimin şe-

hadetini tekzip ediyor ve ha
fızamın sedakatile aldanmış 

olmam ihtimali arasında şaşı-

Raul genç kızı gittikçe ar
tan bir alaka ile dinliyordu. 

Onun çırpındığı bu karan
lıklar arasında, Raul bile bazı 
ışıklar seçtiği halde karışık 
bir takım noktalardan başka 
bir şey görmüyordu. 

Raul Sordu: 
- Bütün bunlardan hem-

şirenize hiç bahsetmediniz mi? 
- Hiç kimseye bahsetmedim. 
- Beşuya? 
- Bcşuya da. Ben bu a-

damın Radika tel' de bulunu
şunun hikmetini bir türlü anlı
yamadım zaten. Ben onun 

Kadın Ve Kalp işleri 

Niçin Müsamahakar Değiliz? 

Bu, Muayyen Bir 
Terbiye Neticesidir. 

Cinsi meselede hiç müsama· 
hakir değiliz. Düne kadar ka
dınlanni kafes arkasında ya
şatan bir nesilden fazlasım 
beklemek te doğru değildir. 

Fakat hayat değişiyor. Bu
günkü nesil dünkülerin dar ve 
iptidai zihniyetlerinin kurbam 
olmamak lazımdır. 

Şarklı ötedenberi kı.,.kançtır, 
ve kadını inhisarı altında bu
lundurmak istiyen bir zihniye
te sahiptir. 

Bunun muhtelif içtimai se
bepleri vardır. Fakat bizi ala
kadar eden şey bunun tezahü
ratıdır. Erkek, bu inhisarcı 
zihniyetin tesirile ister ki ka
dın yalnız onun olsun, başkası 
ona bakmasın. 

Gene bu iptidailiğin tesirile 
namus hakkındaki telakkisi de 
çok geridir. Şark, namusu fizi
yolojik birşey addeder. Kadı
nın teninin bir erkek eline 
değmiş olması bile onca na
mussuzluktur. 

İşte bunun için şark erkeği 
kat'iyen cinsi meselelerde mil• 
samaha nedir bilmez, en uf ak 
bir hareketi affetmez. Genç 
kızlann erkek arkadaşlari), 
gezip eğlenmesini namussuz· 
luk addeder. Hatta kadının 
işte çalışmasına bile güç mü
saade eder. Netekim evlen
dikten sonra karısının çalışma
sına müsaade eden erkek yok 
gibidir. 

Halbuki medeni memleket
lerde artık bu mesele halle
dilmiştir. Kadın da erkek gibi 
yaşamak hakkına maliktir. 

Erkek cınsı meselelerde 
nasıl bir ihtiyacın tesiri altında 
hareket ediyorsa, kadını da 
aynı ihtiyaçların zebunu olarak 
kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Kadın da insandır. O da 
erkekg ibi cinsi ihtiyacını tat-
min mecburiyetindedir. Bina
enaleyh ya müsamahakar ol
mak, yahut ta vazifeyi tam 
yapmak lAzımdır. 

Hanım Teyze 

1 Yeni Usul Bir Çalzşma Odasz 1 
·:----------~ 
1 

Ev efy&aının tekli günden güne değişiyor. Evini döşemek ve auı
lemek iıtiyen hanımlara haber verelim. Eıki tarz möblelerin kıymeti 
kalmadı. Şimdi her,eyde aadcliğe ve güzelliğe ehemmiyet veriliyor. 
işte aize bir çalıtma odaaı nümunesi. Şimdiye kadar gördüğ'ünüz ev
lerden hiçbirine benzemiyor. 

Şube Dersi Veren 
Müdürler 

Lise ve orta mektep müdür 
ve müdür muavinlerinin uhte-
lerindeki şube dersleri alın
mıştır. Müdürler bu işten (30-
40 lira zarar etmektedirler. 

sözlerini dinlemekten de hoş
lanmam. 

-Fak at nişanlı idiniz, değil 
mi? 

Genç kız kızardı: 
Evet nişanliyim, hala 

da nişanlıyım. Bu da benim 
ıçın birçok azaplara sebep 
oluyor, çünkü kontes de Basın 
benim oğlu ile evlenmeme razı 
olmuyordu. 

- Onu seviyor musunuz? 
Katerin daha yavaş sesle 

cevap verdi: 
- Onu sevdiğimi zannedi

yordum, fakat ona tamamile 
itimat ta etmiyordum. Bunun 
ıçın ona da birşey söylemiye
rek, vaktile bahçemizi temiz
li yen ihtiyRr kadını görmiye 

= TAKVİM 
== 
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Arabt 
9·Reblillahar ·1348 

Vakıt·E:r:ani· Vasati 

Güneş 10.46 5.28 
Öğle S.33 12.14 

ikindi 9.12 15.53 ~ 

Rumi 
21 • A§ustos • 1~ 

Vakıt·Ezani-Vasatf 

Ak,am 12.- ıı8.41 
Yatsı 1.3S 20.27 
imsak 8.61 3.43 

karar verdim. Parkın üst tara
fındaki küçük ormanda otur
duğunu biliyordum. 

- Küçük bir orman ki siz 
oraya nişanlınızla beraber sık 
sık giderdiniz değil mi? 

Genç kız bir daha kızardı: 
- Evet, Piyer Bar-ya-vaya 

gelmediği için hep Moriyo 
ormanında b11luşuyorduk. İşte 
bir gün, ondan ayrıldıktan son
ra Voşel anayı gördüm. O 
tarihte oğlu hayattaydı ve o
dunculuk ediyordu. Kadın da 
delirmemişti ama pek te aklı 
başında sayılmazdı. Maamafih 
ben ona kendimi tanıtmıya 
çalışmadım. Beni görür gör
mez kekeledi: 

[Arkası var] 
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.Kari Gö2iltt 
Gördüfderimiz Sinema Sütıın.u 

40 : Ordunun Maneviyatı Kırılınıştır. Bir 
Daha Bu ehre Hücum Etmez. 

Evet ... " Konçita Montenegro ,, nun Filmi 

' Kapı Ara/ıklandı 

Niçin Traktör 
Kuilanmak istiyorlar - O bi&i bıf&)ap Bizanu tı 

tekrar piyor ve Rum ateşini .ım.,. dep, yalnız o km .. __________________ ..__..,.... 
•ht ... a..u.. 
G~ea slnldl nhhnmla, bll,tlk 

harflerle " ne için bir trakt8r kullamJ.. 

...... ı.t1,...ı.r ............. uta7• 1 

Lon Şaneyi Kurtarmak 
için Herşey Yapıldı ... pmlye wfdiyerf 

- Bunu ne biliyomm?O bi
zim için km terketmedi· 
micH? 

