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NESROLU 

SON POSTA Halkın a-özüdür: Halle bununla ~orur 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla i•itir. 
SON POSTA H3lkın d i 1 idi r: Halk bununla •Ö ler. 

iZMİR NUTKU SABIRSIZLIKLA BEKLENİYOR 
Fethi Bey İzmire Niçin Gitti; Anlatıyor •.. Kabinede - ı Bugünün Meselelerinden J 

İktısadi 
İstanbul 

. De Değişiklik yapılacak . 

Buhrandan lzmir Adli~:e~YM~U:ut Eaat 20 Milyon Liralık Mal-
Gibi ç· ok MüteeSsirdirı1 =i~~=:~~ü~!.~:'; zeme Mukavelesinde 

yialar vardır. Bu şayialar 

• bak.kında henüz miisbet ma-ı y ·1 H t ı 
S. C. Fırkası Liderinin lzmir Nutku (3000) Kelime ıumat yoktur. · _ a p ı an a a ar 
}(adar Tutacak Ve Bugünün Dertlerine Ait Hal H Namzot 
Çarelerini İzah Edici Bir Mahiyette Olacakbr . . • • c 

s. c. F. lideri FethiB. dün il Fethi. B. Ve Arkadaşları ] Sabiha Z. H. 
l<onya vapurile tzmire gitti. 

1
----------------------J Programını 

Beraberinde Haydar ve Ağa 
Oğlu Ahmet beyler bulunuyor. A n ! at ı y o r 
'Yeni fırka reisi bugün lzmire 
\'aracak, ağlebi ihtimal yarın 
İzınir halkına, beklenen nut
kunu okuyacaktır. 

Şimdiye kadar alınan haber-
1..:r gösteriyor ki İzmir halkı, 
Yeni fırka liderini sabırsızlıkla 
bekliyor. Bu nutuktan sonra
dır ki İzmirlilerin veçhesi ta
ayyün edecek, yeni fırka ile 
Halk fırkası arasında nasıl bir 
lllevki almalan lazım geleceğini 
tayin edeceklerdir. Yapılan 
tezahürat gösteriyor ki, vaziyet 
timdiden yeni fırka lehine 
doğru temayül etmektedir. 
Fethi beye karşı gerek yolda, 
ıerek lzmirde fapılan -istikbal 
l'e hazırlıkları hakkında aldı
lımız telgraf haberleri §UDlardır: 

Çanakkale' de 
Çaeakkale, 4 (Hususi ıuret

te giden arkadaşımızdan) -
Fethi beyi Konya vapurunda 
&elametlemiye gelenlerin alkış
ları henüz sönmüştü ki gaze
telerden birinin bir hkrası 
~österildi. Fıkra şu maalde 
•di :1 

' 
- ismet paşa Sivasa gitti. 

cevap olarak irat edeceği nutuk mut Esat 8., Fethi B. yin nut· 
merakla bekleniyor. kundan sonra belediyede bü· 

Öğrendiğime göre dün bu- yük bir ziyafet verecek ve bt 

Dün müstakillen belediye 
meclisi için namzetliğini yazdığı-
mız Sabiha Zekeriya hanım, dün 
kendisile görüşen muharriri
mize programı etrafında şu 
izahatı vermiştir: 

- Ben hiçbir fırkaya men-
sup değilim. Namzetliğimi müs
takillen koyuyorum. Eğer fır-

1 kalar tarafından, şimdiye kadar 
yapıl(lığı gibi tazyik yapılmaz, 
intihabat tamamen serbest ce
reyan ederse kazanmakhğım da 
muhtemeldir. 

- Programınız var mıdır? 
- Ben intihabatta namzet-

lerin muayyen bir programla 
çhası Inzumuna kaniim. Onun 
iÇin elbette programım da 
vardır. 

[ Devamı 7 inci sayfada ] 

TAŞRA KARILERIMIZlN 

KUPONLARI BiR iKi GÜNE 

KADAR GÖNDERiLECEKTİR 

raya gelen Adliye vekili Mah- [ Devamı 2 inci sayfada ] 
==~..,;;======~============ı=~========~=========--= 

BUyük piyankomu:ıa iştirak etmek 

Uzere matbaamın mektupla kupon 

gönderen ta~ra karllemi:ıin numa-

ralı biletleri itina ile haz.ırlanmaktadır. 

Bu numara ı biletlerin birer tarafı kon· 

trol edildikten sonra iki güno kadar 

P,Oılaya verilerek karileriml:ıe göndc
rllecek, dip koçanlan da kur'a kutusu· 

na ntılmak ü:ıere KAtibiadile tevdi 
edilecektir. 

Geçen gün, hükumetin yirmi milyon liralık şimendifer mal
zemesi için bir Alman grupu ile yapbğı mukavele hakkında 
Alman gazetelerinin neşriyatını yazmışbk. Alman gazeteleri 
bu malzemenin yüzde on beş fazla fiatla sabn alındığını söylüyor
lardı. 

Bu mesele etrafında şehrimizde yapbğımız tahkikat, bu mu-
kavelede daha birçok hatalar yapıldığını, ve hazinenin büyük 
zararlara girdiğini göstermektedir. 

Bu hatalardan bazıları şunlardır: 
1 - Bu muamele münakasasız y·apılmıştır. Devlet alış ve-

rişlerinde .. beş bin liradan fazla mübayaaların münakasa ile ya
pılması kanun icabıdır. 

2 - Lokomotifleri Krup fabrikası yapacaktır. Halbuki Krup 
fabrikasının lokomotif yapmakta çok yüksek olmadığı iddia 
edilmektedir. Krup fabtikasına bu sahada faik olan diğer üç 
dört fabrika münakasaya davet edilmemişlerdir. 

3 - Malzemenin fiatı Almanya hükümetinin satın aldığı fi
at üzerinden kabul edilmiştir. Halbuki Almanya hükümetinin, 
dahili sanayii himaye için fazla fiat verdiği söylenmektedir. 

4 - Bu mukavele yapılırken Berlindeki ticaret mümessilimi
zin fikri sorulmamış, mümessil mukavelenin esaslarını öğrendikten 
sonra vekalete mufassal bir rapor göndererek yapılan hataları 
göstermiştir. 

Devlete bir milyon veya daha fazla bir zarara mal olan bu 
hatalar hakkında !envir edilmekliğimizi isteriz. 

••• 

D.arülfünun Va~fı Ne Oldu? 
• 
iŞ Mısırlı Bir Avukata 

Ver.ilmiştir 
Mısırlı prenses Zeynep Ha

nım namında bir bayır sahibi, 
Türk Darülfünunu için mühim 
bir parayı vakfetti. Bu para 
sekiz on sene evveline kadar 
muntazam surette verildi. Mik-
tarı senede yüz bin lira ka
dar birşey tutuyordu. Sonra 
vaziyet, vakfı yapanın şarbna 
uygun olmadığı iddia edile-

rek para kesildi. 
Haber aldığımıza göre bu 

d~va ile lbrahim Şahin Bey 
isminde bir Mısırlı avukat 
meşgul olmaktadır. 

Davanın bu gilne kadar al-
dığı şekil lehte bir neticeye 
varacak gibi görünmektedir. 
Dava kazanılırsa Darülfünun 
bir milyon lira alacakbr. ~Uluk söyledi. Çünkü oraya 

~ır şimendifer götürüyordu. 
etlıi bey, İzmir'e ne götü

rüyor: 

Dip koçanlannda her kariin ismi 

1 il 
1 -ı ve adresi kaydedilmiştir. Binaenaleyh Bizde Fırka Siyaseti 

~h~ili~~~ ... __ C_e_z_a __ ~_e_s_i_h_~_k_e_n_._·~~ ~e~w~aıh~~~~~~======================~ 

Yeni Teşkilat Bitmiş Gibidir .. 

Bazı Uf ak Kadro 
Noksanı Vardır. 

Fethi Bey omuzlarına kal
dırdı, arkadaşları anlattılar: 

'' - Millet iktısadi buhran
dan muztariptir. Bu ıstırabı en 
Çok hisseden İstanbuldur. Son
ra İzmirdir. Fethi Bey, İzmir 
11Ulku ile bu buhranın izalesi 
Sar el erini gösterecektir." 

Nutuk ( 3,000) Kelime 
F Vapurun hareketinden sonra 
l ethi Bey ve arkadaşlara sa-
ona çekilerek liderin tnutku 
~rafında görüşmiye başladılar. 
b .utuk ( 3,000 ) kelime kadar 
ırşey tutacakbr. Söyleneceği 

Yer kat'i surette belli değildir. 

İzmir' de Hazırlıklar 
f İzmir, 4 (H. M.) - Serbest 
hrka lideri Fethi Bey bugün 

Urada beklenilmektedir. İz
tnirliler Fethi Beyi fevkalade 
lllerasimle karşılamak için ha
tırlıklar yap1n1şlardır. 

Mülhakattan, civar şehir ve 
i'8biye merkezlerinden heyet
der h gelruişlerdır. Kordon boyu 
b a a şimdiden kesif bir kala-
alıkla dolmuştur. 

hemen hemen bitmiş gibidir. 1 _ derilen kuponlann kaybolmasının faz.la 
«"hemmiyeti yoktur. 

Yalnız adli ve diğer bazı kad- · --~ KUR'AMIZIN ÇEKiLMESi YAKLAŞTI .. 
rolar tamamlanacaktır. *<:ur'amı:ı ayın on ikinci günJ kiti· 

İstanbul belediye muavini blııdil tarafından çekilecek, netlce&i 

Şerif ve Hamit Beylerin eski 
Şehremaneti binasındaki daire
lerinden Vilayet dairesine nak
ledilerek bir sakaf altında bu
lunacakları hakkındaki haber 
doğru değildir. Vilayetin bele
diye teşkilatı eski emanet dai
resinde bulunacaf<br. Hamit 
ve Şerif Beyler de bu idarenin 
şefleri olmalan hasebile yerle
rini değiştirmiyeceklerdir. 

Sulh hakimleri yeni teşki
lat dolayısile muamelatta be
raberliği temin etmek için cu
martesi günü müddei umumi
lik dairesinde toplanacaklar
dır~ Bu içtimada belediye 
meclis ve encümenlerinin be
lediye işlerine ait ecza büküm
leri hakkındaki ( 16) nisan (340) 
tarih ve ( 486) numaralı kanu
nu tadil eden (1608) numaralı 
yeni kanun hakkında müd
dei umumi tarafından kendile
rine izahat verilecektir. Yeni 

:ibince belediyeler tarafından 
verilen cezalara karşı vaki o
lacak itirazlar bundan sonra 
sulh hakimleri tarafından tet· 
kik edilecektir. 

de derhal 111\n olunacaktır. 

YE.Nt KUR'AMlZ YAKiNDiR 

Yeni kur'amı:un kuponları yakında 

n~redilecektir. Yeni kur'amı:ıın gerek 
albn olan mlikifatlannda gerek şartla

nnda değişiklik vardır. 

İki Paşa Zade 
.Arasında 

8Uyükada'da oturan Tevfik 
paşa zade lsmail Hakkı B. 
Basri 

0

paşa zade İbrahim 8. i 
baston ile dövmüştür. Polis 
tah'kikata başlamıştır. Hadise 
arada ötedenberi meucut mü
naferetten çıkmışbr. • 

fkinci piyankomu -
zun kuponları yakında 
bqlıyacakbr. Tafsila
bnı bekleyiniz. Bir Fırkacı - Kimin arabasına binersek 

çalanı 1... 
onun düdüğünü 

F etbi 8. in ismet paşaya 
~~=====================================================================================================================;:============ 

kanunun beşinci maddesi mu-

NAMZETLERİ • 
FIRKANIN BELEDiYE iKiNCi SAYFAMIZDA 

YAZILIDIR; OKUYUNUZ 



Halkın Sesi DABİLİ BABEBLEB Günün Tarihı 
....................................................................................... --ıı------.-------------~·-

Cemiyetlere Kapanan Fabrika;Yeni Fırkanın Belediye Namzetleri 
Poletika Müda- Evvelce Çalışmasına Ni
halesi olmamalı ·çin Müsaade Edilmişti? 

Dil İşleri 
İmla İçin Verilmiş. 

Gazi Hazretleri 
Ne Zaman Teşrif 

Edecekler? 
Birçok esnaf c~miyetleri mubte- ÇembcTlitaş'ta Atıf zadeler 

lif isimler altıoda •ırtlanna yük· çorap fabrikası kazanı çalışma 
lenen yOkü istemiyorlar. Eaaseo hususunda resmi miisaadeyi 
bunların hemen hepıi ıoealek haiz olduğu halde etraftaki 
cemiyetidir. Bugün cemiyetlerin I t 

1 t 'k · · altı d k 1 ev)erde oturan arı ranatsız • po c ı a tesın n a a maıını • .. • .. 
btemiyGrlar. Evelki gün Kundura· ettigı beyan olundugundan 
cılar cemiyeti intibababntn netice- dün kapatılmışbr. 
Jenmcme.i bu arzunun bir netice- Bu fabrika diğer çorap 
ıidir. Bu münasebetle muhtelif fabrikalarıwn da boya işlerini 
meslek erbabı arasında yapblt- yaptığından bu kapatılmak 
mız. tahkikat ile de bu cihet anla
şılıyor. Bakanız ne diyorlar: 

yüzünden birkaç fabrikanın da 
faaliyetine halel gelmesi müm

kündür ve bu suretle (500) işçi 
Hulüsi Ef. ( 2062 numaralı 

otomobil sahibi ) 
b ve aileleri ekmeksiz kalacak-- Ben Halk fırkasının i-

zim işlerimize karışmasına ta
raftar değilim. 

lf-
Yaşar Ef. (4010 yük araba-

sı sahibi) 
- Evet, Halk fırkası cemi

yetimize kanşıyor, katibimizi 
ve diğer memurlan hrka tayin 
ediyor. Biz kendimiz bunlan 
tayin etmeliyiz. 

~ 
Sabit Bey ( T opane' de 347 

numarada) 
- Benim hiçbir fırkada 

kaydim yoktur. Kahveciler ce
miyeti bir meslek cemi)'.etidir. 
Orada siyaset mevzubahis 
değildir. Binaenaleyh cemiyeti
mize fırka karışmamalıdır. .. 

Karacabey'li Hüseyin Bey 
(Tophane'de kasap, No. 322) 

- Efendim, biz kasaplar 
bir cemiyet teşkil ettik. Halk 
fırkası buraya doktor Neşet 
B. isminde bir zab gönderdi. 
Buna ayda (70) lira nıaaş ver
mıye halimiz yoktur. Halk 
fırkası neye bizim işlerimize 

karışır, anhyamıyorum. 

:If. 
Yakup Ef. ( Deniz yükleme 

ve boşaltma cemiyeti azasın

dan) 
- Halk fırkasının cemiye

timize bir takım kitip ve me
murlar tayin edeceği ve inti
hap edeceğimiz kimseleri daha 
evciden gözden geçireceği söy
leniyor. Serbestçe aramızdan 
aeçeccğimiz kimselerdir ki bi
zim için çalı§ır. Halk fırkası 
başımıza reis olarak Molla Beyi 
gönderdi idi. 

Bu adam beş, on senedir, 
fırka namına cemiyetimizi ida
re ediyordu. Amele bu .zab 
istemedi; çıkarttı; yedi sene
dir cemiyet için bizden %5 
kestiler, bu adama maaş ola
rak verdiler, bize yazık de
ğil mi? 

* Tanaş Ef. (Mumhane catl-

lardn. Evvelce nıçın buna 
müsaade edilmiştir, şimdi niçin 
edilmiyor. Bu karar karşısında 
habra tabii olarak böyle bir 
suaJ gelmez mi ? 

Zeynelabidin 
Yüz elliliklerden Konyalı 

Zeynelabidin İskenderon' dadır. 
Yeğeni Kutsi zada Ali Efendi 
ile beraber ticaret yapmakta
dır. Bu yeni bakkal boca he· 
line peştemal kuşanarak müş
teriJerine yağ, bal satmakta 
imiş. 

Kaybolan Hama) 
Hafıza ve Fatma isminde 

iki H. Eminönü'nde bir hama
la (280) lira kıymetinde eşya 
teslim etmişlerdir. Hamal yol
da kaybolmuştur. 

desi, eski Şarap iske!e i 16 ) 
- Ben kendim, Berberler 

cemiyetine fırkaların kanşma· 
sını istemem. Berberler kendi 
işlerini her halde başkaların· 
dan daha iyi görürler ve yü
rütürler. 

* Hasan Perviz Ef. ( Ankara 
caddesi 65) 

- Yalnız kendi namıma 
söylüyorum: Halk fırkasının, 
mensubu olduğum Bakkallar 
cemiyetinin işlerine karışma-
sını doğru bulmuyorum. 

lf-
Tahsin B. (Hukuk fakülte-

ıinin bu sene mezunlarından) 
- Her fırka memleket da

hilindeki teşekküller için nam
gösterebilir. Yalnız bu nam
zetlerin intihabı serbest yapıl
malıdır. Talebe teşekkülleri 
bütün kayıtlardan bilhassa siya
si fırkalann namzet gösterme
lerinden uzak olmalıdır. Tale
beyi siyasete karıştırmak onları 
çalışmalarından ayırmak olur. 

- Talebe teşekküllerine 
fırka müdahale etti mi? 

- Evet, etti. Bu müdaha
leyi bazıları kabul, bazıları da 
mahzurlu bularak reddetti. 
Kabul etmiyenler faaliyetlerine 
devam edemez oldular. 

Haftaya İlin Edilmiş 
Olacaktır 

S. Fırkanın belediye namzetleri arasmda kimyager Rasim, 
Ebülmuhsin Kemal, doktor Salahattin Beylerle Namık Kemal 
torunu Nahide Hanımın da bulunduğu öğrenilmiştir; haftaya 
isimleri ilan edilecektir. 

Bu namzetler lehinde sinemalarda projeksiyonla propaganda 
yapılacak ve nutuklar söylenecektir. 

-----------------------·-.----------------------• 
Fethi B. iz ire • • 

ıçın 

Gitti; A. la yor .•. 
[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 

ziyafette Fethi B. yin nutkuna 
cavap olarak bir ııutuk irat 
edecektir. 

Vasıf B. in de bur:ay gele
rek Fethi B. in nutkuna mu
kabele etmesi muhtemeldir. 

C. H. Fırkasında 
Yeni Giren Azadan 

Bahsediliyor 
H. Fırkası müfettişi Hakin 

Şinasi Paşa ve fırka umumi 
katibi Saffet Bey dün intiha
bat etrafında müzakerede 
b"ulunmuşlardır. 

Bugün mahaUelerden intihap 
edilen iki kişilik heyetler ka!J1 
merkezlerinde toplanacaktur. 
Katibi umumi Saffet B. intihap 

için temaslarda bulunmak üze
re Yalovaya gitmiştir. 

İstanbul meb 'usu Süreyya 
Paşaııın son beyanatına Y alo
vadan avdetten sonra cevap 
vereceğini söylemiştir. 

Bu son on b~ gün zarfında 
Halk Fırkasına giren gençlerin 
epey bir miktara baliğ olduğu 
söylenıniştir. Bu miktar (473) 
olarak tesbit olunmaktadır. 
(121) i aH tahsil görmüştür. 

Hamit B. Ve Yeni Fırka 
Gazetelerin Salı günkü nüs

n asında sabık meb'us~arc!an 
Hamit Beyin yeni Fırkaya 

girdiği yazılmıştır. Mevzubahis 
Hamit Bey ben oimadığımdan 
keyfiyetin tasrihini rica ederim. 

Sabık Hnlcp mcb'uau 

Hamit 
.. 

Kam h i y o ... ~J iki Kaza 
Yeni Bir Kararname 
Yapıldı ... 

Kambiyo komisyonu tara
fından verilen rapor üzeri.re 
yeni bir kambiyo karar. ıamesi 
yapılmış ve üçüncü kararname 

ismini almıştır. Bu kararname 
ikinci kararnamenin 44 iincü 

maddesini ilga etmektedir. 
Bunun neticesi olarak "dahili 

ikraz ve istikraz muameleleri 
yalnız Türk parasil~ yapıla-

cak ! 11 şeklindeki takyidat 
kalkmış olacc.ktlr. 

Bu şekilde kambiyo vaziye
ti daha tabii bir vaziyet ala
caktır. 

Marsilya Ticaret 
Miimessilliği 

Marsilycı tıccıret mümessili
miz Şerif bey bugün Mar _i}

ya' ya gitmiştir. 

İkisinde de İki Çocuk 
.. Yaralandı 

D ün saat altıya doğru Etfal 
hastanesi önünde bir otomobil 
küçük bir çocuğa çarparak 
ağır surette yaralamıştır. 

.lf. Gene dün öğleden sonra 
Şişane yukuşundan çıkan bir 

T ranıvayın arkasın bir çocuk 
tahılm ış, atlamak isterken arka 

tnraftan gelen bir otomobilin 
altında ka!arak ayağı ezilmiştir. 

200 Bin Liralık 
• 

istimlak 
Bu sene zarfında şehir da

hilinde açılacak caddelerdeki 
istimlaklere yakında başlana
caktır. ( 200,357 ) liralık 
istimlak yapılacaktır. Bu para
nın mühim bir kısmı Gazi bul
varının ikinci kısmına sarfolu
nacakhr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar 

• 

Yeni Karar Yok 
Çift ( S ) ler tve ismi has

lardan sonraki komalann kal
kacağı, ismi haslardan bazı
larının aslına göre, bazılarının 
bizim imlamıza göre yazılacağı 
hakkında Dil encümeninin bazı 
kararlar verdiği hakkındaki 
haberler henüz müsbet değil
dir. Dil encümeni azalan ·ara
sında bu hususta henüz bir 
anlaşma yoktur. Verilecek ka
ran Maarif vekaleti 15 Eylül
den sonra mekteplere ve lizıni 
gelen. yerlere bildirecektir. ' 

Bir Çocuk Denize 
Düştü ..• 

Dün akşam Kzuguncukta 
tütün amel esinden İsmail 
Efendinin oğlu babasını gör
mek için depoya gelmiş. Deniz 
kenarında ayağı kayarak deni
ze düşmüştür. Feryadını işiten 
ameleden Nuri Efendi kurtar
mışbr. 

Ölümle Tehdit Etmiş 
Çarşıkapı'da oturan Mak

bule Hanımı ölümle tehdit 
eden sabıkalı Abdurahman 
yakalanmışbr. ------
Rus Amiralinin intihan 

Rigadan: Sovyet donanması 
sabık başkumandanı yoldaş 
Dibenko intihar etmiştir. 

Bursaya Kim 
Gezinti Y p ı yor 

Bazı Posta ve Tetgraf me
murlan Asya vapurile Bursaya 
hususi bir tenezzüh tertip etmiye 
teşebbüs etmişlerdir. Bu haber 
yanlışlıkla Posta ve Telgraf 
teavün sandığı memurlarının 

tertibi gibi kaydedilmiştir 
tashih ederiz. 

Oktruva Tarifesi 
Oktruva tarifesinin basılması 

bitmiş gibidir. Sanayiimiz için 
hayati bir ehemmiyeti haiz olan 
bu tarifenin önilmüzdeki salı 
günü şehir mf'clisi tarafından 
tetkik edilmesi muhtemeldir. 

Maarif Tayinleri 
İnönü Şehir yatı mektebi 

müdürü Adil B. Ankara erkek 
orta mektebi müdürlüğüne; 
ondan açılan yere de İstanbul 
ilk tedrisat müfettişlerinden 
Nuri B. tayin edilmiştir. 

Yankesicilik 
Yeniçarşı'da (33) numaralı 

Viç apartınıanında sakin İtalyan 
tebasından M. Aınosun altın 
saati çarpılmışbr. Vak'a Bey
oğlunda olmuştur. 

Gazi Hazretleri bugüra 
lerde Y alovadan lstanbula
gelecektir. Başvekil İsmet 
paşanın Gazi ile beraber 
şehrimize gelmesi mulitemeldir. * Ziraat Talebeleri -
Gazi çiftliğine şimdiye kadar 
(30) genç müracaat etmiştir. 
Bunlar eylül nihayetine kadar 
sitaj gördükten sonra enistitü• 
ye gireceklerdir. 

lf- Osman Nurinin Muha
kemesi - Sultanahmette ka
nsını bir kıskançlık yüzünden 
öldüren Osmanın muhakemesi· 
ne Ağır cezada başlanmıştır. 
Osman, reis Hasan Lütfü Be
yin sorduğu suallere hiç cevap 
vermemekte idi. 

Lütfü Bey cevap alamı
yacağını anlayınca Müddei-
mumi Burhanettin Bey istic
vaba başladı. Burhanettin B. in 
gördüğü lüzum üzerine heyeti 
hakime bu adamın deli olup 
olmadığını anlamak için tıbbı 
adliye gönderdi. * Cemiyeti Akvam -
Cemiyeti Akvam meclisinin 
içtimaında hazır bulunmak 
üzere Alman hariciye nazın 
Londradan müfarakat etmiş 
ve Filistin meselesinden müte· 
vellit raporlardaki vaziyeti 
ıneclise bildirecektir. 

* Irak Başvekili - Irak 
Başvekili Nuri paşa refikasile 
beraber Bağdat' a gitmek üzere 
Y alovadan aynlmışlardır. 

"1-- Rus tayyarecileri - Rus 
tayyarecileri bugün bava iyi 
olursa şehrimize gelmeleri muh
temeldir. 

)#.. Nasrat B. - Şurayı 
devlet reisi şehrimize gelmiştir. 

"1-- Darülbedagi - Bugün 
Karadeniz turnesine çıkacakbr. 

lf- Acaba Doğr mu -
Suriyeden "Anadolu" ' gazete
sinin aldığı bir haber Suriye
de mallannı satmıya muvaffak 
olamıyan Türklerin çok fena 
bir vaziyette olduklan bildi
riliyor. 

Hırsızlıklar 
Dünkü huıızlık vak'alan: 
1 - Kumkapı Nişancasuı

da oturan tahsildar Mustafa 
efendinin evine hırsız gİrmİf; 
Bir takım elbise ve ( 15) lira 
çalmışbr. 

2- Unkapanında şoför Ha-
lit, şaför Niyazi Efendinin 
benzinini çaldığından yakalan
mıştır. 

3 - Sabıkalı İbrahim Sul
tan hamamında satıcı Mığırdıç 
Ffendinin ( 12 ) çift çorabını 
çalmış, Fakat yakalanmıştır. 

Ola Hasan B. Ve Doktor 

J: Hasan Bey - Doktor Bey, fU hastayı bir 
tyice muayene et. 

2: Fethi Bey - Bu hastayı biri hacamat etmiş, 
kan1J1z bırakmıt• Kim hacamat etti ? 

Hasan Bey - Onu hacamat etmiyen doktor var 
mı ki ? Hepsl. 

3: Fethi Bey - Bu hastaya yedirmeli, içirmeli, 
rahat ettirmeli. Başka çarui yoktur, Hasan Bey. 1 

4 : Has,, ,, Bey - Hekim başı .. Bu sözlerden hı ' ı '< rtılL 
Bnkana hasf nın !haline... Nereden, nasıl ylyip içf'celc ? r raS 

da lşkembc?erini dolduranların boğa:ıından kesip bun • ver

j medlkc;e fayda yok. Biz hava deifl, deva iıtlyoruı, de\'•• Fethi Bey- Aman bu ne zafiyet. Yabn turaya. 



Her gün 
Şimdi 
İzahat 
Bekliyoruz. 

