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iDARE: ISTANBUL · Nl:fRUOSMANİYE ŞEREF SOKAGl SON POSTA Halkın gö.dldilr. HaUc bununla görür 

S O N P O S TA Halkın kulatıdır: Halk bununla iti tir.· 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler. 

YENİ BİR FIRKA 
EDİRNE DE ÇİFTÇİ PAR TİSİ İSMİ AL TINDA YENİ 
BİR GURUP TEŞEKKÜL EITt,· BEYANNAMELERİ VERİLDİ.. 
ReisicÜm·hur Hz.nin Beyanatları Etrafında 

Ankara' ıJa Y ekdiğerine Tamamen 
Zıt iki Tefsir Vardır ... 

Edirnede 1 Buhran~an Kurtulacak Mıyız? 1 
Yeni Bir Fırka Teşek

kül Etti 
Edirne, 30 (H. M.) - Edir

nede ve Çiftçi partisi namile 
yeni bir fırkanın teşkiline baş-

Halk Fırkası Da, Serbest 
Kendi Lehlerinde Cümleyi 

Fırka Da Söylenen 
Addetmektedirler ... 

lanmış ve lizımgelen muamelenin 
ifası için beyanname ve nizam
namesi vilayete verilmiştir. 

Son Posta - Bu teşekkfilün 
mahiyeti hakkında fazla malu
mat yoktur. 

Ankara, 30 ( H. M. ) - Hü
kümet gazetelerinden birisi 
kabine buhranı esnasında Re
İsicümbur Hz. ne atfen bir 
cümle neşretti. Bu cümlede : 
-Eğer ismet Paşa hükiımet 

teşkilini kabulden sureti kat'i
)'ede imtina etseydi Başveki
lb4eti bizzat deruhte etmekten 
aşka çare kalmazdı, ya ben 

Ya İsmet Paşa ... ,. deniliyordu. 
Vakıa muhalif bir gazete 

hu beyanah tekzip etmek 
İstedi, fakat haberi ilk veren 
zazete doğruluğunda israr etti 
ve Reisicümhur Hz. ne ait bir 
cümleyi yanlış olduğu takdirde 
ısrarla kayde cesaret ede
~iyeceği aşikar olduğu cihetle 
ıddiası hakikat olarak kahul 
edildi ve bu beyanat ta bu
rada iki manaya alındı. 

Halle fırkasına mensup olan 
nıeb'uslar bu cümleyi, Gazi 
~:.nin İsmet Paşaya karşı besle
dliıgi itimadın bir ifadesi şek
nde telakki etliler. 

1 Serbest fırkaya mensup olan
b~da: Amerikada olduğu zibi 
ızde de Reisicümhurun ayni 

Zamanda hükumet reisi olma
~ icap ettiği şeklinde tefsirde 
l lifu~dular ve lehlerinde söy-
enrnış bir söz olarak kabul 

tttiler. Ayni zamanda da: 
- Demek, Halk fırkasında 

&a.d'lde İsmet Paşa varmiş, de
ı er. 

h Bununla beraber Serbest 
tkacla bariz bir düşünce 

Vardır. 

li lialk fırkası, Reisicümhur 
azr<:tlerile birlikte olduğu 

eropagandasmı yapmakta de
f1ak ettiği takdirde Serbest 

1 
t anın müşkül vaziyete dü-
eceğini-söylemektedirler. 

Aliye H. Postada İlk 
l<adın Amir 

kii~osta idaresinde amir me -
illin~ dgetirilen ilk hanım. res
~a~ı ercetliğimiz Aliye H. dır. 
liıtunıca P~ta şubesi müdür-

e ta)'Uı edilmiştir. 

Limanımızı Pire Boşaltmıyor. 

Limanımızı. Boşaltan 
Gene Bizim ihmalimiz •. 

Yunanlıların iki Tahmil Ve T11hliye Vasıtası 

----
MUHALEFETiN İlK MEYV ASI 

ismet Paşanın Teşkil 
Ettiği Yeni 

Kabinedir 
Ankara , 30 ( H. M. ) 

ismet Paşanın teşkil ettiği ye-
1 ni kabine, bilhassa Adliye, 

'---~-----------------------------------:.~-----~ lktısat ve Maarif vekillerinin 

f 
'*'> e 

Şu ı!d gemı, Pire liman 
idaresinin Tuna Uzerinde kain 
" Ganj ,, Macar tezgahlar,nda 
yapbrdığı iki nakliye vapuru
dur. Bunlar dün limanımıza 
geldi, bugün hareket ede
ceklerdir. Bir vapuru boşaltmak 
iç.in günlerce salapurya sıkın
bsı çekilen limanımıza mukabil 

Pire, if te böyle asri vesaiUe 
çalışıyor. 

Dün liman inhisarlan mese-
lesini görüşen Halle fırkası 
grupu, bu mühim noktayı da 
gözden uzak tutmamalıdır. · 

Aksi takdirde bu rekabete 
dayanmnın ne imkan, ne de 
ihtimali olabilir. 

1
1 şahısları muhalif fırka azası 
arasında iyi bir tesir yapb. 

Serbest fırkacılar bu vekilleri be
yendiklerini saklamamakta : 

- Muhalefetin ilk meyvası
dır, demektedirler. 

HOKÜMETIN VERGi 
SİSTEMl 

Serbest Fırkayı 
Memnun Etti 

Ankara, 30 (H. M.)- Maliye 
Vekilinin fırka grupunda, hü
kômeön vergi sistemini değiş
tiriniye karar verdiğini izah 
etmesi hariçte şüyu bulduğu 

l zaman Serbest fırka azası bu 
· değişikliklerin hangi noktalarda 
yapılacağını anlamayı merak 
ettiler, anladıkları zaman da 
memnun oldular. Fakat Maliye 
Vekilinin fırka grupunda: 

- Filin vergiyi muhalif hrka 
tarafından tenkit edildiği için iµka 
ettik, şeklinde bir cümle sarfetti-
ği şayi olunca canlan sıkıldı: 

- Yazık. dediler. Fakat bu 
cümlenin hakikaten sarfedilip edil
mediği bir türlü ıınlaşılamadı. Di-
ğer tamftan da hükumetin tadil 

C" Fıırka ' 7atana u.1·zmet Etmı·şıı·r ettiği vergiler, muhalefetin toptan J. v. n j . tenkit ettiği noktalar olduğu için 
• bu sözün sarfedilmiı olmasına ib-'' B 1• z Bu· H 1• z m et il timal verenler de pek çok olmadı. • e YENİ FIRKA DÜN TOPLANDI 

Iftih E~ b•ı• • Vesikalarını Tanzim ar · i e 1 IrJZ • • • '' Ebtıekle Meşgul Oldu 
S. FIRKA AZASI V AZlYET . 
ÖNÜNDE FiKİRLERiNi BU 

1 

CÜMLE İLE İFADE 
EDiYORLAR 

Ankara, 30 (. H . ~· ) 
Serbest fırka erkaru iki 
gündenberi Nuri Beyin evinde 
toplanarak bir taraftan yeni 
vaziyetlerini tetkik ediyor, bir 
taraftan da Mecliste Fethi 
Beyin ismet Paşaya hitaben 
irat edeceği nutku hazırlıyorlar. 

Halk fırkasının kabul ettiği 
hükumet programında temas 
edilen meseleler şimdiye kadar 
Serbest fırkanın tashihini ve 
tadilini istediği noktalardır. 
Hükumetin şimdiden bu mese
leleri nazarı dikkate alarak 
ona göre program hazırlaması 

( Devamı 2 inci sayfada ) Farka kltiltl Roceb B. 

Ankara, 30 ( H. M.) - Ser
best Fırka azası dün Fethi Beyin 
riyaseti altında iki defa toplandı 
ve hükumetin programı karşısında 
hattı hareketini tesbit ile meşgul 
oldu. Ayni zamandada tenkit et
mekte oldugu işlere ait vesikala
nnı tanzim etti. 

MECLİS NE VAKİT 
KAPANACAK? 

En Galip İhtimal 
Pazara dır 

Ankara, 30 ( H.M. ) - Meclla per
tembe gUnll toplaoacıık, ismet Patanın 
programını dinllyecektir. Muhalif fırka
nın tenkitleri biterse o akşam tatil 
edllmeal nı.ümkOndür, fakat pazara 
kalması ihtimali dah:ı ziyadedir. 

KUPOD:20 
İkinci Piyanko 

)on Posta 'ya Mahsustu 

Hükilmet Vergi Siste
mini Tamamen Değiş

tirmeyi Vadediyor ... 
Arazi, Musakkafat, Kazanç, Vergileri Azalacakbr 

Ankara, 29 (H.M.)- Halk fırkası grupu bugün gene uzun bir 
içtima akdetti. Bu içtima Halle fırkası tarafından son haftalar 
içinde yapılan toplanblann en mühimlerinden biri oldu. 

Müzakereye başlandığı zaman ilk söıü Başvekil ismet paşa aldı: 
"- Maliye vekilinin vergilerhakkında alınan ve alınması dü

şünülen tedbirler etrafında izahat vereceğini" söyledi. 
Hakikati halde Kabinenin programı başlıca mali noktalar üzerinde 

yapıJacak ıslahab ihtiva ettiği için, timdi verilecek izahat ile hü· 
kumeün aiyueti anlatılmış olacakb. 

MALİYE VEKiLi KÜRSÜDE 
Maliye Veldli kürsüye çıkb: 
- Hfik(imetin esasen, evelki kabine zamanmda da, birkaç ıe

nedenberi vergUerin ıslahı ile meıguJ olmakta bul..ınduğu, mu
kadtfimesile aöze başladı ve: 

- BUbusa iki aenedenberi takip ettitiml& mali poletikanın 
e ... ı ve gayeai verıriyi halka mümkün olduğu kadar ağırlı~ı 
hissettirmeksizin tahsil etmekten ibarettir. Dedi: 

Maliye vekilinin sözleri hük<imetin bir nevi icraat programı 
addcbilecek bir şekilde idi. Bu itibarla mukaddime üzerinde 
biru fazla durdu: 

- Verginin nevileri ve miktar~, diğer memleketlerde oldu
tu aibi bizde de paranın istikrar awığından ve aukutuodan müte
vellit cereyanlara tabi oldu, fakat geçen seneden beri ni.abi bir 
iatikrara doğru gidildi. Şimdi bu yolda devam edilecektir. dedi: 

Maliye vekili yapılacak şeylerin ehemmiyetJerinJ anlatmak için ya
pılmıt olan şeyleri saymıya lüzum görüyordu: 

EVVELCE NE Y APJLDI? 
Bu meyanda eaasen tapu barçlann.ın binde elli betten yirmi bete 

indirildiğini, barice çıkan hububat ve mamulittan alınan muamele 
vergilinin ilga edildiğini haJıcıLk ve ipekçHite alt muafiyetler 
ihdu olunduğunu, berri ve bahri av resminin çoktan yüzde 
yirmiden on ikiye düşürüldütünü. kaydiyelerden yilzde 4 ve iki ye
rine iki ve bir alınmıya başlandığını, rehinden binde S yerine bir 
alındığını söyledi. 