- Serdar o uman blytlk 
bir fedakarlık yapb, fakat 
itte bugtln arbk tahammtllil 
yok. Şehre girmemesi lbua 
olduiu halde giriyor. 

- Ne biliyomm? 
- Çtlnkli Bizamta unuttu-

lunu s&ylediği Resulnekremin 
y&znğil beş dakika evvel par
maimda im l Ve kendiaine de 
Rum aleti &'önderilmİf olduğu 
halde onu elde ettip aakladı. 

Haean ile Ali ifittilderi 
pyden sapsan kesilmitlerdi. 

- Fakat bu bir ihanettir! 
diye haykırdılar. 

Cafer bqmı alladı : 
- Hayır! ordu çekilmiftir. 

Kuvvei maneviyesi kınlan u
ker bir daha bu phre hiicum 
etmiyecektirl Bunu Muaviyenin 
oğlu da biliyor, amma bozgun
lukla buradan ricat etmemek 
için Serdara yeni bir vazife Ye

riyor görüvdil. 
.. Y akup bin luDJn elde etti

ği Rum ateşi bundan sonra 
muhasara edeceğimiz kaleler
den başka bir yerde İfe yara
maz! 

Cafer suata, arkadqlarma 
bakb. 

Onlar anlerine bakıyorlardı. 
Cafer: 
- Şehre IİJ'mİye, Serdara 

yardıma hazır m•sm•z? dedi. 
iki arkadq bqlanm aalla

dılar: 
- Gidelim 1 dediler. O da 

bizim için kaç defa canwn• 
tehlikeye koymQftu. 

Sezar Jan Düka 
Bizansın dar •e karanlık 

80kaldanncla bet ıGlıe iler
liyordu. 

D6rt tanesi .mden seliyor
lardı. Ônde ıidenin belinden 
aşağı iri bir labç arkıyorda. 

Bu bet kiplik kafile geldi, 
"V aailiaya E•clobiya,. ile Ser
dann vaktile baluttuklan ma 
&nünde dmda. 

Ônde buhma .._ ım 
d3ndü. 

- Buraaı mı? Diye ..mı. 
Sesi sert ve dik çıkıyordu. 

Arkada l'elenlerdea biri 

hiirmetle yerlere iğilcli: 

- Burua efendimizi 
- Her akşam geliyor ma? 
- Hatta timdi bile içerde-

dirlerl 
- Emin misin? 
- T amamile efend:mizl 
-Evde o sıska heriften bq-

kuı yok mu? 

- Gizlenmif adamlan ol
ması da muhtemeldir! 

- GizleDlbif olanlar vana 
onlan da görürüz! Çalın kapıyıl 

Söz söyliyen adam ilerledi. 
Kapmın tunç tokmaiını vurdu. 

Boğuk bir ses evin avlusu
nu çın, çın çmlatb. 

Biraz beklediler, içerden hiç 
bir 1e1 çıkmadı. Kapı, bir 
daha çalmdı. lçerden nihayet 
hafif bir ayak le8İ işitilsfi, 
demir bir kol l8rlldtl, kapı 
hafifçe aralandı. 

- Ne iatiyomınuzl 
Bet adamdan · Amir •aziye

tinde olam ytbildtı, uğ aya• 
İDii kapmm arabjma soktu 
ne IUlendi: 

- içeri sümek istiyoruz 
dostum 1 

Dutunyadia kapmı tazyik 
pdtli&ntl hiuetmifti; muka ... 
bil taraftan bnttln kuwetile o 
da cla7aadı: 

- içeri PiP ne yapacak
llDIZ? 

- Hemmnn ,areceğizl 
- Beim h•mm•m fillJl ,.. 
- Dikkat et dostum, beni 

tanımadın plibal 
Dutunyadia adamın vllzline 

bakb, hayret •e dehfetle: 

Wrlte.tnrdl. 
ş ... dlf •• .,. .... w tlıldp etmek ... 

teyea bir trakdlr .. ,uetl nr. O.... 
81,...t .. bür teblk olmaktan m.k 
.... ...... ela arı. olclupaa itimat 
ederek ....... aahalif cephe almak 

.... ...-. ...... ... cUaetl .ı.lald

Jll' ılea ,..kelsch911L. ft da.- fınl

Uklara .... etmek latl7enk ı 
( Ne lçla memlekette bir taraktlr 

bU.adas?lm lstiJOl'lar ? ) dlronaaas. 
Bls • iktisadi .-w ........... clltG
IMll'Wık ı 

( Ne lçla memlekette t.aldlr imi· 
ı..ımuı• lat11orlar?) Dlyons. ...._ 

WcetlmlsAe imal edilmlrea, 1.JdJiı me
ftt bbim için daimi bir ....,.., olaa 

bir 8UD979 allJoaJar Yerecek beis 
..... ~ dlap 1'1117-... 

1 
Se J Dükal d.i .......... k•lecha....-....- .... .... 

1 

m~danr an ye ..... Glaaktaa ..................... .... 

Sezar gtlldl, belinden a8r- teblk iti• beld1,..... 
atle bir kae para Çlkanp o- Bts buada hakb oldufa- beis 
nun eline tublftm'clu: ..._ela .....teket• ha,...b itler ılrmek 

flnebm beJbucl• pçinaemek ....,._ 
- T a.Dlfbğmuza memnmmm .. mllkeUeftlrl•. AYl'llpUa blJie 

Mqbur l.pnyol damöd 11Koaçlta Monte• !ITO,, çevirdiıi yeni bir 
f"ıllmde. Bu filimde (Buater Keatoa) da oauııJa beraber oynaDUfbr. 

SiNEMA HABERLERi doatum; yol vwl ~ cllr• whaasl lt1a bunda ela ı 
Jan Dilka kapıyı itmek i8- llJle 7apalmU1m ı.temek Fnnwta bir 

tedi, fakat Dutunyadia te ata çeJdlrlleıa 1'kll blda ...._ çeldllıo ._'""."lf~S:"'!'in_e_m_a_artis_'~ti~. ~~~G~ary-C~o..--gi-tm-iş-le-rctir-.-.-Rus--f-en-ad_am_l_an 
elinden torbayı abp mukabil mek istemek beis ..,.t elddlı " ... oper) le (Lupe Velez in ev- il b 
taraftan dayandı: hbr • e eraber muazzam sesli 

- D!'-'--t ediniz" kumandan na • lendiklen" •afıdır" . 1IUUl y filim stüdyolan yapacaklardır. 
Traktar al7uet1 fl=•dlf. lllJwtl lf Hollivutta, meşhur casus 

bey, V asileosun hiddeti sonra ,.tbl memleket• bir_,. cephe ...-. kadm Mata Hari hakkmda bir * Çekler " Mareşal ,, ismi 
sizi yere vurmasın r diye hay· Llklnateld aualbirs ........ --~-.. altında Çekçe bır" 5--11· fili0 m kırdı, _.7