M. ZEKERİYA 
Son Posta Alpullu şeker 

fabrikası ve taraktör meseleleri 
hakkında mühim ifşaat ve neş
riyatta bulundu. Maksadımız 
Şahıslara çatmak değil, devlet 
hazinesini zarara uğratanları 
bulup tcsbit etmekti. Ortada 
birkaç milyon liralık ·iki mesele 
Vardı. · 

Bu ilci mühim mesele etra
fında yapbğımız tetkikat bizi 
birçok mühim neticelere gö
türdü ve önümüze buyük istif
hamlar çıkardı. Bu istifhamları 
şu suretle hulasa edebiliriz: 

* 1 - Alpullu şeker fabri-
kasını yapmıya karar verildiği 
zaman Şakir bey ve ortağı 

zahirde onar bin lira sermaye 
koydular. Halbuki şirketin 
~nıumi sermayesi ( 750 ) bin 
har idi. Fabrika işleyebilmek 
İçin hükümet üc milyon liraya 
Yakın para verdi. Son bilan-
ç?ya göre bütün kar (750) 
hın lira sermaye üzerinnden 
taksim edildi. Devletin fiç 
ınilyon lirasının karını hükfunet 
değil, şeriklr ve heyeti idare 

. azası aldı. Bunların başında 
da Şakir ve Hayri beyler 
vardır. 

* 2 - Şirket lehine yapılan 
istimlaklarda gerek hazinenin 
gerek efradın hukuku zarar 
&örmüştür. Kırklareli varidab 
hususiyesine ait olan 300 bin 
liralık Sarmısaklı çiftliği ( 29 ) 
hin liraya almmışbr. Bunun 
gibi birkaç misal daha vardır. 

* 3-Mancvi tesir ve avans vadilc 
Alpulluda köylüye sablan traktö 
ve pullukl. rın Türkiye mü
ınessililleri Hayri ve Şakir 
Beylerdir. 

* 4 - Şakir Bey şeker İn· 
hisarı meclisi idare: reisi 
bulunduğu zaman Karsa 
gönderilmek üzere Ruslardan 
alınan şekerlerden hazine laa
kal yarım milyon zarara uğra
nıışhr. Bunun mes'ulü kimdir? ... 

5 - 1928 senesinde Şakir 
Bey bütçe etıcümeni reisi bu
lund.uğu zaman Alpullu şeker 
fabrıkasına bir milyon liralık 
13vans verildiği söylenmektedir. 

t
. u para kimin emrile verilmiş
ır? .. 

6 - Köylünün elindeki pet
rol ve benzinle işliyen traktör
leri mazotla işliyen traktörlerle 
tehdil için kanun yayapan 
Şakir bey, mazotla işliyen 
( Lanz ) traktörünün Türkiye 
acenteliğin~ ortağı Hayri beyle 
bitlikte deruhte etmiş değil 
llıidir? .. 
. ~alk idaresinde hiçbir şey 

IDılı kalamaz. Hayri ve Şakir 
~eyleri alakadar eden yukari
lr ~ ıneselelerde halkın ve ef-
arı umumiyenin tenvir edil
~~i lazımdır. Cümhuriyet ve
b lı . olarak İktisat vekili Şakir 
h~yı cümburiyet idaresine layık 
it surette kendisini müdafaaya 

Ve izahat vermiye davet edi
Yoruz. Bizi ve milJeti tenvir 
~tınenizi rica ediyoruz. 

--==== 

Res·m i Kıraat 
. Bu sene (Resimli Kıraat) 
ısıninde bir seri kıraat 

~tabı vücuda getirdim. 
u seri, evelce çıkardığım 

(Yeni kıracıt) serisinde mu· 
allkim tarafından. görülen 
no sanları tamamen izale 
edecek surette ve 
hayat bilgisine uygun bir 
ta~zda tertip edilmiştir.Mu-
allıınler" b • b ın u esen eyene-
ceklerini ünıit ediyorum. 

........._ M. Zekeriya 

1 Son Posta'nm Resimli Makalesi: Böyle Yapınız * Sözün Kısası -Poletikada 
Dövüşme 

• Adiibz 

l 

·~~&11·~-,~~I 

Sporcular nazarında küçük 
düşmiyeceğimi bilsem, haya
tımda hiçbir maç görmediği
mi itiraf ederdim. O kadar 
merak ettiğim halde, fazla 
kalabalıktan, fazla ala ala hey· 
den, fazla şa - şa - horradan 

zevk alamadığım için bir türlü 
Stadyomun kapısından içeri 

adımımı atamadım. 

1 - Sevdiğiniz kız size taham

mülünüzün fevkinde borç yaptır· 

nuya başladığı zaman. 

2 - Kışı çıkarabileceğinizi zan
nettiğiniz elbiseniz arbk yıpranma 
esrlerinl göstermiye başladığı 

uman. 

3 - Günlerden beri bekledi
ğiniz maaşın daha çıkmıyacağını 
anladığız zaman. 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF 

U. · T k•f Şarkta Eşkiyanın Bir Taarruzu 
ç ev ı .. d • • 

Y 1 Ş . 1 sa eme e ıcesın e 
a an ayıa ar I 
Çıkaranlar Yakalananlar Vardı 

Bursa, 3 - Aaptülhami
din oğlunun Kürtlerle birlikle 
harekete geçtiği tanında ötede 
beride söz söyliyen üç kişi
den sonra Ulucami kayyiıni 
Akif hoca da tevkif olundu. 

Maarif Vekili 
Kim olacak? 

Aakara, 3 - Vasıf bey 
geldi. Maarif vekaleti için he-
nüz tekarrür etmiş pir isim 
yoktur. Zekai ( Diynbekir ) , 
Nafi Atuf ve Vasıf beylerin 
isimleri söylenmektedir. 

Hariciye Müsteşarı 

Ankara, 4 (Telefon) - Bir 

müddettenberi ticaret muahedesi 

için Almanya' da bulunan hariciye 

1 
müsteşarı Numan Rifat B. An
karaya dönmek üzeredir. 

Atina Yangınının 
Zararları 

Atina, 4 (Hususi) - Atina
da çıkan yangının kati zarar
ları şu suretle tesbit ediliyor: 

(286) ev, (8) milyon drahmi 
zarar, (1200) açıkta muhacir. 
Ayni mahalle üç sene evel 
bir daha yanmıştır. 

Bir Otomobilin 
İdamı! 

Nevyork'tan bildiriliyor: Ni
yü - Djersi' de mahkemenin 
verdiği karar ile ağır bir ka
zaya sebebiyet veren bir oto
mobil ahalinin gözü önünde 
yakılmışbr. 

Bundan sonra da kazaya 
sebebiyet vere ek otomobiller 
bu suretle yakılacakmış. F e-

süphanallah..". • 

1 
Yoklama llmüha

berlerine Dair 1
1 

İstanbul zat maaşları muha
sebeciliğinden: Eylül G30 maaş 
yoklaması için tanzim edilen 
yoklama ilmühaberlerine fo
toğraf yapışhrılmamak l5zım
geldiği ilan edildiği halde bazı 
mahallat heyeti ihtiyariyesince 
ilmühaberlerc fotoğraf yapışb
nlması mecburi tutulmakta 

olduğu tetkikat neticesinden 

anlaşılmış olduğundan eylül 
yoklaması için tanzim edilecek 
ilmühaberlere fotoğraf yapı~

bnlmıyacaktir. Hastalık ilmü

haberleri için de polisin tasdi· 

kine lüzum yoktur. 

Van, (Hususi) - On iki 
ağustosta eşkiyadan Daraçinin 
takibine memur edilen bir sü
vari bölüğümüzle efkiya ara-

' sında bir müsademe olmuştur. 
Müsademeye iştirak edenler
den Licenin Dilek köyünden 
Mehmet Emin oğlu .Şerif ya. 
kalanmışbr. Başkale havalisin
de müfrezemize karşı ileri ha
rekatta bulunan Osma.n çete
sindeki eşkiyadan Aziz ismin
deki haydut ta yakalanmış ve 

~-----...... 
İntihar 

Bir Jandarma 
Denize Atladı 

Çanakkale Jandarma mek
tetbi ( 1) nci bölükten İbrahim 
efendi tedavi olmak için 
Aadana V3purile İstanbula 
gelirken Flurya • açıklarında 
kendini denize atmıştır. Vapur 
durdurularak İbrahim 'efendi· 
nin cesedi aranmış, buluna
mamıştır. -

Gazinoda Bir 
Vak'a Oldu 

Ereuköyde oturaıı banka 
memuru Muhtar ve Feyyaz 
Beylcr, Caddebostanı gazino
sunda dün akşam otururken 
sahibi vakit geldiğini söylemiş 
onlar kalkmamış, derken gazi
hocu Akif B. tabanca çeke
rek ateş etmiştir. 

Feyyaz Bey yana sıçramış, 
tehlikeyi savmıştır. Tahkikat 
yapılmaktadır. ----3000 Lira Dolandınldı 

Koyun tüccarlarından An
karalı Mustafa Efendinin E
minöniinde iki adam tarafın
dan (3) bin lirası dolandınl-

iki kişi öldürülmüştür. 
Yeni piyade karargahına 

hücum eden eskiyanm hepsi 
püskürtülmüşlerdir. 

Birinci umumi müfettiş İb
rahim Tali Bey Diyanbekire 
giderken Siirt halkına nasi
hatte bulunmuş, birbirlerile iyi 
geçinmelerini tavsiye etmiştir. 

iyi geçinen, kanuna muhalif 
hareket etmiyenlerin hiçbir 
suretle zarar görmiyeceklerini 
de ilave etmiştir. 

Bir Çiçek ... 
Birkaç Böceğin T aar

ruzu Önünde .• 
Binbirdirekte oturan Hüse

yin dün akşam odasına bir 
kadın misafir · getirmiş ; bunu 
gören Yusuf, Ali ve Kahraman 
misafiri Hüseyinin elinden al
mak istemişler, bu yüzden 
kavga çıkmış, Hüseyin tabanca 
çekmiş, yetişen polisler cümle
sini yakalamıştır. 

Arz Tetkiki 
İki Müderris Anado

luya Gitti 
Darülfünun madeniyat mu

allimlerinden Malik ve Hamit 

Nafiz Beyler Anadolu'da Da· 

rüUünun hesabına, jeolojik 

tetkikat yapac~klardır. Nafız 

B. Konya ve Kayseriye hare

ket etmiştir. Malik B. de 

Garbi Anadolu'ya hare-
ket edecektir. Heyet ey-

lül ı.ilıayetinde lstanbul'a 

avdet edecek ve tetkikab 
hakkında Darülfünuna bir ra-
por verecektir. _____ =-

İster İnan, İster 
• 
nannıa! 

" Ağaoğlu Ahmet Bey büyük adamlara arkalarını 
11 Serbest insanlar ülkesin- çevirirler, alaya, küfre, hü· 
de .. ,, ismini taşıyan bir cuma başlarlnr.,, 
eserini tefrika ettirmek- Bir not olarak bu fıkra· 
tedir. ya ekliyclim: Bunlar ara-

(5) numaralı tefrikadaki sında taliin dönüşünü 
hikmetlerden birini olduğu iyi hesap edemiyenler var
gihi nakletmek istedim: dır. Dalkavuk ve yaltak 
"Dalkavuk ve yaltak adam adamlar, , yalnız doğruluk
dogru ve dost olmaz. Doğ- tan, dostluktan değil, biraz 
ruluk ve dostluk gibi yük- akıldan da mahrum olurlar.,, 
sek faziletler aşağı ruhlu Bu cümleleri, Hakimiyeti 
insanların işi değildir. ·Ta· MilJiye gazetesinde yazan 
liin ilk dönüşünde bunlar Falih Rıfkı Beydir. 

/STER iNAN, /STER iNANMA/ 

4 - Gül ve yuru. Bütün bu 

mihnetlere aldın§ etme. Elbet 

hayat tn bir gün sana güler. 

... 

f ecr ··beler Sonu
Qa Yaklaşıyor 

1 Ankara 4 (Telefon) - T ec-
rübeleri yapılan traktörlerin 
saat hesabile çalışma müsaba
kası cumartesi bitecektir. Bun
dan sonra çekiş ve meyil tı... 
nıanma kabiliyetleri tecrübe 
olunacaktır:. 

Rus Tayyareleri 
Ankara, 4 (Telefon) - Bu 

akşam beklenen Rus tayyare

cileri şerefine Tayyare cemi
yeti bir .ziyafet verecektir. Ya
rın da sefarette bir çay tertip 
olunacaktır. 

Balıkçılık Mektebi 
Ankara, 4 (Telefon) - İs

tanbul' da açılacak balıkçılık 

ırıektebinin kadro ve yeri tayin 

edilmemiştir. Evelce Paşabah
çeyi münasip gören mütehas

sıs Neberman, İktısat ,·ekale

tinin emrile tekrar tetkiklerine 
başlamıştır. . 

ihracat 
Bulgaristanla Ticari 

Vaziyet Nedir? 

Bulgaristandan İstanbula, 
Fransa ve Mısıra gitmek üze
re transit olarak tütün gel
mektepir. Fransa için gelip 

geçen tütün ( ı) milyon, Mısır 
için gelen ise ( 1 OO)bin kilodur. 

Son zamaıılarda Bulgaris
tan' da kaşkaval fiatları düş
müştür. Şehrimize Bulgaristan
dan kaşkaval gelmiye başla
mıştır; bun~ mukabil bizden de 
otomobil malzemesi, zeytin
yağı, zeytlı , balmuınu, 

İzmir palamutu sevkedihnt!k
tedir. 

Muallimlik İmtihanları 
Orta mekteplerde Türkçe, 

Tarih,C()grafya, Fransızca, Al
manca ve İngilizce muallim 

muavinliği yapmak için Maarif 

vekaletine müracaat edenlerin 
listesi darülfünun emanetine 
gönderilmiştir. 

İmtihanlar 6 Eylül cumartesi 
günü Darülfünun edebiyat fakül-

tesi salonunda yapılacakbr. 

Fakat, şimdi, poletika ıtad
yomunda hararetli bir siyasi 
maç seyrediyorum: İsmet -

Fethi maçı. 

İkisi de ağır sıklet boks 
şampiyonu; ve ikisi de ringte 

görünür görünmez bir alkıştır 
koptu. Bütün gözler şampiyon• 
ların Uzerinde. 

İtiraf edelim ki şampiyonlar 
pek terbiyeli, pek centilmence 

dövüşüyorlar. Meseli, Fethi B. 
muanzının yüzüne doğra bir 

darbe havale etmeden evvel, 
tevazu ile iğiliyor: 

- Muhterem lsinet Paşa 
hazretleri, müsaade buyru• 

lursa çenelerine hafif tertip 
bir kroşe yerleştireceğim. 

İsmet Paşa da ayni neza• 

ketle eğilerek cevap veriyor : 

- Hay hay l Fakat Sami 
Gönzberg dişlerimi tamir edeli 
on günü geçmedi. 

Fethi B. insaf ediyor: 

- Öyle ise muhterem bur· 
nunuza yumruğumu indireyim dt 

biraz küçülsün, hem zab dev

letleri için de ferahlık olur. 

Pat, küt .. , Fakat, ismet Pş. 
bu darbelerden pek müteessir 

olmuyor, neş' esini kaybetmiyor 
ve Türkiye kadar geniş olan 
poletika stadyomunda, Sivasa 

kadar çekilerek darbeleri sa
vuşturuyor. 

Bu sefer, Fethi Beye de 
fstanbul dar geliyor, o da 

İzmire kadar gerilerek yum· 
ruklannız bir tartıyor : 

- Paşa hazretleri, diyor, 
bu sefer ağırca bir kraşe 

indireceğim. Allah ömrü dev

l~tlerini müzdat buyursun J 

- Kolunuza Zal oğlu Rüs

tem kuvveti temenni ederim. 

İltifahnızı bekliyorum. 
Ve hala da bekliyor. 

Berberlerin Cuma Tatili 
Cuma tatili için berberler 

bir türlü aralarında anlaşamı
yorlar. Berberlerin yüzde yet
rı.ıişi cuma günü bütün bir tatil 
yapmayı istemel..i:e, diğerleri 
bunu kabul etmemektedir. 

Cuma tatilinin kabul edil
meme"'inden en ziyade kalfa
lar ve çıraklar Jozmaktadır. 

Oğlunu Öldüren 
İmaının Muhakemesi 

Üsküdar'da üvey ogıunu 
öldüren imam Tevfik Ef. nin 
muhakemesine bugün öğleden 
sonra ağır ceza mahkeıut!sinde 
devam olunacaktır. 

-
Yol Kongresi 

Şimdiye kadnr İstanbul ve 
diğer vilayetlerden Türkçe için Vaşington' da beynelmilel 
43, tarih ve coğrafya için 32, 6 ıncı yollar kongresi yapıla
F ransızca için 11 • İngilizce ;çin tacaktlır. B~ kongredale yol in~aat 

. . rz arı, ınşaat m zemesı ve 
9, Almanca ıçın 4 müracaat otom bill k ı "b' . o er, amyon ar gı ı 

vakı olmuştur. ı J'Ol nakil vasıt ları konuşula-
İmtihanlara girer.ekler pey- cakbr. Elli kadar hilkümdle 

derpey İstanbula geunekte- ı bcr.ıber bizim de dav,..ti.raiz teb-
dirler. lig edilmiştir. 



niilAmUZAFER BELEDİYEYE KiMLERi AZA ıiffilfi UIR 
Namına Ailesi 
Bir Abide Dik-
tirmek İstirgor 

Konya, 1 (Hususi) - lstan
bulda Hürriyeti ebediye abide-
sinin ve daha dirçok eserlerin, 
Konyada Gazi abidesinin ve 
bir şaheser olan Erkek mual
lim mektebinin büyük mimarı 
Muzaffer Bey merhumun bura
da Şeb Sadrettin Konevi kab
ristanında gömülü bulunan 
kemikleri ailesi tarafından 

kaldırtılacak. ve münasip bir 
yerde· namına bir abide yap
bnlacaktır. 

Bu abidenin taşlarını Sille
liler temin edecekleri gibi . . 
kendisinin yetiştirdiği san'at-
kir ve ustalar da bedava ola-
rak taşlarını işliyeceklerdir. 

Arkadaşı mimar Falih bey 
bu abidenin planını yapacak
tır. 

Kendişini ve eserlerini al
kış lıyan zevat bu ibicle için 
teberruatta bulunmıya hazır 

olduklarını söylemişlerdir. Sad
rettin Konevi kabristanı bele

diye tarafından kaldınlclrak ye
rine askeri lise binası yaptırıl
mıştır. 

Elektrik Kontak Yaptı 
Kabataş, Setüstünde Tütün 

inhisan depo müdürü Nazif 
beyin evinde, elektirik telleri 
kontak yaptığından yangın 

çıkmış, itfaiye yetişip söndür
müştür. 

Bir Noktanın Tasrihi 
"Dünkü nüshanızda bana at

fen vaki olan beyanatın sonun
da, eskiden belediyelerde oldu
ğu gibi, bugün git yarın, gel 
olmıyacaktır; mealinde bir fık
raya tesadüf ettim. Bu fıkra 

ağzımdan çıktığı şekilden 

hayli farklıdır. 

Muharririnize hatta beyanat 
şeklinde olmıyarak, sırf bu 
teşkilatın faydaları hakkında 

sorulan suale cevap olarak 
beledi ve sair salahiyetler ta-
mamen kaymakamların elinde 
birleşeceği için işlerde aidi
yet ihtilafı çıkmak suretile iki 
daire arasında git gel olmı
yacağı tarzında cevap veril-
miştir. O yolda ilk çıkacak 
nüsha ile tavzih edilmesi te
menni olunur Ef. 

Is. V. M. 
Fazlı 

Son Posta - Bizim kay
dettiğimiz cümlede bir şekil 

farkı vardır. Maamafih sözü 
aöyliyen Fazlı Bey olduğuna 
göre fikrini ifade etmek şek
lini intihap etmek te gene 
kendisine ait olacağı tabiidir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

• 

Evinize veya lşlnlz.e giderken, sokak· 
in gez.erken veya blrisile görüşürken 
her hangi bir vaka karşısında kalabi
lirainlı ... 
Havadlı nedir biliyorsanız o vakay> 

derhal göreLUirılnlz. Bir yangın, bir 
lıatll, bir kna birer havadistir. Ras
gtldlğiniz. vakalnrdan ertesi günü ga· 
ıctdcrde gönnck lılcdiğiz biri olunca 
dr:rlı•.I tclefonumzu açınız ve havadisi 
guelcınize haber vcıinh., isim ve ad· 
nıılnlz.i de bırakınız.. Verdiğiniz ha"la• 

diıln ehemmiyetine göre gazetemiz 
mUklfahru vermeyi vazife bilir. 

1 r:lcfon numar.urıız: lıtanbul " 203 ., 
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YAPMAK iSTERSİNiZ? Hem De. Pek 
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L ~--Yo_rg_u_n_lu_k_ta_n_So_n_ra_l_st_ir_alı_a_t __ J Ben Fırka Filan Görmektedirler. Aksaray 1 ılar 
İttifak Ettiler 

REYLERi BiR KİŞi 
ÜZERiNDE TOPLANDI 

Belediye azalığı için kimlere j 
rey verirsiniz; sualimize Aksa- 1 

ray semtinden verilen cevap- 1 
' larda şayanı dikkat bir ittifak i 

göze çarpıyor. Bir kısmı şapi
rograf, bir kısmı yazı makinesi 
ile ve muntazam surette yazı
lıp gönderilmiş olan elliden 
fazla mektupta Aksaray' da 
oturan Şükrü İrfan beyin ismi 
kaydolunuyor. Bu reyleri ve
renlerin ısım ve adresleri 
şunlardır: 

Aksaray No. 4-6 dükkanda 
kahveci Osman, Aksaray 
Guraba Hüseyin ağa ·Kara
man sokak N. 3 Ferit, Ak
saray Sorgutçu S. N· 8 Hay
dar Tevfik, Aksaray Sorgutçu 
S. No. 8 hanede mukim Sabri , 
Aksarayda pazar mallede N. 32 
Eyüp, Haseki Nevbahar ma
hallesi No. 4 te Saim, Şehzade
başı Kalenderbane mahallesi 
Şehzade caddsi No 12 dükkan 
üstünde sakin İhsan, Ak .. 
saray Horhor Kızılminare 9 
No. hanede Sadi, Aksaray 
Sorgut,..u S. 8 No. hanede mu
}cim N.ıı.et, Sarıyerde Türbe 
so~a:rı c!.ı 48 No. hanede Mus
tafa ll., Boğaziçi Y eniköy cad-

dçsi 7 No. Kadri, Fatih Kumrulu 
mesçit No 10 M., Aksarayda 
İnkılap sokak No. 3 Adnan, 
Küçüklanga tramvay caddesi 
1 12 No. Ali, Kasımpaşa Çı
nar caddesi No. 212 Hakkı, 

-

imleri İntihap Etmek İstersiniz?1 

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 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 
edilec"ek ve en çok rey alan 
namzetler ilan edilecktir. (3) 

Divanyolu caddesi 23 No. 
hanede Aziz, Aksaray Sü
lüklü 12 No. Şakir, Aksa-
rayda Darutpaşa cadde; 
20 No. Mustafa Rifat, Ko<:_~. 
mustafapaşada Ali Fakih ~ 
Dana yokuşu No. 20 Kazım, 
Aksarayda Horhor caddesi 
No 17 Emin, Aksarayda S~,. 
lüklü caddesi No 16 henede 
Veçhi, Aksar ayda T aşkasapta 
Molla Şeref mahallesi Mek· 

isim yazmak kafidir. Kanun rey 
verme ş~rtlarını 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, polis, 
askeri memur olmamak. · 

1sim 
isim 

isim 
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. .. 
tep sokak . No 21 Asım, 
Aksarayda imam sokağında 
kömürcü Mustafa N.12, Taksim 
Firuzağa 50 No. hanedeSüreyya, 
Samamatya Hacıkadın Mahlle
sinde Dana yokuşunda No. J O da 
sakin Huri,Koac Mustaf apaşade 
Bayraktar sokağında No. 18 de 
Kosti, Aksarayda Horhor cadde
~nde 70 No. dükkanda Hasan, 
Aksarayda Cumhuriyet cadde
sinde 54 No. dükkanda kömür-

Düşünmedim ... 
SIRF ŞEHRİN iSTİF A
DESINI DÜŞÜNDÜM 
cü A. Hamdi, Aksaray Kemal
paşa caddesi 6 No. hanede 
Ayşe, Aksaray Kemalpaşa 

6 No. Hatice, Cerahpaşa cad
desinde 710 N. da İhsan. 
Sülüklü sokağında 10 numaralı 
evde Vahit, Horhor caddesinde 
49 numarada ( okunamıyan bir 
mühür), Absaray Guraba Hü
sevinağa mahallesi Gümüşaneli 
sokak 5 numarada Ahmet, 
Aksarayda Cerrahpaşada 10 
numarada Mazhar, Aksarayda 
Cerrahpaşa caddesi 6 numarada 
Ömer, Aksarayda Cerrahpaşa 
caddesi Balabanağada İbrahim, 

· Aksaray Çakırağa mahallesi 
Cami sokak No.4 Şeref, Beyazıt 
Emin Bey mahallesi Raşit B. 
sokak 11 No. hanede Mustafa 
İsmail, Muratpaşada 39 Rifat, 
Sülüklüde 1 O No. hanede Yahya, 
Cerrahpaşa' da doğruyolda No. 
10 Ali, Şişli'de Mecidiye köy 
Müezzin sokak No. 5 Asım, 
Kadıköy Moda' da Leylak S. 
No. 14 Bekir, Üsküdar'da İca
diye Kirkor kalfa S. No. 36 
İzzet, Şehremini No. 81J Atıf, 
Aksarayda 4 - 6 No. dük
kanda Aiiz, Fatihte Atikali-

paşa Sütçü sokak 5 No. hane
de Nahide, Silivrikapıda Hancı 
Karagöz mahallesinde Bili 
tekkesi sokak 16 No. Vasfiye 
Fatih Çarşamba Molla Murat 
sokak 14 No. hanede Nazmi. 

OCUKLARIN SÜTUNU 
Bahçe Oyunları 'Bu Bilmeceyi Hallediniz ... Soğukta Eller 

P=l~:u~irk~:c:kı: Cevap Müdd~ti ( 15 ) ~.::::re~~:~~i:~. 
açı~y~~ayeridşetı·r0ayknanabeildire.cek Ey l u·· l de Bitecektir . . ::~az:~:n ~

1

:~?ştiğ~~r~~~r~~~ 
• Ayni adamın yüzü hazan kır-

~~hlar ~i ~~ ~~~ ~-~------------------------~1 mm, bmn~, hazanın~ 
lar. Bir kısmı bahk, diğer kıs- 1 Tavşanlar Nerede ? ı olur. O halde bir adamın rengi 
mı balıkçı olurlar. Bahçenin neden böyle değişir? 
b Cildin rengi, o ande oradan ir tarafında büyük bir daire geçen kanın cins ve miktarına 
çizilir. Balıklar bu dairenin bağlıdır. 
içine girerler. Bu daireden Çehremizdeki rengi veren 

kandır. Kansız nsanların ya-
az bir mesafe ötede yine te- nakları ve dudakları sarı olur. 
beşirle düz bir çizgi çizilir. Bazan kan çehreye hücum 
Balıkçılar bu Çizginin orta- eder, O vakit yüz kızarır. 
sında durur, daireye yakın Bazan kan çekilir, o vakit 

renk sararır: Korku zama-
<>lan kısma geçemezler. Her nında olduğu gibi. 
balıkçının elinde büyücek bir Soğuk havada temiz kanı 
ip vardır. Çocuklar ellerindeki taşıyan damarlar sıkışık, piskanı 
ipleri iki uçlarından tutarak taşıyan damarlar genişler. Bu 
bir ilmek yapar, bu ilmeği yüzden soğukta eller ve çeh-

re morarır. 
karşılarındaki balıklara atarak 
onları yakalamıya çalışırlar. Han g İ M e Y V a l a r ı 
ipin içine giren balık tutulmuş K a b u k l a Y e m e l i 
addedilir. Balıkçılar ipi çekerek Bu iki tilki günlerdenberi bu ormanda av arıyorlar. Fakat Bizim bildiğimiz, meyvanın 
balığı avlarlar. En son yaka- bir türlü birşey bulamadılar. Açlıktan dilleri sarkmış, hala ara- kabuğunu soymak ve ondan 

nıyorlar. Halbuki gözlerinin önünde iki tavşan var. Bu tavşan- sonra meyva yemek lazımdır. 
lanan balık oyunu kazanır. lan bulabiliyor musunuz ? Doğru halleden yirmi beş kişiye Halbuki şimdi doktorlar birçok 

Kibriti Yürütmek muhtelif mükafatlar verilecektir. meyaları kabuklarile yemeyi 

Masanın üzerine bir kibrit 
koyarsınız. ikinci bir kibriti de 
haç şeklinde birincinin üzerine 
yatırırsınız. Bu kibriti o suretle 
koyunuz ki uçları masaya 
deymesin. Sonra cebinizden 
bir kırk paralık çıkarınız,kibritin 
yanan başına doğru yaklaştırınız 
ve parayı yürütmiye başjayi 

nız. Para ile beraber kibrıt te 
yürüyünce seyredenler şaşa
ka!ırlar. 