ŞİMDİ NE YAPILACAK? •• 
Maliye Vekilinin mazi hakkında ıöyliyecekleri bitmişti. Şlmclt latlkbale ge

çiyordu. Bu bahis üı:erlııde çok mühim bir haalae olarak evveli, verginin tahak· 
~nda, dtıohallindcküçük memurlara bırakılan takdJr ha.kkuua ua1Wma81 

( Devamı 2 nci sayfada J 
=-= 

Bir iştikak 

Muallim - Oğlum 1 "Şakir,, hangi kelimeden geliyor? .. 
Talebe - "Şeker,, kelimesinden efendim 1.. 

= 
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I Günün Tarihı DABILİ BABEBLEJL_ l Halkın Sesi 
• 

Bugünün Nesli 
Tamamen Cüm

huriyetçidir 
Söz hürriyetinin bir parça in

kişafından endişe edenler, ikidebir 
irtica tehlike.mi ileri aürüyorlar, 
kara kuvvetin pusudan baş kal
dırmak üzere olduğunu söylüyor
lar. Bfa bu fikirde değiliz. Maa• 
mafih, bu endişeyi tesaaüf ettiği· 
miz insanlara da naklederek fikir
lerini sorduk. Btze verdikleri ce
vaplar şunlar oldu: 

Ferit Sami Bey (Aksaray, 
Tomrukçu sokak 8) 

- İrtica unsurlan Cümhu
riyet ve demokrasimizin yeni 
nesle malolmasından sonra si
linmiş, gitmişlerdir. Memleket
teki siyasi iddialara ve pren
siplere bakalım : Söz, fikir, 
vicdan hürriyeti istemek, dev
let bütçesinde tasarruf lizımdır 
demek, cümhuriyetin murakabe 
kuvvetlerile inkişaf edeceğini 
söylemek irtica mıdır 1 Şüp
hesiz ki hayır! Muhakkak ki 
hayır!. 

Hami B. (Beyazıtta, Soğan
ağa mahallesiııd~) 

- Mürteci adamlar vardır 

Define 
Bir Evin Temelinden 
(80) Bin Lira Çıkb 
Fatihte Hasan Halife ma

hallesinin Camcı sokağında 
oturan hoca Ahmet Ef. bir 
yeni ev yaphrmaktadır. Bu 
evin toprağı kazılırken bir 
bakraç içinde 80 bin liralık 
bir define bulunmuştur. 

Bakraç beyaz bir beze aa
nlarak Ahmet efendinin evine 
götürülmüştür. 

Polis definenin bulunduğu 
yerde bir ( 27 ) lik altın bul
muştur. Ahmet efendiye diğer 
albnlann nerede olduğu sorul
muş, fakat inkar etmiştir. 

Muhbirler albn).arı bakraç 
içinde gördüklerini söylemekte 
ve ısrar ei:mektedir. Yapılan 
tahkikatın safahab definenin 
(80) bin lira kadar olduğunu 
tahmin ettirmektedir. 

İki Sarhoş 
Dün gece iki sarhoş sokak

larda feryat ederlerken yaka
lanmışlardır. · Birinin ismi 
sütçü Ali, ötekinin sandalcı 
Receptir. 

ve her yerde olabilir. Fakat Kadın yüzünden 
ortada hiçbir irtica hareketi Tramvaya Ali bir kadın me-
yoktur ve olamaz da.. Sebep- selesinden arkadaşı Mehmet 
leri şunlardır: Akifi sopa ile başından yara-

t - İrtica teşekkülleri kal- lamıştır. 
dırılmış, tarihe mal olmuştur. ,.===-ıı==-====-===-===== 

2 - Cümhuriyet memle- irticaa delalet eden şeyler 
ketimizde kökleşmiştir, bu sis- midir 1 
temi genç nesil tutmaktadır. 

)f. 
Celfıl B. (Taksim, SeJim

hatun 25) 
- Genç ve zinde kuvvet 

gençlik kuvvetidir. Bu kuv
vet cümhuriyetçidir. 

Ortada bir irtica hareketi 
yoktur, olması da imkansızdır. 

lf 
Ulvi B. (Taksim, Selimha

tun 25) 
- Memleketimizde birçok 

hrkalann teşekkülünü ve ser
best münakaşalarını istemek 
bir irtica hareketi değildir. 
Cümhuriyetin bütün gençlik 
tarafından benimsendiği bir 
r.amanda irtica korkusuna ka
pılmak manasızdır. 

• Saclrettin B. (Aksaray, Kü-
çüklanga 158) 

* Cemal B. (Aksaray Hubyar 
mahallesi, Çardaklıhamam so
kak 9) 

- İrtica unsurları mefluç 
bir hale getirildi. Cümhuriye
t!mizin temadisi için müessir 
tedbiri :r a!andı. Bugün arlık 
müst h ıselerin kuvvet ifa.:le 
etmesine imkan yoktur. Genç 
nesil Cümhuriyetin inkişafr 
için uğraşıyor. 

Memleketteki serbets müna-
kaşalann irtica unsurlannı ümide 
düşüreceğini düşünenler boş 
fikirlere kapılıyorlar, bugünün 
hakim fikirleri şmılardır. 

ı - Hürriyetçilik ( söz, ka
lem, iş, siyaset hürriyetleri) 

2 - Siyasi hayatta murakabe 
3 - Reisicümhur Hz. ne 

tarihi ve vicdani borcumuzu 
ödemek için onuu \"eyi anı ile 
intihabı. 

4 - Devlet sarfiyatında 

S. Fırka Vatana Hizmet Etmiştir 
• 

''Biz Bu Hizmet ile 
İftihar Edebiliriz •.• ,, 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Serbest fırka erkanını çok 
memnun etmektedir. Seri>est 
fırka bunu, yaphkları hizmetin 
bir delili olarak telakki ediyor. 
Serbest fırka erkinmdan 
biri bana dedi ki: 

"İkinci bir fırkanın ve mu
rakabenin lüzumunu, bir buçuk 

aylık mevcudiyetimize rağmen 
bütün tenkitlerimizin haklı ol-
duğunu:.ı b:.slim edilmesi, Halk 
fırkasının ıslahata lüzum gör-

mesi, kabinenin bazı çürük 
unsurlarından kurtulması kafi 

derecede ispat etmiştir. Biz 
bu hizmetimizle müftehiriz. Bi
zim murakabemiz Halk fırka
sını ve hükumeti daha riyade 
kuvvetlendirmişse bu, bizim 

lehimize yazılacak bir şeydir." 
Yeni fırka hükumet mecliste 

beyannamesini okuduğu zaman 
bu noktalara temas edecek ve 
bu hizmetinden bahsedecektir. 

Fethi Beyin cevabı nutku 
uzun olacakhr. Yeni fırka 

ellerinde mevcut vesikaların 
birçoklannı kullanmak mecbu
riyetindedir. 

Halk fırkasının yeni teşki
latı daha ziyade İttihat ve 
Terakkinin, eski heyeti mer
keziye teşkilatına benziyecek
tir. Yalnız bu teşkilat daha 
ilmi, daha esaslı ve daha asri 
olacaktır. 

Halle fırkası programında 
devletçiliğe kuvvet vermipir. 

Bundan ıoma bu fırka bir 
devletçi fırka olarak çalışacak
br, fırka içinde bazı zevat 
devletçiliğin mutedil şekline, 

bazıları tam manasile tatbikine 

taraftardırlar. Fakat herhalde 

bu işin tedricen yapılması te
kanür etmiştir. 

İstihbaratıma göre hükümet 

inhisarlarda mühim tadilat ·ya

pacakbr. Şimdiye kadar insan 

kayırmaktan başka bir işe ya

ramıyan inhisar idareleri tam 

manasile bir devlet idaresi ha· 

line kalbedilecektir. Bütün in· 
hisarlann, demiryollar müdüri-

yeti umumiyesine benziyen bir 

şekle kalbi muhtemeldir. .. 
Recep bey fırka kAtıöi ~u

misi olarak işe başlamışhr. iki 
gündenberi Vekaletleri dola
şarak Vekillerle temas et
mektedir. 

Fırka gnıpu içtimalannm da
ha birkaç gün devam edeceği 

söylenmektedir. Asıl fırka diva

nı ondan sonra faaliyete geçe

celC, çalışma tarzını tesbit ede
cektir. 

Fırkaya ihtisas azası olarak 
alınacakların isimleri henüz 
tesbit edilmemiştir. 

1 Ikinci Piyankomuzda 
200 Kari Altın Kazanacakhr. 

"Son Posta,. ikinci defa olarak tertip ettiği kurada kazanan 
karilerine hediyelerini tamamen albn olarak takdime karar verdi. 

Birinciliği kazanacak karümu 3 taae beşi biryerde, ikincillii 
kazanacak kariimiz 1 tane beşi biryerde albn alacaktır. 

Hediyelerimizin listesi şudur. 

(1) Kariimize 3) tane beşi biryerde albn 
(1) ,, 1) n " " " (5) n 1) " bir liralık 

" (10) ,, 1) " yanmşar liralık " 
(183) " . 1) ,, çeyrek liralık ,, 

Kuponlarımızın hiçbir tanesini kaybetmeden sırasile sak
layınız. Bir gün mutlaka albn kazanırsınız. 

- Ortada hiçbir irtica 
hareketi yoktur. Halk: Vergi
lerin azalblmasıru istiyor ; lü
zumsuz inhisarlara lüzum olma
dığını söylüyor ; siyasi hayatta 
hürriyet lazımdır diyor. Bunlar 

tasarruf. İzmir Mutemedi 
5 - Vergilerin azaltılması Oktruva idaresinin 

Tevsii ve tahsil usullerinin halka uy- Azledildi 
gun gelecek şekilde olması.. İzmir Halk fırkası muteme-
Bunlar irticai fikiler midir I di Salih bey, vazifesinden affe-
soranm? dilmiştir. 