- 6lim hazarlanmaktadır. Mar!en ıcaı 
teF '-le•a-sk ,......_ Jekacak ki- n:.......!h M yapmıtlardır. Hani ılk Türkçe 

Sezar Jaa Duka kahkaha- _. ~ traklr .. ,_ .._ uun , ata Hari rolilnll oym- ae-•! filim. ? 
larla ..n•clı yacakbr. ıw 

.... il: ıa., .... ı latlhuha ~ t..w 1f. Krunaya pzete9İne göre 1f.. Lon Şaney öldü. Artisti 
- Dostum ya DJlllJI aç, " sair• J8slbldea latlrehatl ebedl)'e,e maruf bir sinema firmasının kurtarmak için çok çalışılm'f, 

Yahut ben ·-:... •----=- .1--- .__. ltla Jatac.k kit• .....,.acakbr. üd K fm ~ 11U11111111 ~ .___ Aaadohnaan kx..- ...... --. ... _ m tiril olan o anla yedi 6ç defa kan şınngası yapıl-
rek a-•ya mecbur -•---~• ..... - "9'"' ----.-...--- v.aaauai .... -- _._._ u ıu.a. Amerikalı mühendis Moskovaya mı-hr. 
Bilmelilin ki lmftll!Pa·tonm -- r 

7
- •--

7 ea 1 
...._ ~ ... 

r-- -- Anapaya nakle •bep olduktaa -. 
hafız kıtaab kumandam Diilla 11U811Uf Y•tauf trakt8r -- ....._ 

lmperatorclan emir almadan Mil phltlerlmlsdlr. * Son Posta 'nın Bilmecesi • ] 
elmezl Klyll .. eekane pslanm laMlee U. 

1 _...., ....... ki...., ıtl.W• • 

Dutunyadla kaJ>IYI •çm•m~~IJMllllllllll~..._,.__.. ~f«W--ii.i'ı9'9si.ı.1 ...-.-.a:111ue•1e11ıi11 •~teına~: 
ta hAIA sebat ediyordu. n •llsl .. ..,. ' ' • isim telldk " 

Bu sırada aYlunun içini 1111••• .....,. ..._ 1lma ••••••• 
gilzel bir k•dm wi çınla:L ..... ....,_ .. baJle .. ..,.... 

..... Jb ....... -Kimdir onlar, ..,.___.____ ., _, 
U1IUlll ·r· Netpa •-'"ı.,trell*'=lnL 

-Vasileosun muhafız kıtaatı - wı,.tsr ' 
kumandanı Sezar Jan Dlka f C.lileltin Tnfilc 

- Ne istiyor ? 
- Zorla içeri ıirmek 1 
- Bırak gelsin 1 

Bu emri duyar duymaz Du
tunyadis kaplDlD arkasından 
çekildi. 

Kapı, Dnkanın tazyikile ar
dına kadar açıldı. 

Sezar Jan Dtlkama y8zB 
aqeli idi. Adamlanaa d&adn, 
yavq bir seale: 

- Sokağı ve bahçeyi sk· 
leyin kimseler çıkmum 1 dedi. 

(Arkam nr) 

-

ı 2 3 .. 5 • 7 8 9 10 il 

mey-

ı - .... 

1 

1 

YUKARDAN AŞAiJI: 
1 - Asm&ktan emir 2, ku

tu 5, nota 2 
2-~aleti4,ket

fetmek 4 
3 - Kocuuıdan aynlaa 3, 

ıeyik 3 
4 - Felibt 4, me,q 4 

Bu sene terfi eden za~itlerimizi~ 
son kısmınıda bugün neşrediyoruz 

ŞEKF.R VE TRAKTÖR 
Şeker •• tnld& meaeleltıriMe 

~dıldarunz - dotna ... lkb..t 
Vekil ş.ldı- ~ eM1 1WariJ9 
Veldll ........... fark nrcbr? 

Hlldbaetalçia ....,_ pvla•r 
dofra la lıem• trald& lfİIÜ 
danlarmak .. Şakir &e,l .... 
1111a çekmek icap etma mi? 

8 - Serkef)ik ı 1 
7 - •••• 

5 - ..... . 
6 - Oıktıdarda bir ma

halle l l 
8 - iplik 4 • kuDanalan 

teY 4 ! : si: ··;. 4, Wr dr 
9 -Çekmek 3,k&tllemek 3 niz 4 

ıo - Allahtan batk• '· 9 - Anam w... a. ,... 
Topçıı giizllllfllıfına t.r/l 

edenler: 
111.,_u ............... H.U. 

......... ....... Aclau, ...... NMllt 

Selhlk, Talalr ....... Yelda llunl, 
Allmet ...... Nıwfa, T_,. Antep, 
ıa.,ta Nlpabfi, ~ ç.p.ı... 
lluaa ..... Ke ,, ... .,._ • 

Nml Aatep, Fahir a..-w. Alt O. ' Blrlnd llilbiınllldea 
........ .,.. ............... laaır, •ilzlHıfılıfaı 
Abdul1ala SlYaa, .._ ICadakl,, 11e1aaeı1 

Tnflk lletrowlp, ŞMl letaaW, Zek11 
hçllk•astafapata, ffWll Salırt .......... 

Akaan1, saı.,_... 8-, Keaal T..-, 
$enfettla Ka.mpqa, c-.ı letıhkleı, 

lstılJcba Birinci lliil~ 
liline: 

zo..ı Ollklür, Han. ...,_, c.ı. 
llhıttla ac.,. .. 

Detru defilie bir ftldl lllçln 
zan altında kalıyor izahat ftl'ID• 
...... telalp llZDI delil midir? 
ı...t .... ..,.. ••• 1e ... 
pek titizdir, cli:re ifitlJon-. 
HmılJa ? .. 

Ka+kl,ı HlleJla Lldl 

ÇÔP ARABALARI 
DOZELTILEMEZ MI? 

..... ldıçlil 4 n a 
11 - ffaJYan 2, ekmejia 10 - Mum laa:pa 4, uza .f 

arkadqı 5, nota 2 11 - Kıt 2, tenia aleti 5, ta 1 

ten1aca1aaS:-'
7 

K. j Bir Mukayese ... 
BiR şlKAYET DAHA 
• • .,..., H.rttlJ• ••wıw. v.. Umum Belediye 

.._ ..-Jd.,_ okahaak ı.ne.a. lılJ V •da 
• Refik 8a1wlıı1J, Y•-' Vu, Jta, A1flt

-'7a. 11..W. IBhal v..-, hırehim 
Fiafd AdalJe, Fenk Nnwehlr, S.U.. 
S.m a.. .. , ~ ~ Vaa, Ee,.I 

llııaaaa• Betlktaf. Tahir Senılal 

Nadir lmaır, Ali S.Jfettla Betlktatt 
•had Fatih, O..a Hl ... ~ .... 
Se,lt ........ Selaml 'O.kadar, ...... 
Tahela ÇaÇ1r, Belllt Nlide. T..flk Vaa 
.... ~ .......... ıa ... ıs.ır.. 