Cevapların kabul müddeti, taşranın da iştirakini temin için tavsiye ediyorlar. Meseli elma, 
15 eylüle kadar uzablacaktır. armut, üzüm, gibi meyvaları 

Bilya oyunu 
Bu oyunu bahçede birkaç Çocuklar sıra ile ellerinde-

çocuk bir arada oynıyabilirsi- ki bilyalan daire ortasındaki 
niz. Toprağın üzerine büyücek bilyanın yanına kondurmıya. 
bir daire çizer ve ortasına 
bir bilya koyarsını7 • Oyuna çalışırlar. Kimin .bilyası daire-
;~tirak eden çocuklar bn da- deki bilyanın en ziyade yanı
ıre::dcn iki metre kadar uza\.. ~a na konarsa o, oyunu kazanır 
ve biı: hat üzerinde dururlar. ve diğer bilyaları alır. Kim 
Her çocujun elinde bir bilya daire ortasındaki bilyayı vu-
vardır. runa oyundan çıkanlır. 

mutlaka kabuklarile yemelidir. 
Bilhassa elma ve armudun 

kabuğunda vitamin denilen 
çok kuvvetli bir madde vardır. 
Bu madde meyvanın en fay
dalı tarafıdır. Onun için ka
bukları kat'iyen soymamalıdır. 

Yalnız erik ve şeftali gibi 
meyvaların kabuklannı soymak 
doğrudur. Bilhassa erik kabu
ğu hazmi güç bir kimyevi 
maddeyi havidir. Yersek mi
demizi bozabilir. 

Geçen gün şehrimize (Preziden· 
te Sarmente) isimli bir arjan· 
tin deniz mektep gemisi geldi. 
Birkaç gün kaldı. Mısıra gitti. 
Geminin süvarisi M. Mendezle 
görüşürken aklımıza, cenubi 
Amerika ve bilhassa Arjantin
de birçok vatandaşlarımızın 
bulunduğu geldi Bunlann ge
çirdikleri hayat hakkında bir 

fikir edinmek istedik. M.MendeJ 
bize dedi ki : 

-Buenos Ayres ve Arjantin· 
de epey Türk vardır. Ve iyi 
çalışıyorlar.Meseli Buenos Ay
rese tabi T emperley şehrinin 
en büyük bulvarı üzerinde üç 
büyük ticaretane vardır ki 
üçünün de sahibi Türktür. Ay· 
rıca Arjantinde gene bir Tül"" 
ke ait büyük bir mendil fahri 
kası mevcuttur. Takriben mik· 
tarlan ( 500 ) kadar tahmin 
edilmektedir. • 

Pastırmalar 

Mısırda Niçin Revaç 
Bulmuyor? 

Mısıra olan pasbrma ibra• 
catımız son senelerde azal
mıştır. Sebebi şunlardır: 

1 - Avusturalya ve Yu· 
nanistanın pastırma satmak· 
taki meharetleri. 

2 - Mısırlıların pasbrma· 
larımızın ambalaj ve imalatın

da gördüğü noksanlar. 

Ticaret odası bu meseleyi 
ehemmiyetli bir surette nazan 
dikkate almış, pastırma tüccar
larını bir içtimaa davet etmiş· 
tir. Türk pastırmalarının şiki· 
yeti mucip olan ahvali izale 
edilirse Mısırda tekrar çok 
sürüleceği tahmin edilmektedir. 

Belediye Kanun 
SANDIGIN AÇILMASI 
REYLERiN SA YILMASI 
Madde 42 - intihabın sonun• 

da meclis azası ndedi on iki olan 
yerlerde intihap encümeni azası
nın en az üçünün ve diğer yer
lerden en az yedisinin huzurile 
sandık açılır. 

1 - Rey pusulalan sayılarak 
musaddak defterdeki imzah ve 
işaretli müntehipler esamiain ye
kunu ile mukayese edilir. 

2 - Yazısı okunmıyan pusula• 
larla seçilenin kim olduğu belli 
olnuyan pusulalar bir tarafa ay
rılır. 

3 - Azabk evaahnı haiz olmı
yan isimler nazan itibara alınmaz• 

4 - Adedi mürettcpten eksik 
esamiyi ihtiva eden pusulalard• 
mündenç isimler heaaba kablıt· 

Adedi mürettcpten fazla olaJJ 
isimler sondan itibaren silinir. 

5 - intihap pusulalarının tadat 
ve tasnifi bu auretle ikmal edil' 
dikten sonra en ziyade rey ka' 
zanandan itibaren sırasile her 
namzedin kaç rey almış olduğ" 

tesbit edilir. 
6 - Müsavi rey kazananlarda" 

evli olan, evlilerden yaşı büyülı 
olan, bu da müsavi ise çocuJ" 
çok olan tercih olunur. Çoculı 
adedinde de müsavat baJirıd~ 
kur'a çekilerek işbu kur'ada isJ11 
önce çıkan sırada evvel olur. 

7 - En çok rey kazanand'" 
itibaren adedi mürettep mikt~~; 
isim, azalığa ve bunun bir ınıli 
de yedek azalığa ayrılır. 

""'ıe-8 - Mazbatanın tanzimi u ·f 
rine intihap pusulaları ile tasJ1

1 
.. 

cetvelleri ve nazan itibara •1:., 
mıyan pusulalar ayn ayrı .. 
zarfa konularak zarf intihap eJI, . "' cümeni lı:.r:ıfından mühürleııil d• 
belea:yelercc cfv;ak kasalarıll 
aaklanır. 



-
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Eski Zamanın Ve Bu Asrın Bahil ' Kuleleri •• 

-
Bir Rica 

Mektuplarınızın Gir
nı esini isterseniz 
Kısa Yazınız 
8aıı karilerimiz dert ve tikiyetlerinl. 

'-1abrken futa tafılllta &"lriyorJar. Bu 
h.ı birçok ,ıkiyet aahlp)erine ait 
11\ektupıann pnlerce bekJemealni intaç 

ediyor, Bu ribl mektupların mümkün 

.. ertebe kısa olmasını t.ilhaua rica 

tdvız. 

lttUALLİMLERİN şlKA YETİ 
l - Bizde niçin acaba, çıkan)an 

hır kanun veya talimatın tatbiki aylar· 

ta te.ahhur ediyor ? •• 
Meınurinln müşevveş vaziyctir! ııl:ıh 

için (Barem kanunu) kabul edildi. Aşa· 
lı Y\lkan blltUn memurların maaşı bu· 
11

• nauran tesblt ve ita "'ılındı. Biz 
llı1laJliınler, hilA bunun ne çeşit bir 

1taıııın olduğunu öğTenemedik 1 Mer.ıu
:ııderı geç olaraı, ilk mektep ~ua:lim-

rl nihayet 930 haziranından itibaren 
bıu-eaıc göre maaş alacııklardı. Ne ge

~ ? Halen, maaşımmn yeni şekle göre 

"e tıılktar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü 

lllaaıif idaresince tcsbit edildiği söylc

ııen liıte, Vek!ilctten e1'an gdmemiş 
01ıtıalı ki tebliğ edilmemiştir. Bugün, 

noksan, kıırarlamad:ın maaş alıyoruz. 
O da, Dahiliye Vekaletinin emri hl· 
IArııı · b""t-a ıdarci hususlyeyt! mensup u un 
ltı(-ıııurin, ve müessesatın ilıtiyacı berta

taf cdilılikten ıonra ! Meclisin son dev

tesitılle ıneııkeu bedelinin daha iki ıene 
ita •ı kabul edildiği halde, nedense bun-

dan ınalınımnz ! .. 
1<:ırllerlni::den Nazilli: Rıza Enver 

BİR TANE DAHA 
Talimat mucibince vatanımızın her 

Ytrinde Mıllet mektebi ve Halk okuma 
0dnları açıldığı herkesin malümudur. 

'Yine mezkQr talimatın bilmem kaçıncı 
llıaddcsinde muntlimlcıe devre nihaye

tinde verllıneııi icap eden ücret kat'i 
olarak gösterilmiştir. Bu ücret ınuallim· 
lcrtn b!.- hakkı snrihldir. Bu Ücretin 

taaltül g5sterilmeksizin tediyesi icap 

ederken bugün nedense Karaisalı kaza 

"e mülhakatı dahilinde bulunan ve 

adetleri otuzu bulmayan mualhmle•fo 

tl'an m!llct mektebi i:cretleri verilme· 

llıi~tır, Bu zümreyi di..şünecek yok mu ? 

Muallim ı Namık 

ADLiYE VEKİLİ NASIL 

TEFTİŞ EDİYOR? 
Ad!lye Vekili Mahmut Eaat Beyefendi 

dUıı Konyııya hareket buyurduhar. Muh
tetenı Adliye Veklli bir gece burada 

~aldılar. Geceyi meb'uo;; Tevfik Fikret 
eyin evinde geçirdiler. Eı •c.ıl •"'-ah, 

tllerindc birer şahıi şikCıyet arzuhali 
01duğu halde evin önünde bekleşen 
Otuı. kırk kişi birkaç defa jandarmalar 

:atafından menedildilcr, nihayet balkın 
•rarına karşı bir müddet sonra kabul 

:dildi!cr Her birini parlak sözle ve Konya-

iln Cl!vap yazacağından bahsilc buradan 

;l'rıldıtar. Tdtiş namı nltıııda bizim gibi 

l~lı.aranın lıarcirah Olarak on, yirmi bin 
ır;ıaı gitti. Buı !ida hangi dcvairl 

•dliy • 
cnın kuyudat ve evraklarını ve han-

~ hiikkam ve kelcbenin vaziyetini ve 
11lllerın şikayetini dinleyerek şiklyet 

llıı.\ıhteveyatından hangi hükkı\m ve han

lı kctebc hakkında takibat icra11nı 
'lllir b uyurdular? Meçhul ? 

Karaman : {imza mahfuzdur) 

I Kari mektuplarının de
~ 6 ıncı sayfada) 

Son Yapılan Binalar 
• 

insan Dehasının En Bü-
yük Eserleri Sayılabilir 

Din kitaplarında Babil ku
lesini okumuşsunuzdur. Bu 
kule etrafındaki hikayeyi 
unuttunuzsa size hatır]atalalım . 

Allahlık iddiasına kalkan 
Nemrut, Allaha yaklaşıp o
na küfürlerini işittirecek bir 
vasıta düşünmüş. Düşüne, dü
şüne büyük bir kule inşasını 
bulabilmiş. Emri altındaki bir
çok esir kabileleri de inşaata 
sevketmiş. Fakat, kulenin ın

Nevyorkta Vulvort binası var· 
dır ki bu kuleden daha bü
yüktür. 

Fakat şimdi Amerikada 
binalar günden güne yükse
liyor, semalara çıkıyor. Son 
yapılan binalardan bazıları Ba
bil kulesinin iki misline yakın 
yüksekliktedir. Bu binalar as
rın yeni Babil kuleleridir, ve 
insan dehasını en büyük nümu
neleridir. 

şasına memur edilen 
amele muhtelif kabile
lere mensup olduğu 

için bir türlü anlaşa
mamışlar. Bu hadise 
bugün bütün lisan
lara bir de darbı 
mesel hediye etmişti~: 

t!ôL 1 
~ .~. 
' ;w'• • .. 'f .. 

Bu binalann ıçıne hütün 
bir şehir kalkım yerleştir
mek mümkündür. Her bina
• ·u içinde tramvaylar gibi 
işliyen yirmi otuz asansör 

"Babil kulesi gıbi,, . 
Çok lisan konu-

şulan ve bu lisanlar 
etraftakiler tarafın
dan anlaşılamıyan y~r
lere böyle denir. 

Bu karar veril-
dikten sonra derhal 

.. .. .. 
"' • -
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vardır. Bunlar durmak
sızın dolar, boşalır. 

Asıl hayret edilecek şey 

bu binalann yapılmasında 

gösterilen sürattir. 60 - 70 
katlı bir binayı azami bir 

senede bitiriveriyorlar. 

kulenin inşasına baş- § 
lanmış. Her sene bir ~ . 
kat çıkmak suretle : 

• hi:ıa y~kseltilmiş. Ve ,. 
n;hayet tahmine- : 

Babil 
Kulesi 
Böyle 
imiş 

• • .. 
" ~ 
"' ~ .. 
• ııl .. 

Elektrik ve makinenin 
ne harikalar yaptığını 
görmek için bu bina
lann yapılışını seyret
mek lizımdır. 

İnsan o vakit mi
marinin bu harikası
na hayret etmekten 
kendisini alamaz. 

• 
d i l d i ğ i n e göre : 

• (200) metreye : 
• kadar çıkarılmış. : 

O vakittenberi : 
"" .. 

insanlar bu kadar : 
• büyük ve bu ka- : • da!' yüksek bina : .. 

yapamamışlardır : .. 
Yalnız Paritse : 
Eyfel kulesi ve E 

Bir rcsrıamın 

tııhayyUIUne gö
re Babil kuJeıııl 

bu tekilde itil. 

Güreş Müsabakaları 
Kumkapı terbiyei bedeniye 

kulübünden: 

l - 5 eylül 930 cuma günü 

Beyoğlu halk fırkasındaki mın

taka idman salonunda öğleden 
sonra saat ikide kulübümüzün 

~ 

\ 
~ 

~ 
': 
~ .. .. • • -ti Nevyorkta 

yeni yapı• 
lan bu 
binanın t .. 
meli daha 
dar, fakat 
u :z unluku 

iki mlılidlr 

güreşçileri arasında bir müsa
baka yapılacaktır. 

2 - Hakem heyeti; Ahmet 
F etgeri, Kemal, Seyfi, Kadri, 
Nedim, Saip, Raşit ve Fuat 
Beylerden mürekkeptir. 

3 - Müsabaka mahalline 
herkes serbest girebilir. 

... .:SON POSTA,, NIN Tefrikası: No 20 
M UHARRIRl 
MORIS LÖBLAN 

az hakimdim. Korkarak kaç
tım. Ertesi gün tayin ettiğim 
saatten biraz evel kulübeye 
gittim. 

Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAT GELİYOR 
.. 

Ş t 
- Matmazel Katerin ... 

a onun k J).. ızı ... :U 

lıl.. uşünmiye çalışarak uzun 
a.ylJ.~det sustu, sonra fasulye 
~ 1 adağı sandalyesinden kal
d:dr~k üstüme eğildi ve bana 

1 ki : "' ,, - o .. v "t Ü .. v ••t uikk ç sogu ... ç sogu ... 
B at etmek liizım Matmazel.,, 

n~ .en ~- şırmış kalmışbm. 
nırn · . 

10.. .. ıçın bir muamma olan 
guUerd k bah en bu adının da 

ltıış~et(ts~ hayretimi uyandır
Çok • stüste kendisine bir-

lla sualler sordum. 
na hep oğlunun iımile ce-

1 

vap veriyor: "Dominik, Domi
nik,, diyordu. Birşey anlamı

ı yordum. 
- Bu işi Dominik mi bilir? 

Diye sordum. Yarın akşam 
buraya gelir, onu görürüm ben. 
Söyle de beni beklesin, olmaz 
mı? 

Bunu iyice tenbih ederek 
dışarı çıktım. Ortalık karar
mış, gece yaklaşıyordu. 

~ana öyle geldi ki ihtiyar 
kadının kulübesi arkasında bir 
insan gölgesi gizJenmişti. Fa
kat, hatırlar mısınız ? Ben o 
sıralarda kendime ne kadar 

Dominik işinden henüz dön
memişti. Sessiz ve telfişlı du
ran Voşel ananın yanında bek-

ledim. O vakit bir köylü 
geldi ve yolda Dominiki yaralı 
bulan iki kişinin onu kulübeye 
doğru taşıdıklarını haber ver
di. Nihayet kulübeye bir ceset 
getirilip kondu ve zavallı ka
dın tamamile deli oldu. 

Katerin, o korkunç sahneyi 
tekrar yaşıyormuş gibi dehşete 
düşüyordu. Raul, onu teskin 
etmenin imkansızlığını düşüne
rek sözünü kesti ; fakat Kate· 
rin devam etmişti : 

- Evet, evet, dedi, öyle 
ama bakınız bu ölüm benim 

I 
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Günct 10.49 S.79 
Öğle S.34 17.13 

ikindi 9.13 1S.S2 

Rumt 
27 • Atuatos - 1346 

V akıt-Ezant-Vasatı 

Akfam 17.- 18.39 

Yatsı l.3S 20.16 
lmuk 9. 4 3.44 

nazarımda neden ehemmiyeti 
haizdir ve şüphelidir. Dominik 
tam bana muammanın anah
tarını vereceği sırada ölmüştür. 
Onun bu muammanın anah
tarını bana vermekten menedil
mek ıçın öldürüldüğünden 
şüphe etmiye hakkım yok mu· 
dur ? Benim elimde bu katlin 
maddi bir delili yok, maamafih 
doktor da bu ölümün kaza 
olduğunu söyledi. 

Rual sordu: 
- Kimi itham etmeli? Fil

hakika sizin kulübe arkasında 
gördüğünüz insan gölg.esi Vo
şel ana ile konuştul.: ı nzı 
duymuştur. 

- Buna denim de şürlıem 
yok. Ve her ne vakit, nişac.ııufa 
buluşmak için ormana gill .nse 
Voşel Ana tesadüfen karşıma 

Kadın Ve Kalp işleri l 

Bir Mecliste Sorulan Sual : 

Erkek Ve Kadın İçin 
Ne Düşünürsünüz? 

Kadınlar Hakkında 1 Sonbahar Elbisesi j 
Ne Döşünüyorsunuz? -----~-----' 

Karilerimden biri, bir toplantı· 
dan iatifade ederek mecliste hazır 
bulunanlar arasında, kadın ve er
kek hakkında ne düşündüklerini 
ımlamıya çalışan bir anket yap
mış. Bu anketi bana göndermiş. 

Ankete iştirak edenler memle
ketin umumi seviyesinde bulunan 
kimseler olduklan için düşünce• 
leri de tipiktir ve okunmıya la
yıktır. İıimlerin yalnız baş harfle
rini muhafaza ederek anketi ay
nen naklediyorum: 

Şöyle konuşurken arkadaş
lara: 

- Kadınlar hakkında fikri
niz nedir? Diye sordum. lık 
arkadaş: 

H. B. - O.. bu hususta 
birşey diyemem. Yalnız, ka
dınlar haindirler, kadınlar 
h~katli değildirler. 

ikincisi kendiliğinden: 
V. B. - Kadın bir erke

ğin nazannda oyuncaktır, erkek 
ezer, çiğner, sever... Kendi 
ihtiyarında birşeyl,,dedive sonra 
ilave etti: 

- Kadınlar bezmi ahlakı 
bozar, zevki tekamül ettirir. 

Nişanlısı atıldı: 
M. H. - Erkek, hakikatte 

hayvanların en kuvvetlisidir. 
Çok kuvvetli olduğu için hod
bindir, mağrurdu. Kadına ver
diği kıymet zevki içindir. Er
kekler riyakardırlar. 

istikbalin bu iki arkadaşını 
hiç duyurtl)adan birbiri ile 
tutuşturmuştum. Bunlar kah 
kendi aralarında ,kah bizlerle 
konuşurlarken bir diğer arka
daşa, sorduk. (Evvelce evli imiş) 

S. B. - Doğrusunu ister-
seniz benim şu suale cevabım Bu elbise ince yün 1· or:ı· etten 
yok, dedi, ilave etti : 

-Hakikatte ne hainlik, ne de yapılmışbr. Fakat şifonla, ya-
riyakarlık varwr. Yalnız ka- but ipek jorjetle de yapılabilir. 
nunun erkeğe verdiği büyük Çifte fistanlı, uzun kolludur. 
serbesti sahası, onu daha Bilhassa yakası çok orijinaldir. 
fazla doğru, ve hep haklı ve -
hakikatli göstermiştir. şüphesiz kadını riyaya sevke-

- Yani esas demek istediğiniz? der Hf. dedi ve içini çekti. 
- Yani demek istiyeceğim Sonradan anladım ki bunun 

şudur ki kadınlar erkeklerden da yarasına c1o\ undum. 
ziyade riyakardırlar. En. B. - Çok büyük bir 

Fakat efendim, kadınlan mevzu. Kadınlara karşı erkek
o riyaya mecbur eden saik lerin birinin vereceği müsbet 
vardır ve onun için kadınlar bir fiki yoktur. Çükü evli bir 
yalan söylemiye mecbur kalı- kadınla bekar bir kadın ara
yorlar. sında haleti ruhiye itibarile 

Kadınları biz erkekler ya- pek, büyük bir fark vardır. 
lancı yapıyoruz. Biz istediği- (Bu· da evli birinin fikri). 
miz yere gitmekte, gezmekte A. B. - Kadınlar samimi, 
oturmakta ve içmekte serbes- fakat kibirlidirler. Bu kibirleri 
tiz. Fakat bir kadının faraza: neticesi hakikatsiz ve hain 
gittiği bir misafirlikte içki görünürler. Beiki hakikatte 
kullanması neticesi olarak müşfik ve samimidirler. Kadın
(tabii ki biz erkekler bu hu- ların karakterinin naticesi buna 
susta daha fazla mukavimiz varır. Çok naz aşık usandırır! 
ve kafamızı kullana biliriz) 
hafif bir gayri tabülik onu darbı meselini hiç düşünmüyor-
yabancı ellerin yardımına hı- lar. 
raktığı ande, kadın aile m\ıhi- Bu mütalealara ben şunu 

ilave ettim : tinden uzaklaşmıştır ; çünkü, o 
muhit, velevki samimi olsun, - Erkeğine 
umumiyetle tayip edilen ve kadınına göre, 
hiçbir aile erkeği kafasının caktır. 

göre, kadın; 

erkek; oyun-

kabul edemiyeceği bu hal, 

[çıkıyor ve bana tekrar ediyor
du : Üç söğüt, güzel kızım. 
Dikkat ediniz. 

O günden sonra ben müt
hiş bir korku ve meş'um his
ler içinde yaşamıya başlamış
tım. Ya ben de deli olmuş
tum, yahut Bar-ya-va malika
nesinde oturanların aleyhinde 
hareket eden bir kuvvet var
dı. Artık bunlardan da kim
seye bahsetmek istemiyordum. 
Fakat, bu sım taşımak beni 
yoruyor ve hasta ediyordu. Za
vallı k z' ardeşim birkaç defa 
buradan başka bir yere git
memizi istiyordu, fakat ben 
kabul etmiyordum. 

Bir arkadaşa bütün bunlan 
anlatrnıya ihtiyacım vardı, fa~ 
fakat kime? Nişanlıma da 
B~u'ya da itimadım yoktu.Nih~
yet sizi düşündüm ve anlattığım 
gibi Beşu'ya hissettirmeden saatin 

H. S. 
™ ' 

altından apartımanınızın anah
tarını alıp geldim. Fakat Mös
yö Gersenin gelişi benim sizi 
görmemi tehir etmişti, ama 
nişanlımdan ayrılık mektubu
nu aldıktan sonra durmadım 
ve size geldim. 

- Fakat sizin beni ziyare
tinizi icap eden hususi bir se
bep çıkmadı mı ? 

- Evet ... Ormanda Piyeri 
beklerken karşıma Madam 
Voşel çıkb ve her vakitkinden 
daha telaşlı idi, beni lcolum
dan h:ıttu, sarstı ve oğlunun 
ölümünün intikamını beıden 
çıkarmak istiyormuş gibi: "Üç 
söğüt, r üzel ]cız ı , bu adam 
sizi öl .i1r ıı ek istiyor. Dikkat 
ediniı., ·:kkat ediniz 1 ,, dedi. 
Sonra giılerek uzaklaştı. 

[Arkası Aar) 
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41: - Benimle Görüşecek Ne Gibi Birşeg 
Olabilir, Pek Anlıyamadım? 

Sonra mağrur ve küstah bir 
tavırla içeri girdi. 

Avluda hürmetle iğildi. Va
ıilisya Evdoksiya merdivenin 
başında duruyordu. 

- Affınızı rica ederim muh
terem Vasilisya dedi. Pederi
nizin emrile geliyorum ! 

Evdoksiya çatılan kaşları 

ve ateş gibi parlıyan gözlerile 
herife bakıyordu. Müstehzi 
bir lisa.'lla: 

- Benimle görüşecek ne 
gibi bir şeyiniz olabilir? 

- Hem pek çok olduğuna 
emin bulununuz Vasiliya ! Mü
saade buyurursanız ... 

Evdoksiyanın cevap verme
ıini beklemeden, Düka mer-
divenlerden yukan fırladı. 

Bu küstahçasına hareketi 
onun imperator tarafından 
geldiğini ispata kafidi. 

Etrafı gözlerile tarayarak 
yukarı çıkb. Bir köşede gizlen-

miş bir kimseyi aradığın bü
tün halile belli oluyordu. 

Y ukardaki sofayı d~ gözden 
geçirdikten sonra salona girdi. 

Evdoksiya arkasını bir kon
sola dayamış, ayakta duru
yordu. 

Yüzündeki ifadeden, Düka
ya müthiş bir surette kızdığı 
belli idi. 

Asabi bir tavırla ayağını 

yere vurdu: 
- Buyrunuz! Buraya böyle 

baskın verir gibi gelmenizin 
sebebini söyleyiniz! 

Düka, boncuk gibi yuva
sında fıldır fıldır dönen ufacık 
gözlerile odanın içersini arı-

yordu. Sahte olduğu bariz su
rette anlaşılan bir nezaket ve 
tabasbusla iğilerek dedi ki : 

1 }an Düka Hiddetli idi 

- Muhtere:n Vasilisyamızı . 
rahatsız etmekliğimin peder
leri tarafından acize emredil
miş olduğunu bir kere daha 
hatırlabnm. 

- Fakat, pederim Vasile
osun benden bir öğreneceği 

varsa, sizin gibi kılıcmdan 

kan lekesi eksik olmıyan bir 
kasabı kendisine vekil tayin 
etmesine lüzum yoktu 1 

Se.zar Düka sapsarı kesil
mişti: 

- Yani ne demek istiyor
sunuz? 

- Şunu demek istiyorum 
ki pederim arzu etti}i şeyi 

benden bizzat sqrabilir. 
Sizin füzuli vekaletinize lü

zum yoktuı·! 
- Fakat bendeniz sizin res

men nişanlınız ve müstakbel 
zevciniz olmak dolayısile zan
nedersem .... 