Oktruva idaresi kadrosu on 
beş kadar memurla takviye 
edilecektir. 

Dört Te YankesiciHk 
Oldu 

Son 24 saatte şehrimizde 4 
tane yankesicilik hadisesi ol
muş, muhtelif kimselerden 150 
lira kadar para ile bir albn 
saat çarpılmış, aynca altı tane 
de hırsızlık olmuş, birçok eşya 
ve para çalınmıF. 

Faillerden bir kısmı yaka
lanmış, bir kısmı da izini kay
betmiştir. 

Gazi Hazretleri 
Yakında Seya
hate Çıkacaklar 

Ankara, 29 - Gazi Hz. mediıri 
tatiHnl mOteaklp bir hafta kadar b 
aeyah.Ue ÇJk!M'ııldardar. Relaicümhur 
Hz. nİD bu seyahati, f.tanbuldan ziyade 

Aaııdobafa ıapma1an ihtimali daha 
kuvvetlidir. 

MEB'USLARA HARctRAH 
VERir.ın:ol 

M~ara lntfhııtp dairelerine rftm• 
leri için 78 bin lira tah•i.sat verildi!I 
laabeıi ramen teblp edjJmlıftir. 

Bir Taarruz Buhrandan Kur 

B• . 1 tulacak Mıyız? .• 
ır Eve Gırmek stediler [ Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Dün gece saat t de otomo-

bil ile gelen birkaç kişi Be

yoğlunda Keresteciler sokağın

da oturan Necmiye hanımın 

kapısını çalmıya başlamışlar. 

Necmiye hanım, ellerinde bı

çaklarla içeri girmek istiyen 

bu meçhul adamlara kapısını 

açmamış ve feryat etmiye baş
lamışbr. 

Gelen polisler Akaarayda 

birahaneci Kamil ismindeki 

şahsı elinde bıçağı olduğu 

halde yakalamıştır, Kamilin 
diğer arkadaşlan kaçmışlardır. 

Bergama Yolun
da Bir Facia 
Bergamanın, Kınık nahiye

sının Baha köyünde oturan 
Tıkveşli Hizım efendi karısı 

ve çocuklarile Bergamaya gi
derken, yolda, öldürülmüştür. 

Öldüren Sabit isminde biri

dir.. Katle sebep Sabit ile 

Hizan arasındaki derin husu

mettir. Katil Hizımı öldür

dükten sonra maktulün kansı 
Kübra Hanımın namusuna 

tecaüz etmek istemiştir. Kadın 
ve çomklar feryat etmiş, ci

vardan gelenler katili yakala
mışlardır. 

icap ettiji 110ktam üurizıde dmdaı 

- KüçUk memurlara mümkün oldu 

kadar n takdir hakla vermek ve batta 

ba tııkdir hakkını tedricen nezetmek, 

Maliyede takip edilen JSlabat prc>gTa• 

mının belki ÜS5ülesa&ını teşkil etmek• 
tedir, dedi. 

f ADİL EDiLECEK VERGİLE 
Maliye Vekili bu mukaddi

meden ve bu prensipten sonra 
tadil edilecek vergilerin hangi
leri olduğunu anlatmıya geçti 

ARAZI VERGİSİ 
Maliye Vekilinin verdiji iııabattm 

anlaşıld&iJna göre: 
Arazi tahriri için geçen ıaene çıkarı

lan tecribe kamanunuıı t.ttbikatı bu ae-
, ne sen.sin, ralcir, •alıilde ve dahilde ol

mak gibi vasıflara bakılarak daha oıa 
beş vilayete tetmil edilecektir. Bu 
kanunun esası e~k· kanunun! zıd 'ı -ıaf'ır. 

Bu..a aa:ıaran kıymetler evveli i tl. 
yar &ayetleri ve ıuubtarlar gibi w . k 
teşekküller terafnıdan konulacak Te iti· 
raz hakla maliyeye bır:ıkılacaktR'. 

MUSAKKAFAT VERG~l 
Vergilerde yapılacak mühim 

tadilattan biri de musakkafat 
bahsinde icra edilecektir. 

Musakkafat vergilerinden 
yüzde 50 nisbetinde tenzilat 
yapılması karar albna alınmış 
gibidir. 

Şehir içindeki arsalardan 
ve bataklık olan yerlerden ver
gi alınmıyacakbr. 
Şimdiye kadar vergilerden şiki· 

yete en fazla kıymet tahminleri 
şekli sebep olmakta idi. Bunuu 
için umumi ve hususi sahada 
tadilat yapılarak halka azami 
kolaylık gösterilecektir. 

KAZANÇ VE RGISl 
NE OLACAK? 

Akhisar I 11ar1·0 Maliye Vekili, arazi ve mu-
• • " • aakkafat vergilerinde yapıfa-

B ı r Ş ı k a Y e t ı . cak tadilatı anlattıktan soııra 
Akhisar, 30 ( Husuai) - f kazanç vegisi bahsine geçti. 

Belediye intih.~bmda .Ya~ıl~ Kazanç vergis~de yalnız 
yolsuzl~klar. ?1~ase~et!le m~- şirket ve bankalar beyanname 
habın feshı ıçm mulkıye mu- vermiye mecbur tutulacaklar 
fettişliğine müracaat edilmişti. o· v t• •• k •• 
Mülki üf tt. · k disind ıger ıcaret muessesatı arı-ye m e ışı en en • . 
istenen işi yapmadığından halk ne ile ve tahkık ve tahakkuk 
6 telgrafla bazı makamata şi- usulüne müracaat edilerek ka-
kiyette bulunmuştur. (devamı 3 üncü sayfada) 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Dilenci J 

o o 

l : Ha.an Bey - Vah zavallı adam... Bu 
lıiivada avucuna para yerine dolu yaiJYor 1 

2: Hasan 8. - Ne suçun vardı da böyle dilenci ı 
olchm ? Neden akılaızlık ettin ? 

3: Dilenci-Kabahatler aklımda değil, avcumda.. ı 4: Dilenci-·İyi kötü herşeye avuçlanını ıaSJatnıa• 
Hasan B. - O da aeden? dım, herşeyi alkışlamadım, onun için avuç açıyoruJ!I• 



1 Teşrinievvel 

Her gün -Hava 
Bulutlu imiş 
Diyorlar. 

M. ZEKERiYA 

Ankara - Fırka grupunun 
içtimaından yeni çikmiş bir 
nıeb'usla görüştüm: 

- Hava bozuk! dedi. Da
hilden insana endişe veren 
haberler geliyor. Hürriyetin 
anar:§İye inkılabından kork;ulu
Yor. Siz de dikkatli olunuz. 
Yazı ve haberlerinizde biraz 
daha ihtiyatli olunuz. Havadaki 
bulutlar dağılınciya kadar buna 
ihtiyaç var. 

Fırka içtimalnda söz 
alan hatiplerin çoğu S. 
fırkaya çatmak için dahildeki 
nümayişlerin değil yalnız ken
dileri için, fakat menlleket için 
de endişe verici bir mahiyet 
aldığından bahsettiler ve mat
buat hürriyetinin sui istimal 
edilmekte olduğunu söylediler. 
Meb'uslann çoğu halkın hoş
nutsuzluk tezahürabm bir nevi 
anarşi mukaddimesi olarak 
göstermek istediler. 

* Dairei intibabiyesinden yeni 
döndüğünü söyliyen bir meb'us 
Yeni fırkanın teşekkülünden 
sonraki haleti ruhiyeyi şöyle 
tasvir ediyor: 

Yeni firka teşekkül ettik
ten sonra inkılabın bir köşede 
sindirdiği kara kuvvetle, menfi 
unsurlar kımıldamıya başladı. 

Yapılan propagandalar hem 
bir kısım halkımızın emniyeti
ni kırdı, hem de senelerden
beri pusuda bekliyen fitneyi 
uyandırdı. 

Uyuyan hırslar yeniden şah
landı. Bütün bu gayri tabii 
hallere karşı hükumet sözde 
hürriyet namına seyirci kaldı. 
Bilmjyorum hürriyet nazari
yelerinin bahanesile bu sözde 

hürriyetten doğan anarşinin 
zararları arasında bir taadül 
\1ar mı? 

* Mahmut Bey Hakimiyeti 
Milliye gazetesinde intişar 
eden makalesinde diyor ki: 

" Biz siyasi hayatımızda bir 
lelcamül ifade eden fll'ka ha
teketlerini hiçbir sebeple ko
~ınak ve yaşatmak vazifesini 
ihnıaı etmiyeceğiz. Ayni za
llıanda inkılabı sarsmak isti
dadında olan her harekete 
karşı da çok vehimli ve hassas 
bulunmayı vazife bileceğiz • " 

* Görülüyor ki hallan ötede 
beride Serbest fırka lehinde 
Yapbğı tezahürat Halk fırka-
aını hala sinirlendiriyor ve on

[an kara kuvvetin uyanmakta 
olduğu vehmine sevk ediyor. 

Şimdiye kadı.ır memleket bu 
;e~inıle idare edildi. Öyle oJ-

ugu için de fena neticeler 
\>l erdi. Artık memleketin vehim-
e 'd il· 1 areye tahammülü ycktur. 
• ıı 'Vehimle değil, ilim ile idare 
lal eriz. 

boıninyonlar Serbesttir 

b~GlLTEREDEN AYRILA
lliLIR, FAKAT .• 

t londra, 29 (AA. ) - Müs-
enılekat umuru nazırı M. To-

has, irat ettiği bir nutukta 
h erhnngi bir Dominyonun lm-
"'eratorl kt ynlm ah u an a asının mu-
b .. aıl e edilemiyeceğini, fakat 

oy e b· h ın k ır areketin ne derece 
lrı~ ul olup olmadığı kabili 
~~ bulunduğunu beyan 

SON POSTA Sapa ~ 

Son Posta'nın Resimli Makalesi lf. Kanun Bilmigenler * ı Sözün Kısası 

1 - Bazı insanlar memleketin kanun

larını bilmezler, kendi baklanna ve ııaliihi

yetlerine vakıf değildirler. 

2 - Bunlarda hükumet korkusu vardır 

ve kabahatleri olmadığı zaman bile mnnasız 
yere hükümetten korkarlar. Halbuki hüku-

S - Türkiyede ne kadar kanunsuz hü
kümet gelip geçmişse, bu gibi adamların 
kanun hakkındaki cehaletlerinden istifade 
etmiştir. Bu itibarla haklarımız bilmezsek 
haksızlığa uğnya<:ağımız tabiidir. metle millet birdir ve bir olmak lazımdır. 