Şelarimbla tueldlk itleri tok 
fena •urette yapılmaktadır. Ap.

c....ı Er.....ır. AD Faat ~ na kadar tatacak derecede dol
...._ Q' ....., Al Uıfa, :t durulan ~p arabaları ma...ı cacl
s.ı• • ., a.,rt ---L.....L&... ·--,,.,-, ---r clelerdea ıeçtlk~e u1ra bpatm 

Pigllli. llilbbnl Enel • 
lbwı mekhpl ......... blrlDcle -alı.ilk~ an hınız 

set- .... wkubul- ivdi ,....... Tlrldyede 840 belediye dl" 

il•b - ........ ........ ....... • cbr. la beledl1itliria --
......... lakla hhwe .. T..,._ 
abldua ....... .......... ...... ftl'İclab 22 milyon )hcllt• Batdat, NecaU Dl--, Narl llarAft 

....,.._ AYlll Tebt, Ga,uett1a O., 
ldldar, Şauetua Kulıa. ...... Halda 
Utfflpqa, .U.at lstaaW, Feyal fJip, 

Nihat Karklarell, Ahaaet Nihat l.tanl»al, 
All Raaa Rta..Reeaı Şeluadıeb~ 
Fatih, Hnw ....... AH R1u ......... 
Ahmet P..tn ..,._ a.,. ..... 

Topçu 6lrind malbbnl 
olanları 

o.. Zeld Galata. .......... Gr•••tıs. 
Abchdlab Akaaray, AJlatlia Betlktett 
•)ellp ~ ~ Arapkir, u-
Blapıd, Şenfettla u-.,_. ..,._. 

Hnt1 Mült!zbnlifİNlllıı 

6irüıci miilbimlife: 
a .... Burl E6ae, "- s.ıwa., 

lbaaa Halep, Ö.er Udi 0.H•ıı 
lllflltN..U.. • 

ldiJJcbı Birinci Ya.N11· 
lıfuuı: 

na, N1ll"ettla llle1 ., .. Celil aJtmclu daldllea pieHlder t. luıline 
c.w Kea,.., ....... ç.....-., ...... pliyor .. aetlcıeM -., bnta
lataabul, MaWttla Muesbr. Lllh•• JO' Halk ta bu pli " alkroplu 
lnaabuJ, Hilal u...._, Vaaf ..... uvayı teDefflia ettiriyor. Bu ara• 
ı.aı, lleltaet Al lataalNI, Ahmet Hlk- balar bir u daha dlzeltllemea mi? 
met ........ Tnflk ........... Al • 

TERZi ARIYORLAR lsmtr, lbaaa EJlp, •••et Tnflk 
&.na, ~ ._.., F_. ç--., 
U.- Fallll, c.Met v-. ....._ 
.,.......... ....... ....... Mmet '9ı1I 
Aak•a, Has• l.tea.... .. ... 
1m1a ac1e, Ze1111 O.WW., s...a 
~. c..a ICr'ıhlp., T• 

OlbılılJ-, • '.. ...... o.. .. ........... 

uw.aı.a. lataabula ,.._, 
MJU oldukça ucu, IJI bir ,...... 
Buna ntmea kadınlara • çok 
muhtaç olclaldan bir teni yok
ar. G.ek •etotla ••ç im .. 
bdmlara den vena... prek ........ ...... .,.,. ... 

hu t • ._ .._ 1J1 lıir 

lılloa .. ..,. -- .... ..... 580 bin .nfma balama .,.,. 
............... Ba-. 81111 .,.. ...._ Iİl•amn da nridab 22 -=._.. 
deli t......,. ................ v....... ~ · --~ 

..._ 19pd• (rudll) ıc-., maa11ha dur. 
Yeldllerlllla ftl:lfelerial eıt. ay olarak 
teWlt ettlfWea ... .... ...... ,.... .............................. ,. 
..uA Her Wr aahıı;ısıılllJet IP-I• .alta 
.,tık dylsı, 811fettlflerclea aldat
.ta. suya dGftl 1 

itte a a• • deall• .....__ .. 

slhl rlamtuu idrak tfllıne ı ..... .... 



İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .• Konya da 
Hükiimet, Muharebe Hakkında 
Meclise Yanlış Maliimat Mı Vermiş? 

erbest Fırkaya 
Müracaat Etti. 

Konya, 1 ( Hususi ) -
Serbest Cnmhuriyet fırkası 
merkezine son gilnlerde bura
dan da birçok müracaatlar 
vukubulduğu ıöylenmektedir. 

Şükrü Beye Göre Y anhş Değil, Muhtasar .•• 
Sordu&"Jmuz ilk suale daha 

aakin ve biraz daha mufassal 
bir cevap almak kabil değil
di. 

Sabık Maarif nazın Şükrü 
Bey balipervazlıkta israr edi
JC>r. Kollan, çaprazlama göğ
IGıuin üzerinde kavuşmuş, ba-
11 dik, nazarlan ıert, karp
nıızda, hep ayni vaziyette du
ruyordu. 

Reis çaresiz ikinci .uale 
ıeçti: 

- İttihat Ye Terakki hilku
lbeti muharebenin sebebi ve 
~ı cereyanı hakkında mec
liae yanlış malumat vermiştir. 

Sabık Maarif nazın Şükrü 
bey coıtu: 

-- Hükümet mUharebenin 
~rzı cereyanı hakkında mec
lise) belki mUhtaaar malümat 
vermiştir. Fakat yanlış malfi
ınnt ile uayı kandırdıiı vaki 
dc.x.:ıd· ~.u ır. 

Reis israr etti: 
- Yani .• 
- Yani hükumet her vakit 

doğruyu söylemiştir. 
Reisin yerinde olup ta bu 

~ualin Uzerinde biraz daha 
ISrar etmenin imkinı var mıdı? 
Bereket versin Şükrü bey 
~allere toptan cevap verme
tnış: 

- Yapllklanmızın hepsi 
doğru idi, dememifti. Binaena
leyh reis müstacelen üçüncü 
ıuale geçti: 

- Hükumet seferberlikten 

evvel ve muharebenin ilinmdn tamamiyetimiı.i temin etmişler 
sonra itilaf devletleri tarafından Ye bize ayrıca yirmi beş mil-
yapılan şerefli teklifleri reddetmiş yon lira vermeyi taahhüt albna 
ve Almanyadan hiçbir teminat almışlardır, dedi. 
almadan muharebeye ıürüklen- Şükrü B. - Hayır, böyle bir 
miftir. feY olmamqbr. 