Evdoksiya Sezar Dükanın 

sözuniı kesu: 
- Nişanlım nıı?l 
Fakat size ben kaç kere bu 

nişanlanmayı kabul etmedi
ğimi, babamın tahbnı muhafaza 
için, birçok bigünahm her 
gün kanına giren sizin gibi 
kan kokan bir saray bekçi
sile evlenemiyeceğimi söyle
medim mi? 

- Dikkat ediniz V asilisya, 
beni tahkir ediyorsunuz! 

- Eğer hakikat size haka-
ret şeklinde gözüküyorsa o 
baş kal 

- Fakat ben timdi bir va
zifeye memurum 1 Ve siz de 
bana lmperatorun emrile cevap 
vermiye mecbursunuz! 

- Anlaşılıyor ki vazifenizi 
yapmadan buradan çıkmak 
niyetinde değilsiniz. Sorun ve 

çabuk &ıkın! 
- Bir nişaıllı, bir dost gibi 

mi ? Yoksa lmperatorun bir 
memuru gibi mi? 

l Arknaı var] 

Küçük Kemal'in Cuma Günii 
Angelidis'le Dövüştürülmesinde 

İsrar Etmek Azim Hatadır ••. 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Tayyare Bayiliği 
Ankarada Bugünkü 
Bayie Nasıl Verilmiştir 

Gazetenizin 50 ağustos tarih ve 3S 
aumaralı nlishasuıda ı .,Kari ıöıdle ıör

dükler~, aerlevhalı bentler arasmda 
Tayyare Cemiyeti Ankara şubeılni. all
kadar eden ve Tayyare Pi.raako biletle
ri aabıına ait olaıı bir fıkra mliDderiç
tlr. 

Bütün milletin hilanlİ. nuar ve te
veccübünil kaz.anmıı ve hiçbir IJllfttle 
bu teveccühü sui istimal etmemif bulu
nan Tayyare Cemiyeti hakkındaki bu 

fıkranın tereddütlere sebebiyet verme9i 
düşüncui, aşağıdaki tanihlmb.I yumak 
mecburiyetini buıl etmiftir. 

LQtfen berveçhl ati tavdhlıa ıuete
niı.ln ayni ıütununda dercini rica edeıi:c 

Tayyare plyaııko biletleriain HlLfı, 
Tayyare Cemiyeti ıubelerine ait ve buo
du. fahriyen vuife ıörmekte olu. tube 
idare heyetleri mes'ul bulunmaktadır. 

Mes'uJiyetl büyük ve aa.ktl olan bu 
işin sağlam ve esaslı bir surette idare 
edilmesi ve nııkit makamında olan pl
yaııko biletJ aab.fınıo; tubeye karp 

kanuni ıeraitl haiz ve tam Ye matlup 
kefaleU gösterecek bayie verilmeai 
idare heyetimizce ancak ve ancak seli• 
meti muamele ve mes'uliyet dilştincealle 
muvahk ıtörülerek Noterlikten musaddak 
mukavelename ve yüksek kefalet mu
kabilinde iki seoe müddetle bayie ve
rilmittir• 

10 - 1 • 931 tarihlnde mGddell bite-

cek olllll plyanko bayU 'imdiye kadar 
tubembe kart' taahhildabnı tamamile 
ifa etnılf bulunmakta ve piyanko it ve 
heaapları hiçbir mea'ullyetl mucip olmı
yacak muntuam ve diirüat bir teldlde 
devam etmektedir, 

Gerek Ta17are Cemlyetln.bı menfaatlııi 
ve ıerek idare heyelimizio maddi ve 
manevi mes'ullyetlnJ klfil bulunan fa· 
kat latemedljimia halde daha birkaç 
vatandaşımızın u veya çok kauncıaa 
mani olan bu usulü tercih suretile çok 
dürüıt bir it yapmlf olduğumus k-aa
tindeyiz. Yeniden bayilik için tubemlıe 
ıimdlye kadar 17 - 7 - 930 tarihinde 
yalnız bir müracaat nki ol•uttur. Sa· 
bibi müracaata ; bayilik müddetlıaiD hl· 
tamında müracaabnın nazan dikkaate 
alınacafı tahriren bildirUmittir• 

Ankara tayyare tubeal rela vekW : 
SUreyya. 

Son Posta - Bu cevap açıktır. Mek
tup ıönderen karlimlz, vakti gelince 
ve h;terae müzayedeye l(irebllir. Bir 

iUra.zı olursa gene allkadarlan lku 

ederiz. 

ADANA BARSAK 
FABRİKASINDA 

Ben Ad&nanm yerlisi ve Türk tebaa

•ıyım. San'atım baraakçılıktır. BW'ada 
Belediyenin bl.r barsak fabrikuı Yard.11'. 

Bundan altı ay evveline kadar bu 

fabrikada çalıfıyordum. Fakat alb ay 

evvel Suriyeden gelea ve Suriye tebaam 

olaa iki adam belediyeden tavaiye 

alarak fabrikaya kabul edildiler. Tabii 

bana da yol verildL Şimdi altı aydan

beri boş geziyorum. Bqıaıda alb nhfua 

vardır. Başka bir aan'alım yoktur. Bu 

aileyi nuıl besliyeceğim ? 

Geçen gün gene bu sütun- f 

larda Küçük Kemal'in Yunan 
boksörü ( Angelidis) le bu 
hafta maç yapmasının muva
fık olmadığını yazmıştık. 

Adananın Sofubahçe mııhallesinde 

J -----· -~~~-·~-N-e_:: __ ._""""" 
_...-·---------------------- hasmını bayıltacağı ihtimalile 

Küçük Kemal idman Dövüşü Yapıyor 

Memleket sporunun şerefi 
mevzubahis olduğu böyle mü
him bir maça, Kemal'in ta
mamen hazırlanmış ve bütün 
galibiyet ihtimallerini cemet
miş oiarak çıkabilmesi için 
her Türk'ün iktidarı dahilinde 
fedakarlık yapacağına şüphe 
edilmemeli idi; netekim boka 
heyeti ve küçük Kemal'i se
venler bu m~çın tehiri için 
teşebbüsata giriştiler. Galata
saray kulübü de bu tehirin i
cap ettireceği tazminatı maddi
yei taahhut etti. Tazminat ve
rilmek şartile, maçın tehirine 
Yunan boksörü de ran oldu
ğundan ortada bir mani kal
mamışb. 

Müteşebbisler temin etlikleri 
bu neticeyi maçın organiza
törlerine tebliğ ettiler. Fakat, 
şayanı dikkat ve hayrettir. 

İtirazlarına en az ihtimal 
verilen organizatörler müşkü':' 
lat çıkarmıya ve işi yalnız 

maddi cepheden nıuhakeme 
ederek, bazı ufak mrıracaat
ları bile esirgediler. 

Bu vaziyet karşısında me
sele içinden çıkıl mıyacak bir 
hale geldi. Boks heyeti "Ke
malin menfaati dolayısile bu
gün neşretmediğimiz ,, şid
detli bir tebliğle, organizatör
lere işin fenni ve efkan umu• 
mi} eve ait mahzurlarını anla-

1 arak tehirin lüzumunu ihtar 
etmiştir. 

Bütün nasihatlere ve boks 
heyetinin tebliğine rağmen 
maçı behemehal cuma günü 
icra ettirmekte organizatörler 
israr ettiği takdirde netice ne 
olobilir '? Bugünlük, maç yapıl
dığı takdirde ne olabileceğini, 
bu husustaki tahminlerimizi 
yazmakla iktifa edeceğiz. Maç 
bittikten sonra da işin iç yü
zünü efkarı umumiyeye bütün 
teferruatile anlatacağız. .. 

Maç on iki ravttur. Ange-

lidisi alSvüşürken görmed; 
Onun için küçük Kemali L \ 
müddet zarfında ne kadar yı:>
racağını doğruya yakın bir 
surette kestiremiyeceğim. Bence 
muhakkak olan bir şey varsa 

o da Kemalin bugünkü vaziyetile 
hararetli bir maçı oniki devre 
idare edemiyeceğidir. 
Şu halde maç sekiz ravunt geç

tikten sonra Kemalin nefessiz
liği yüziinden şampiyonumuzun 
aleyhine bir cereyan alabilir. 

Nakavtla yani hasmını 
bayıltarak kazanması ihtimali
ne gelince: 

Dünyanın hiçbir antrenörü, 
boksörünün ilk devrelerde 

hareket edemez. Esasen nak
avt yumruğu biraz şansa, bi
raz da iki hasmın o esnadaki 
hallerine bağlı ve yüzde otuzu 
tecavüz edemiyen bir ihtimal
le yerine değer . 

Bu itibarla eğer cuma günü 
maç yapılırsa, Kemalin bugün
kü sıhhi vaziyeti bertaraf edil
se bile, son devreden evvel 
Kemal tarafından kazanılması 
yüzde otuz nisbetinde ve yüz
de yetmiş te maçın 12 ravnt 
devam edeceğini düşünmemiz 
lazımdır. 

İkinci ihtimalin tahakkuku 
halinde; maçın Kemal tarafından 
hiçbir tereddüde en ufak 
bir itireıza mahal kalmıvacak 
şekilde kahir bir galebe ile 
nelicelendirHelıilmesi çok güç
tiir. Bu bir şartla olabilir, o da 
ilk de'Vrelcrde Kemal iki üç 
:s'ert yumruk tutturarak hasmı

' m ezebilirse maçın sonuna ka
dar faikiyetini idame ettirebi
lir. 

Fakat bütün bu yüzdP, 
otuz ve yüzde yetmiş ihtimal
lerine lüzum ne idi ? Maçı 
tehir edip Kemal'in kzanmak 
şansını tezyit etmek ışm 
en doğru ve en kestirme 
yolu idi. 

Eğer bu tehir olmazsa ve 
maç bizi tatmin edemiyecek 
bir şekilde neticelenirse, mü
sebbiplerinden efkarı umumi
ye müvacehesinde hesap sora
cağız. 

E. Ş. 

- - - - - - ----- -----

1 
Sinema Sütunu 

Küçük Asker Filmi Bitti 

Başlıca Rolü (Bustet 
Keaton) O}rnadı 

( Buster Keaton ) ile (Sally fillen ), Küçük aaker filmlain beyeJ 
bir sahnesinden sonra birbirlerine sevgilerini itiraf ederlerken. •• 

Bu filim tamamlanmışbr. 

* Son Posta'nın Bilmecesi ~ 
Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t1 

1 - Bir kuş (9) 

YUKARDAN AŞAGI: 
7 - işçi (5) başkası (S) 

2 - Milli bir roman (7) 
3 - Hayvan (2) kumat (5) 

nota (2) 
4 - Elbise (3) saça ben.ziycn 

(3) aydınlık (3) 
5 - B~xelye (S) sonsuz (5) 
6 - Avcı hayvan (4) hüküm 

kağıdı (4) 

8 - Bir vilayetimi:ı: (3) pis 
hayvan (3) kı9uı yağan (3) Jt 

9 - Ekmek yapılan madde 1'1 

ismi var, ciami yok bir kamburf.1 
bir hece (2) 

10 - Sadık olmak (7) 
11 - Eski rütbelerden biri 

S 1 N E f"1 A S 1 
Elhamra sineması müdüriyeti geçen mevsimde gösterdik

leri rağbetten dolayı muhterem müşterilerine teşekkfır eder. 
Sinema aleminin şaheserleri arasından tefrik eylediği büyük 
filmlerle bu sene de kendilerini memnun etmeği kat'iyetle 
ümit ettiğini arz ile sinemada ynpılacak bazı tadilat içiıı 
birkaç günlük tatil eylediğini beyan eder. 

HANIMEFENDİ: 
Havagazi, Elektrik ve teşebbüsah sınaiye 

Türk Anonim şirketi 

Beyazıt'ta Elektrik evinde 
6 Eylül cumartesi saat 15,30 da 

Verilecek ameli ahçılık dersinde lüften hazır bulunmanızı 
rica ile kesbi şeref eyler · 

ihtiyatkar olunuz 
iŞ YAKLAŞIYO 
OK KöMüRüNüz·· 
şimdiden tedarik ediniz 

Y edikule kok kömürü az miktar ile çok iş gönPeJı 
hassasını haiz olmakla meşhur olduğundan bilhassa (oıet" 
kezi teshin) ler için tavsiyeye şayandır, 

evlere kadar gönderilir 
Atideki yerlere müracaat ediniz: '), 
Y edikule gazhanesi Tel. Is. 207 

Elektrik evi, Beyazıt meydanı ,, " 128: 
Metro han, Satie mağazası ,, Bey. 91 



İttihatçılar Divanı Alide Hesap 1 

Almanya'nın Müttefiklerine Karşı 1 •~= 
HA~iY HAYAT Hfi YELFr.!~JDEN: 14 

İlk Ve Son itiraf 

• 
iki Türlü Siyaseti Mi Vardı? J .istifade ediniz J 

Zengin Adamla Evlen
mem Bir Facia Oldu 

1 - bin 3 •abn &'etmiyecektir. 

Bize Ve Müttefiklere Niçin Ayn Muamele Yapıldı ? 2 •• Her aabr 4 lııelJme heuıp edi
lecektir. 

3 •• Her Uln 5 adet llln laupoau 
aukablllndedir. 

Ben Y anyanm kOçnk bir 1 pnci bir yol Wünde YUrdu 
kuabamnda doğdum. Babam lar. Katil belli deiildi. Fakat 
Y anya etrafmdandı ve ailemiz ben bu ijrenç cinayeti kimin 
çok zengindi. KGçilkken bir ppbjuu biliyordum. 

Sabık Maarif nazın Şilkril 
ltyhı ifadeabıi alırken arka-
~arda Bura meb'un Hilmi 

n.tıbiln bir noktaya temu 
tttiı 

- Mademld Almanya besa
~· muharebe.ye girişiyorduk, 
~ olmazaa yapdacak masraf-

t'in ~~dr?,. yaklemek linm 

s..t»ak Maarif nama için ba 
~~te itiraz etmek mllmkfin 
fetildi: 

- EYet. eledi. Ew Al
llaaJıya bnkiimeti bize gerek 
~mat olarak, gerek nak
~ Verdi,ii para İç.İn Jehimiz. 
de bir çare bulmayı da vadet
lbifti. Fakat bu, tifahi bir 
~en ibaretti, muahede ile 
teabit edilmİf değildi. . 
L.a liiımi B. - Fakat Almanya 

ıneaele mlDaasebetile bizi 
~ hayle bir vait ile oya
":'"'en, Balgari8taaa karşı fi
~ ıeçmİf Ye ko1DfUmumn 
ihtiyar ettiji muraflan öde
'hftir. 

Maarif nazu1 Şnkril B. mlf
-. bir Taziyete dlftil. Fakat: 

- Bunu biz de işittik, yal-

• 
mz sonra aslı olmadığım s8y-
lediler, demekle iktifa etti. 

Ertuiı:al meb'usu Şemsettin 
B. bqka bir meseleye geçti: 

- Rusya, Fransa ve İngil
tere sefirleri latanl>al' dan ha
reket etmeden evci veya son
ra Amerika sefiri, kabine aza
andan hir zata Karadeniz 
vak' asımn aulhen tesviyesi kabil 
olduğunu .&ylemiş, kabine aza
amdan olan zat ta bu muha
vereyi vükela meclisinde tek
nr ebnİf, ve .&derinin hlanl 
kabule uğramadıj'uu görünce: 

"Arkadqlanmın harbe ta
raftar olduklanm görüyo-
rum, binaenaleyh ben kabine
den çekileceğim" demiş. Be
nim bu hadiseden çıkardığım 
netice, muharebenin tasmim 
edilnaif olduğudur. Şu halde 
diyorum ki: Harbi tasmim e-
den hilldUDet bu devletin iki 
muharebeden ve bir ihtiW
den çıJdıtım, maliye itibarile 
fena bir vaziyette bul1mduğu
na düşünmeli, hiç olmazsa 
masrafı Alman hllkı1metine 
Ytuemeli idi. Anlqıhyor ki 
kabine bu hususta pek gev
şek davranmıştır. 

Şiikrü Bey itirazı basbrdı: 
- Hükumet iatiı..ıtl edilme

si lazım gelen menfaatleri baş
ka sahalarda aramış ve bu mak
atla muahedeye buı madde
ler illve ettirmişti. 

Eaasen kazanılacak menfaat 
her devletin ihtiyar ettiği feda
kirlık oiabetinde taksim edile
cekti. 

Şemsettin Bey: 

4 •• Her 3 11 ıtırdaa fu.luıaa ı 
bpon il._,e edUmelldJI'. 

5 - Her kupon lbetiadekl tarihten 
bir hafta lllllcfdetle mutelMuBı. 

SON POSTA yı okuduktan 
ıonra ilin kuponunu Aklayı-
111&. Duadan 5 adedini ilanmız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. llinımz.ın gazeteye gir
meıi için bu kadan kafidir. 

:= SON P.OST A == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

5 - Eylül - 1930 
- Bana g5re ortada iki 

ıekil vardı, muharebe ya kay-
HANIMLAR TERZIHANF.Sl-Bahçıe

bediJecek, ya kar,aml•c.aktı. Al- kapı Raaimpata hanı 12 No. Telefon 
manya muzaffer olduğu takdirde btaabal 4057 
nelini belki tutardı. Fakat _TO_RK_K_AD_IN_LAR __ ı _Bl_ÇKl_YURDU-__ _ 

magw ltlp olduguw takdirde tutnıı- 11 inci der• aenul için talebe kaydma 
bqladı. Dlnnyoha Telefon S.. 2031. 

)acaktı, borç albnda kalacaktık. 
al'"-'ı_ da acaktık. ALMANCA MOTERcbıd-Almaa-Borç DDCUl Y&flYamlY ca . ._ ı..oıscedea Tlrkceye, Türkçedea 

Şükrü Bey İaJatb. A manca ve bgtlbçeye mlkemmel Te 

- Bu mntalea harbi iltizam •eri tercemeler yapabr. Flat eh1endir· 
ettimmi~e göredir. Halbuki bml" felllll astdahlan lbtiwa eden ter-
e- ··-eln de kabul olunur. 

biz harbi iltizam etmedik. _.. lataahul Poata katuau 701 

Fakat istemi ye istemiye içine 
girmif bulunduk J 

Dikkat ediniz Şiikrü Bey 
aöztbıü değif tirdi, biraz evvelki 
ifadesinin aksine olarak harbi 
iltizam etmediğini söylenıiye 
bqladı. Reis te mecburen başka 
bir suale geçti : 

ZIRAA TE HA VESIJ ÇOCUKLAR 
iSTENiYOR-Okur yasar ziraat ftlerlne 
baveall onbe9ten büyilk olmlyanlar 
adreaU mektuplarım Son PMtada Edip 
B. namuı• ıöndenlnler. 

Dl.ANA ITRIY AT ANESI - Kolonya, 
Loayon Pudra, Eaana, Ve Tualet aa
ı.-ı.n: Beyoihı Hriataki Puaj N.4 

hastalık ıeçirdiiim için beni Mesele kapandı, fakat be
kaabada tedaYi ediyorlardı. ilim içimdeki yara kpamadı. 
Sonra Y myaya getirildim. Bu menfur adam, ailemi ik-

On bq yapma ı.J•qtim • etti ve benimle evleH1ek 
Birdenbire çok gttzel bir im içia mDmdeleriai aldı. Beni• 
olduğuma herkes dikkat etmi- biltün iayanlanm, haykınflanm 
ye baıJadı. Etnifuncla hirçok faydam kaldı. Nihayet, kencl 
talipler tllredi. Bunlann hepsi kendime, bu adamdan intikam 
zengin adamlardı. Hele bir 
tanesi bana adeta Işık olmuş, 
gece, gündtiz evimizin etrafın
da dolaşıyor, bana parlak bir 
hayat vadeden haberler g6n
deriyordu. 

Benim bu zengin adamlal'
dan hiçbirinde pzlm yoktu. 
KolllfUDlumn çirkin, hatta 
biraz da kambur bir ojhı vardı. 

Gayet h ..... ve ince bir çocuktu. 
onu seviyordum, fakat bu q
lumı arkadqlanma bile itiraf 
etmiyordum. 

Daima etrafımda dolqu 
o zengin adam, benim o 
•ence k&l'fl zafım oldujımu 
anladı ve bana baber g6nder
di ki eğer bu qktan nzgeç
mezsem, o genci 6ldirecek· 
tir. 

almıya ahtederek onunla n-
lendim. · 

Hep bir fırsat bekliyor, bu 
domuzun bllflDI ezmek istiyor
dum. 

Kocamda kalp lautalığı 
Yardı. Mlltlait buhranlar ıeliyor 
ve doktor bir finnga yaparak 
lıayatma lmrtanyordu. 

Bir gece çiftlikteydik. Hiz.: 
metçilerin odalan arka tarafta 
ve maktaydı. Kocama gene 
bir buhran ıeldi ve doktor 
çağırmak icap etti. 

Ben lıizmetkirlann odasına 
kOfbım, fakat hiçbirine dok
tor çağırmalanm emretmeden 
ıeri d&ullbn. Kocam yanm 
-t içinde, doktorlan bekli

ye bekliye boğularak öldtı. 

Şükrü Beye Göre, Muharebeyi İdare Edenler 
!Jmdarsız Mı idiler, Değil Midiler?Yann Görece~iniz j 

ZA yt - Beyoğlu 3 Uneil mektepten 
aldığım 1930 aeneai tehadetnamemi 

Rkaybettlm1 yenl.alnl alacaj'ımdaa hlikmll 
yoktlll'. 48 ı 111. Fethi 

ZA Yl - Askeri Yeailuı, nüfus tez
kereal, !sveç kumpanyasından verilen 
bonMTYfa Ue blit6n eYralnmı çaldırdım. 
Yeniaini çıkaracağımdan eskilerin 
hükmü yoktur. 

Bu tehdit bana korku de
ğil, nefrst hissi verdi, kendi
sinin bir alçak olduğunu ce
vaben söyledim ve böyle ha
ber gönderdim. 

iki giin sonra, zavallı hasta 

Ben &leceğini anhyarak, İf 
itten geçtikten sonra doktor 
çağırttım Ye böylece intikaım
ma aldım. Size ismimi ve ad· 
reaimi veremem. Çllnkü bu 
ilk itirafımdır. 

'f(omünistler NeYapmaklstigorlar Müreftede Beyof Ja MJa aokak No.t penaklr salonu 
kaptan Mubaln Abdülkerim Hanım Namzet 

Sabiha Zekeriya H. Programını, 
Neler Yapacağım Anlabyor 

Hasan Ali B. İtirafta Şarapçıları Düşündüren 
B i r 1 n h i s ar Karan 

Mllrefte 2 (Hususi) - Bura 

ZA Yl - Alay 4 tabur 1 den almıı 
oldujlun terhia t-.kereaiJe aüfu klach
nı zayi eltinı, yenilerini alacağımdan 
eskilerinin htlkmü yoktur. 

müskirat memurluğuna dOn r---.--.;;;;;..;=~;,;,;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;, 

bir tabriratla fU emir gelmiştir: ,._ __ B O R S A 
"Bundan böyle imal edilecek --

Bulunuyor 
Beyko:r.'da ı Taldr 

[Bat tarah 1 inci .. y1ac1a J pılmamu, evlerde, atelyeler
de, fabrikalarda Ulai tenitia 

Ele Geçe~ Uydurma Ve Şaşırbcı 
Bir liste 

aomalar idareye teslim (18) İstanbul i"E;ıuı 1930 Belediyede Tayin Usulü 
kuruştan alınacakbr.,, Bu mü- - Kapanan fiatlar _ Halk fırkuile Serbat Clm-
him haber şarapçıları düşün- NUKUT huriyet fırkasamn, umumi proıı-
dürmiye sevketmiıtir. Şimdi- Kuruş ıc..,.. ramlanndan maada latanbul tehri 

te . • • .1-•--- ·-1.!1 • •••an•, 11.......-au, ı\'&Uerm 

teftİfİDİ, çocu1dana iatiamar 
edilmemeleriai temiae çahfa
cajım. 

~--., ı.ı.. mldclet
memleket dalailiDde 

~•fD bir kom6aist tq
faaliyeti etrafında 

~t ve tahkikat yapıyor. 
ye kadar Zonguldak, 

bul, Ankara ve lzmirde 
"-ı kadar plua teftif edil
...._. Fakat bu tevkiflere 

~ de lıeııb kat'I netice 
anuştır. 

'İlim aldığımız malümata 
llte Tirk zabıtası amn za
~danberi bu faaliyeti bili
~· fakat idare eden adamı 
~ ~onla. Ancak bu-
~ Huan Ali Bey isminde 
~eıaç oldujuııu tesbit et
'io ........ Ali Bey yaJdile 

W.,~luk tahail etmİf, IOD Si-

~~ ~ Elde meYeUt 
t ·~ hep ıençliğine aittir. 
~ çok ilatiyath oldajll 
~~ iaim ft ev de-

~ Jlzden balanmuı ~ 
t...,.~~eşiyonhı. Fakat, biraz 
~~ Jrimı, biraz ahnan 
~ iaaheti ile Hasan Ali B. 
t it dı ve onunla beraber bir
..._ feJlerde meydana çıktı. Me
~ ~ auretle anlaıılmıı oldu 
"-•et. Afi 8., merkezi Mosko
~ ~ lçlncü komü
llba_ enternasyonalinin Türkiye 
~-ilid• 
~ ır. 

"- t'-~~eri kendisi ile çalı
~~ lamindeki genç bu
~ ~dlr. Kafkasyada, bir 
~Olllcla tedavi edilmek-

ye kadar (38) kuruştan müs- 1 Altın 911150 20 Len '1,- için nasıl bir programla orta.ya 
.._ Ali beyia ocla•ada kirat inhisar idaresi taraf uı- ı Mecidiye sa,so ı Florin 84,- çıkllCaldanm bilmiyorum. Halk 

birçok mlblrler, liateler, ilim- dan alınan aomalann (18) ku- 1 
Ba.iw-t 2to,se 20 ~ 125·- fırkası, Şehreminini tayiD ile 

1 tlar 1 . . y ı a.,ertJn ıoı2.- lAvwıturya fi !1,- merkeze ba.:::.lft-ak =~ediji er, DO e e ICÇlllİftil'. il- r ruştan alınmak istenmesi şa• t Dolar 
2111

_ 1 Peseta 24,50 ...... ..., 

pdaa tetkik neticesinde gene rapçılann ve halkın menfaatini 20 Franan fr. 167,- ı Mark 50,- için, intihabatta lıı•llon ba 
ajTenilmiftir ki bu listelerdeki pek ziyade haleldar edecek- JO Liret m,- ! ~=• ~ fırka namzetlerine iatiyerek 
İlimlerin pek çoiu uydurmadır. , tir. 

20 8~ fr. 117·- 20 ı,.ey 25,SO rey vermelerine imkln yoktur. 
10 Dralamı 55,- 20 t>ın.r 76,75 

Sırf, ele geçtiği zaman za- Talat Behçet 20 lavlçre fr. a-ıo,- 1 Çemovet Serbest Ctlmhariyet &rka..Pw 
imayı taŞırtmak için tertip ÇEK da tehir için neler yapmM 
edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bostancı yolu Kuru-;-- Adet Sa istediğini görmek isterim. 
Ele aeçen mühGrlerin bir kıs- 1 l.terlin 1030 - Programım Nedir? 

• Seli • M it falt 1 Çen.oyeç ıOU:- 1 T.L Floriııl,17,25 mına gelince: mıçeşme- a epe as 20 1.e, 79,30 1 " " Benim programıma relince: 
Bunlar da ticaret firması ykoldunun I Bostancı köprüsüne ı T.L.D Adet Sa. ı ,, ŞlllnA•.3,34,-, Bunu aynca ilin edeceğim. 