•• •• • • 
BUGUNUN TELG HABERLERI 
Balık esirde 

Serbest Fırkanın 
Vilayeti Protestosu 
Balıkesir, 29 (Hususi) - Ba-

lıkesir S. C. fırkası, intihap 
işlerinden dolayı vilayet maka
mım protesto etmiştir. Protes
toya sebep şudur:: 

Balıkesir beş şubei intiha
biyeye aynlmıştır ve bu şube
lerden birindeki sandığın ko
nulduğu yer Halk fırkasımn 
muvaffakiyetini kolaylaşbracak 
bir yerdir. 

Serbest fırka buna itiraz 
etmiştir. Bu itiraz üzerine inti
hap şubeleri lağvedilmiş, inti
hap belediye dairesine hasre
dilmiştir: Şehrin nüfusu 25 bin 
olduğu için Serbest fırka inti-
hap şubelerine lüzum olduğuna 
kanidir. 

Protesto dört nüsha yapıl
mıştır. Biri vali Özdemir Beye, 
biri Dahiliye Vekaletine, biri 
de Şurayı Devlete tebliğ edil
miştir. 

Vilayetlerde Cinayetler 
Çoğalıyor 

Tire, 29 (Hususi) - San
dıklı köyünden İbrahim bıçak 
ve tabanca ile öldürülmüştür; 
vücudundaki kurşun ve hıçak 
yaraları sayılmıyacak kadar 
çoktur. Başı vücudundan nyrıl-
mışbr. Katilleri olmak ~ere ayni 
köyden Tahir, Koca lbrahim, 
Mevlüt, Ömer, Sadık tutul
muşlardır. 

İzmirde 
Nümayiş Hadiselerinin 
Muhakemesi Başlıyor 

İzmir, 30 ( H.N.) - Gaze
tecilerin muhakemelerine T eş
rini evvel iptidasında başlana

cakbr. 
Anadolu gazetesinin önünde 

öldürülen çocuğun ne suretle 
öldürüldüğü hakkında yapılan 
tahkikat son safhasına gel-
miştir. Hadiseye şahit olan 
( Son Posta ) sahiplerinden 
Ekrem Beyin istinabe suretile 
alınan ifadesi de geldiğinden 
evrak bir iki güne kadar mah
k~meye tevdi olunacaktır. 

Loncira Alman Sefiri 
Londra, 29 (A.A) - V azi

fesinden aynlan Alman sefiri 
M. Ştamer şerefine Hariciye 
nazın M. Henderson bir ziya
fet vermiştir. Bu münasebetle 
nutuklar söylenmiştir. 

Burnova'l lar İntihabattan Şikayetçi} 
• 

Belediy eisi, işleri 
Güçleş ·r·yor Mu? 

Burnova, 29 - Burnova 
nahiyesi, İzmirin bir sayfiyesi
dir. Ahalisi münevver ve hak

kını müdrik olduğu halde 

intihabat dolayısile belediye 
tarafında gösterilmiye başla

nılan müşkii.lat ve taraftarlıklar 
herkesi dilgir etmektedir. Def

terler asılmış, kaldınlmış ve 

fakat belediye reisi F eh ini 
Bey yazılmıyanların müracaa\

lannı dinlemek için bir d/ia 
olsun intihap encümenini top

lamak muvafakatini göster

mek istememiştir. 

Halbuki belediyenin astığı 

defterlerdeki isim er ( 1927)deki 

tahriri nüfusun bir kopyasıdır. 

Üç sene zarfında ölenlerin esr

misi yazılı olduğu halde H\ı 

tihap saati sabah dokw: ile ak
şam beş arasında tesbit ettiril-

miştir. Halbuki ekseri halk ye

dide işine gider ve akşam yedi 

ve sekizde avdet eder. 
Halkı, medeni ve tabii bir 

hakkı olan intihap etmek hak
kından mahrum etmiye çalış
mak ve salahiyeti dolayısile 
keyfi kararlarla manevralar 
çevirmek belediyenin hiçbir 
zaman müdafaa edemiyeceği 
bir beceriksizliktir. Kanunun 
bahşettiği intihap hakkını gü
lünç vasıtalarla istimal ettir
memiye çahşanlann harekatına 
güler ve bu gibilerin hareka
tının hesabını imdilik uyanık 
~halkımızın takdir ve hükmüne 
terkeyleriz. 

S. C. F. Burnova ocak reisi 
Zekai 

müddet znrfında Bumovamıza 1 USIGIRLIK'T A SERBEST 
gelenlerin isimleri "ifiiç yoktur. FIRKA KAZANIYOR 

Nahiyemizde intihabahn bir teş- Susığırlık, 30 (H. M.) - Be-
rinievvelde icrası mukarrer iken lediye intih hında bir gün 

bir kararla ve Cuma tatitinden içinde Halk fırkasına (6), Ser

istifade edilmiyerek cumartesi- best Cümhuriyet fırkasına (200) 
ye talik etth~ldi. Nahiyemiz bal- rey verildi. Bu gidişle neticeyi 
lamn eksensi fabrika işçisi ve yüzde yüz Serbest fırka kaza
rençper olduğu halde yine in- J nacak gibi görünmektedir. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Serbest Fırka 
Lideri Reisicümhur 
Hz. nin Nezdinde 
Ankara, 30 (H. M.) - Ser-

best Cümhuriyet fırkası lideri 
Fethi Bey ile umumi katibi 
Nuri Bey, dün sabahtan ikindi 
üzerine kadar müzakere ile 
meşgul olduktan sonra saat 
dörde doğru Reisicümhur 
Hz. ni ziyarete gittiler. Gazi 
Hz. Fethi ve Nuri Beyleri geç 
vakte kadar nezdlerinde alı
koydular. 

Mösyö Baldvin 
Muhafazakar F ı r k a 
Riyasetinden Çekilmiyor 

Loııdra, 29 (A.A) - Sala
hiyettar menabiden 'erilen ma
lumata göre Mösyö Baldvinin 
Muhafazakar fırka riyasetin
den istifa edeceği haberi tek
zip olunmaktadır. Mösyö Bald
vinin sıhhati miikemmeldir. 

Bu ra dan Kur
tulacak .Mıyız?. 

( Baş tarafı 2 nci sayfada] 

zanç vergısı vereceklerdir. 
Maamafih bunlardan istiyenler 
beyanname de verebilecekler
dir. 

Maliye vekili işte bilhassa 
bu nokta üzerindedir ki kü
çük memurlara verilen takdir 
hakkının kaldırılacağından bah
sediyordu. Bnnu müteakip 
seyyar esnaf bahsine geçti. 

SEYYAR ESNAF NE 
OLACAK? 

Şikayetlerden birçoğu sey
yar esnafın tabi tutulduğu mu-

Orak mevsımının baş- arpa bir kuruşa sablıyor. ameleden geliyordu. Maliye ve-
langıcında yapılan resmi Yani "mal, rezil oldu.,, kili bu şikayetleri bir kelime 
ve hususi tahminlerden Her derdin bir çaresi ile ortadan l<aldırmıya karar 
anlaşıldı ki bu sene mem- olduğu gibi bu iktısadi vermişti: 
lekette mahsul bereketli, illetin de bir ilacı olmak -Seyyar esnaf kazanç vergi-
buğday çok boldur. Gene gerektir. sine tabi olmıyacak dedi. 
bu sıralarda hariçten ge- Vazifesi bu işlerle uğ- SAYIM VERGiSİ 
len haberlerden de öğren- raşmak olan 2.amaıiın İk- Bunu mütealcip te köylüyü 
miştik ki buğday denilen tısat vekili, bir ikbsat feryada sevkeden sayım vergi-
nimet bu sene, yalnız biz- programı yazacagıv m diye 
d d ·1 b d d sine geçti: 

e eğı ' ütün ünya a günlerce evinde kapandı, - Hayvan fintları düşnıüş-
feyizlidir. Bunu biz duy- kaldı. Masasının üstünde 
duk, siz duvdunuz ve tür, binaenaleyh sayım "ergisi 

" biriken ıaporlar, dosyeler, d d ı d'l k · d d' şüphesiz Mısırdaki sağır e ta i c ı ece tir, e ı. 
mektuplar tavana kadar B d b · · sultan bile işitti. un an sonra u vergınm 

Kıtlık bir derttir. Fakat yükseldi ve muhterem Ve- beygir, yapağı ve süt fiatlan 
bolluk, hazan, daha bü- kil, yaklaşan bolluk illeti- ile hemahenk olacağını ilave 
yük bir felaket oluyor. ne bir çare aram.ya vakit etti. 

Üç ay evvelki tahmin- bulamadan çekildi, mes'u- VERASET VERGiSi 
ler doğru çıkb, hububat liyetinin hesabım verme- Mevcut vergilerden en fazla 

Tayyareciler Abidesi ihtiyaçtan fazla Lereketli den gitti. Şimdi de Dev- can sıkıntısı tevlit edenlerin 
Son Şark harekati esna~ında oldu. Bugün burada huğ- Jet banka.ı:.ı müdür]üğüue bir tanesi de veraset vergisi-

şehit düşen tayy recilerimiz day beı kuruşa, Edimede getirileceği söyleniyor. dir. 
için Karakösede bir tayyare l Maliye vekilinin verdiği iza-
abidesi yapılacakbr. Bu suretle isi.er /nan, ister inanma I hata göre: 
ıehit tayyarecilerin mezarlan Veraset vergisi ev eşyalan-
lir ali)& ~ctiı iltct~i~ ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--- ~mi~~ ~gari~nden ~ 

-Bir 
Telefon 
Mükalemesi 

• • 
- Alo .. Neresi orası? 
- Cümhuriyet Halk fırkası. 

- Yanlış verdiler. Matmazel 
Beyoğlu istihbarat ..• Yanlış 
verdiniz, ben ... 

- Alo ... Burası Cümhuriyt 
Halk fırkası .. . 

- Anladık, yanlışbr. 
- Siz neresini aradınız? 

- Size ne efendim? Ben 
Serbest Cümhuriyet Fırkasıni 
aradım, belediye namzetlerini 
soracağım. 

- Söyliyelim, efendim. 
- Neyi? 
- Fırka namzetlerini. 
- Ben Serbest fırkayı arı-

yorum. 
- Halk Fırkasının da nam

zetleri var, söyliyelim size. 
- Ben sizin namzetlerinizi 

istemiyorum. 
- Vay ... Açık söylüyorsunuz 

ha? ... 
- Gayet açık. 