Şükrü Bey hayretle J6z6- Birkaç gün evvel Çilrilkaulu 
müze baktı: Mahmut Paşa ve sabık 

- Siı.in, bu yapılc:IJtı .&y- Adliye nazın ile konuşurken 
leııen ıerefli teklifler hakkında Londra aefirimiz Tevfik Pqaya 
hiç malümabmz var mı? atfen söylenen bir cümle mev-

lçimden : :zuubahs edilmişti. Muhavere 
- Roller değişti, dedim. bu noktaya gelince Karesi 

Şimdi mahkeme heyetine sual meb 'usu Hüseyin Kadri Bey 
soran mamundur. bu cümleyi habrhyarak an-

F akat reis iti bozmadı: la tınıya başladı : 
- Buna dair ban şayialar - Londra sefirimiz Tevfik 

Yardır. Paşa Londra'dan ayrılırken 
- Fakat takririn sahibi bu Sir Edvar Grey ile konuşmuş, 

cümleyi şayia olarak kaydet- Sir Edvar Grey bu mlllikat 
miyor. Hakikatten bahsediyor. esnasında, bitaraflığımızı mu

Reia anlatb: hafua ettiğimiz takdirde yir
- · Bu noktayı takririn ıa- mi beş değil, Bltmış milyon 

hibine sorduk, işittim, dedi. lira bulabileceğimizi, aynca 
Şnkrü 8. bir huliaa yap- Fransa ile lngiltere'nin yarö.ı

mak lüzumunu hissetti. Hula- mına mazhar olacağımın söy
sayı yapb. Fakat arkumdan da lemiş, buna miıkabil de Al
bir ıual sordu: . man'lara tabi olmamaklığımw 

Müracaat edenleriD ekaeriai 
ikbsadi hayatla alakadar, ae.r
bat meslek ıahibi kimseler
dir. 

Ban kimseleriu Lider Fethi 
Beye tebrikitta . bulunduklan 
ve cevap ta aldıklan haber 
alındllflır. 

Çekilen telgraflarda Konya
da da teşkilit yapılması talep 
edilmektedir. 
· Sabık Konya meb'usu Veh· 
bi Beyin S. C. Fırkasına inti
sap edeceği hakkında bir pyia 
deveran ediyor. 

Şeker Piyasası 
Son şeker fiatları ton başına 

şunlardır: 
Polonez toz şekeri, 7, 15, 

Rus toz ıekeri, 7,17,5, küp 
şekeri, sandıkta 11, Çekoslo
vak toz şekeri 8,5, Çek şekeri 
Hamburk tarikile 11,5, Hol
landa küp şekeri 11, 15, Hol
landa toz ıekeri 9 lngiiiz lira
! ı lırı - Şerefli ıerefsiz, faydalı istemiş. Hemen ayni zamanda 

faydasız teklif dermeyan edil- da Rusya'nın lstanbul sefiri, 
miş olup olmadığını soruyor- adliyeye ait ban noktalar lzmirde Tütün Deposu 
aunuz. Belki şerefsiz ve fayda- müstesna olmak üzere uhudu Evkaf idaresi tarafından h-
ıız teklif serdedilmiştir. Fakat atikayı kaldıl".mıya amade hu- mirde (430) bin lira sarfile 
ıiı: vukubulduğu söylenilen şe- lunduklanmı temin etmiş. Ben büyük bir tütün deposu yap
refli ve faydalı teklifleri söy- bunu bir rivayet olarak işit- tınlmaktadır. Beş on güne ka
leyiniz de ben onlara cevap tim. Şimdi tevsik etmek isti- dar inşaab biterek evkafça 
vereyim. yorum. Acaba aslı var mıdır? tesellüm edilecek olan bu depo 

Bolu meb'usu Necati Bey - Hayır, yoktur, ve nazır- evkaf müdürü umumisi Niyazi 
işe karışarak : lar meclisinde buna dair hiç Beyle lstanbul evkaf idaresi 

- T evatüren söylendiğine bir müzakere cereyan etme- heyeti fenniye müdüııü Fikri 
göre itilif hükfımetleri mülki miştir. Bey tarafından teftiş edilmiş-

AJmanyanın Hesabına Muharebeye Girmiştik, Hiç ~i~iı!:z, d::C:ent::1eU:(so~~: 
Olmazsa Bunun Masrafını Onlara Tahmil Etmemeli lira icar ile bir Amerikan tü-

d ? 
tün müessesesi olan (Oliston 

nıi ik. Şiiyrü B. Y ann Bu Suale Cevap Verecek. · Iabako) ya verilmiş oıduğun-
--=~ ....... ====~ ....... -=---=-====..;;:::::=:::================ an, şirkete teslim edilecektir. 

Mısırda 
Y üzelliliklerin Bir 

Teşebbüsü_ 
Mısırda bulunan yüzellilik

lerdeıı buılan Türk tüccarla· 
raaa gönderdikleri mektuplar
~· kendilerile ticari münase
L•~a .ıİriferek daha genitletme
~DJ itlerini teklif etmişlerdir. 
keyfiyet Mısır konsolosluğutuz tarafından haber alınmış, 
k baat vekiletine yazdmı,tır. 

onsolos bu mektubunda: 
•• - Bu teklif ve teşebbüs-

!en maksat Türkiye vaziyeti 

Bir İhtilaf 
Darülfünun'la Evkaf 
Anlaşamıyor 

Evkaf tarafından Darülfl.. 

Kaza 
Kadıköyde Bir 
Adam Yaralandı 

auna tebcrril edilen (100) bin Kadık6yde, Albyol ağzında 
liranın sarfı hususunda Evkaf Halit ağa sokağı başında (98) 
idaresile Darülfünun emaneti numaralı motosiklet hızla ge
arasında bir ihtilaf çıkmıştır. çerken Osman ağa mahalle
Emanet bu paranın lüzum gö-- sinde oturan Halil ağaya 
rilldükçe Evkaf idaresince çarpmış, yaralamış, Kemal 

sarfedilmesini istiyor. Evkaf 1 Rifat eczanesinde ilk tedaviden 
idaresi bunu kabul etmiyor. sonra Tıp fakültesine naklolun
Meseli Anadolu'da tetkikat muştur. 

Çekirge Para 
Ediyor ... 