,eklinde uydurma ıeylerdir. a ar ~ an kısmı halkın• gelip 1 1 ,, " F~~f:. 1~~.~ 1 " " Pezeta 4,06.25 Şimdilik aize ana hatlanndu 
M 1 b. b k geçmesıne açılmıştır. Kalan ı ,, .. Liret 9,98,SO ı ,, ,, Mark 1,97,SO bazılanm sx-lı..ebilirim : 

ese i, ır yere ir me tup kısım da iki aya kadar tama- 1 
" '' B.fr. ~·37-'5 ı " ,, ZIGll 4,50,25 v 7 " 7 

veya propaganda beyannamesi 1 
" " Drahmı 36,41 1 - Şehremininin Ye bil-men ikmal edilecektir. ı " ,, ı.. fr. 2,42,50 ı .... P-.ro 2,8,so 

g&ıderilmek iatenildiji zaman ı" , Leva 65.- ı ,, ,, Dla.w 36,55 tlln mes'ul belediye memur-

kullamlmaktadır. Zira bir ttıc- Mahkemelerin Tatili M h lannm intihap edilmelerini te-
carm .firması albnda ~öıade- u asip aranıyor mine taraftanm. 

4-Su, lıavapzı,elektrikll'ihi 
Dıtiyaçlaruı firket kararile 
kesilmesine mani olac:atu. ve 
imtiyuh lnunpayalarla apk 
ye ~evamb bir •icadele ya
pacajım. 

5 - Belediye kooperatifleri 
teaiaine Cbt edecejim. 

6 - • er için içtimai 
msorta ilatuuu temine ujra
pcajun. 

Bütiin , buwar şehirciliğin 
elifhe:Jiui teşl..il ettiii halde 
bizde ıimdiye kadar ihmal 
edilmiştir. 

intihaptan bir müddet evvel 
muhtelif vasıtalarla propagan
dalar yaparak müntehipleri 
tenvire çalıpcağım. Yani me
dent memleketleı·dehi medeni 
intihap usullerine mliracaat 
ec:leceğim. 

rilen bir aıf elbette ki flphe B i t i y o r Ankarada bir mÜeiSese muha- 2 - Emanet bütçesini zea-
uyandırmaz. 6 Eylülde mahkemelerin ta- •beci iıtiyor. Maat 75-100 liradır. ginleftİnaek ıçm immeDİll Şarapçıların Derdi 

Bu mlbtır ve dam-1• .. dan til mlddeti b9H-or.Binaeaale..a. Talipleria bir buçuktan ild buçuta menfaatine mlte•llik her t6rll da Mb~ ~~mm-~~~= 
........ ·~7 yu kadar Emperyal otellde A..U UIUll&ll r-_. c.nuu,.... 

bir kısmı, işte l>mıun için cumartesi günilnden itibaren Beye mGracaatlan. teşebbn.leria inhisar halinde her ,a.. ma.kirat inhiur ida-
lmDanılmakta imifler. Şimdi- biltün mahkemeler faaliyete belediyeye verilmesini temine rainia kendilerine söaterdiji 
ye kadar a1ınan mal6mat J6s- geçecektir. SON POSTA çahfacaiam. Bu tepbbWeria miifldllittan balıia tikiyetleriBi 
teriyor ld pli komlnist: tq- temia edeceti Yaridat De b~ işitiyorum. 
ldllb, unnmıl olarak her ta- Hasan Ali bey ele meydana evmt, Siyut, HavacUa .. Halk suet çeyi zenginleştirmek ve fakir SaraP amilleri haradan 
raf h -1 - _._.ı_ _ ... __ ba " lrilır tleri . --•:- - laallan tlzerindeki v-.....:•eri kal- l.taiabala leftettilderi soma 

a eyannamcn:r ...... uc- ~· • tımwu ~•" ve praplum muamelesini 1.-
rirken bu arada blyttk bir etmiştir. idare 1 lata.bul, Nunaoaumı,. chnuk mlmktbadDr. tabal mlskirat mOdliriyetinde 
dikkat ve ehemmiyet verdiii Bu ıenç, vaktile latildll Şeref aokaiJ 55 

• J7 3 - Ben balkÇIJllD ve be- gibaleree çahtarak yapbnyor-
yerleri de aynca intihap • mahkemesi tarafından oa bet Telefona ..._-:: 205 lediyenin halkın hizmetçisi ol- larmıt· 8q on bidon somama 
meyi ihma1 etmemiştir. aene bap1e m•bld)m edilmipi p.._ ..._, ._ w. 

741 
dujma kanii•, Bimena~yla veya tarabm teslimi ve para-

Bu yerler arasında meL.tep- Doktor Şefik Hllnl beyin Te1pa1: l.tabuı SON POSTA blltçede hayır cemiyeti iami lann almmua için on beş _yirmi 
)er de vardır. Buralara g6n- eaki bir arkadqıclar. albndaki mileaeselere yardım, ı&n mezkOr daireye gtlnde iki 
derilen mazruflarda, g6Dçleri Huaa AH beyle beraber ABÔNE FIAn seyahat muraflan, yanı yer- iç defa gidip geldiklerini ve 
komünizme ısındıracak cümle- Rıdvan efendi isminde bir TORıclvE _ ECNEBi leri, tehir tiyatrom ve saire kalemden kaleme evraklarm 
ler, istikbale ait vaitler, · ba- arkadqı da tevkif edilmipir. pbi ltika itler için yapılan is- havaleai suretile bin mütkülit-
gu- nün dilnya kurul11•unda ga- Bu..ıtı.. yann mDstantiklig" e ~=- ':· ~ ~;' = ':· raflan keserek halka meccan"ı la muamelelerinin i!:ınal ~ 

_. • ...., • s eoo bildiğini ifitiyonu. Bu ytızden 
ze çarpan aksaklar hususi bir temm edilecelderclir. Muhake- HO : ı : • : hamamlar, ifçi kac:luılann glhılerce l.ianhulda kalarak 
ehmmiyetle kaydedilmiş, ~ meleri, bmir' de " diter yer- o-. ewak seri Yerlbaes. çocuklanm bırakabilecekleri liirçelr muraflar eden amil-
talebeye qıla:ımak iatenmif- lerde ymkalananlarla bltHkte ~ meeullyet abama. çocuk bak•m eYleri, uca lere yaak dejY mi? 

fi:i...~--------~tiı.._f~~~.ilk---1ıW..:~~dL.:...Jr.!!!~ec~e~k~tir:~.~-------=-...................... .......111U~n~e~l~ _ __Jh!laltuıeıt~~ ... a...:..~~- 'r.1~ •-&. 4 



8 sayfa 

~:::;:::FOSFATLI 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata köp· 
rü ba.şında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi : Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı a1bnda Tel. İırt. 2740 

Sahibinin fesi baş muganniyesi 

Fikriye Hanım 
B°g as:am Çiftlik parkında 

Üçiincü konserini verecektir. Gidip dinleyiniz.• 

alova p- • . 
aj . ve kap- Istanbul Erkek Muallım 
ıcalan için ,MM~~!~1?!?.~~~~ek üzere kaydedileruenn 
C tahriri imtihanları 6 Eylül 930 cumartesi günü icra edileceuma pos iinden yevmi mezkurda saat 9 da mektepte ispab vücut 

etmeleri. 

taları 
KÖP.RtlDEN 

S, D. S, D. S, D. S, D, 
8 g (13, 15) 21,30 

YALOVADAN 

MALT Hülasası kullanını2 Her eczanede satılıı 
• 

Nişan taşında 
• • 

ŞiŞLi 

TARAKKI 
LİSESİ 

Teşkilatını tevsi ederek "ANA ve lLK,, 
aımflan ile "Kız Leyli,, dairesini ittisalindeki 
eski {15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

LEYLİ 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Telefon: 
Beyoğlu 2517 

ANA - İLK - ORTA . - LİSE 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

M h • I Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : 
U asıp aranıyor 

1 

Mezuniyet imtihanlarına ve kayitlerin tecdidine t Eyliilde 
Bir vapur idaresinin muhase- terfii sınıf imtihanlarına Eylülün· yirmisinde başlanılacağı 

besini tutmıya, icabında liman ve d · b l T · · l v 

- -kl d k f • te nsata aş anmasının l eşnmeve e kaldıgı. gumru er e vapur evra ı se erı• · 
yderin~ ilizann; muktedir b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
Türk genci aranıyor. Fransızca 

S, D, S, D, S, D. S, D. 
5, 15 18 19 19,45 

Yolcuların bilhassa Plaj· 
lardan azami surette istifa
desini temin için saat ( 13, 15) 
de bir posta yapılmıştır. Bu 
posta Köprü'den hareketle 
doğru yalova'ya (15,25) de 
varır ve Yalova' dan ( 19,45) 

i ] bilenler terci.h olunur. Talip olan• 

1 İST AN BUL BELEDİYESİ İLANA Ti lar Galatada Kara Mustafa soka-• = =:.. ğında Bosfor han 12-13 numara• 

l lara müracaat etsinler. 

de kalkarak Köprüye 
1 

(21,55) de gelir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapuru 7 Ey

lül Pazar 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
h" .e, Finike, Antalya'ya gi
decek ve dönüşte mezklir is
kelelerle birlikte Andifli , 
Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadası, Gelibolu, Çanak
kale'ye uğnyarak gelecektir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 6 Eylül 

Cumartesi 17 de idare 
rıhhmından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcanda'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğrayarak 
gelecetkir. -------
İskenderiye sürat 

postası 
( İZMIR ) vapuru 5 Ey

lül cuma 13 te Galata 
:rıhtımından kalkarak cu
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı İı.mir'den kalkarak 
pazartesi lskenderiye'ye va
r.:ıcak ve • çarşamba İsken
deriye' deu kalkarak lzmir'e 
uğrıyarak İstanbnl'a gele
cektir. 

Seyrisefain idaresinden : 
6 Eylül 930 Kadınlara 
7 ,, ,, Erkeklere 
Türkiye Seyrisefain ida-

resi mütekaidin, eytam ve 
eramilinin Ağustos 930 ma
aşları balada muharrer gün
lerde rarilecektir. 

6 eylül cumartesinden iti
baren Band1rma ve Karabi
ga postalan idare rıhtımın
dan saat 18 de kalkacak
lardır. 

Ha\"llzlar içindeki lokanta 
bir sene için kiraya verile
cektir. Son ihalesi 8 eylül 
930 tarihinde yapılacaktır. 
İsteyenler o gün saat 16 da 
levaz1m müdürlüğüne gel
meleri. 

ISTİNYE ŞOSASI BİR MÜDDET İÇİN KAPANACAKTIR ,_,lliıı_iiElllEmlO!ll&•---.. 
İstanbul Belediyesinden : Maslak, İstinye şosasımn tamiri 

hasebile 1 Eylül 930 tarihinden itibaren şosanm Mısırlı İsmail 
paşa korusunun Küçük Maslaktaki kapısı önünden Emirgan 

yolu ile iltisak eden noktasına kadar olan kısmı müruru ubura 

kapatılacaktır. Bilumum vesaiti nakliye İstinye köprüsünden 
itibaren kalan mevcub sosayı takiben Emrigana ayrılan yola 

geçip Boyacıköy yakınından Küçük Maslağa giderek esas şosa
ya vasıl olacaktır. Bu yolun meyilleri dik ve virajları dar oldu-, 
ğu gibi sahil yolun da dar mahalleri olması hasebile araba ve 
otomobillerin her türlü kazaya mıni olmak üzere seyrüesfer

lerinde dikkatli hareket etmeleri lüzumu ehmmiyetle ilin olunur. 

* İstanbul belediyesinden : Şehzade başında Fevziye cadde

sincleki Mahmudiye çeşmesinde çıkan mermer aksam, tugla ve 

moloz taşları yerinde müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 8 
eylül pazarted günü saat 14 te mezkür mahalde bulunacak 
memuruna müracaatları. 

* lstanbul belediyesinden: Hocapaşada tramvay caddesinde 
Mariça oteli altında 11 numaralı dükkin kiraya verilmek için 

açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için 

her gün, müzayedeye girmek için ihale günü olan 25 eylül 930 
perşembe günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

KADIKÖY İSKELESİ ÜZERİNDEKİ BÜYÜK 
AİLE DANS SALONU 

Eylülün beşinci Cuma günü saat ikiden gece bire 
kadar devam etmek üzere beş kişiden mürekkep muh
teşem cazband takımile salon küşat ve kışlık proğramlarına 
mübaşeret eylediğini muhterem müşterilerimize 
teşrif edeceklerini ümit ederim. 

Müstecir ve mOdürü: Hüseyin Cahit 

MODA 
Büyük esvap terzi

hanesine uğramadan 
• • 

geçmeyınız. 

ı · · Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M • L Üt f İ 
Dahili, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
e;ında 15 No.dn kabul etmektedir. 
Muayenehane ı Telefon lstanbul 2323 
ikamet hı ı · ,, ,, 2236 

' 

. 

HOLORYA SULAR! 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HAY AT SİGORTASIDIR 
Münhasıran kibar mağazalarda bulunur. 

400,000 kilo tütün tozu 
.satılması 

Tütün inhisarı 
lüğünden: 

umum müdür-

Tütün depo ve imalathanelerinden çıkan 400,000 kilo tütür1 
I tozu, ihraç edilmek şartile ve balya halinde vapur bordasmd• 

~ iSTASYON LOKANTASI! tes~m edilmek üzre kapalı zarfla satılacaktır: Taliplerin yüzde 
1. yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile t~kliflerini 24-9-930 

S . k . . d tı fçarşamba günü saa 10,30 a kadar Galatada mübayaat komis~ 
ır ecı cıvarın a . . _ 

E h t 
yonuna tevdı etmelerı ve mezkfır tozlan hergun Kabataf 

n ra a ve en d .. . 
T . 1 k t d epomuzda gonnelerı. 
emız o ana ır. -------~--------------

Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
İçki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fiatlar mutedildir. 

ÖGLE 
AKŞAM 

VE 

YEMEKLERİNİZi 
istasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasmdadır. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 1 O Telefon İst. 2622 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

~kluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad· 

de~i hükumet konağı civarında 
eski İkdam yurdu k~rşısında 
71 numaralı daireye nakletmiştir. 

Her gün birden ikiye, dör+ 
buçuktan akşama kadar. 

Tayyare Piyankosu 
YEVMİYE 

ZENGİN 
5 KURUŞ VEREREK 

OLMAK iSTERSENiZ : 

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

BÜYÜK iKRAMiYE 35000 LİRADIR 

Sablık Nısıf· Arsa 
Emvali Metruke Müdürlüğünden= 
Beyoğlunda Pangalhda Çayır sokağında 34 numaralı ars~ 

hazineye ait msıf hissesi bedeli nakden ve peşinen ödenrPe 
üzere 370 lira bedeli muhammen ile 23-9-930 tarihine mili'' 
dif Salı günü saat 14 de pazarlık suretile satılacakbr. Tatil" 
1~.rin % 7,50 teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emlik ınndilf' 
iyti sabf komisyonuna müracaat eylemeleri. ~ 
--=====-====-=-==--=-======-="""==-=----=-====~_.., 

Mes'ul müdür: Selim R~ 

' 

HASAN KOLONYASI: Limoıi çiçeklerinden müstahzar bir 
san, at olup 90 derecedir. 

harika• 

. . . .,.. 
Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının enfe.s ve ruhı;ıuvaz kokusu kartısında lal ve hayran kalmışlardır. Fransa, Aımanya ve Ame~ lef 
nefis Şark müstahzarınd.-ın küJiyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevab Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedır tat· 
Hastalara hayal v~ 41ifa verfr. Baygınlık, sinir, heyecan, Laşağrısı, çarpınb zamanlarında bir hayat arllt{laşı~·.. Fiatlarda müthit tenzilat yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şitlerde satı 
Hasan ecza deposudur. Üıküdarda ıubemiz yoktur. 



Hergün 1 SonPosta'nınResimliMakalesi: ._ HagatBirRügaMıdır? * I 
intihabata ----------------------------------------------------------------------------~ 
Müdahalenin 1 

Bir Düşünüş 
YaHep
Ya 

Önüne geçmelidir 
---- M. 7.EKERIYA __ ..,. 

Geçen gün Çarşıiçinde kun· 
duracılar esnaf ve işçilerinin 
idare he} eti intihabı vardı. 
Kunduracı esnaf ve işçilerin· 
den birkaçı idarehanemize g\!
lerek Halk fırkasının intiha
bata müdahnlc etmesinden şi
kayet ettiler. Tahkikat yaptık 
ve öğrendik ki, Halk fırkası 
namına kunduracılıkla al.ikası 

olmıyan iki üç memur ve mu
temet kunduracıların içtimaına 
gitmişler. İdare heyetine inti
hap edilecek kimselerin isim· 
lerini havi listenin Fırkaca 
tanzim edildiğini bildirerek 
hunları intihap etmelerini tek
lif etmişler. 

Esnaf ve işçiler hariçten 
gelen bu yabancı efendilerin 
tekliflerini reddetmişler ve 
kendi namzetlerini intihap ede
ceklerini söylemişler. 

Bunun üzerine Halk fırkası 
namına hareket edenler bu 
listenin Halk fırkasınca tasdiki 
lazımgeldiğini ileri sürmüşler 
ve o gün intihabat yapılmasınr 

l nıani olmuşlar. 

' * Denizci işçileri cemiyetinin 
geçen hafta içinde içtimalan 

t-; vardı. Onlar da idare heyet
~ le · ni intihap edeceklerdi. 

Fakat orada da Halk fırkasm
let dan denizcilikle alakası olmıyan 
, nıemur ve mutemetleri ortaye 
) çıktılar. Halk fırkasının namzet
~ lerini intihaba mecbur o!duk-

lanm söylediler. İşçiler kabul 
etmeyince orada da intihabat 
başka bir güne kaldı. 

~ 
iki üç gün evvl Adanadan 

şöyle bir telgraf gelmişti : 
" Poliş va ıtasile ( 20 ) kadaı 

nıubtan Türkocağına getirtip 
ismet papnıa nutkunu tasvip 
eden ve alkıılayan bir maz
bata imza ettirdiler. Belediye 
İntibababnda, eskisi ribi, key
fi tayinler kartısında kalına
lllak icin ıimdiden tertibat al
llıahdır ... 

* latanbuJ Belediye meclisi 
hıtihabab için hazırlıklar baş
ladı. Dünkn ~azeteler mahal
leler için ikişer kişilik intihap 
heyetleri seçildiğini bildirdiler. 
Mnlıallelerde müntehiplerin 
İshnlerini bunlar asıp reyleri 
hunlar kontrol edecek, 
İlılihabab bunlar idare edecek
ti>· Halbuki bu heyetler Halk 
Fırkası tarafından tayin edil
••ittir, ve ekserisi fırkanın ma
'flı memurlarıdır. .. 

Bir milletin aı mepıı ve en 
llıukaddea hakkı intihap hakkı
dır· Halk fikrini, his.sini, mem-
1.lt.t idareai hakkmdaki kana-
:ı~ bu vuıta ile izhar eder. 
• &4UJOn intihap hakkım kullan-
~~uıa mani olmak hem T eş
-Uib Eauiye kanununa, hem 
d~ demokruiııin nılauna mU
"-fİdlr. 

fı Halbuki memleketten ziyade 
tkanın ali menfaatlarını temine 
~hşan Halk Fırkası şimdiye 
b~dar biltiin mü~islerin, 
~ teıckküllerin, .ve bütün 
la ~ bqmda bulunmak 
kıtenıı,, milletin intihap hak-
M nı hiçe aaymışbr. Tıpkı 
le Usolininin F aıist fırkası gibi 

endi namzetlerini kabul etıni-
1~ tqckkiillcri dağıtmışbr. 

\l müdihale o dereceye 
'tardı ki . lia , cemıyetlerde intihap 
[." t~leri hükumetten evvel Halk 
ır~aaına tasdik ettirilmek lizım 

leliyordu. 

ı.. Hant Farkuı buglbl de hili 
t.l.1J&k1m1ne devam etmek 

· 1 - Hayat 

benzer. 

bir riiyaya 

•• 

2 
geçer. 

•• 

Çocuklukta yavaş ı 3 - Gençlikte bir ekspres 
gibi sürat kazanır. 

=====o--

BUGUNUN TELGRAF 

4 - F kat h ) t lus d • Ond:ın 

az.ami surette istif le etmek Ui ımdır. 

• 

Hiç 

l\Iemlekette yüzümüzü gül
düren samimi bir hürri} et 1-a
vası esi}or. I alk, ç"ğncren 

ihlkkım arnmak zevk"ni b.r 
defo daha te, trnı~ olman n s .• 
hoşlu~ru içindedir. Hür ve 
efendi doğmuş bir milletin bu 
sennestisini ne iyi anlıyoruz. 

Fakat bu se rinç ve neşe 
nedendir. 

Türk milleti, tabii idare 
rejimleri içinde en i eri sayı-

l 
lan Cümhuriyele çokt:ın 
ka,-uşmuştur. Öyleyse daha is
tediği, dilediği ne olabilir? 

aı. .. n1111111 ................ ~~ıım:ıa!l!lll~llll!ISl .... l!ii1l .. 1Eı1 .. llil•1111 ...... :m!il ...... mrl .. ~~CJA1mliil~!!:Sr.lftmri~mlliillR.tllft( Bu sualin cevabını, b~e lı:-

İzmİr İntihabatı Hararetli Olacak Bir Cevap ;e~::kit:;r~:at v~~~:;~e~7.~ Asiler 
İltica Etmiye 
Başladılar 

Ağrıda Saklananlar 
Sefil Bir Haldedir 

Ankara, 5 ( A.A ) - Ş~rk 
mıntakasında ve Ağn'da sükü
net vardır. Zilan tenkili hare- j 
kah esnasında Ağrı'ya kaçmıya 
muvaffak ·olan asiler, Cümhu
riyet düşmanlarının iğf alatına 

kapıldıklarını söyliyerek kıtaa
tımıza iltica eyleme rted"rler. 

r ıülteci1erin ifade erinden, 
Ağrıda sefalet ve mahrumiye
tin devam etm '!kte ve eşkiya
nın endişe ve nevmidi içinde 
oldukları :ınla,ılmaktadır. 

Hırsızıar 

Eve Girip Sahiplerini 
Silahla Tehdit Ettiler 

Dün gece yarısından sonra 
Emirganda oturan mülkiye mü
tekaidi Alaeddin beyin evine 
üç hırsız girmiştir. 

Hırsızlardan biri yatak oda
sına iirerelr Alaettin Beyle 
karmnı, ses çıkarmamaları 
için tabanca ile tehdit etmiş, 
arkadaşları evi soymuşlardir. 

Çalınan eşya şunlardır: 
63 lira. iki caket, bir pan

tolon, bir altın saat .. 

Komünistler 

Hasan Ali Beyin ikinci 
ismi De Varmış. 

Komünist mevkuflannın tah
kikatına devam edilmektedir. 
Bu işte teşkilatı idare ettiği 
tesbit olunan Hasan Ali beyle 
beraber Cemal isminde bir 
genç daha tutulmıqtur. Hasan 
Ali beyin ekseriya Nezir ismini 
taşıdığı da tesbit edilmiştir. 

arzusunu besliyor, ve ayni 
ıekildo müdalaalelerini idame 
ediyor. 

* Teşkilib Esasiye kanununun 
Türk vatandaşlanna temin etti 
ği hakkı kimse ondan nezcde- , 
me:ı:. Onun bu hakkını istimal 
etmesine mani olan Halk Fır

kası ve onun namına hareket 
eden mutemetleri derhal mah
kemeye çekilmeli ve tcşkilib 
esasiye kanununu ilılil eder 
harekette bulunduklarından 
dolayı tecziye edilmelidir. 

Bu yapılmadıkça, Halk fır
kasının müdahalelerinin önüne 
geçmek mümkün clamu. Bu, 
mümkün o!madıkça da halk 
intihabatın serbest bir surette 
cereyan edeceğine ve reyini 
istediği ıibi vereceiine emin 
olamaz. 

Mnddei umumi B. sizi vazi-
fcye davet ediyoruz. 

vaki Türk milleti Cümhuriyeti 

Halk, Bazı Encümen o 1 ektubu eld~n:~::;r~D ileri addedilen 
• ' Ben Yazd"m.. rejimi içinde yaşıyor. Fakat 1 ,E. t m .11. onun icabı olan serbestiyi, 

" r. ıüdafaa Hakkı Da açılı:: konuşmak, • açık ~ikayct 
t · 3 (H ~) B-el-d' · ·h b h l b ı etmek ve dertlerini her zaman, zmır, ~ us~~ı - e tye ıntı ab azır ğı aş amışt r. 

H her aldı_s.ıma. g?• e Karşıyd.kanın biilı m elerinde (C. H. Bana Aittir.. her yerde, herkese dinletebil-
F. ) taraf nda~ ı! uhap encümeni aza na nze i ol .. r~l· gö~terilen Bergama - (Son Posta) nın mek hakkım istiyor. Yani de-
zevat reddedılmış, halk ~en ~ "stediğini seçmiştir. lznurdn ~aha ı Eyfül tar;hli nüshasında mek istiyor ki : 
bazı mahallelerde de aynı şekılde h reket olunduğu söylenıyor. J mü t · k l d 29 t "hl' - Ya hep, ya hiç. 
ı . d b 1 d' 'ntih b tı "dd ı· b" .. · ı .... d v n esır ma a e en, arı ı zmır e e e ıye ı a a şı et ı ır guru lu ıçın e geçecege - h d _ . , 
benziyor. nus. asın a nıunteşır me <tup-

lzrnir halkı, reyin; tnm bir serbe ti ile kullnnmıya karar ta a vakıa! ra uygun ve ancak 
vermiş. Serbest fırka, teşkilatını ya ar ve lekesiz, münevver m- erim biı' ç j nd ı naya ait 
v~ f:d~l~ftr frın.a, gayreti~e iman edilen nam.Letler gösterirse hmı: eri, Hak"n iye i Milliye 
luç umıt edıJmıyecek ne ıceler alın ca tır. gazdc:s::1in bu~un bir orduya 

d 
Halk ftrl ası,_ ktadınl&knt~ reŞ;:"nid.ckc:Ibedebidlmekb!çin v kadınlar- şa.ııJ gos ermek istediği anla-

an ı amze er go erecc ır. ım ı ı aza r an .rçogum n çe-
kilmesi muhakkal lır. Bazı ze,atın da müstakillen namzet ıkleri- :.t1 yor. 
ni ilan edece lcri hnber .alınmıştır. O mektubu yazan benim, 
• • --.-wıw .. müdaf ... a l.akkııu.. rı, y('ten şu 

lzm. r' d kı I<an ı ~ a iseye ası m ... Hubunıuıı neşrini rica ede-

S ahı· t 1dunı ?. riı~: o .., mektupta mündeı iç 
[Baş tarafı 2 inci sayfada] Anadelu gaz\;lesidn muharrir· ifade!er muayyen dü ünccle-

fori de ge'dııer. Telefona koş· rin ifadesi değil, maalesef 
bım. Fethi Beyi buıdum.Vak a· v:ıkıdarm ifad~sid:r. Vakıa
yı g-ortluğim şekilde anlattım. l:mn nakli if~arile benim bir 
Dialiyen arkatlaılar kızıyorlar: adeseden, Son Pasta'nın bir 

- Ne yapacağız, ben sıkı
lı:orum, vakit geç;yo,·, telgraf 
çekerek ikinci l:abı yapbrta
rak arkadaşları atlatmadıktan 
sonra ne ehemmiyeti var, o 
çıkmak için israr ediyordu: 

-Yahu,ölebiliriz, dedim.Ar
kadaş kızdı. Bir sigara yakti, 
geziıımiye ba,ladı. 