- Hımmm... Sen kimsin 
bakayım? 

- Ben mi? ben mi? (yutku
narak) Senin ne üstüne vazife? 

- Hele hele... şu memuri
yetini, ismini filan söyle balca
yım? 

- Söylersem ne olacak
mış? 

- Hele söyle bakayım? 
- ... Nahiyesi, Cümhuriyet 

Halk fırkası mutemedi Ali. 
Arkadaş! İsmet Paşaya raporu 
daya, bizi mutemetlikten çıka
rırsa ilk gireceğimiz yer Ser
best fırkadır. Cebimizde bir 
tomar da vesikayla beraber. 
Allo... Beyoğlu istihbarat mı ? 
Ha.. Serbest fırkayı ver! (Ken
di kend

0

ne) Sırtımda yumurta 
küfesi yok ya. 

Vazi}ret Fenadır 
Bunun Sebebi De 
Umumi Harptir 
Plakfor, 29 (A. A.)- Ame· 

rika ayan meclisi hariciye en
cümeni reisi M. Burah söyle
diği bir nutukta bugünkü iktı· 
sadi vazitette görülen fenalığın 
umumi hnrpt~n ileri geldiğini, 

böyle bir facianın tekerrür et .. 
memesi için elden gelen her 
şeyin yapılması icap ettiğini 

beyan eylemiştir. 

Türk Ocaklan Azalığı 
Türk ocaklarına aza olabil

mek için behemehal müstakil 
veya Halk fırkası azasından 
olmak şartının mevzuubahis 
olamıyacağı bildirilmektedir. 

Halk fırkasının ocaklarla 
münasebeti yasanın üçüncü 
maddesinde teshil edilmiştir. 

mıyaca~ akrabalığın derece
sine göre artıp eksilecektir. 

Tral törler verg:ye tabi tu
tulmıyacaktır . 

Bankalar, sigortalardan vergi 
kalkacak, ihracat eşyasından 
dahili mamulattan alman ver
gilerden her ikisi veya muhak
kak birisi kaldırılacakhr ve bu 
kalkan ·vergi kazanç vergisine 
dahil edilecektir. 

Maliye Veldlinin vereceği 
izahat bitmişti. Kürsüden 
aşağıya indiği zaman sözleri
nin birkaç noktası üzerinde 
küçük bir münakaşa cereyan 
etti ve grupun celsesi de 
hitam bulmuş oldu. 

Fırkada bugün lktısat vekili 
dinlenecektir. 



4 Sayfa 

TALiliLE.R 
On Altı Gözlü 

BilmeceyiHalle

SGN POSTA 

RIHTIM ŞİR 
ENGEL 

KETi TiCARETE 
OLUYOR ... 

Teşrinievvel 1 
~ 

denler Listesi M. Cavit İm~alı 1 uğu f Şirket Komiser- " 
feri Kaç İşle Meş- Uğurlar Olsu .. Eylülün birinci günü çıkan 

nüshamızda bir bilmece vardı, 
halledenlerden elli kişiye mükafat 
verilecekti. Kur'amız çekildi, 
Doğru halleden karilerimizdW 
kazanan 26 sının ismini aşağıya 

yazıyoruz. Karilerimiz matba
amıza gelerek hediyelerini ala
bilirler: 

(1) Ankara Erzurum mahal!e
sinde Mescit sokak numara 3 lb
rahim ( 2 ) A. 4 . T. 3. karargah 
yazıcısı Malkaralı Hüseyin oğ
lu Süleyman (3) Balık pazarı Mak
sudiye han zemin kat numara 5 
(4) Uzunköprüde ilk maktep ta
lebesinden Mehmet oğlu Hüsnü B. 
(5) R. Deroçel Grand garaj Pan
galb (6) Çanakkale değirmenci 

ve makinist Vilyam P. Smit (7) 
Sultanahmet park karşısında nu
mara 24 Feridun Ali (8) Arnavut
köy Kuruçeşme yolunda 22-24 
numarada Celal (9) · Robertkolej 
dördüncü sınıf Süleyman 10) 
Aranavutköy koleji M. Adile (11) 
Moda, Kadıköy Cevri sokak nu
m . ra 20 da Leyla ( 12 ) Beşiktaş 
Ihlamur deresi numara 143 Neca
ti (13) İs. erkek lisesi 1325 Emin 
(14) Halıcıoğlunda 2077 Mehmet 
Ziya B, (15) Hahçıoğlunda 2985 
Halil Ziya B. (16) Hahcıoğlu 2084 
Ftem (17) Ankara merkez tapu 
memurlarından Ar:f HikmetB. Kar· 
deşi Ali Rıza (18)Haydarpaşa pos
ta tevzi memuru Mazlum (19)An
kara zafer caddesinde Bizim kıra-
tanede Mehmet (20) Anka-
rada Zafer caddesinde Bizim 
kıratar e:le İsmail Hakkı (21) Bo
zanti tütün inhisar me nuru Kamil 
oğlu Telat (22) Çatalcanın ye
nice köyünde karakol kumandanı 
Ali çavuşun kızı Emine Münevver 
( 23 ) Beyoğlu sakız ağaç 

Vilakof sokak 5 numaralı hanede 
Hiristo (24) Bolu vilayeti Hayriye 
Vasfi Hanım (25) Bolu maarif ke
tebesinden Hüseyin (26) istanbul 
Topane Bostançeşme çıkmazı nu
mara 8 Neceti. Hanım ve Beyler. 

Balkan Olimpiyadına 
Gitmiyoruz 

Balkan olimpiyatlah mese
lesi kalmıştır. Bunu, mıntaka
nın bir tebliğinden anlıyoruz. 
Öbür sütunumuzda bunun 
aleyhinde bir yazımız vardır. 

Tebliğ geç geldiği için seya
battan sarfınazar edilmesine 
ait olan spor mubarrimizin 
makalesi mecburen kalmıştır. 
Mamafi bu tebliğ noktai 
nazarımızı teyit ettiğinden 
ayrıca mucibi memnuniyettir. .. 

lstanbul mıntakası riyase
tinden: Mıntakamız atletizm 
Te giireş heyetleri Ahna' da 
icra edilecek Balkan oyunlanna 
hiçbir hazırlık yapılmamış 
olmua ve iftirak halinde alı
nacak neticenin mucibi şeref 

biJ vaziyet temin edemiyecoği 

mlllihazasile, lstanbul idman
cılannm iştiraki muvafık olmı
yacağı karannı vermiştir. Bina
enaleyh mmtakamıza mensup 
atlet ve göreşlerin işbu müsa
bakalara iştirakten menedil
dikleri tebliğ olunur. 

Avdet 
Şehrimizin maruf Kürk t6ccan MlS•-

1& Giorgio Mandel, Parla'te klln Patou 

Moda tlcarethaneıl modeli.ti ile bera

ber 1"ria'ten avdetle mantolara mahsu. 

en aon moda kllrkler ve ıamitürlük 

n ıaire geUrmittlr. MISayö M:ındel Le
tpzlg'de "lpa,, beynelmilel bGyGk k6rk 

aergiılni ge:r.mek fıraatına nail olmut 

ye mevalınln en aon moda1a mınahk 
mllntahap modellerini ıeçmfttlr. Pek 

7akı,.da bllyilk •e Klkı ulonlanada 

J,unlann meıherlnl muhterem bMUme

.. ndilcrin enıan •tıfadealne aney-
11,.celdtr. 

Teskerenin Kıy 
meti Nedir? 
Şehrin ileri gelen tüccar ve 

komisyoncuları bize müracaat 
ederek rıhtım şirketinden şi-

kft yet ettiler. Bu şirketin, ken
di mıntakası haricine çıkarılan 
ve faraza Bakırköy veya Kar
tal gibi rıhtımsız yerlerdeki 
fabrikalara doğrudan dcğruya 
sevkolunan eşyadan da rıhtım 
ücreti alındığını ve rıhtım şir

ketinin memleketin iktısadiyatı 
için muzır bir bale geldiğini söy- · 
ledjler. Bu hususta gerek şehri
miı ticaret odasından, gerek 
rıhbm şirketinin komiseri bey
den hakikati öğrenmiye lüzum 
gördük. 

Ticaret odasının bize verdi-
ği malümata göre, oda 1927 se

nesinde bu maksatla bir komis
yon teşkil etmiş ; komisyon bir 
rapor hazırlıyarak İktısat Ve
kaletine göndermiş ve bugü
ne kadar hiçbir cevap ala
mamıştır. Komisyonun raporu
nun hülasası şudur : . 

1 - fstanbul tüccarları şi-

.. '* 

.cayetlerinde tamamen haklı

dırlar. Rıhbm şirketinin icra
atı mukavele hilifınadır. 

2 - Rıhbm sahası haricine 
çıkarılan eşyadan da şirket 

resim almaktadır. 
3 - Vap~lardan salapur

yalara yükletilip iskelelere çıka
rılan eşyadan da rıhtıma tah
liye edilmiş gibi tahliye resmi 
alınmaktadır. 

4 - Gümrük antrepolarına 

ihraç edilen mallardan aynca 
hamaliye alınmaktadır. Hal
buki Haliç mıntakasında tüc-

.. ' 

bundan ayn hamaliye 
ücreti vermektedirler. 

5 - Haliç dahilinde çıkan 

eşyadan nhtım resmi alınma

Jnası için şirketin mu~avelesin
de sarahat vardır. 

Şirket, mukavelesi hilafı
na yapbğı bütün bu işlerde 
haklı olduğunu( 1330)tarihini ta
şıyan v~ elinde bulunan "Meh
met Cavit,, imzalı bir teskere 
ile ispata çalışmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, haki

kati tamamen tesbit etmiş ol
mak için rıhtım şirketi komi-

ı Ol ı ? Bütün İtirazlara Rağmell 
gu ur ar • Atina Seyahati Bir 

serile de görüşmek istedik. 
Komiser bey şirkette yoktu. 
Bekledik, bulamadık. Neticede 
müdür muavini mösyö Golyo 
ile görüştük. Bu hususta ko-
miser beyin katibile görüşü!-

mesini tavsiye etti. Katip bey 
bu bapta bizi şirketin başka

tibi beyin tenvir edeceğini 

söyledi. Başkatip bey tabiatile 

bu bapta sahibi salahiyet ol-
madığını söyledi. Maamafih bu 
tetkikatımız boşa gitmedi. Çün
kü bu yanlış gidişler arasında 

Rıhtım şirketinin vaziyeti 
hakkında iyi bir fikir edinmiş 

olduk. 