Lüleburgazın 
Borcu 

Lüleburgaz, 1 ( Hususi ) -
Liileburgaz halkının bükiimete 
vergi borcu ıudur: 

30 bin liramusakkafat, 

30 " " aran, 
80 " " emlaki metruke 

140 " " 
Buna tahsil et:ilemiyen 

de ilave 

balkının 

bin lira 

hayvan vergisini 

edersek Lüleburgaz 

hükiimete 160 - 180 
borcu olmuş oluyor. 

SON POSTA 

HAKtKl HA YAT HIKA YELERINDEN : 13 

İlk Kadın Macerası 

Bir Yumrukla Bir 
Göze Mal Oldu 

Ben yirmi yaşında bir gen
cim. Hiçbir tecrübem yok. Ha· 
yatta bqımdan ne bir qk, ne 
bir kadın sergüzeşti, ne de bir 
hastalık, velhasıl insamn gözü
nü açan hiçbir macera geçme-
mişti. Mektepten çıkbktan son
ra, ailemin bana verdiği aylıkla 
bir · İf buluncıya kadar rahat 
rahat yaşıyor ve biraz ıporla 
meşgul oluyordum. 

Bu sırada dul bir kadınla 
tanışbm. Benden on yq bü
yüktü. Fakat ufak tefek, son 
derece zeki ve oldukça güzeldi. 
İyi bir tahsili vardı, lisan bili
yor, güzel yazı yazıyordu. 

Yüksek mevkide bir adamdan 
dul kalmıştı. 

Doğrusunu isterseniz, haya· 
tımda bana ilk ehemmiyet 
veren kadın buydu: 

- Sen çok masumsun da 
onun için hoşuma iİdiyoraun, 
diyordu. 

Ben bu kadmı sever gibi 
oldum. Fakat o kadar. Çiiııkn 
pek hayalperest dcfillm ve 
kolay kolay bir kadına tllbıl
mam. 

Kadın benim alb aydan 
fazla gizli metresim oldu. Ni
hayet, bu yaşayışı tatlı buldum 
ve evlenmiye karar verdik. 

Kadının yüksek mevkide 
adamlardan tanıdıkları vardı, 

bana bankalardan birinde iş 
buldu, ailemin de teveccühünü 
kazanmıştı, benden on yq 
büyük bir kadınla e~lenmeme 
itiraz etmediler. 

Soma Meselesi 

Rakı Yapanlar İtiraz 
Ediyor 

Mü.Skirat inhisar idaresi bu 

sene yapılacak praplann ar

bğı olan cibrelerden imal edi

lecek aomalan aabn alacakb.r. 
Bu aomaların (50) derecelik 

beher kilosuna • ( 18 ) kurut 
verecektir. Müdürler enc6-

meninde kararlqtınlan bu fi. 
at alakadarlara "Ye amillere 
tebliğ edilecektir. 

Alakadar amiller idarenin, 
kilosuDa (000) kW'Uf& attır
dığı rakının somasuıı on sekiz 

kuruşa almıya karar TermesİDİ 

vaziyeti kurtarmak için süm
mettedarik ve beylik bir tedbir 
olarak telikki ediyorlar Ye 

biz bu fiata yapamayız, cib
reler çürüyecek, diyorlar. 

Evlendik; rahat ve mes'ut
tum. Hiç münakqa etmiyor
duk. Kadm l>enim her aöyle
dijimi yap1yordu. 

Bana bankada it bulan o 
Jllksek mmadeki adam bize 
a1k sık geliyor, bizi ııezmiye 
ptiirliyor, hatta arada bir biz
de kalıyordu. 

Ben hiçbir ıcyden fftphe 
etmiyordum. Dedim ya, tecrü
besiz YC muumdum. 

Bir gün, evde gözlüğüml 
unuttuğum için şclten izin 
alarak bankadan çıktım, eve 
geldim, kanınla o adamı fena 
vaziyette yakaladım. Hiç soğuk 
kanlıhğımı kaybetmedim ve bek• 
lemcdiği bir anda herifin bir 
gözüne öyle müthiş bir yum-
ruk indirdim ki avcunu gö-
ziine kapıyarak bir koltuğa 
yığıldı. Başka birşey söyle
meden evden çıktım ve bir daha 
karımın yüzünü görmedim. 

Ertesi gün karım bana şu 
haberi gönderdi: "Artık be
nimle yaşamıyacağım biliyorum. 

O adamdan da i.ııtikammı 
aldm,bir gözibıü kör ettin.Dok· 
torlar bu pzün mahvolduğunu 
llÖylediler. Fakat bu hadiseden 

kimseye babsctmczsen o da dava 
etmiyecek. Rezalet istemiyor." 

Ben buna razJ oldum, o 
günden beri bu hadiseden 
kimseye bahsetmedim ve emri 
al~da yüzlerce kişiyi bulllD'" 
duran bu zab şeri.On biı· gözü
nün niçin kar olduğunu kimse 
bilmiyor. 

İşte benim ilk kadın maceram. 

Mu dan yada 

Ekmek Niçin Pahalı? 
Mudanya 1 (Hususi) - ls

tanbul ve Bunanın bunmla
nnm ucunda olmasına rağmen 
burada ekmek fiab ikinci nevi 

~ 

(13,5), birinci (15,5) kuruştur. 
Halbuki Bmsada ikinci (10,5) 
birinci (12,5), l.tanbwda birinci 
(11,~ kurqtur. 

Mudanya belediyesi bu İfle 
metsıul olsa ıfünaha mı per? 

Ari/ Kemal 

Darülfünun Emini Gitti 
Dariilfiinwa Emini Neşet 

Ömer 8. dün, bazı tetkikat 

için Awupaya gitmiştir. Bir 
ay 11onra dünecektir. 

Feyzi Ahmet 
Zührevi hastahklar mütehassısa 
Cumadan maada her gün An-
kara caddesi N. 43 

ktısadiyesine darbe vurmak 
•e tacirleri fena bir vaziyete 
~?krnaktan bqka birşey de
illdir!" 