Ben etrafa bakıyordum. Ta
vansız çatıdan ibaret olan 
sakafta bir pencere var. Cam· 
bazlık yapıp tırmanabilirsek 
kiremitliğe çıkarız. Halk ge
lirse bizi takip edece · değil ya 
silah sesi kesilm~ti. Fakat 
taş yağıyor. Tırmandık. Düş· 

tük, kalktık gene tırmandık. 
Ama çıktık, bitişik binaya 
geçtik. Bir menfez bulduk 
açtık, aşağısı elli metre derin 
bir hangar. 

Atlayamayız başka bir men
fez bulduk. On metre derin; 
bir müskirat fabrikası; içinde 
adam da var. Bağırdık. 

Etfaiye merdiveni gibi birşey 
getirdiler. İndik arkamızdan 

-Vak'ayı ehemmiyetsiz göste- fotograf camından ne farkı 
riyorno diyoı·lardı. Halk bu- var? Acılık ve ağırlık yazılar
:raya da gelebiHr, diye endişe da değil, vakıalardadır ve bu 
çinde idiler. vakıalar bir sili:ile teşkil eder. 

- Fethi beye rica et, gel- Netekim bu silsileye üç dört 
sin, görsün. 8u, halkın daiıJ· gün evve yeni bir vak'a daha 
masına kafidir. Rkayı arka· il.ive edildi. 
daşlara ait olmak üzere söy- Tarizlcrimin devlet kuvvet-
ledim. Fethi Bey: Jerinin heyeti umumiyesine raci 

- Geliyorum, dedi. Ben olup olm:ıdıj1 keyfiyetine ge
sokağa bakıyordum. Burası da lince: Ne amir1er, ne kuman
muhasara altmda. Ayni 7.a· danlar, ne neferler vardır ki 
manda köşeden bir müfreze kendilerine karşı halk ancak 
asker be ircli. Başımla merkez 
kumandam vardı. Arkadaşıar- hiirmet, miıınet ve sevgi hisle-
da sevinç: Kurtulduk diyorlar- ri1e ıni.ıtehassistir. Ezcümle 
dı. Dışarda bir gürültü ve ba- (Son Posta) da münteşir mek
ğınna: tubumaa y:ızıh vak'alard3il 

- Yaşa Gazi, yaşa asker . . b!rinın faillerini kanlı donJarile 
Biriken halk Merkez 'konum- meydana çıkaran Soma jan· 
danının etrafını alıyor. Kulağı· darına kumandanı Mahmut B. 
ma gelen cümleler şunlardır: hakkında, halk kalbinde, köylü 

- Polis ateş etriıiyccckti, kalbinde ancak sevai yaşar. 
etti ve bir talebenin ölümüne Avukat: H•*ati 
~ebep oldu. İki de yaralı var, 
Merkez kumandanının takdir-

İster İnan, İster İnaııma! 

kanyım· Halkı sabırla dinliyo,,.
du. Ayni zamanda da muka
bele gMlrme-.z l.ir 9e91e halktan 
aaiılmalanaı rica ediyor. Halk 
daı,bnıya ba~ladı. Sesler yük
seliyor: 

• 
Geçen sene mali vazi- tasarrufu emrediyor ve 

yetimiz o kadar bozuk bütçenin her şulııesinde 
deiildi. Hatta Maliye Ve- tasarruf y:ı.pıl111asını tavsi
kili yaz tatilinden dön- ye ediyor. 
dr.Jcten soara Millet Mec- . Bu :Jeae de İsmet Paşa 
lisiode mali vaziyetimizi lstanbula geldi. Fal,at bu 
parlak göstermiftİ. Mali sene Yalova ile P~ndik 
vaziyetimizin iyi olduiu bu arasında 8 c y r i 5 e fa i 0 in 
:zaman için.le ismet Paşa 
İatanbula ~elaişti. O vakit muntazam vapurlarile de

iit Ertujnıl yatile aidip 
mütevazı ve sade bir haya 1 yaşıyordu. İstanbula halkın ge iyor. Ertujrul yabnın 

her seferi 200 liraya mal 
binctiZi trenle ve halkın 1 F k t 1 o uyor. a a ne yapa ım 
bindiği vapurla gidip ge- İsmet pqa bu sene hal-
liyordu. kın bindiği vapura bin

Bu sene mali buhran mek istemiyor. Çünkü ta
Yar. Hükumet her sahada sarruf devrindeyiz. 
/STER iNAN /STER iNANMA 

- Yaşa Gazi. Yaşa Fethi 
Bey ••. 

Biz d... sokaia fırla.Uk. Hal
kın arasın3. L:anftık ve öiren· 
dik: 

!u h:ıdise esnasında can 
vere• i'cncin usedini halk 
Fethi icye J'etir ,.iş, göstermiş. 

F ctlıi B. bu snes le ile müd-
deiumuminin elbette mcfgul 

ı olacajını töylemiş. Siılcunet 
1 tavsiye etmiş, halk auklınetle 
daiılmıştır. Hadiseyi müteakip 
vr.Ji telırafancye i'cl :l'. Dahi· 
liye Vekili ile i'Örü$lil. Talimat 
aldı. Ve bir müddet husuı:i 
telgraf kabul eciilmedi. . 

Ekrem 

Hilaliahmer Caddesi 
Cağaloğlundaki Yeı e ~atan 

caddesinin ismi Hililiahmer 
caddesine tahvil etlilmiştir. 

Büyükada Vapurunda 
Bir Dcıyak Ve Cerh 

Dün saat (5,25) te hareket 
eden Büyükada vapurunun 
yan kamaı asıııda müe .. si.f bir 
hadise olmuştur. Vak'a şudur: 

Kamara a buluııan bir Ma
dam çantasını çaldırmış ve 
ayni kamara yolculanndan bi
rinden şüphelenmiştir. Orada 
bulunan bazı talebe efendiler 
hadiseyi polise nak1etmiş!er, 
bu sureile iş tahkikat safha
sına ginniftir. 

Kcncl~inin zan albnda kal
dıfım ~ören bu vatandq der
hal kendisini •üdafaa etmiye 
başlamışbr. Fakat sözü aizın
da kalmıf, mükemmel bir da
yak yemiş ve yüzünden yara· 
lanmıtbr. 

Son Posta - Bu adana bel
ki bu işi yapmışhr. Fakat ki
min kimi dövmiye hakkı var
dır? Ortada polis dururken bu 
$e~ilde hareket etmek yakışık 
alır mı? , 

Bir Cinayet 
Bir Mektep Mü
dürü neler yaptı? 

Kadıköy' de yddejirmcnin*e 
oturan (45) nci mektep müdü
rü V eli4tlin bey koDl.fUSU !M
başı Kemal bey ile ailevi bir 
meselede• u•ıa etqer. K.
mal IMyia eY • • i llefik 8. 
aralarıaa ıir.U,. V .ıiddin bey 
tabanca ile atct e•erek Refik 
beyin ltacajındaa ve Kemal 
beyin de tabanu ka~zuile 
alnın.lan yaralamJ.itır yaralılar 
Tıp F akülteeiııe kaigm!ınıı. 
Veli delin 1. tcvl.tY edilmiştir. 

Bir Çocuğa Tecavüz 
On beş ıü• evvel Aydın 

vapuriJe f,t 11bula Hasan İlimin
de bir çocuk aclmi~ir. ~ar
bnn Ali çocuiu mektebe vere
ccjinden bahı:sl... 2 d tmış 
K.asımp•i3}a gotürer ... k arka
daşı Salih ve sandalcı J h
mcUe çocuga teca\ z eLnİj er 
yakalanmıılardır. 

Darüşşaf akalıların 
1 enezzühü 

Duüşşafakalılar dun hır sı:
zinti yapın şiardır. l'en•..t.~• , 
eilcn li ~cçmıştir. 



SAYFASI 

Şikayetler Meclisi 
• 
Intihababna 

•• •• 
Kadiköylüler; Şehir 

KADIKOYUn Hazırlanınız ... 
DlÜSTERE DERT 
E SiH-YERERi 

HAYDARPAŞA POSTA 

ŞUBESiNDEN ŞiKAYET 
Haydarpaşa liman ve rıhbm 

amelesinden Osman imzalı hir 
mektup aldık. Bu mektupta 

· H~ydarpaşa. posta ş1_1besil'den 
,ikayet edilmektedir. Osman 
efendi, Manisa'ya vitmek üzere 
taahhütlü bir mekt~bu. posta 

. şµbesine götürmilş. :fakat şu
bedeki memur efendi, tarfın 
iyi cinsten olmadığını söyliye
rek mektubu kabul ebnemiş. 
Osman efendi . zarfi değiştir
miş, fakat yine bir .bahane 
ile mektubu : alınmamış. Zarf 
tekrar değişmiş, . tekrar bir 
kulp takılmış velhasıl bu bal 
beş altı defa tekerrür etmiş. 

Ve Osman efendi bir türlü posta 
şubesi memuru küçük beye 
beyendirecek zarf bulamadığı 
ıçın, mektubunu taahhütsüz 
göndermiye mecbur olmuş .. 
Biz bu işe şaştık ve herkesin, 
içi ipek astarlı zarf kullanacak 
kadar mirasyedi olmıyacağını 

posta memuru beye hatırlat
mayı münasip bulduk. .. 

H A V A GAZLARI, H AV A 

GAZLARI, HAV AGAZLARI 

Kadıköy belediyesi hiçbir 
iş yapmaz. Kadıköylüler dört 
tane imtiyazlı şirketin ellerinde 
esirdir. Elektrik şirketi key
fince hareket eder; su şirketi 
bildiğini okur. Havagazından 
Kadıköylülerin çektiklerini bir 
Kadıköylüler bir de... Gene 
Kadıköylüler bilir.. Havagazı 

ocağında bir tencere suyu 
kaynatmak tam üç saat sürü
yor.. Çünkü ocaklar ölü gö
~ünden daha hafif yanıyor. 

Şirket keyfi isteyince, gazı 
kesiyor, keyfi isteyince açıyor. 
Kadıköy belediyesi denen 
Anka kuşu ise bir kere olsun 
evlere sorup, şirketi kontrol 
etmeyi akledemiyor .. 

DÜNYANIN EN PAHALI 

VESAiTİ NAKLİYESi 

KADIKÖYDEDIR 

Dünyanın en pahalı vesaiti 
nakliyesi Avrupada mıdır, 
Amerikada mıdır? Dünyanın 
en pahalı vesaiti nakliyesi, 
Transatlantik gemilerinin lüks 
kamaraları mıdır? Yoksa lüks 
tayyareler mi? Hayır; dünya
nın en pahalı nakil vasıtası ne 
Avrupada ne de Amerikada
dır. • Kadıköydedir. Bu ne 
lükS kamara, ne de tayyaredir, 

bu : Yoğurtçu deresinde karşı
dan karşıya müşteri geçiren, 
küçük, siyah, pis bir kayık
tır... Bu kayığın katettiği 
mesafe üç metredir ve aldığı 
ücret 60 paradır. Üç metre 
mesafe için 60 para almak. 
Böyle bir ihtikara ancak, be
lediyesi, Kadıköy belediyesi 
gibi olan yerlerde tesadüf olu
nabilir, ki bu da dünyanın hiç 
bir yerinde yoktur. 

-
• 

1 - Sonbahara pmek Gzereytıı. l'U"tak Kal- -
amıf koyunun deniz banyolaruada r•çirditinab 
filnqii gGnler birer habra olarak lıialacak. Baa
yoJardan dBnen taze, ııhhatll ge~ç_ kızlara teıa
dGf -,tmf veeetb. Kıt g(lnlerinde Kalamıt kon , 
reıminl g8rdiltGnGz çartafh lhtiyH bdı.a libl 
ıonıart'ıan rt; ,to .. Udh. ~ 

3 - Bu köylü, Kadıköy'lü 

2 - Yazın sokak ortalarında 

yatan ve yaşıyan, şu resimlerini 

gördüğünüz yavrular, kış gün

lerinde ne yapacg.klar? Kadıköy 

Belediyesi bunlar için leyli ve 

· değildir. Edirnelidir. Adapaza .. 
rz'na gitmiş, şimdi Edirne'ye 
dönüyor. Adapazarı'ndan Kadı .. 

köy' e kadar yayan gelmiş. Edir .. 

ne'ye de yayan gidecek. Adapa .. 

zarı - Kadıköy mesaj esini üç 

günde katetmiş. Fenerbahçe yü .. 

rüyücülerinin bu rekoru k1rma

larını beklerdik. 

parasız bir mektep açmalıdır. 

Kadı köyde 
Şehir Meclisi İntihabatı 
Hazırlığı ... 
Şehir meclisine intihap edi

lecek azalar mıntakalardan 
seçilecektir. Bundan ,dolayı 
Kadıköy de şehir meclisine 

kendi mümessilini gönderecektir. 
Şehir Meclisine günderece

ğimiz mümessil, Halk veya 
Serbest fırkaların siyasi kav
galarında bir unsur olmaktan 
ziyade, Kadıköyünün dertlerini 
bilen, bu de~lerin devası için 
çalışabilecek kuvvette olan 
insanlardan seçilmelidir. 

Gene, isimleri büyük diye, 
şöhretleri var diye, hiç düşün
meden, siyaset adamlarını seçer
seniz, Kadıköy bu işten hiçbir 
fayda bekliyemez. 

Kadıköylüler, hepiniz intiha
bata iştirak ediniz. Ve rey 
andığı karşısında hiçbir mü

dahaleyi dinlemedan ellerinizi 
vicdanınıza koyarak Kadıkö
yünün belediye dertlerini bi
lenlere rey vermelisiniz. Bu, 
belki hiçbir fırkada ilişiği ol
mıyan bir esnafbr, belki küçük 
bir memurdur. Zaran yok, siz 
kimi münasip buluyorsanız ona 

Hem Gezinti, Hem Eğlenti 
• 

isterseniz Akşam Pos-
talarile Kadıköyü' ne 

• Buyurunuz 
Bu çok ehemmiyetli bir meseledir ama son zamana kadar 

kimsenin aldırdığı yoktu. Çok kimse şikayet etti, kaza ihti
mallerinden bahsolundu, fakat vaziyeti değiştirmek mümkün 
olmadı. • • 

Bahsetmek istediğim şey Kadıköy iskelesi önünde akşam
lan hasıl olan kalabalıktır. 

Vapurdan çıkan yolcuların geçecek bir fürce bulabilmek için 
bin sıkıntıya katlanmaları kafi gelmiyormuş gibi hususi, umumi 
nöbet bekliyen otomobillerin bir kısmı da gelip methal önünde 
sıralandılar mı, yol bulup ta selamete çıkabilirseniz aşkolsun. 

Asfalt kaldırım üzerin.de otomobil yarışı görmedinizse, tav
siye ederim, gelip bu manzarayı seyredin. 

Ayağının birini tekerlekler albnda kaybetmekten çekinerek 
ahır ömründe yüksek atlama idmanı yapar gibi sıçrıyan ihtiyarlar 
mı ararsınız,yavuklusuna gizli sözler fısıldıyan genç Rum dilberleri-

nin telaşla iskarpinlerini bırakıp çoraplı ayaklarile zıp, zıp zıpla
dıklarını mı görmek istersiniz? Kadıköye buyurun. Ama saat 
alb ve ondan sonra, yani akşam postalan ile. · Hem gezmiş, 

hem eğlenmiş olursunuz. 
======-=======-"==o===================== 

rey veriniz. Hatta bir fırkadan 1 Kadıköy için çok daha hayırlı 
olmıyan bir esnafa veya bir olur. 
küçük memura rey vermek, Münasip bulduğunuz nam .. 

Kadı köyün 
Su Derdi De 

Halledilmek Üzeredir 
Vaktile Emin Beyin şehre

minliği esnasında, istanbul 
meb 'usu Siireyya Paşamn tek
lifi üzerine Kayışdağı suyu 
Gazhane civarına kadar getiril· 
mişti. Fakat bilahare bu çok 
mühim teşebbüsün inkişafı 
duruvermişti. 

Haher aldığımıza nazaran 
son günlerde Süreyya Paşa 
tekrar Emanete müracaat ede
rek Kayışdaiı suyunun Kadı-e 
köyün içerlerine kadar geti
rilmesi hususunu istida etmiş 
ve Emanetten gelen cevapta 
herşeyin hazır olduğu, yakın
da Kayışdağı suyunun her 
tarafa sevkedileceği bildiril
miştir. 

Şu su gelse de, mahut su 
şirketinin istibdadına karşı 
biraz olsun kafa tutabilsek ... 

zetleri bize bildiriniz. İsimlerini 
ve programlarını neşrederiz. 

* Her iki fırka da şimdiden 
Kadıköyde hazırlığa başlamış
tır. S. C. fırkasının Kadıköy 
intihabatını Süreyya Pş. idare 
edecekti 

BiR DEFA 

Dedikodu 

HADIKÖYün En 
DÜZEL Kıoını 

KiD1DiR7 
Geceleri havalar serin olu

yor artık. Süreyya sinemUI 
halk geceleri de, bu serinlikle 
mepsuten mütenasip, kalaba
lıklaşıyor. 

HALK GECELERİNİN EN 
GÜZEL KADINI KİMDİR ? 

Üç arkadaş antrakta etratfa 
bakınarak konuşuyorlardı. Bea 
de kulak misafiri oldupı: Qr
ta boylu meşhur bir sporcu, 
aan açb ieDÇ bir banka me
muruna sordu: 

- Halk ıecelerinin en stl
ıel kadını kimdir sence? 

San saçlı banka memuru 
cevap verdi: 

- Bana sorarsan halle ıe
celerinin en güzel kadım fU 
balkonda durandır. 

Ben, balkonda durana bak
bm. Bu, sesi çok güzel bit 
hanım san'atkarın, cidden çok 
güzel olan kerimesidi. 

Sportmen galiba bu kanaatte 
değildi, ki : 

- Hayır dedi, bence bura"' 
ka en güzel hanım, büfede 
dondurma yiyendir. 

Ben büfede dondurma yi· 
yene baktım. Bu, tango şam
piyonu, sevimli bir gencin, 
cidden çok kibar bir hanım
efendi olan zevceleridi.. 

Sportmenle bankacının ara
sında cereyan eden muhave
reye kar,ışmıy üçüncü arka
daşları itiraz etti : 
--Hayır, dedi, biz yerli 

hanımlar arasında en güzeliO 
kim olduğunu sorduk, halbuki 
büfede dondurma yiyen ecne-
bidir. Benim kanaatimce hallı 
gecelerinin en güzel hanıDllf 

şu merdivenden inendir. 
Baktı~, merdivenden ineO 

hanım, ince, sarışın bir genf 
kızdı. Fakat her güzel gibİ 
bedbahttır. Nişanlısından ar 
rılmış .. 

Her ne hal ise, ey kariletr 
benim fikrimi sorarsamz, Slt' 
reyya sinemasının halk geceleri
ne gelen hanımlar arasındl 
çirkini yoktur, der ve kimse
leri gücendirmeden işin içio' 
den sıynlırım... * * 
Belediye Kanun 
İntihabın Sonu 
Madde 44 - Teşrinievve 

yirminci gününden evvel g&a~ 
rilecek olan intihap mazbatal-" 
üzerine kaymakam ~eya v.I 
tarafından tez.kere ile intll.-' 
keyfiyeti intihap olunan axalaıf 
ve belediye reisine bildirilir. 

MECLiS VAZiFESiNiN ENC 
TARAFINDAN IF ASI 

Madde 45 - intihap muit" 
tasının bir aureti meclis oda• 
asıhr. Azalık inhilalinde yed 
aza aırasile belediye reisi ta 
fından azalığa davet olu~ 
Bunlar mütebaki müddeti ik..,... 
ederler. Belediye meclisi 
tamamen istifa ettikleri takcttı' 
eni intihabın hitamına kadar 
diye meclisi vazifesi belediye ili' 

cümeni tarafından ifa olunur. s-::; 
diye reisi de istifa etmif .,.. 
muavini, yok i.se veya var da._.-. 
da istifa etmiş ise vali ta,.,..._ 
dan bir zat muvakkaten ri 
ikame olunur. 



-,,---

Kari Gözile 
Gördüklerinıiz 

Bir Rica 
Mektuplarınızın Gır

mesini isterseniz 
Kısa Yazınız. 
Bazı karilerimlz dert ve •iklyetlerlnl 

anlatırken fada tafailAta giriyorlar. B~ 
hal birçok ,tklyct sahiplerine ai~ 
rnelrtuplann gUnlerce beklemesini intaç 
ediyor. Bu g ibi mcktuplann mümkün 
rnertebe kısa olmasını bilhassa rica 
ederiz. 

BiR MÜLAHAZA 

Fethi B. yin ismet paşanın nut
kuna verdiği cevapta bir sözleri 
hlilletc ümit vermiştir: Bu söz, 
•snmızda hükümetlcrin mevkile
rini iktısntçılara terkettiklerini 
kaydeden cümledir. Evet! Ticard 
Ve saye istinat etmiyen hiçbir 
fırka ve hükümet bu asırda ya· 
fıyamaz. Böyle bir fırka dahi 
teşekkül etse ömrü pek az olur 
ve memleketi gün begün harabiye 
\'e daha ziyade sefaleti iktısadiye
Ye düşürür. 

Fethi Bey eğer muvaffak ol· 
llıak istiyorlar ise şimdiye kadar 
tecrübe olunan kimselerden isti
fade etmeyi düşünmektense iş 
•damlan ile temas ederek bun• 
lann fikirlerini almalıdır. Bütün 
dünya ve bütün hükumetler iki 
kuvvetin elindedir: Sermaye 
\le say. 

Fethi Bey bu muadeleyi halle
debilir ise tedricen memlekette 
iktısadf refah hasıl olabilecektir. 

Ri/at 

BİR ŞİKAYET 
Vatanın en buhranlı zamanlannda 

lllcnıleketlme karşı olan kutat vazifemi, 

daha doğrusu borcumu kudretim dahi

linde icl:r.ane olarak ifa ettim. Ahvali 

ııhhiycme binaen tekaüde ıevkedlldim. 
E,ınayl tckaüdüm de Maliye Vekaletinin 
tekaüt muamdAtile alAkadar olan heyeti 

ııhhiyesi ve memurin dairesi tarafından 
hakkımda tatbik edilen gayrı kanuni mua• 

lllt e l.ıe kurban edildim. Scki:r. aydanberi 

bu baptaki hukukumun zlyaına meydan 

verilmeme.si huıuıunda vaki olan mü

racaatlanm mlismir bir ne ticeye v!sıl 

olamadığı gibi dalma müşkülatla karşı
laştım. Hakkımda tatbiki Uizımgelen 
memurin kanununun 84 üncU maddesinin 

( -i) fıkrası tan a nen sul tefsir edilmek 

&uretlle mağduriyetim cihetine gidilmiş

tir. Yeni tekaüt kanununun 19 uncu 

!haddesinden de istifade edcmemekteyim. 

YcgAne melce ve istinadglihım olan 

adalet, şefkat ve merhametinden emin 

bulunduğum HükOmctl CUmhuriycmdcn 

•on bir istlrhamatta bulunuyorum. 

Bursada Muradiye mahallesinde Be

şikçiler cadde inde 26 No.lı hanede mü
tcluıit ı Mehmet irfan 

NÜFUS ÇIKARTAMIYOR 

Kocam asker ; biri üç yaşında ve 
dığ ri beş nylık iki çocuğumla bulun

tnnktayım. ÇocuJılanma nüfus teskeresi 

Çıkarmak için üç ay evvel Beyoğlu Kı
lıcallpaşa nüfus memurluğuna müracaat 

" 1 lın . Bin bir müşl a atla karşılaşbm. 
•· ı· · :ın nüfus teskercııl al amıyorum. 

Bir memurun keyfi ve arzusu için 
~anıuıt muamelenin yapılmaması revayı 
h.ık mıdır? 

Merciinln muhterem ga:r.elenixle na• 
:ııaı-ı dikkatini celp buyurmanız.ı istirham 
crıcrıın. 

Şehremininde ı 

f Kari mektuplarının de-
" ,.. Qrnı 6 ım sayfada] 
~ 

isyana, Iska.ndal.e, Gürültü Ve 
Kavgalara -Sebep Olan . T ablolan 

Pai-is'te Teşhir Ediyorlar 
1 - Mane ismin

deki l'essamın Piknik 
ismindeki tablosu. Bu 
tablo Fransa' da isyan 
uyandırmıştır. 

2 - Resimde bir 
yenilik vücude getir
diği için bu eser bü
yük gürültülere se
bebiyet vermiştir. 

3 - Maskeli Kadın ismindeki tablo. Bu 
tablo bir aile iskandalint! sebebiyet vermiştir. 

Tablolar 
vardır ki bü
yük hadise
lere sebebi-
yet vermiştir. 
İnsanlar öte
denberi çıp

lak resimlere 
tahammül 
edememişler
dir. Büyük 
hadiselere 
sebebiyet 
veren tablo
lar ya çıplak kadınları, veya
hut dini hareketleri tasvir 
eden tablolardır. 

En son iskandal bu sene 
Paris resim sergisinde olmuş
tur. Gerveks isminde bir res
sam resim sergisinde "Maskeli 
kadın,, ismind3 bir tablo teş
hir etmiştir. Bu tablodaki ka
dının yüzü kapalı, fakat vücu
du açıktır. Evvela bu kadının 
bir artist olduğu zannedilmiş, 
sonra tanınmış bir cemiyet 
kadını olduğu anlaşılmışbr. 
Bunun üzerine kadınm kocası 
artisti bularak tokatlamış ve 
tablo sergiden çıkarılmışbr. 

Maamafih tarihte bundan 
daha mühim vak'alar da ol
muştur. Mesela (Mane) ismin
de bir ressam bundan elli se
ne kadar evvel Paris resim 
sergisinde "Piknik ,, isminde 
bir tablo teşhir etmiş. Tablo
da üç elbiseli erkeğin yanında 
bir çıplak kadın resmi vardır. 
Bu tablo birçok itirazları da
vet etmiş ve sergiden çıkarıl
mıştır. Nihayet hükumet bu 
adamın, resimlerini ayrı bir 
sergi haFnde göstermesine 
muvafakat etmiştir. 

Fakat bu hususi -sergi açı
lınca halk dehşetli muhalefet 
hareketleri göstermiş, hatta bir 
aralık isyan çıkması ihtimalleri 
bile baş göstermişt~r. Bunun 

üzerine hükumet tekrar müdaha
leye mecbur kalmış, ve ressa
mı siyasi cürümle tehdit ede
rek mahkemeye çekmişlerdir. 

Senelerdenberi buna benzer 
vak'alar görmedik. Çünkü 
insanların günden güne müsa-

nı..ıhası artıyor. San'at 
eserlerine karşı olan 
hürmet ve muhabbeti 
kuvvet buluyor. Bu se
beple bu kabil hadise
lere ancak geri mem
leketlerde tesadüf edile-

{ bilir. 

Bugün medeni mem
leketlerin hiçbirinde 
açık resim neşrettiği 
için bir gazete veya bir 

ressam mahkemeye çe kilme:ı.. t boiyd ver~lı bütün ?u re~~ml~-
Hatta Fransa - ki bütün rı toplıyarak hususı sergı vu-

bu hadiselerin cereyan ettiği y~ cud!l getirmiye karar vermiş-
. . . . tir. Bu sayfada gördüğünüz 

orasıdır-daha ılerı gıderek tarıhte 1 resimler bu sergide teşhir edi-

iskandallere ve isyanlara sebe- lecek tablolardan bazılarıdır. 

it ih kA olu uz 
iŞ Y KLAŞI 

K K Kö ürünüzü 
şiındiden tedarik ediniz 

Y edikulc kok kömürü az miktar ile çok iş görmek 
hassasını haiz. olmakla meşhur olduğundan bilhassa (mer
kezi teshin) ler için tavsiyeye şayandır, 

evlere kadar gönderilir 
Atideki yerlere müracaat ediniz: 
Y edikule gazhanesi Tel. Is. 2072 

Elektrik evi, Beyazıt meydanı ,, ,, 1288 
Metro han, Satie mağazası ,, Bey. 914 
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retle ihanet ettiği için o ka
dar müteessir oldu ki iki gün 
yatakta kaldı . 