Cereyan eden şu bale göre 
tetkikatımızı hülasa edebiliriz: 
Şirket komiserleri tahsisatla
rını şirketlerden aldıkçd ve 

hazırlanan raporlara alakadar 
vekaletler senelerce cevrp ver
medikçe bu işlerin, mihverinde 
cereyan etmesi mümkün de
ğildir. 

Emri Vakidir 
Balkan olempiyadına atlet

lerimizin iştirak etmemeleri 
hakkında çok ynzdık ve bu 
hususta aylardanberi sükut 
eden atletizm f ederasiyonundao 
esbabı mucibeli bir rapor 
istedikti. Bir cevap alamadık. 
Son günlere kadarda her gün 
biribirinin aksi şayialar çıkı
yordu. Hatta bu mesele ile 
yakından alakar olan sporcu
ların kanaatleri gidilmiyeceği 
şeklinde idi. 

Birdenbire haber aldık ki 
seyahat kasketleri, filanel elbi
seler yaptırılmakta ve pasa" 
portlar çıkarılmaktadır. Bir 
spor seyahatinin bu derece 
gizlenmesindeki hikmeti anlı
yamadığımı itiraf ederim. 

Acaba dünyanın hiçbir ye" 
rinde görmediğim, işitmediğinı 
bir spor sırrı var da ben ıni 
bilmiyorum. 

-==-=-~~==============~~==:o=====~--===================i<=~~=====~=o--=============.o;;;============================== 

Bir de giıya atletizm heyeti, 
son müsabaklar neticesinde 
vaziyetimizi ve " Atinaya gitti
ğimiz takdirde alacağımız par
lak neticeleri mufassal bir 
raporla kendisine bildiren aD" 
trenör ( Her Abrahams ) ııı 
fikirleri üzerine bu seyahat için 
kat'i kararını vermiştir ,, gibi 
bir şayia var. Fenni bir spor 

OCUKLARIN SÜTUNU 
' raporunun spor muharrirlerin

den, efkarı umumiyeden giz
lenmesi nedendir ? 

F ederasyondakilerin ekserisi 
de dostlarımdır. Onlarla hu
susi veya umumi münakaşa" 
larda, makul fikirler karşısında 
bulununca inat edeceğime 
hükmetmiş olmalarını o hbap
lardan beklemem. 

Obur ~arganın ' 
Cezası 

Bir gün iki tavşan elma 
ağacının altında bir elma bul
dular. ikisi de sevinçten ölü
yorlardı. Fakat daha onlar 
elmayı paylaşmadan bir karga 
uçup tam önlerine geldi: 

- Siz benim elmamı nasıl 
alıyorsunuz? Diye bağırdı. Za
vallı tavşanlar hemen geri çe
kildiler. Karga da elmayı ga
galamıya başladı. Am.a tam o 
sırada ağaçtan daha bir elma 
dtlştü, hem de tam karganın 
kafasmin üstüne. Gagası önün
deki elmaya girdi. Bir türlü 
çikaramıyordu. Tavşanlar da 
yeni düşen elmayi alarak se
vinçle yemiye gittiler. 

Sümüklü Böcekle 
Tavşan 

Bir kış günü tavşan yolda bir 
Mimiiklil böceğe rast geldi. Ka- . 

Kı~m buz üzerinde kaydığınız za ına.1 ~r: anızda bıraktığı

nız çizgi.ere '~ikkat ettiniz mi? Resmini gördüğünüz bu ayı, buz 
üzerinde kaymakta ve arkasında şayanı dikkat izler bırakmak
tadır. Belki kendisi de bunun farkında değildir. Fakat biz bu 
çizgilerin yaptığı resmi bulduk, bakalım siz bulabilir misini'Z. 

buğunun üstüne bir . kürek
le kova da takmıştı. Tavşan 

merak etti: 
- Böyle 

gidiyorsun. Deniz kenarına mı? 
- Ne yapayım. Şimdi yola 

çıkarsam, yazın ancak orada 
olurum. 

Kirli Çorap Nasıl 
Yalanır? 

Eğer arkadaşlarınız arasın
da çabuk konuşan varsa on
lara, "bu kirli çorabı yamala
malı mı, yamalamamalı mı,, 

cümlesini çabuk çabuk tekrar 
etmelerini söyleyin .. Onlar 
onu çabuk söyelmiye uğraşır-
ken "çorabı yamalamalı mı, ya
malamamalı mı ,, diyeceklerine 
" bu kirli çorabı yJamalı mı, 
yalamamalı mı ,, dediklerini 
duyacaksınız. Tabii o zaman 
hem siz, hem de onlar gjilme
den katılacaksınız. 

Yaşını Nasıl Söylermiş? 

- Kaç yaşındasın oğlum? 
- On bir .. 
- Nasıl olur, daha geçen 

sene beş yaşında idin? 
- İyi ya. Geçen sene beş 

bu sene de alb. Beş, aiti daha 
on bir etmez mi? 

Şu halde bu gizlemiye lü
zum neden? 

(Her Abrabams) ın raporu" 
na gelince; antrenörümüzün 
verdiği rapor nihayet, gazete
lerden komşu milletlerin de
recelerini çıkanp bizimkilerle 
mukayeseden ibaret b:r rapor 
olabilir. Bu dereceleri herke
sin bildiğine göre, o rapor
dan sonra federasyonumuzun 
gitmek hususunda kat'i kara" 
rını vermesi için raporda dab• 
bir çok faydalı fikirlerin me\f" 
cut olması lazımdır. 

(He.. Abrahams) m F ransıJ" 
larla yapılan son teırıastan ce: 
saret alarak rapor verdiğiOI 
zannetmiyordum. Pek ili giSI"' 
dü ki, hiçbir atl~timiz keO" 
di derecelerini yapamadılar. 

Atinada Yunanlı seyirci!~ 
karşısında, seyahat etmek şat" 
tile daha iyi koşacağım~' 
daha iyi atlıyacağımm tahaıil' 
ettise, kehanete inanmaJllJI 
icap eder. Bu vadide yazılaca!' 
çok şey vardır. Gidiyorlar, batlt 

A Z /. z ı· ş ; ,j A ş I N D A 1 ::~~~=(ite~eitr:b~~~a~ 
D ••• porunu matbuata versinfet• L-------------------------------------------------_., .. b __ __, Gizli politikaların siyasetteJI 

ı - Sen rahat rahat 
gidlyoraun amma btr de 
bana aor • 

2 - Of. f, f ••• 3 - Şlmdi 

biraıı. daha 
ben de ıilip 

piireyim. 

aen 4 - lhe, ihc,, hı.. . . 1 5 - Bu ha'ıyı 
t - Suıo, baka ı n şımdı, 

1 

da nasıl t emiz-
ya nafile yere :ığ,ama. Se- r .. 
•Ü- • ninle oyn arsam işt kim ı)i eccgım. 

yapacak?. 

' - . . . . 

çekildiği bu zamanlarda spo: 
da da gizliye kaçmak garıP 
olur. O raporu bekliyoruz. 

İki Kulübüınüz Çok 
Zarar Etti 

Galatac;aray ve Fenerbabçe 
tarafından getirilen iki prof~ 
yonel takımın iiç maçında ?u d,.. 
güzide kulübümüz iki bin hra 
fazla bir zarar görmüştür. ıl 

Zararların telafisi için yald• 
makamatı lazimeye müracaa 
iktifa edilmemiş, bu cunıa ~~ 
nerbahçe - İstanbul m'-!hte ~ç 
gibi gayet heyecanlı bır ... ~\,, 
ta tertip edilmiştir. Bu IllllP

1 

maçtan bahsedeceğim. ~ 
E. ~· 
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-
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Açık Mektup 

\Dünyanın Nefis Eserlerinden Ad- Kadın Ve Kalp İşleri 
~dolunanRessamVanLoo'nunTab-·~~~~~~~~~ 

İzdivaçta Aile Küfvü Meselesi 
Iosu B~r Milyon Franga Satılmıştır Dünkü Ve Bug ·· nkü - Dahiliye Vekili Beyefendiye -

Serbest Cümhuriyet fırkası lideri 

Fethi Beyefendinin lzmlri letrifleri sıra• 
lannda, Anadolu matbaa11ı önünde, 

bir vatandaş yavrusunu tehit eden komi

ler muavini Retit Ef. hakkında müddei

umumUiğe gidip valt'ayı gördüğüm gibi 

ifade ettim ve başmuavln Ali Rıza Bey 

tarafından ifadem alındı. 

Komiııer muavinini; mUddei umumilik 

makamına çağnlan diğer birçok komi

ıerler arasından teşhis ile meydana 

çıkarmakla memleketime, hak ve haki

kate yvrdım ettiğimi ~annederken ve 

bu zanla bir hafta vicdanen milsterlh 

bir halde yaşarken, muavin Retit Ef. 
beni tutup karakola götürdü ve ikamet

fiha bağlıyarak ıerbeat bıraktı. Fakat 

Çok geçmeden, birçok mevkuflar)a ve 

•ezaret altına alınanlara dayak atılan 

Yer diye Sted-beri meşhur olan, Kan

~ karakoluna ttluar celbec.Udim n bu 

defaaında kartıma çıkan muavin Rqit 

Ef. aıin ( Bu adam, Anadolu matbaası 
Öniiııdeki nUmaylşte, pollal tahkir Te 

bana tecavllz: etti. FllAn poUs te, buna 

tahitUr. ) iftirasından tutturarak bir 

lıafta kadar poliı karakollarında -hatta 

Yenikalede- ıüründürOldüm. Ve nihayet 

tevkif edilip hapi1aneye ıevkolundum. 
Sekiz gündenberl de haplaanede bu· 
lunuyorum. 

Müddei umumlliğin gaz:etelcrdeld Dl· 
ilanı görerk, hak ve hakikate bhmet 

etınlş olmak için verdiğim Yicdant ifa

demin mlikAfatı, bu mu olmak iktha 

• ediyordu ? Vazifesi, memleket a1ayişini 

teminden ibaret olan ubıta elemanla

rının bu harekatı doğru mudur ? 

Bu tablo, nHam (Van Loo) nua eaerfdfr. ElyeTm (Luvr) milzeslnde bulunmakta Ye bir Tilrk sarayının dahlUdaıe kadm: .. -
na Ye BqkadıDJn aabahtan aktama kadar tuvaletleri ile auıl met~l. olduklarını göstermektedir. Bu tablo, dünyanın 
en neft• aanat eserleri arasında mümtaz bir mevkie maliktir ve kıymetı hır milyon frankbr. Yani yilz: bin liradan fazla birfey. 