. ~emekte ve Türkiyede bu 
tibı mektup alan tacirlerin 

yapmak için gidecek heyete 

verilecek ( 8 ) bin lirayı bu 
heyet tamamen sarfetmezse 

geri kalanı heyetten almak 
mecburiyeti hasıl olacak. Hal

buki heyet azası Evkaf me

murlanndan olmadıkları için 
bunlann hesaplannı kontrol 
etmek salahiyetini Evkaf haiz 

Kahire - ·Çekirgelerden 

Belçika fabrikalarında bir 

nevi yağ imal edilerek sana

yide kullanılmaktadır. Yaka

lanan çekirgelerin gömülmi

yerek Belçika hükumetine 

satılmuı hususunda Mı11r h6· 

k6metine bir müracaat yapd-
llllfbr. Bu miiracaabn TlirJd.. 
yeye de ..td olduğuna Mmr 
ıazeteleri yuıyorlar. Bmaun 
için ıayet basit bir mal ta-
rif edihnektedir. 

evmi1 Slyui, Havadis ve Halk gaı:etesi L ___________ ..;;.. ___________ ı _ Devlet Demiryolları liinlarz 
idare : latanbul, NuruosmaalJe 

Şeref aokajı 35 - 37 

~endilerine teklif yapan zat 
l ~k!nda [evveli mümeaillik
~rutıiı. vasıtasile maliimat 
nıalannı tuiye etmektedir. 

l rakya' da Spor 
Vize • Kırklareli futbol m6-

::~akaaı bir bire neticelenmit-

taıa* ~tanbul Muallim mektebi 
h. mı ile Edirne Mua11im mekte-

1 •• takırnı hararetli bir futbol 

dllıusabakası icra etmişler ilk 
e~ j ' 

(1 
e stanbul takımının lehine 

.. 3) 'k' . lc.ı 11 ıncı devre de Edime ta-
1111 ının lehine gene ( 1-3) neti

~e ennı· tir ış . ---Şeker istasyonu 
" Alpullu şimendifer istasyo
•=nun İ~mi (Şeker) istasyonu-

değildir. Evkafın cevabı itte 
budur. 

Bir Motör Bath 
Mudanya, 1 ( Hususi ) -

Dün sabah Gemlik'ten buraya 
gelen (2000) okka kireç yükl6 
Kumlalı Huan efendinin mo
töril eski ldlçftk iskele yakı· 
nında bir müsademe neticesin
de motör bahmştır. Tayfalar 
kurtarılmıştır. 

Polis Kurslan 
Zabıtai belediyenin albncı 

bir şube olarak polise devri 
huebile polis memulannm 
zabıtai belediye talimatnamesi 
ve zabıta işleri hakkında malfı· 
mat edinmesi için kurslar açı-

Çekirgeler yakalamr yaka· 
)anmaz beş dakika kadar 
111cak bir su içine ablacak 
ve çıkarıldıktan sonra lher

lerine biraz tm ekilerek ND

dıldara doldurulacaktır. 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavil elektrild 
laboratuvan: Kaıraköy Topçular 

Tele
0

fOD1 latanbul - 203 

..... ımt.u: l.t...ı - 7C1 
Telgrafı l.taıabul SON POSTA 

ABONE FİATI 
T0ıucJvE ECNEBi .... 

750 • 
400 • 
uo • 

1 s... 
6 AJ 
s • 
1 ,, 

<Wea ................. 
lııaıardan mesullyet alınmu. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. L Ü tfİ 
Dahtli, intani butalar, bal.leri
yolojik ve patolojik muayenden 
Ankara caddesinde vilayet karşı
ııanda 15 No.da kabul etmektedir. 
Muyeaehw ı Telefoa a.t.bul 2323 
lkametglh1 : ,, ,, 2256 

Şar~-Sivas kısmının l Eylül tarihindcD itibaren işletmeye 
küşadı münasebetile· Ankara • Kayseri ve dolayWle Aııkara

Cebeci ve Ankara-Kayat-Etimes'ut katarlarının vakti hareket

leri tebdil edilmiştir. Yeni tarife-lerimiz mucibince Haydarpaşa
du Pazar ve Caıpmba pnleri saat 20,00 de ve Sivast• 

Sala. cuma l'fiDleri saat 14,55 te hareket etmek tizere Hayd~ 

pqa-Sivu • Hayclm,... anlll!cla Mftada iki defa bir yOlcu 

katan ifle1ecek ft ba hı.ela bir ,atHb ftf'lli balaacaktır. 
Ba dojna katarm iflemediji gtmler Ankara-Kayseri-Ankara •• 
Kayseri-Sivu-Kayaeri araama muhtelit yolcu katarlan işleye
cektir. Daha faila iı.ahab havi hareket cetvellerinin iatasyon

larmm beklenti mahallerine talile edildiği ilan olunur. 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve maden 
kömürleri ~opbane: Ktlıç .Mi paşa Çıracı sokağı 

N. 22- 30 Tel. Beyoğlu 1751 



[ VAPURLAR 

Seyrisef ain 
Merkez ncentesi: Galata köp

rü başında Beyoğlu 2362. Şube 
aceııtesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade ham altında Tel. İst. 2740 

İskeııdeı-iye sürat 
postası 

( IZMİR ) vapuru 5 Ey
lül cuma 13 te Galata 
rıhtımından · kalkarak cu
martesi sabahı !zmir'e ve 
akşamı İzmir'den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak İzmir'e 
uğrıyarak İstanbul'a gele
cektir. 
----------------------------------

Trabzon ikinci 
postası 

(K;aradeniz) Vapuru 4 Ey
lül perşembe akşamı Ga
lata nhbmından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa 'ya gidecek ve dönüşte Pa
zar iskelesile Riıe, Of, Sür
mene, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Sam
sun, Sinop, İncbolu'ya uğrı
yarak gelecektir. 

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

VELİ ZADE VAPURLARI 
Karadeniz Postası 

SAMİ vapuru 
4 Eylül 

P b günü ak
erşem e şamı Sir-

keci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rize'ye 
azimet ve avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkeci yol 
cu salonu karşısında Alaiye 
hanında acentalı va müracaat. 

MODA .. 
Büyük esbap terziha

nesine oğramadan geç-

Sahibinin Sesi baş muganniyesi 

Fikriye Hanım 
Çiftlik parkında 

Yarın akşam 9 da 
Üçüncü konserini 

aı Mekteplerin Küşadı 
Ve takrrüp eden kış mevsimi münasebetile 

İstanbul' da - Bahçekapıda 

ETABLİSMAN 
• 

OROZDI- BAK 
mağazalarında 1 ila 15 Eylül 930 da devam edecek olan 

Büyük reklam satışından 
iSTİF ADE ETMEK MENFAATİNİZ İKTİZASINDANDIR. 

Büyük stok mallaı ı ada 
010 10 Tenzilat -

~~ 

HOLDHYA SULARI 
BOGUCU SlCN<lARA KARŞI 

HAYAT SiGORTASIDIR 
Münhasıran kibar mağazalarda bulunur. 

Eren\<öy . 
ENVER PAŞA iLK MEKTEBi 

KIZ - ERKEK - LEYLi - NEHARi 
Tedrlıat: Maarif Veklleti reımt ilk mektepler programına terl'ıkan icra 

edilir. (FRANSIZCA) ya çok ehemmiyet verillr. . 
Kayıt muamelesi Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri 

• 

GLANDOKRATIN 
Erkeklerin bütün kudreti şebabetini iade eden yegane devadır. Alman

yanın en meşhur profesörlerinin utun senelerdenberi dakik istihtaratı kim
yeviye lle tertibatını elde ettikleri işbu deva akamete uğramış kudreti serian 
iade ve mara:u a sabiyetten mUtevellit kaffei emrau teskin ve sıhhi ahengi 
tıbbisine irca eyler. 