Tam o sırada bir silah pat
ladı ve arksından ik i müthiş 
_çığlık duyuldu. Beşu bunun, 
hemşirelerin odasından geldi
ğine hükmetti. 

- • 
Lüpen'in Son Sergüzeşti--· 

İMDAD GELİYOR 
Bundan sonra üstüste bir 

Çok ' 
t 

anlaşılmaz vak'alar zühur 
tın· k ıye başladı. Arnolt geçer-
\' en . köprii yıkılmış, bereket 
ınersın adamcağıza bir ıey ol-

arnıştı. 

Ertesi gün, Şarlot içinden 
:karken eski bir kiler yıkıl
lc l.ftı. Hizmetçi de mucize 

•bilindcn kurtuldu. 

~ Artılc, Katerin bir sinir buh· 
d eanuuıda, kız kardeşine 

e, B~ r'll'W& d. herteyi an1'tb: 

Üç söğüt ağacının yer de
ğiştirmesini, Voşel ananın ke
hanetlerini, oğlunun katlini, 
kendisinin katlini, hepsini an· 
lattı. 

Açık duran mutfak kapı
sından Amolt ve Şarlot ta 
bunlan duymuşlardı. Raulle 
nasıl tanıştığını anlatmamakla 
beraber, birlikte yaptıkları 
tahkikatı, Voşel anaya gittik
lerini hikaye etti. Sonra ağla
mıya başladı. Raul' e bu su .. 

Kız kardeşi Bertant da 
Katerin gibi korkmıya başla

mıştı. O da her tarafta hücum 
ve tehlike görüyordu. Arnolt 
ve Şarlot ta ayni telaş içinde 
idiler. 

O akşam, iki kız kardeş, 

zemin katındaki salonda çalı
şıyorlardı. İki oda ötede Raul 
okuyor, Beşu da eski bir bi
lardo üstUnde, yuvarlaklara 
vurmakla eileniyordu. Konuş
muyorlardı ~at onda, be...-
mutat, ikisi de odalarına çe· 
kildiler. Evveli köyün saati, 
sonra da şatonunki onu vurdu. 

Raul, herifin önünü kesmek
ten başka hiçbir şey düşün
müyordu. Bulunduğu odanın 

penceresine koştu. Her akşam 
ki gibi pencerenin iki kanadı 
da açık değildi ve dışardan 
kol demirile kapalidi. Kanat
ları bütün kuvvetile zorladı. 
fakat açmıya muvaffak olama· 
yınca öteki odadan çıkb. Fa
kat çok vakit kaybetmişti. 
Bahçede ıüpheli bir ıey gör
medi: 

Ondan sonra kız kardeş
lerin bulundukları odaya kosu-

Kadın Ve Kalp işleri 

Erkek Ne Vakit Hiyanet Eder? 

Bu, Bir Parça Da 
Kadının Elindedir 

Erkek Ve Sedakat 
Şunu kabul etmek lazım

gelir ki erkekler, kadınlar 

kadar kendilerini sadık kalmak 

mecburiyetinde hissetmezler. 
Gençlikte serbest hayat yaşa-

mak imkanına malik olmaları 
cinsi meselede kadına nisbetle 
daha imtiyazlı mevkide bulun

dukları hanaatini verir. Kadına 
karşı haiz olduğu iktısadi 
hakimiyet te onun bu kana
atini takviye edet. Kocasının 

hiyanetini duyan veya öğrenen 
kadının elinde hiç.bir müeyyide 
kuvveti yoktur. Kadın, koca-

sını hiyanetten menedecek 
kudrette değildir. Açlık ve 
yalnıilık tehlikesi kadını bu 

meselede erkeğe karşı daha 
dun bir veziyete düşürmüştür. 

işte bu sebeplere binaen, 
erkek, kadına hiyaneti büyük 
bir cürüm addetmez. 

Buna rağmen her evli erke
ğin, karısına hiyanet ettiğini 

iddia etmek doğru değildir. 

Kansını hakikaten seven, is

kandalden korkan, aile şeref 
ve haysiyetine fazla ehemmi
yet veren erkekler kanlarına 
sadık kalmayı tercih ederler. 

Erkeğin hiyaneti ihtiyaçtan 
ziyade itiyat ve taamülün 
neticesidir. Erkeği evden kaç
mıya mecbur eden sebepler 

onu hiyanete de sürükler. Er
kek evden niçin kaçar? Karısı 
onu ruban veya hissen tatmin 
edemezse, evinde aradığı is
tirahat ve huzuru bulmazsa, 
aşkının mukabilini görmezse, 
erkek soluğu dışarda alır. Bir 
defa da dışarı çıktı mı onun 
nereye kadar gideceğini kimse 
kestiremez. 

Kocanın hi}'aneti biraz da 
kadının elindedir. Kadın erke
gını idare etmesini bilirse, 
onun bütün aradıklarına muka
bele edebilirse, hulasa erkeğin 
bütün ihtiyaçlarım tatmin 
ederse, erkek evine gitmekten 
zevk alırsa o erkeğin evden 
kaçmasına sebep yoktur. 

Erkeğin hiyaneti kansına 

olan muhabbetinin azaldığına 

alamet değildir. Erkek sırf bir 
değişiklik ihtiyacile, veya ·ani 
ve muvakkat bir cazibenin 
tesirile muvakkat bir hiyanette 
bulunabilir. Fakat bu birşey 
ifade etmez. Yalnız bu takdir
de kadının ihtiyatlı hareket 
etmesi ve yarJış hareketlerile 
erkeği bütün bütün kaçırmamıya 
çalışması lazımdır. 

1 Kostiiın Tayyör 

Yünlü kumaştan yapılmış 
sade bir kostüm tayyör. Bu 
sene sonbahar elbisesi olarak 
pek modadır. 

Bir Tahsildar 
Kaçtı ... 

Tarsus, 3 (Hususi)- Evkaf 

tahsildarı }hsan Ef. ortadan 
kaybolmuştur. Zimmetine 500 
lira geçirerek firar ettiği an-

laşılıyor. Zabıta aramaktadır. 

-- TAKVİM 
Gün 30 6 - Eylül - 1930 Hınr 124 

Arabi 
12-RebIOlahar ·1348 

V akıt-Ezant-Vasati 

Güneş 10.54 5.31 

Öğle ı 5.36 12.13 
ikindi 9.14 15.50 

Rumi 
24 ·Ağustos -1346 

Vakıt-Eır:ani-Vasatf 

Akşam 12.- 18.36 

Yatsı 1.35 20.12 
Jmsak 9.10 3.47 

yor. Orada Katerin ve Beşu, 
bu sefer taarruza maruz kalan 
Bertrandm etrafına toplanmış
lardı. Kurşun camdan girmiş, 
kulağının yanından vızlıyarak 
geçmiş, ona dokunmamışh. 

Beşu, duvara giren kurşunu 
buldu ve şu beyanatta bulundu: 

1 

da tanıdığı bir aile pansiyo
nuna yerleştirdi. 

Raul o gün, saat on bir bu
çukta, Lilbonda bir notere 

- Bu bir revolver kurşunu. 
Sağa doğru on santimetre 
kaysaymış, facia olacakmış. 

Bu hadise, Raulden başka 
ıatoda hiç kimseyi uyutmamış
tı. Ertesi sabahtan tezi yok, 
bavullar hazırlandı ve evveli 
hizmetkarlar trene binerek 
Havr'a ~ttilcr. Beşu da Bar
ya·vayı daha iyi tarassut et
mek için kendi evine çeldldi. 

Raul de iki hemşireyi Havr-

gitti: 
- Mösyö Bernar, dedi, ben 

Matmazel Katerin ve Bertrant 
Montesyö tarafından geliyorum. 
Siz Mösyö Gersenin katlini ve 
adaletin duçar olduğu müşkü
litı biliyorsunuz. Ben onlann 
dostları sıfatile, bazı noktalar 
hakkında beni tenvir etmeniz 

· için size müracaat ediyorum. 
lıte aize gösterilmesi icap eden 
mektup. Mademki, Matmazel 
Katerinin hususi noteriaiııiı 
bana icap eden malumatı ver
menizi rica ederim. 

(Arkası var J 
l ' 

1 
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--.\lıt · ULTAN KIMDIB-
\43 : Genç · Kız Hiddetten 
! _ Kesilmiş, 

Kıpkırmızı 

' Titriyordu ... 
----------------------------------------------------Baş k a~ım sevmiş olmasanız 'il Bir Adam Kapıga Yaklaştı 

Leni reddedermidi~rl ı~I~~~~--~~------~~------------~~----------~ 
-<izin gibi üstü 1 an kokan bir 

aan.ıda evlenmek iste emmek i ;in 
ha§k sını sevmıye lüzum yoktur! 

Sizin benimle evlenmek iste
meniz sırf Bizans tahtımı biraz 
daha fazla yanaşmak içindir! 

Vasilisya Evdoksiyamn göz
leri dönmüş, korkunç bir şekil 
almıştı. 

V asilousus muhafız kıtaatı 
kumandanının üzerine doğru 
yürüdü ve devam etti : 

- Ben babamı sizden faila 
sever ve düşünürüm; haydi 
casus ve müzevvir fesatçı efen
di ! Doğru saraya git ve bir 
daha böyle tahminlerin ve ke
hanetlerinle gelip benim ba
şımı ağntma l 

Sonra en fazla hitap ettiği 

kısa boylu, biraz kamburca 

- Beni tehdit 
j o]an adamına döndü: 

ediyorsunuz - İiya! dedi. ~en Vasilis-

Karrrnlıkta yüzii ve şekli 
pek belli olmıyan bu adam 
belki de Mişel Löbckin kendisi 
idi. 

öyle mi? 
- Evet! 
- Benim aşkımı ve izdivaç 

teklifimi de reddediyorsunuz 1 
- Evet!· sen de, aşkın da 

yerin dibine girsin 1 
- iyi biliniz ki pek yakın 

bir zamanda ihtilalcilerin reisi 
ve aşıkınız olan Mişel Löbek 
ve siz celladın kızgın demir
leri altında ayaklarıma kapa-

i yanın Mi e\ Lobek ile bnluş- Meçhul adam ise arkasına 
1 tuğunc!an emin ın si ? Kendisi Bizans elbL.e'eri giyen ve o 
1 

inkar ediyor; hatta mevcudiye- gece ;ehre giren Serdar Ya-
tinden bile haberdar değil! kuptan başkası değildi 

lıya kanburunun bulunduğu Serdarın, kendisini gözet-
tarafa doğru eğilerek cevap liyenlerden haberi yoktu.Başına 
verdi: 

gelecek olan akibeti tahayyül 
- Tahmin ediyorum! fakat bile etmiyordu. 

bence Gab:t olmuştur. 

1 
Onun korkusu yalnız EvdokVasilisyanın birisini sevdiğini 

i k siy 'DID kendisini nasıl karşı-

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

BiR NOKTAYI 
HATIRLATACA~IM •• 

Günün en mllhlm alyaııt meselesi, 

yent t.eQekkül eden Serbest Cümburiyet 

fırka11nın İ5tlkbaldeki hath hareketidir. 

.Bunun böyle olduğunu, fırka lşlerlle 

gıızelelerin fa:ı.la meşgul olınalanndan 

anlıyabi!,:-lz. 

Fırka lideri Fethi Beyefendinin ga

z.elelere vaki ohm beyanatııu dikkatle 

okudum. Memleketin ıdareai hakkında 

birçok vaitlerdc bulunuyorlar. Fakat bu 

arada hatırhınna gclnıiyen bir nokta 
vardır kJ bu münasebetle habrlııtmak 

istedim: "Amelenin vaziyeti 1 •• ., 
Acaba Fethi Bey efendi bu işle 

meşgul olmayı herhangi bir nol..tadan 

muvafık görmuyorlar mı?_ 

Dünyada demokrasi ile id~e edilen 

memleketlerde b!rçok fırkalar vardıT'. 

Bunlar, halkın aynlan fıkirlerini idare 

ederler. BunJann haklanm müdaf

ederler. Bence cümhuriyetin esaalann

d&n b!ri de bu ol'iak llı.ımdır. Hakikat 

ancak bu alD'etle ve o zaman doğabilir. 

Memlekette terakkiye doğru daha 

ilmi ve fenni aurette adım atılmış 

olur. 

Beş"ktaş. Köyiç.i, Sinanpaşa mahal

lesi Dôrtyü:dü ç~me aoi.ak No. 4 le 

lskeı;eli: Cafer. 

CEVAPLARIMIZ 
Rahmi Beye - T ıvsiyelerinizi na

zan dikkate almak isteriz ama maddi 

imkan yoktur. 
:o-=,,--===-=:;;==== 

Sergisi 
----

Kredi AçmadığJ İç i n 
Mal Satamıyordu Ama 

1 
Sinema Sütunu 

Tezgahtarlıl<tan Sinemacılığa 
] . 

Sinema alemine gire;ı san'
atkarlr.ırın hepsi genç oluyor. 
Biraz ynşı ilerlemiş hiç. kimse 
yoktur ki sinema san' atkarhğı-

na heves etsin. Fakat, soıı za
manda Harolt Hat bu kaide-

nin müstesnasını teşkil etmek

tedir. Harolt Hat İngilizdir. 
20 yaşında bir otomobil tica-

retanesine girmiş, (~O) sene 

tezgahtarlık yaı mış. Sonra bir 
gün bir İngiliz sinema şirketi-

nin şarkı söyliyen ve kitnı a ça

lan tenoru hastalanmış, biraı 
şarkı söylediği ve kitara çal-

dığı için bu vazife Harolt Ha
ta verilmiş. Bin tereddütle bu 
vazifeyi kabul eden teı.gihtar, 

şimdi İngilterenio en parlak 
bir yıldızıdır. 

l 
ve o adamın 'onsoldan emir-

nacaksınız. nameyi çaldıJ.ını kat'ıA olarak hyac ğı idi. 
o Karaköydeki Japon sergisi açı- _ 

- Senin gibi bir rezilin 1 biliyorum! Kalbi, oldukça tatlı ümit- b 
Met ve ~ezır ismindeki filmin en güzeı .ıddc..f.ilen sahnesı 

karısı olmaktansa celladın kız- 1 Tam bu sırada Sezarın lerle dolu olduifu halde gelmişti. olmuştur. Bu sergide ne toptan 
1 

D , 
1 luiı bugün lam ir sene J 

gın demiri altında ölmek ev- adamlarından biri: Kapıyı çalmak için kdL.an . ve ne de perakende olarak * .rosta nın Bilmecesi ~ 
ladırl 

1 

- Aman bir ayak sesi yak- c!i b"r iürlü inemiyordu, tok- mal satılmnmıştır. ----------------------------
Evdoksiya hiddetten kıpkır· iaşıyor, gizlenelim! dedi. mağ1 tutamıyordu. · Japon malları iJk zamanlarda Yeni Biln1ecemiz 

mızı kesilmişti. j Sezar ile dört adamı hemen Başını kaldırıp baktı. Ev- 0 kadar rağbet görmemişti. 
- Dutunyadisl Dutunyadis! kendilerini sokagıv n kenarında- d ks" ·ı b b r ot d ki Buna sebep Japon ticaret mü-

D b d d
o dıya 1 ke era e d ur u an esseselerınin Türk tacirlere 

iye ağır ı. ki hendeğin içine attılar. a a a ışı , yanıyor u. • k d. · · d" J 
. Kapının önünde Vasilisyası- Tam sırası idi. Sokagıv n kö- D k E d 1 . k b d j re ı vcrmemesı ı ı. apon· 

k eme • v o csıya me tu un a ların bir senelik tetkikleri ken-
nın emirlerini be lediği anlaşı- -sı·nden hız]ı hızlı yuru-··yen al .. l . . h d"' . T k . l . . . d ·r y an soy ememışti, onu er lienne ür tacır erm ıbma a 
lan Dutunyadis derhal içeri bir adam gözüktü. gece "gelecek" diye bekli- . değer ve namus'u olduklan 
girdi. Adım atışı korkakça ve yordu. kanaatini tellin e'm şt:r. Bina-

Evdoksiya büyük bir aza- tereddütlü idi. Mütemadiyen Birdenbire aklına başka bir enaleyh Japon ticaretaneleri 
metle : etrafına bakımyordu. fikir geldi : şimdi kredi ile d~ mal ver~y.e 

- Bu efendiye kapıyı gös· Sezar ve adamlan gözük- başlamışlardır. Bılhassa dı,çı-
t lG· ... · b" d h d l Meçhul yolcu kapıyı çal- ı·v . ] . er. ı~ın ve ır a a a ge - memek için hendeğe daha . . ıge aıt ma zeme sıparışıe-
mcsin 1 dedi. fazla . sindiler. maktan vazgeçti. Duvarın dı; rinde büyük bir kredi açılmıştır. 

Sezar Jan Düka yan gözle Zaten gecenin karanlığı, bine geldi. Duvara brmanmak, Bu şekilde Eskişehire hirçok 
Dutunyadise baktı. · ağaçlann ve yüksek duvarla- oradan içeri girip Evdoksiya- nıal satılmıştır. 

Dutunyadisin bir eli hançe• nn dar sokağa verdiii man- yı hayrette bırakmak istiyor- Ç --
1
--,d 

rinde duruyordu. Eier Ev· zara görünmelerine tamamen du. ata Ca a 
doksiya : mani oluyordu. Bu hareketi daha ziyade 

u_ Vur!,, derae asaletmeap Meçhul adam yaklaştı, biraz kapı açılınca Dutunyadi3 ile Kanlı Bir Cinayet Oldu 
Sezar cenaplarının karnına evvel Sezar Dükanın çıktığı karşılaşmaktan ve Evdoksiya- Çatalca, 5 ( Hususi ) - Ça-
deşmekte tereddüt etmiyeceği kapının önünde durdu. nın huzuruna merasimle çık- talca' da Çadırtepe çiftliğinde 
anlqıhyordu. Sezar Dükanın heyecandan kt k ldıv · · t ih t komisyoncu Fuat Beyin koru-

' 

ma an sı 1 ga ıçın ere e - cuları arasında kanlı bı"r cı"na-Drıka mantosunu topladı, kalb. k d f ı ı o a ar az a vuruyordu mişti. "'et olmucı, bir adam öldürül-
omzuna attı, diğer elile ki, arkadı:ıcılan bile hareketı·nı· d b ,, " ~ Duvarın i ine geldiği za- ıniişlür. Kalil, Hadımköy jan-
de kılıcını kavradı; çenesini ı·şı·tı"yor mbı· oluyordu. ı ki dı kl d k d K A B •· man taş arı yo a , aya annı arma uman anı azım ey 
kitlemiş, dişlerini gacırdabyor- V asilisya Evdoksiyanın oyuklara soktu, ellerile kendi- tarafından ( 2 ) saat içinde ya-
du: sakladıiJ esrar nihayet mey- ni çekti. 

1 
kalanmıştır. 

- Allaha ısmarladık! Pek dana çıkacakb. l Arkuı var 1 · Asaf 
yakında görüşürüz! dedi. Asa- -----------------..,_,==--===--=--=============================="""""=====-.-...-==~__.....,,,-~=-=~ 

bi ve sert adımlarla çıktı, iİttİ. Berberler De İşlerine Karışılmasından Şikayct~idir 
Biraz sonra sokak kapı- ., 

sının kapandıiJ duyuldu. 

1ru!::ks!:irlıe d:y..ı:ı:rf~:!~ Bütün Varidatımızı Fırkanın Tayin 
mıyacak bir bale gelmişti, he- E Ad E D 1 
e~~na:::;~:ı::k::m::.1.~6:i. ttiği amlar miyor, iyor ar 

- Nekadar da aakikate 
yaklaşmış! diye mınldandı. 

Karanlıkta Bir Adam 
Sezar Düka evden çıkar 

çıkmaz adamları hemen kotup 
etrafını almışlardı. 

Sezar hepsine umumi bir 
fÖ7. attiktan sonra ıordu: 

- Evden kimse çıktı mı 1 
- Hayır kumandan! 
- İçerde de o pis heriften 

t,aşka kimse yokl her halde 
gizli 'bir yol olacak. 

- Zannederiz! Zaten mun
tazaman her akşam buraya 
Vasilisya ıeldiği halde Dutun
yadisten bqka lôımeııin içeri 
pdiiioi glSrmedik 1 

- Bu evin 6nnndea ayni· 
aııyacaksmıı, herhalde llitel 
L6bek buraya ririJor. 

lstanbulda utıta, kalfa, çırak 
olmak üzere (5) bin berber 
vardır. Bunlardan (2500) kişi 
bundan dokuz, on sene evvel 
kentli aralarında bir cemiyet 
teşkil etmişl• ve kendi işlerini 
kendileri ıörmiye bqlamış
lardır. 

Bundan üç sene evvel Halk 
hrkası bu cemiyetin işlerini 
kontrol etmek istemiş ve he
yeti idareye intihap edilebil
mek için mutlak Halk fırkasına 

. kaydolunmak lhımdır, den
miştir. 

Cemiyet o tarihten itibaren 
fırkanın tuvip ettiği namzetler 
arasından aynlan bir heyetle 
idare edilmiye bqlanmlfbr. 
Şimdild heyeti idare cemiyet 
azumm mütemadi hücumlan 

karşısında bumılan üç ay evvel 
istifaya mecbur olmuş, fakat 
fırka istüayı kabul etmemiştir. 

Cemiyetin reisi İsmail Hak
kı, azalan cfa Hüseyin Hilmi, 

Recep, İbrahim Kemal Beylerdir. 

İbrahim Kemal B. müstesna 

olmak üzere şimdiki heyrti 
idare üç senedir mevkiindedir 

ve fırkanın itimadını kazan
mıştır. 

Cemiyete fırka ,, tarafından 
İbrahim B. isminde sabık bir 

polis komiseri katibi umumi 

olarak tayin edilmiştir. Maaşı 

(90) liradır. Bundan başka 

bir kAtip, bir de tahsildar 

vardır. Kitip altmış, tahsildar 
(«>) lira 1DUf almaktadır. Ce-

miyetin idari makanizmasım 
Halk F ırkasımn adamlan yü

rütmektedir. İntihabat Fırl{a 
m'IJrakiplerinin kontrolü 

altında yapılmaktadır. Cemiyet 
azasını ikiye ayırmış: 

1 - Ustalar; 2 - Ç~rak
lar.. Ustalar da 1, 2, 3 üncü 

sınıflara ayrılmıştır. Birinciler 

ayda 100; ikinci er 50; üçün-

cüler 30; kaif alar da: üçe ayrıl
mışbr: birinciler, 50; ikinciler 
30; üçüncüler 20 kuruş ver
mektedirler. 

Yalnız, katibi umumi, 1::3.Hp, 
tahsildar, haeeme, telefon, 

bina ücreti cemiyetin varida

tını emmektedir. Berberler bu 
halden şikayetçidirler. 

8 Eylül pazartesi akşamı 

Elhamra • 
sıneması 

mevsimin resmi küşadını icra edecektir. 

Bir Alman Şirketi 
Müracaat Etti 

Buroa, 4 (Hususi) - !uraa
daki Nilüfer nehrinin tcmiz
lonn::esi. ve icap c.icn yoll~nn 
y~'ılm;zsı, Konya Hclk fırka!lı 
heyeti merkcz·ye azaınadan 
Bakkallıaşı zade Nuri, Konya 
ıneb 'usu Kazım Hüsnü, Eski
~eltir rneb'usu Emin beylere 
(1,750,000) Jiraya ihale edil-
11.1i~ti. Bir Alınan şirketi yarım 
milyon lira ticaretle bu işin 

lrcrc!ı1erine deYri huausunda 
mürac"at etmiştir. 

Konyada İntihabat 
F aaliyctleri Başladı 

Konya 4 (Hususi) - Halk 
fırkası iteletiiye iııtih.ıbatı için 
merkez . na.lll.zetleriııi teabit 
etıni~tir. lntihahattan bir gün 

evvel j}in edecek 6.ir. Viliyet ıııer-

MELEK SİNEMASINDA 
İveı Mir~nde) nin piye!indcrı 

muktues 
DEFİNE ARARKEN 

Ta•amen Fraıuızca .özlü 
fil•iade: 

RGUERİTE MORENO, JEAN 
MURAT ve DOLL Y DAViS' in 
muvaffakiyetleri iilnden ıüne 
tezayüt etmektedir. 

Programın :ı.engin bir ilav si 
olan ~e.sli ve nı.Jü FOKS JllR
NAL iıı hali huır şüunu ile şar
kılı ve danslı variyeteleri büyük 
takdirler kazanmaktadır. 

.. _. Paramount fılmidir. 

kez mutemedi, İktısat bankııSl 
müdürü encümeni vilayet izaoı1'" 

dan İzzet, kaza mutemedi ııı:ı: 
liye hukuk müşaviri medi51 

umumi azasmdan Şaban Sırtlı 

Kütahya meb'usu lsmail Hal<" 
kı beyin büyük oğlu Seyfi 
beyler na1D%etler meyauıoO-" 
dar. 



• 
ittihatçılar Divanı 

"" Alide Hesap Veriyorlar .. 
• 

Paşa 
3 

? _....ş •••• 

Fakat, Anlaşılıyor Ki Onu Da Başkaları Aldatmış!.. 
Sabık Maarif nazırına diye

cek yoktu. Ü~üntüler, kuruntu
lar arasında verdiği cevaplara 
bakııacak olursa, şu uzun harp 
ltnelermde her ey yolunda 
Iİttniş, ne yağma yapılmış ne 
ıuiistimnl! .. Ordunun idnresi en 
lltcşhur Alm::n jenerallerinin 
elinde olduktan sonra da dira-

)etsizlik ve iktidarsızlık iddiaları 
hasıl ileri sürülebilirdi? 

Ben ŞUkrll Beyin bu klls
~hça ciir' eti karşısında hem 
ıı.ıyor, hem de utanıyordum. 

Divaniye meb'usu Halit B. 
(Mısır) meselesine mim koymUJ 
olacak ki araya laf karışmasına 
tnb eydan vermeden sualini izaha 
aşladı: 

- Mısıra hucum tmek te
tebbilsüne niçin girişildi? Her 
~ephede olduğu gibi bu cep
htdede yapılan hareketlerden 
'6kela meclisinin haberdcr ol· 
ltıası lazım değil midir? 

Bu ıualin, Şilkrll beye tepe
~en inme gibi geldiği anlaşı
yordu. 

Halit bey hararetle devam 
tlti: 

ŞUkrli B. biraz dUşündli ve 
şu cevaLı verdi : 

-Bilirsiniz ki vükela meclisi 
aske'"i hareketlere kanşmaz. 
Mecliste sadece harp olsun mu 
veya olmasın mı meselesi görü
şillür. Eğer harp yapılmasına 
karar verilirse i~, erkana harbi· 

yeye geçer ve arlık askeri 
hareketin idaresinden o makam 
mes·ul olur. Harbin geçirmekte 

olduğu safhalar hakkında 
vükela meclisinde müzakere 
cereyan etmez. 

Tuhaf ıeyl.. Ben, bu biç.im 
vükela meclisine doğrusu akıl 
erdiremedim. Ôyleya; sabık 
Maarif nazırının verdiği cevap
lara inanilacak olursa, dört 
senelik harp devresinde vüke
la meclisinde hiç bitşey ko
nUJulmndığınm hükmetmak il· 
zımgelecek. 