Her vctandaş gibi, en büyllk Te Po
liıln merbut bufunduğu yükıek Dahiliye 

makamından bu suallerime cevap Is• 

tiyonım. lzmir hapiaanesinde 

Yahya 

ŞÜKRÜ KAYA 

BEYDEN RİCA 
Zannedersem Bayat isminde bir Da

hiye olduğunu hatırlarsınız:. Biz bu na

biyenln ahalisi, Belediye relııindcn t'ka

Yetçiyiz. Bir defa bir çeşme meselesinden, 

•onra intlhabntta usulsürlUk yapıldığın

dan, onra da ıenelerdcnbcrl nahiyeden 
birçek varidat almıı.sına mukabil orta
lığın pislik içinde yüzmeılnden ve ka

&abaya tek bir fener asılmamasından. 

Sözlerim, hakikatin ifadesidir. Ma
hallen değil, harici bir mUfettlf vuıta
•ile tnhkik ettirilirse hakikat anlatılır 
efendim. 

Afyon: Az:iz:iye - Bayat nahiyesinden 

ve Hacı Arap oğullanndan Haıan 

BU NE TEZAT? 

Ewclcc ekmeği on iki on Uç kuruta 
Yerken bir ılmit 2,S kuruştu. Bugün 

cluncğln flnh (8) kuruşa indlji halde 

hala on dirhemlik bir timlt gene 2,S 
kuruşa .. Bu lhtlkira mani olunamaz mı? 

Süleymanlye: Nejat 

AKHlSARDAN BiR TAVZiH 
Akhlur kaymakamı Zeki Bey, 15.9:930 

tarihli nüshamızın beşinci aayf uınm 
d<lrdüncü sUtununda Akhiear belediye 

ltıtihabı hakkında Mehmet Şin&.i lmzasile 

Çıkan mektubun içinde yazılan 9eyleriıı 
dotru olmadığını bir teekcre lle bUchr
-.e~tcdir. 

( Devamı 7 inci sayfada J 

Karadeniz' de 
Yeni Fırka 

Samsun - Yeni fırkanın 

Samsun vilayet ocağı reisi Şe

fik Avni Beyin riyasetindeki 

alb kişilik heyet Çarşamba .şu

besini açb ve teşkilabnı bitirdi. 
Heyeti, daha şehir kıyısından 

büyük bir kalabalık karşı

lamıştı. Miting mahiyetinnde 

bir toplanb yapmak ve 
Avni Bey tarafından nutuk 
söylenmek mezubahisti. Fakat 

bunun için kırk sekiz saat evvel 
hükümete müracaat icap et-

tiğinden vaktin müsaadesizliği 

dolayısile bundan vaz geçildi. 
cemiyet binasında halk ile, he
yetlerle görüşüldü. Bu arada bir 

hanım Çarşamba kadınlarının 

Fethi beyle beraber olduğunu 

bildirmiştir. İki günden beri 
fırkaya kaydedilmek üzere 

çok fazla tehacüm vardır .• 

Heyet Bafra ve Alaçam da 

liareket etmiştir. Cuma günü de 
Ladik heyeti gitmiştir. 

Hdmit 

M UHARRIRt 
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""" Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAT GELİYOR 
l!eşu, zatı devktlerinizi tebrik ı pelerine matıldılar. Mösy8 
:d~rim. Sevgiliniz bu ~aziyette Amolt, baldırından şiddetli 

e nefis. Fakat Mösyö Ar- yaralandıgy ı ıçın inliyordu. tıoldun "k" .. .. ? D y b k şerı ı curmu . ogrusu . z a ben bunu düşünmemiştim. Şarlotun yarası daha hafifti, 
,~rallı. Şarlot. Vücudunun en kurşun kalçasım sıynp geçmişti. 
a Yennı lekeledim ha? Beşu, Bertrand ve Katerin onlara b:tk sen onu tedavi için icabına hayret ve dehşet içinde bakı-

R.. arsın. yorlardı. Gözlerine inanamadı-
tt . aut nehrin sahillerini teftiş lar. Amolt ve Şarlot, iki sadık 
b \' ve orada bir takım tor- hizmetkar, yerine göre iki 

a ar, ağlar ve saire buldu. yarı vefadar, sadakatlerinin 

'1ös · - 13 
- hududu olmıyan bu iki insan? 

ik· Yö ARNOLT VE ŞERiKi Mücrim onlar midi? Bütün bu 
1 nıevkuf salonun kana- karanlık sergüzeştte, hiyanet 

Çeşmede 
Yağan Yağmur [pey 

Zarar Verdi 
Çeşme ( Hususi ) - Biri 

gündeııberi şiddetli yağmur1 
yağmaktadır. 

Dağlardan inen çaylar tar
laları basmışbr. Köyliinün bir 
senelik emeğine mukabil ku
rutmak üzere sergilerde bulun
durduğu tütünleri ansızın yağ· 
mur altında kalmıştır. Bu su
retle Dağlardan sel halincte 
akan çaylar bir çok kuru t6-
tünleri alıp götürmüştür: 

Ovacık köyü civarında (5) 
metre derinliğinde kuyu gibi 
çukurlar açılmıştır. 

Zeytineli köyü civarında 
birçok ağaçlan devirmiş, sü
rükliyerek~ denize götürmüştür. 

Kasabanın Karadağ tabir 
edilen mevkiinde bir buçuk 
metre irtifaındaki tahta köp
runun üzerinden geçen seller 
civardaki evleri basmışhr. 
Gece ansızın şiddetle yağan 
yağmurlardan kahvelerdeki 
halkın evlerine gitmesi müm.. j 
kün ol~amıştır. Şehir 1 yu ı 
bir çamura bürünmüştür. Bu 
yağmurun köylüye çok zararı 
~okunmuştur. 

M. Ekrem 

eden, çalan, öldüren onlar 
midi? _ ... 

Raul, Şaı:lotu göstererek 
Beşuya dedi ki: 

- Bağlannı çöz, Beşu, se
nin zavallı dostum rahat aeğil. 

Şarlot, bağlan çözülür Çö
zülmez, Bertrandın önüne diz 
çöktü ve yalvardı. 

- Madam, benim kabaha
tim yok, biliyorsunuz ki M. 
Raulu kurtaran benim. 

Beşu doğruldu : 
- Sahi, dedi, ' bu do~ ... 

Şarlotun mücrim olduğunu ne 
hakla iddiaya kalkıyorlar? A
leyhinde ne gibi deliller bulun
muştur ? Amoldun aleyhinde 
de ne delil var? Buıı°lan ne 
ile itham ediyorsun ? 

Artık Beşu, Raule doğrudan 
doğruya hücum ediyordu: 

İnhisar İdare si 
J 

Şişe Alıyor 

Müskirat idarezi inhisar ka
nununa nazaran inhisann kabu
lüiıden itibaren üç sene zarfında 
bütün ispirto ve içkileri yerli 
olarak kendisi yapmak mec
buriyetindedir. Bu sene inhisar 
üç yaşını doldurduğu için idare 
geçenlerde Paşabahçesi'ndeki 

Hulki Beyin Soma fabrikasını 
mübayaa etmiş, İzmir ve Tekir
dağında şarap kavlan hazırla
mıştır. İdare kendi namına 
işliyen rakı ve konyak fabrika
ları da yaptırmıştır. Bu sene 
bütçesi müsait olur ise diğer 

rakı fabrikalarını da satın ala
caktır. 

Bu ihtimallere binaen inhisar 
idaresi şimdiden bir buçuk 
milyon şişe mübayaası için bir 
münakasa ilin etmiştir. Bu 
şişelere ilkbaharda yapbğı çilek 
ve kiraz likörlerile kendi imal 
ettirmekte olduğu konyaklan 
dolduracaktır. Türkiyede likör 
satfiyab az olduğu için bunlar 
lüks etiket ve şişelerle Avru
paya ihraç olunacaktır. 

- Evet, sana soruyorum, 
bu zavallıyı ne ile itham 
ediyorsun? Arnoldu da ne 
ile itham ediyorsun ? Sen onla
rı nehrin kenannda yakaladın, 
halbuki o dakikada Paris tre
ninde olmalan lazımdı. Başka? 
Hareketlerini bir gün tehir 
ettilerse cinayet mi ? 

Beşunun mantığını münasip 
bulan Bertrand başını sallı
yordu. Katerin mırıldandı : 

-Ben Arnoldu eskidenheri 
tamı ım . . . Büyük babamın ona 
çok itimadı vardı. Bu adam 
Bertrandın, yeni kocasını nasıl 
öldürmüş olabilir? Ve niçin bu
nu yapsın? 

Raul gayet sakin bir ta
vırla cevap verdi : 

-Ben onun mösyö Gerseni 

Zihniyetlerin F :r 
Kefvi Meselesi IJ Elbise Ve Pardesü 1 

Evlenecek bir kızı veya er· 
keği metetmek icap ettiği za
man hemen şöyle söylenir: 

"Evet, ben ailesini tanının. 
Gayet iyi, kibar, temiz bir 
ailenin kızı veya oğludur,, de
nir. Ve hemen kızın veya er
keğin kıymeti, ailesinin kıymet 
ve ehemmiyeti ile ölçülür. 

Eskiden bir ailenin erkek 
evladı olunca, babasının hiına
yesine girer, istikbal için lizım 
olan bütün şeyleri babasından 
ö&"renir, büyüyünce babasının 
mesleği onun da mesleği olur
dıı. Keza kız evlat ta kendisine 
ltizumu olan şeyleri annesinden 
ogrenir ve annesınm genç 
bir kopyası olarak meydana 
çıkardı. O zaman erkek ve 
kız için bir hüküm vermek 
llzımgelince araya aileyi de 
kanşbnnak ıayet doğru olu
yordu • 

Fakat bugün... Bugün böyle 
değildir. Dünkü anne ile bu
günkü kız arasında, dünkü ev
latla bugünkü baba arasında 
çok fark vardır. Anne ve ba
baya bakarak bugünkü kız 
ve erkek için hüküm vermek 
onların varlıklarını, şahsiyetle-
rini inkar etmek demektir. 

İzdivaçta en evvel nazarı 
itibara alınması lizımgelen şey, 
evlenecek olanların birbirile 
küfvü olmasıdır. Yoksa iki 
tarafın anne ve babalarının 
değil... Eğer evlenecek olanlar 
tahsil, anlaşma vesaire itibarile 
birbirinin küfvü ise annesinin. 
cehaletile babasının fakrile bu 
küfve halel gelmez ve gelme
mesi lazımdır. 