Her kutu derununda Türkçe sureti istimali vardır. Deposu lstanbul 
Bahçekapu No._37, "ZAMAN,, ecta deposudur. Başlıca eczanelerde satılır. 

Fiatı 200 kuruştur. 

yüks·ek Orman mektebi 
Boğaziçi'nde Bügükdere- Bahçeköyü '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 tarihin~ kadar me~tep rektörlüğüne, yahut vilayet orman 

müdürlüklerine müracaat e"derek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri lazımdır. 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartları 
l- Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabaasından olmaları. 
2- Y aşlanmn 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması. 
3- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif 

vekaletince tasdikli lise ve muadili şahadctnameye. 
4- İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir guna cezayı müstelzim ef'al ve harekatta bulunmadığını 

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

ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürünıiye, suvariliğe miltehammil olduğunu müş'ir tabip 
raporuna maljk olmaları lazımdır. ... 

6- Talipler yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son mektep 
şahadetnamesini, sıhhat raporunu, qı şahadetnamesini, hüsnühal mazbatasını, hüviyet cüz
danını raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine müracaat ederler. 

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

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt Te 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. 

Nişan taşında 
• • 

ŞiŞLi 

TARAKKi 
LİSESİ 

T eşkilatıru tevsi ederek "ANA ve iLK,, 
sınıflan ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

LEY L 1 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Telefon: 
Beyoğlu 2517 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Smıflanna talebe kaydetmektedir. Hergün saat JO dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

~?:a:~FETZİATI LiSELERi ~;~:~ 
Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarım mulıtevidir. 
Asrın icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilatı haizdir. Kayit muamelesine başlanmış
tır. Kayit için mek~ ebe veya btanbulda Basiret hamnda iktısat şirketine müracaat edilebi
lir. İstanbul cihetinden ge:ecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt V\.:sait iş
lettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 teşrinievvlde derslere başlanacaktır. 

Telefon İstanbul: 2867 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
İçki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fiatlar mutedildir. 

ÖGLE VE 
AKŞAM 

YEMEKLERİNİZİ 
J stasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındadır. 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad

desi hükümet konağı civarında 
eski İkdam yurdu karşısında 
71 numaralı daireye nakletmiştir. 

Her gün birden ikiye, dört
buçuktan akşama kadar. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. lO Telefon İst. 2622 

f staııbul 4 üncü icra dairesinden: 
Mümtaı Beyin Samiye hanıma olan 

borcundan dolayı mahcut, Mahmutpaşa
da Daychatun mahallesinde tarakçılar 

caddesinde atik 116 cedit 81 ma
hallen 100 numaralı tarakçı dükkanının 

üçle bir hi11eai otuz ıün müddetle 
ihale! evvellye müzayedesine vazoluna· 
rak üç yüt lirada talibi uhdesinde 
olup bu kernı yü:ıde beş :ıam ve on 
beş gtln müddetle ihal"'i kat'iye müza
yedesine vazolunmuştur. Hududu Mav• 
ropoloa solu Nefise Nafia hanım Ka· 
'ıkçı hanı üteri keta kaşıkcı hanı cep• 
hesi tarakçılar ıokajıle mahduttur. Bili 
havadır. Zemliıi tahta dlSfenıeli cepheıl 

demir kepenkli ve ahıap aama katlı ve 
üzeri Türk Tono:ı ve kemerli olduıju 

aörülmüştUr. Haaan efendi müıteciridlr. 
Mesahaaı 12 metre otuz aantimdir. Ta
mamı iki bin beş yil:ı liradır. Talip 
olanlann kıymeti muhanımenuinin hlı
aeye musib yü:ıde onu nlıbetinde pey 
akçesin! müıtaııhiben 18-9-30 tarihinde 
saat 14 den 16 ya kadar bir.zat veya 
bllveklle müracaat olwıması , .• 929-1587 
do'Ya aumarulle fazla maldmat ita cdi
leceft-lllln olunur. 

Denizcilere ilin 
İstanbul Deniz Ticareti Müdür

lüğünden: 
Eylülün dördüncü Perşenbc sabahı saat dokuzdan itiba

ren. İstanbul telefon şirketi tarafından Anadolu Hisarı ile Rumeli 

Hisarı arasında mevcut telefon kablosuna siperlik etmek üzere 

tahtelbahir bir çelik kablo vazedilecektir. 

Kabloyu döşeyecek merakibin baş tarafında yekdiğeri üzerine 

şakulen mevzu üç alamet bulunacak ve bu alametlerin en üst 

ve en alttaki kırmızı renkte kürre ve ortadaki main şeklinde 
olacaktır. 

işbu alametleri haniil olarak mezkur saha dahilinde kablo 

döşiyen merakipten sefainin açık geçmeleri ilin olunur. 

Tayyare Piyankosu 
YEVMİYE 

ZENGiN 
5 KURUŞ VEREREK 

OLMAK İSTERSENİZ : 

TAYYARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALiNiZ 
k~~rD~i 11 Eylül 1930 dadır ... 

BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRAOIR 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Elbise yaphnlacak 
1 - Gümrük muhafaza memurları için bır pantalon ve bir 

ceket olmak üzre 2000-2300 takım elbise yaptırılması kapalı 
zaraf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Gümrük• 
ler umum müdürlüğü levazı müdürlüğfü:den, İstanbul'da 
gümrük levazım ambarından alınancaktır. 

3 - Münakasa: İstanbul' da gümrük başmüdürlüğü binasında 
gümrükler satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Münakasa 25 eylül 930 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 tedir. 

5 - T;klif mektupluı kanundaki hükümler dairesinde 
gün ve saatinden evvel İstanbulda lrnmi.ayona verilecektir. 

6 - Münakasaya girecekler, ticaret odasında kayıtlı bulun .. 
duğunu gösterir vesika gösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin % 7,5u olan 4736 
liralık teminatlarile belli saaten evvel r.omsiyor.a gelmeleri. 

8 - Kumaş ve elbise örneği lstanbul'da gümrükler uıntılfl 
müdürlüğü levazım ambarmdadır. İstekliler orada iÖrebilirlet· 

9 - Belli olan saatte tutulması mutat olan zabıt varaka' 
sının tanziminden sonra hiçbir tekiif kabul edilmez. ..,,, 

Mes'.ıı müdiir: Selfo-; R~:;ıP 