Şükrli Bey, bu tuhaf cevabı 
nzerine, yllılerimizde beliren 
hayret izlerinin farkın~ varmış 
olacak ki sözlerini fU cümle
lerle tamamlamak mecburiye
tini duydu: 

- Bu sefer, öyle bir te.şeb-
btis idi ki henüz rüıtiye tah- - Y alnı:ı bazı harp bare-
silini bitirmemiş bir çocuk bi- ketlen hakkında vükela mec
l b lisinde alakadar nazırdan iza-e unun delice bir hareket 
olduğunu derhal söyliyebilirdi. bat istenilmiştir. 
~.enim açıkça anlamak istedi- Netekim bir gtin bazı arka
gım nokta şudur: Bu hücuma daılar Vükela meclisinde, Mı
\'Ukcla meclisinde mi karar sır seferinden ne çıkacağını 
Verildi, yoksa başkumandan anlamak istediler ve Harbiye 
vekilinin şahsi emir ve arzusile nazın Enver paşa da şu iza
mi oldu? batı verdi: "Mısır'a Kanal 

Tabii bu vaziyet önünde İn
g ilizler Mısır cephesinde bi
zim karşımıza bir kuvvet sev
lt etmek mecburiyetinde kala
caklardır. Şimdi bir mesele 
kalıyor. 

Acaba İngilizler bu kuvveti 
nerden g tireceklerdir? Hiç 
şüphe etmemek lazımdır ki 
İngilizler garp cephesinde 
Almanlarla karşı karşıya harp 
eden ordularından bir kısmım 
Mısıra sevketmek zaruretini 
hissedecekler ve bunu yapa
caklardır. Şu halde Alman 
cephesi karşısındaki İngiliz 
kuvvetleri azalmış, zayıflamış 
olacak , Almanlar da bu 
zayıf kuvveti derhal mağlup 
ederek zaferi temin edecek
lerdir. Tabii, Almanlann bu 
muzafferiyeti bizim de galip 
gelmemizi intaç edecektir.,, 

İşte vükela meclisinde Mısır 
ıef erine girişmemiz lizım gel
diği hakkında harbiye nazın 
Enver paşa bu mütaleayı ser-

detmiJti 
Şükrü bey durdu. Şimdi, 

mendilile terlerini kurularken 
yüzlerimizi süzüyor, gözlerimizin 
içindeki manayı araşbrıyordu. 

Ben, Enver'in, koskoca vü
kela meclisinde ortaya attığı 
bu mütaleayı düşünüyor, onun 
bir yığın nazır tarafından nasıl 
muvafık görüldüğüne akıl er
direbilmek için kafamı, bey
nimi üzüyor, fakat bir törlü 
akıl erdiremiyordum. 

Hayret!.. Biz Mısıra hücul'tı 
edeceğiz, garp cephesindeki 
lngiliz kuvvetleri ikiye aynla· 
cak ve hemen galip geleceğiz ! 

Muzafferiyet için ne mükem
mel bir anahtar, değil mi?!. 

Doğrusunu öylemek lazım- tarafından bir hücum yap
gelirse Ha it bey, deminden maktan maksat, İngiliz lruv· 
beri kaçamaklı cevnplnrla işin vetlerini ikiye ayırmakhr. Biz 
içinden ıynlmak istiyen Şük- orada şiddetli bir hücuına gi
'tÜ beyi en mühim noktadan rişince İngilizler aleyhinde teh
'ıtrmak istiyordu. likeli bir vaziyet hasıl olacak.. 

'Y ann Okuyacaksınız: Kanunu Esasinin İhlal Edilme .. 
. sine Niçin Lüzum Görüln1üş? .. Şükrü B. Anlatıyor .. -
Niçin öyle Ve 1-81-JARD"RDlAmlZ Sivasın ilk Buğ-
Neden Böyle? H H day Mahsulü 
Bir çorap fabrikasının usul

•th: yere kapabldığmı yazmış· 
bk. Yapılan müracaatlar neti· 

cesi, fabrikaya konan mühürler 

kaldınlmışbr. 

Bu iş niçin öyle yapılmış 
\'e niçin bugün böyle yapılıyor? 

kiın olsa hayret ve şüphe et

lnez mi? 

Kürtler Tarafın

dan Öldürüldü 

Sivas 4 ( Hususi ) - İlk 
B1 ğday mahsulünü hamil olan 
( 11428 ) numaralı vagon süslü 
bir halde bugün Sivastan 
lstanbula hareket etmiştir. Malı 
sevkeden bir Mehmet zade" 
şirketidir. Bu münasebetle bazı 

Bitlis 2 ( Hususi ) - Geçen- tezahürat yapılmışbr. 

lerde Norşin nahiyesi dahilinde ____ Fahri 
Muallimler Kursunda 

iki Jandarmamızın kayboldu- Erkek muallim mektebinde 
ğunu bildirdim ve öldürülmüş kurs müderrislerinin dersleri 
olmaları ihtimalini zikrettim. bitmiştir. Bu sabah imtihanlara 

başladılar, imtihan neticesinde 
Konya Belediyesinin Yapılan taharriyat neticesinde kazanan hanım ve beyler köy 

Jandarma Hasan ve Mehmet şehirlerdeki münhal muallim-

İstifade ediniz 
1 - lıh 3 ıotın geçnaiyecektlr. 
2 - Her ııatır 4 kellme hesap edi

lecektir. 
3 -- Her IUn 5 adet illa kupOAU 

mukabllindedl:r. 
4 -· Her 3 • 1tırdan fazJaaına 2 

kupon ilave cdllmclldlr. 
5 - Her kupon ü:ıerindckl tarihten 

blr hafta mGddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu ıaldayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. llinınızın ga:z.eteye gir
mesi iç.in bu kadan kifidir. 

-= SON POSTA == 
BEDAVA it.AN KUPONU 

1 - Eylül - 1930 

HANlMLAR TERZiHANESl-Bahçe
kapı Raslmoqa haın 12 No. TeJofoa 
latanbul 4057 

TÜRK KADINLARI BiÇKi YURDU-
18 bıd ders senesi için talebe kayclma 
bqladı. Dlvanyohl Telefon la. 2038. 

ALMANCA MOTERCIMI - Abn&n
ca Te lıırW:ıceden TOrkceyc, TGrkçeden 
Almanca ve İDrlllzçeye mllkemmel ve 
seri tercemeler yapllır. Fiat ehvendir. 
ilmi ve fennt ıstılah an ihtiva eden ter
cemelcr de kabul o1un\IJ'. 

latanbul Poata kutusu 701 

1 No.lı GAZETELERi ARIYORUM -
Ga:ıeteıer:n ilk nüshalarını toplamak 
mutadımdır. Kolleksiyonumda ( AJi
dayı, Voyvo, Uyanıf, TUrkyurdu, Hadise, 
HoşglSr, Beyoğlu Alemi, Hanımlar Alemi, 
Boşboza:ı, Bildiri]? Görüş) gazeteleri 
yoktur. GBnderildltı takdirde bedelleri
ni derhal takdim eder ICitufkirlıklanna 
minnettar kalırım. Aydın : Gul bulvan 
No. 20 de bakkal Hilmi Hllsnll 

BURSA lilÇKl YURDU - Talebe 
kaydına başladı. Setbaşı Yqll caddesi 
No. 26. 

lŞ AMBARI - Salt Hakkı. Her türlG 
komisyonculuk iş'eri Sirkeci Meymenet 
ban Tclefon Is. ı626 

ELi ÇABUK SÜNNETÇi - Köprülü 
ude Mehmet Rifat. Temiz, kolay, acısız 
ve kansı:ı sUnnet yapar. Şehit, muhacır 
ve fukara çocuklannı ve yetimleri beda· 
v.ı aünnct eder. Ercnköy, Suadiyc, lsma• 
ilağa sokak No. 8. 

ŞEHiR KARTI.ARI - Mübadele 
diyorum. Adana po!is mUdürlüğü adli 

kısım Şakir Beyden Recep TUTan. 

MUALLiM KURSU TALEBELERi -
tarafından tertip edilen dcnl:ı tenezzühü 
12 eylüle kalmışbr. Heyeti tertibiye 

Yorulmaks1z1n 
Para Kazannzak 
1 stemez misiniz? 

Evinize veya işinize giderken, 5okak
f a t c :ı:erken vcy:ı birisile görüşürken 
ht-r hangi bir vılka kllJ'f11ında ka1abl· 
H11iiniz... 

Havadis nedir bUlyorsanu o vakayı 

c!erhııl görcblllrsinh. Bir yangın, bir 
b.ıatil, bir ka:ıa birer havadistir. Ras-
1 dcıği.ni:ı ukal:ırda ertesi günü ga
t ttclerde g8nnek 1 tediği:ı biri olunca 
<!crhııl tclefonum:ıu açını:ı ve havadisi 
fıı:ıetemi:ıc haber \'eriniz, isim ve nd
ıu.lnW de bırakınız. Verdiğiniz hava· 
c!lıdn ehemmiyetine güre guetemiz 
n.W.afııtını vermeyi u:ıife bilir. 

1 elet on numaramız:: btanbul " 203 n 

\Ur. 1 

SON POSTA 
Yevm1, Siyasi, Havadis ve Halk srazetesl 

idare : lstanbul, Nuruosmaniye 
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Kanlı Bir Aile Faciası 

Bir Namuslu Adam 
Katil Oldu 

Kasaba 1 (Hususi) - Bura- itmez gördüğü manzara tızeri· 
da bir erkek kansını yabancı ne dehşete gelmiştir. 
bir adamla gayri meşru mü· İbrahim Ef. ne yapbğıru 
nasebct halinde yakahyarak bilmiyerek hemen tabancasına 
ikisini birden (cürmü meşhut 
hainde) 9 kurşwıla aldürmüş- aanlmış, kansını ve yeğenini 
tür. bir anda öldürmüştür. A% son-

Katil zevcin ismi: Kahveci ra tabanca seslerini işiterek 
boşnak lbrahimdir. { ibro na- gelen jandarma kendisine tca
mile maruftur) lim edilen mevkufu öldürülmüş 

Öldürülen kadmm ismi: Mü- görünce deli gibi olmuştur. 
tekait birinci mülazim Bekir İbrahim Ef. , derhal jandar
efendi kerimesi ( 24 ) yqla- maya müracaat ederek teslim 
nnda Zehra hanım. olmuştur. Jandarma Salih te 

Maktul erkeğin adı: Kasabalı tevkif edilmiştir. 
18 yaşında Mehmet oğlu Mu· Katil İbrahim efendi ile gö
harrem efendidir. Muharrem rüştüm. Bana anlatbklan şudur: 
efendi, lbrahimin hala zade- Hadiseyi ailelere bir ibret 
sidir. Zehra hanım yengesidir. dersi olmak üzere 'kaydedini:ı. 

Vak' anın şekli şudur: Muhar-
rem efendi bundan bir müd- Ben ailemle iftihar eder, 
det evvel Kasabada, bira- böyle bir gün böyle bir facia 

deri ile beraber müştereken ile 'karşılaşacağımı aklıma .bile 
(Kübra ) isminde bir kadına getirmezdim. İki yavrum var
zorla fena muamele yapmış dır. O gün bağa gitmiştim. iş· 
ve mahkum olarak Manisa lerimle meşguldüm. Karımı 
hapisanesine gönderilmiştir. evde bırakmıştım. Dönüşte 

Kasabadan yapılan teşeb- birşey söylemek için eve uğra· 
büsler üzerine bu genç kasa- mak lizım geldi. İçeri ğirdim. 
ba bapisanesine naklolunmuş, Yukanda feci bir vaziyet kar
( 31 ağustos 930 ) tarihinde 11smda kaldım. Bütün taban
de rahatsızlığından bahsede- camı üzerine boşaltbm. Son 
rek doktora götürülmesini is- kurşunu da kendime atmaı.. 
temiştir. Bu adamın müraca- istedim. Fakat namlıda kw
ati müddei umumiliğe haber tun kalmamıştı. 
verilmiş ve Kasaba jandarma-
sından Salih Efendinin Dışan çıkınca jandarma ile 

d 
karşılaştım. İçeri çnğ.np man-

muhafazasın a doktora .. t eli B h 1 b 
·· d ·ı · · D kt zarayı gos er m. u a ana 

gon erı mıştır. o orun mu• 1 lik b. k d bil . h . 011 sene ır a ına e 
ayenesmden sonra apısane-

ye dönerlerken Muharrem 
jandermaya rica ederek bir 
yere uğrayıp çamaşır değişe· 
ceğini söylemiştir. 

jandarma mevkufun ricala· 
nna dayanamamış, muvafakat 
4-miş; ibrahim'in kahvesine 

uğramışlar, Muharrem orada 
İbrahim'i sormuş: "Yok, bağda-
dır" cevabım alinış. · 

Bunun üzerine doğru lbra
him'in evine teveccüh etmişler, 
Zehra Hanım içerdedir. Ka
pı sesini işitince Muharremi gör-

emniyet caiz olmadığını gös
terdi. Bu çocuğu kendim bü-

yüttüm. Ailesini besledim. 
Manisada mevkuf iken uğraş-

bm, cezasını hafiflettirdim. 
Hatta son zamanda ziraat işle
rinden istifade etmek için 
tahliyesini bile temin edecek-

tim." 
tbrahim Efendi namuslu bir 

adamdır. Yalnız kumarbazdır. 
Çok zengindir. Dürüst bir va
tandaş olarak tanınmıştır. 

lsmail Hakkı 

müş ve içeri almıştır. iİİIİiilİmmmm-mmmmliİ 
Bu sırada Muharrem jandar

maya biraz beklemesini rica 
etmiştir. Jandarma kapımn 
karşısında tarassutla meşgul 
iken Muharrem ve Zehra so
kak kapısını kapamıf ve içeri 
girmişJerdir. 

Bu sırada bir tesadüf 
eseri olarak kahveci İbrahim 
Efendi de bağdan dönmüı, 
evinin önünden geçerken içeri 
girmek arzusuna kapılmışbr. 

Fakat kapıyı arkasından destekli 
görünce epey uğraşmış, nihayet 
içeri girnıiye nıuvatfak olmuş
tur. Ortalığı sessiz gören 
İbrahim Efendi evveli karısını 
uyuyor zannetmiştir. Yavaş, 
yavaş yatak odasına kadar 
çıkmış ve orada, kapıyı iter 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
,.Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

INGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kunıpanyl!sımn MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKİYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 
Tel. B. 3126. Galata Rıh

bm Qddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarahna 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 
T e f t i ş i efendilerin cesetleri, nahiye liktere derhal tayin olunacak-

lardır. Müdavimlerin tertip et· 
l<onya, 5 (Hususi) - Konya müdürlüğünün geceli gündüz- tikleri tenezzüh imtihan sonu- E cı· 

be lü faaliyeti meydana çıkarıl- na bırakılmıştır. ŞEK R 
lediyesinin teftişine memur ---- ABONE FlA Ti 

lrıUl mıştır. Bu biçarelerin şaki Birinci sınıf terzi 
kiye müfettişi fezlekesini • H H M E T bit" Kürtler tarafından Sldürlildük- Hazır ve sipariş üzerine son S A L J A 
ırmiştir. Maznunlar hakkında 

ilk karan vilAyet encümeni ve- leri anlaşılmışbr. Katillerin de moda kadın elbisesi yapan Mamulah nefis, Emsaline faik ve ehvendir. 
te k bu suretle ele aeçmcsini birinci sınıf bir ecnebi terzi Taşra ve . Avrupa irin toptan sipariş kabul olunur. 

ce tir. Bundan sonradır ki • ---- :r-· f trıahk go""rmek 1·aterı·z. iş arıyor. Beyoğlu 1620 nu- Gtten evrak geri verilmez. Tele on Beyoilu 747 
em eye verilmeleri mev· llm K k •• T k ) d lUb h muraya müracaat ediniz lıAnlardan mesullyet alınmaz. ara oy •. 0 at ıyanın a 

~c:~a~l~;ı~r;·=======:::::==~============~},f,~·~/tl~u~s~re~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==::::;:~::~df:~==~~;;;~~~~~~:;:::::::::;::; 

TÜRKiYE ECNEBi 

1400 kr. ı Sene 2700 kr. 
750 

" 6 A1 1400 H 

400 • s n IOO • 
150 

" ı " 
500 ,, 

.. ~UNU 
Bir harı·k . , t olup 20 kuruştur DANTOS diş macunu dişleri .ıoo .sene yaşatır, çürlimekt~? vikaye eder. ~ı~l;·ri irci gib: b:-~rez1atı:. [Yş etln·:ini kuvvetlendirir 

d al San a • ve kanamaktan meneder ve dışlcrın arasında l<alan tefessuhab ve ufunet• u::aıe eder. Diş ağrılanna, nezlelerine mani olur. Ağız-
ırı a gayet latif bir serinlik \'e rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avru :- ' a c. n.a hi.r:- .- · ::ği ~hr ve birinciliği diplomalarla 
usaddnktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Albn madalye ve nişanlar almı~t.u-. Hasan ecz1ı. der-csu. Dantos ciiş macwıu yerine bn~lca 1 ·"' rw hı •J ~. e ah,.,•: ız. Çünltii Danlos dünyanın 

~n enfes ve mükemmel diş müstahzarıdır. 20 kuruştur. 



SütverenF 
annelere 

( VAPURLAR ) 

Seyrisefain 
Merkc:z: aceatai: Galata köp

ril ba ı ıda Beyotlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de MGhürdar 
_.. .._. altında l'.J. l.t. 21.40" 

. lzinir sürat postası 
( Gllleemal , npunı 8 

eyl61 Puaıte.i 14,30 ela 
Galata Rahtammdaa Jıallra
rak Salı sabaha 1zmire plece 
ve Çarpmba 14,30 da iz
mirden kalkarak Peqembe 
Sabaha relecektir. 

Vapurda m&kemmel bir 
orkestra Ye c•zbut meT· 
aattar. 

Trabzon Birinci 

Postası 

( Retitpap ) Yapanı 8 
EylW Pazarte.i 12 de 
Galata Rıhbmmclaa kalka
rak İnebolu, ~ Gire
--. Trabzon, Rize'ye tide
cek ve danlifte S6rmeae, 
Trabzon, Tarebolu. Giraon, 
Onla, Onye, M•IUD, .... 
bolu. Zonplda' t• ajrayarak 
relecek!ir. 

Hareket pal :rlk kabul 
o1nnmu. 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapura 1 Ey

lül Pazar 11 de Galata 
rıhtuiıındaa · kalkarak lzmir, 

.KüHlk, Bodrum, Rac1o1. Fet
hiye. Finike, Antalya'ya ri· 
· decek Te d&ıOft• meZk6r ._ 
kelelerle birlikte Andifti , 
K•llcm, Dalyan, Manaaria 
Kupdw, Gelibolu. Çanak
kale'ye u;rıyarak relecektir. 

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

latanbul İzmir aBrat poa-
tu1Dın kahve ocajı bir .aene 
müddetle kiraya verilecektir. 
Son arltıimaa 15 eyini 930 
tarilıiDde yapılaeaiından is
tiyenlerin o gün saat 16 da 
levazım mndnrllijiine gelme
leri. 

İstanbul 3 Gnc6 icra dai"resin
den : Bir borcun ödenmeal için 
,....,. çwrlleeek .... °" Ud bin 
okka kllDlr K.akapada KGrkçl· 
b... sm.,....p •ahalleafHe 
lakele caddealade Fettah Efeacll

naia ,,, 1 ...... . 10 eylül 30 pr-
famba pnl saat tOcla .. blacatm• 
tlan talip olulana mah•llincle 
memurine mlracaatlan ilin olunur. 

Bakteriyolosr, Patolor 

Prof. Dr. M. Lütfi 
Dalım. lntaat ha.talar, b4kterl· 
Jolojik vt. patolojik muayeneleri 
tl.nbra caddMinde villyet karıı
•ında lS No.da kabul etmektedir. 
Mıaa•eec:W. • Tc-lefon lnaabul 2323 
lluı..;etııllu : ., ., 2236 

FATLI ARK MALT Hülisası kullanınıı Her eczanede satılır 

FİLİPS 

Is tan bul 
Radyosu 
İşlem eğe 
Başladı. 
Akşamlan Eve 
Dönünce En i. 
Eğlence Düny 
Ve İstanbul 
Radyosunu 
Dinlemektir. 

Radyo Makinesi 
Elektrik cereyanı 
Veya 
Pil ile iıler. 

• 

Radyo Makinesi 

Kısa, orta ve uzun mev
celerle çalışan bütün 

istasyonları laır 

' . 

HELİOS 
Müesseseleri 
Galata"; Hezaran Han 
No. 14 
Posta kutusu 400 

-~ ...... IK D KKAN - No. 26 Mehmet Ali 
Paşa hanın alt kab, Karaköy senelik kirası 180 
lira. Kiralamak pazarlıkla 24 eylül 930 çarşam
ba 15 defterdarlıkta ( H - 281 ) • 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TABAK Ki 
LİSESi 

Tetkilibnı tevsi ederek .. ANA Te iLK.. 
amıflan ile "Kız Leyli" dairesini ittiaalindeki 
eski (15 inci mektep) binuma naldetmiftir. 

LEYLi 
NEHARİ 

KIZ 

ERKEK 
Telefon: 
Beyoğlu 2517 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Sınıflanna talebe kaydetmektedir. Hergun saat 10 elan 16 ya kadar Şekayık caddeainde 

Halil Rif at Paşa Konapda Müdürlüğe müracaat. 

Hilaliahmer Afyonkarahisar maden suyu sabş 
deposundan: 

Sirkecide. Nur hanındaki Kara-
. hisar maden suyu sahş deposunu 
bu kerre Y enipostane karşısında 
eski Zaptiye sokağında 20 numa-= 
:raya nakletmiştir. Telefon Istan-
bul: 2653 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

:::~.:~ FITzlA Ti LlslLERI ~~;~ 
Ana •mh, tık auuflan ve ayn tetkillt dahilindekiaveerkekortaTeliee kwmlamK muhtevidir. 
Asrın je:'p. ~ttirdiği en miUekiiDil vesait ve !eşkilib haizd~r. Kayit muamelesine bqlanmış
br. Kayıt ıçın mektebe veya htanbulda Buıret hanında iktısat firketine müracaat edilebi-
lir. l.tanbul cihetinden ıelecek nehari talebe için Fatihten Bebeje kadar direkt vesait iş
lettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 teşrinievvlde derslere başlanacakbr. 

lstanbul belediyesi Ka- ıc.\TIP ARANIYOR Telefon t.tanboı: 2867 

d r-:"~~ Emvali Metruke tJiüdürlüğünden: 
raa~~ç m~essesahn a~ :S::E:.~~:..:~:: Satılık arsa ve nısıf 

4 Teşnnıevel 930 tanhmden .onra mezbaha ve pay mahalli dilik 70 lira verilecektir. Talip 
ahırlarında .kalacak ve ondan sonra birikecek olan koyun ve olaalann ıs eylüle kadar pertem- k A • h 
satır gübreleri bir sene mliddetle müzayedeye konulınUJbır, Ate \'e cumadan maatla pnlerde argır ane 
B d 1. b ddi kifa d ö nıdü~"1ı takdi d l 4-9-n:ll\ ...,..,,_ 10 dan H e .kadar Haliç - Kan-e e ı a ye e g rw 5 u r e IN\I pazar a.. •t•ç Zina .ı Şaki Bey f lt-
nl saat ikide ihalesi icra edilecektir. Talip olanlarm iki yüz rikua idarr: :'üdeüriyetfne mü~a- Fmdıkhcla Molla Çelebi maaallesinde Mezarlık ıiidtü soka-
liralık t~inat akçasile teklif mektuplarını mftcsıeseye teslim eaatlan. ğında 5 numaralı arsa bedeli muhammeni 1590 lira: 
etmiş bulunmaları lizımdır. Fenerde Tahtaminare mahallesinde Nlıll'lıkapı sokağında 

Tayyare Pigankosu 
YEVMİYE 5 KURUŞ VEREREK 
ZENGiN OLMAK lsTERSENIZ :· 

._ 

TAYYARE PIYANKOSU BiLETiNi ALiNiZ 
k~i1 11 Eylül 1930 dadır ... 

BÜYÜK iKRAMiYE 35000 L(RAOIR 

Maarif Vekileti 

--• BEŞ i K TAŞ eski: 166 J maalt kirp. hanenin hazineye ait nısıf 
D J K 1 Ş hissesi bedeli muhameıneni 17 42 . lira: . 

Y U R D U Balida evsafı ya.ıılı enwalf~ tekarrur etlecek bedelleri dört 
Talebe kaydı başladı sergi 12 ak 
eylülde açılacaktır. Akaretler 62 t ıiti senevide ödenmek üzere 15 - 9 - 930 tarihi1te müsadif 

Pazartesi günü saat 14 de aleni müzayede ile · satılacaktır. 

Feyzi Ahmet 
Ziihrevf hutalıldar mütehaıwaı 
c...n ..... c1a her ... An

ddeai No. 43 

haatahldan 
m6tehau111 

Doktor 

Hüseyin Naşit 1 

Taliplerin °o 7,50 te,.inat nıakbuıdarile İstanbul Milli Emlak 
mndllriyeli aabf k ?nıiayonuna ınllracaat eylemeleri. 

Gümrükler Umum müdürlüğünden 

kaput yaphnlacaktır. 
1 - Glimrük muhaf-.. memurlan için 800-900 kaput yar 

bnlıaa11 kapalı zarf usulile mDiıakasaya koaulmuştur. 
2 - Şartnamenia muuddak suretleri Ankarada Gümrlk· 

(er umum miicl6rltıj1l leTuıın mlidllrlDjtindea, latanbulda Giiar 
ri1k levazım anbanadan alınacakbr. 

3 - Mnı.akasa: lttanbulda G&mrilk BqmüdiirlUjtl b~ 
da Gümrilkler umum mldllrlnta sabn alma komiayonu tara-
fından yaı:ılacaktır. · 

.t - Münakasa 2tJ eyl6l 930 tarilaine rutlıyan cumartesi 
gün& saat 1.t dedir. 

M .. DoKio~ldi Akşam Kız 
Ömer Abdurrahman San'at Mektebi Müdürlüğünden: 

Tllrbe, eski Hililiahmer binaa] 

No. 10 Telden lat. 2622 

llODA 
5 - Teklif . mektuplan kuwulaki ldlkiimlu dair .. inde 

giln ve ıaatinden evvel latoı,.r ela komisyona verilece~. 
6 - Mün•k•uya girecekler, Ticaret oduıncla kayath bu-. 

lundu,unta rlsterir vesika rasterecektir. 
Cilt, Saç, Frenıi ve Belso- ı - Mektebe talebe kayt ~e kabulüne baılanmışbr. 

j1aklu;u Miltebass111 2 - Eski talebe yeniden kayt yaptıracaklardır. 
Maay~knesial Ankara cad-

dul hClcü1aet konaf1 civannda 3 - Kayt ve tecdidi kayt muamele.i 15 Eylüle kadardar. 
eıki ikd m y1.:rdu kartuınd 4 - Hanımlara şapka, biçki, dikiş, çamaşır, dersleri göateı'il-
71 n11marala daireye nak~tndttir. I mektedir. 

Her Pli ltirden ikiye, d&t 5 - Fazla malumat mektep idaresinden verilir. 

'Mbuç••ulL•t.ı•n_..•".'19ama-•ka•dıır-. _.~ • Adres: Sultanahmet Dizdariye 

Blyik ..bap terziba

nesine oj'ranaadan ıeç-

7 - Her istekli, muhammen bedelin % 7,5 u olan ı 551 
Hra!ık tsminatlarile belli auttea evvel komisyoaa ıf'!lmeleri

B - Kumq ve kaput arneği labnbul' ela Gnmrülder umt .. 
mldllrl6!0 Levazım .ambarındacbr. istekliler onda görebilitleı'· 

9 - Belli olwa 1Utte tutalmua mutat olan zabıt v~ . .. 
8111111 tauiminclea IODI'& biçltir teklif ubul edilmez. 

Mes'ul mOdlr : Selim R,.,, 

d 
r 
t 