Hanımtegze 

Fransaya Pamuk 
ihracatımız 

1930 senesi ilk alb ayı zar
fında memleketimizden Fransa
nın Havr limanına ( 37,624) 
kental pamuk ihraç edilmiştir. 

Geçen senelere nazaran bu 
miktarda yüzde ( 50 ) fazlalık 
vardır. 

Süleymaİıiyede 
1 s yan Mı? 

Bağdattan bildiriliyor : Sü
leymaniyedeki Kürtler arasın
da isyan vukua geldiği p
yidir. 

öldürdüğünü iddia etmit d~ 
ğilim. 

-O halde? 

Raul kat'i bir eda ile cevap 
verdi: 

- O halde? AnlaŞaiım. Mes
ele mürekkep, karışık ve ka
ranlıktır. Bu muammayı bera
ber halledelim. Zannederim ki 
Mösyö Arnolt ta bize yardım 
eder. Değil mi, Mösyö Amolt? 

Bağlan çözülen Arnolt iyi 
kötü bir koltuğa oturmuştu. 
Yüzünde bir kendini beyenmiş
lik ve sahte bir ciddilik vardı: 

- Hiçbir şeyden korkum 
yok, dedi. 

Raul sordu: 
- Polisten hile korkmaz 

mısın? 
- Polisten hile. 

İngiliz kumaşından yapıla
cak. Gerek pardesü, gerek el
bise vücuda yapışık olacak. Bu 
biçim bilhassa uzun boylu, za
rif kimselerde gayet güzel du-
rur. 

Konya Ve Yeni Fırka 
Konya, 26 - Belediye in

tihabı 1 teşrinievvelde başlıyor. 
Mücadelenin çok çetin olacağı 
anlaşılmaktadır. intihabatı ka
zanmak eme!ile meclise iştirak 
etmeyip Konyada kalan bazı 
meb'uslar başta olmak üzere 
Halk fırkası vasi mikyasta ve 
her şekilde propaganda yapı
yor. Serbest fırkaya mukay
yet aza miktarı on bini teca
vüz etmiştir. Her iki fırka da 
henüz namzetlerini ilan etme-
mişlerdir. Her şeye ve her 
şekle rağmen halk umumiyet
le Serbest fırkaya taraftardır. 
Bursadaki gibi bir vaziyet ih
das edilmez ise Serbestçilerin 
kazanması bir emrı vaki ha
lini almıştır. 

C. T. 
..~ 

=TAKVİM= 
GGn 30 30 - Eylül - 1930 Hızır 141 

Arabt 

7-Cemazlelevel-1348 

Vakıt-Ezani· Vasati 

Günqı 1 •. 915.55 
Öile '-9 12. 4 
ldndi 9.28 lS.24 

Rumi 

17 • Eylül - 1346 

Vnkıt-Ezanl-Vasti 

Akşam 12.- 17,iS 

Yatsı 1.31 lı9,21 
im.ak ıo.ı9 l4 .15 

- Ya seni zabıtaya teslim 
edersem? 

- Siz beni zabıtaya teslim 
etmezsiniz. 

- Bu sözün bir nevi itiraf
br. 

-Ben hiçbir şeyi itiraf etmi
yorum, hiçbir. ~eyi inkar et
miyorum. Sızın şahsınız da, 
söyliyeceğiniz şeyler de benim 
için mühim olmaz. 

Raul Şarlota sordu: 
- Ya siz, sevimli Şarlot? 
Şarlot, Arnoldu dinledikten 

sonra cesaretlenmiş gibi: 
- Ben de hiçbir şeyden 

korkmam, dedi. 
Raul gülerek başını salladı: 
- Pek güzel. Şimdi vazi

yetler tesbit olundu. Bakalım id
dialarınız hakikate uyuyor mu? 

( Arkaaı var ) 
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on Posta'nın · 
BAREM DIBLiZLEBİNDE Bilmecesi Sinema Sütunu 

KUMRAL GÜZELİ 
BİLLÜR 

GÜLNiHAL, BiR SIÇRAYIŞTA 
TOPA SARILMIŞTI ... 

Bu adam, bu siyah köle 
o sabahtanberi üçüncü defa 
olarak karşısına çıkıyordu ve 
onun işaretlerinde garip bir 
kudret, ir&desini sarsan bir 
nüfuz vardı. 

Kumral kız, sebebini tahlil 
ve idrak edememekle beraber 
garip bir incizap ve adeta 
zaruri bir inkiyat ile o nüfu
za gene boyun eğdi, içi kay
ruya kaynıya sıçradı. 

Hayret 1.. Bütün halayıklann 
hümmalı ve sürekli didinme
lere rağmen ~tamadıkları 
top, ilk hamlede Gülnihalin 
avcuna girmişti 1 Kızlar da, 
köleler de, Üçüncü Osman 
da onun bu umulmaz muvaf
faki yetini, billi'ır topu kolay
ca yakaladığını vuzuh ile gör
müşlerdi. Bu müşahede, sa
londaki insanlar üzerine ayrı 

ayn tesirler ika etmişti. Kız
lar, kırgın ve kızgındı. Köleler 
yeni padişah için tahakkuk 
eden ilk zifafı tes'ide hazır
lanıyorlardı. Hünkar, mütehey
yiç ve memnundu. Gülnihal, 
bir cürüm işlemiş gibi sersem 
ve pişmandı. 

Mahazaa hepsi ve bizzat 
Gülnihal hayretten de geri 
kalamıyorlardı. Billfır topun 
nadiren ve pek müşkülat ile 
tutulabildiği ötedenberi ma
lum bir keyfiyetti. Hayli uzun 
boylu kızlar bile, ona el diğ
dirmek uğrunda hüsran çek
mişlerdi. Boyca diğer yoldaş
larından hiç te farkı olmıyan 
Gülnihalin, bir sıçrayışta topu 
tutması adeto. ~srarengiz bir 
muvaffakiyetti. Hünkar bu iş
te kıı.ın beslediği aşkın lfıtüf
kar bir rol oynadığına hük
metti. Köleler, bahbn Gülni
hali yükselttiğine inandı; Ha
layıklar, hoyrat kızın efsun 
okuyup kendilerine galebe 
ettiğine zahip oldu, kumral kız 
da, kendini kaybettiğine, ve 
fazla sıçradığına kanaat getirdi. 

Bu zıt hukümler ve telakki
lerle tahakkuk eden neticenin 
rengi de değişmiş olmuyordu. 
Gülnihal, saray ananesine göre 
" F il'aşı hümayun ,, a girmek 
hakkını kazanmışb Güzel bir 
mahluk ta olmasa o haktan- fe
rih ve fahur - istifade edecek
ti. Halbuki güzeldi, sevilmiye 
cidden layık bir kızdı. 

Üçüncü Osman, kendisine 
taaşşuk ettiği haber verilf!n 
kumral halayığın " resmi " de
nilecek bir şekilde firaşına 

liyakat kesbetmesi üzerine şöy
le bir kımıdandı, şişman kar
nına, müsterih bir vaziyet 
ve.di. 

- - Beri gel ~c\lkl - dedi -
seni okşıyayım r 

Bu iltifat, öbür kızlan çıl

gın bir rüzgara çevirir, deli 
gibi koştururdu. Gülnibalin 
üstünde bilakis sılacı bir tesir 
yapb; güzel kumral, bir adım 
bile atamadı. Rengi atmışb, 
dudakları titriyordu. Yüksek 
bir bahtiyarlığa değil de ölü
me dav~t olunuyormuş gibi 
bulunduğu yerde sallanıyordu. 
Biraz evvel topa sıçrarken 
yaptığı gibi, yine dört ta
raftruı yardım arıyor, nemli 
gözlcriJe o derin sükunetten 
medet dileniyordu. 

Hünkar, onun tereddüdünü 
sevinç şaşkınlığına hamletti, te-

Hünkar, Ansızın Yüzünü Buruşturdu ... 

laş ile bağırdı : 
- Bre Beşir, yetiş! gafil 

çocuk " Merküşadi ,, ye uğ
nyacak 1 

Zeki köle gülen, dudakları
na yapışan müstehzi tebessümü 
gizliyerek koştu, Gülnihale 
yaklaşb, hürmetkar bir tavırla 
koluna girerken fısıldadı : 

- Aklını başına al, sabırh 
ol, bu işin sonu hayırdır! 

Kölenin bakışı müşfik, sesi 
müşfikti. Bu gönül okşayıcı 
şefkat, kumral kızın yüreğinde 
garip bir teslimiyet uyandırdı 
ve Hahz Beşire yaslana yaslana 
hünkarın oturduğu sedire 
doğru yüriidü. 

O, çirkinliğinden iğrendiği 
tacidarın ne yapacağını d~ün
müyordu. Zihninde siyah köle
nin fısıldadığı kelimeler dolaşı
yordu. Bu zeki adam, " işin 

sonu hayır olur! " demişti. 
Acaba maksadı ne idi?. Ken
disinin hünkar hakkındaki 
düşüncesini pek iyi bilen köle, 
çirkin herif tarafından gösteri
lecek iltifab ve o iltifattan 
doğacak neticeleri elbette 
" hayır ,, lı olarak tarif ede
mezdi. O halde, ne demek 
istemişti ve bu köle kendisine 
niçin şefkat gösteriyordu? 

Gerdeğe girmekten tevah
huş eden bir gelin gibi isteksiz 
isteksiz yürüyen perişan 
diişünceli kız, hünkarın 
karşısına gelir gelmez, hafız 

Beşir kolunu bıraktı. Fakat 
kuvvetlice bir tazyik ile de
minki nasjbatini hatırlatmayı 
da ihmal etmedi. Bu tazyik, 
munis bir nüvaziş gibi Gtilni
hale tesliyet verdi, ıstırabı 
biraz nıaldı, 1 OJıll'o ~<:ki nemler 

Ticari Kongre 
Balkan Devletleri An-
1 aşmak istiyorlar 

Yunanistan' da bir kongre 
aktedilecektir. Bu kongrede 
Yunanistan, Bulgaristan, Tür
kiye limanları arasında yapılan 
bahri ticaret hakkında bir iti
laf temini ve komşulanruızın 
biı.den kömür almaları konuşu
lacakbr. Kongreye Hariciye 
Vekaleti bir heyet göndere
cektir. 

İstanbul Ticaret odası reisi 
Mitat B. bu heyete müşavir 
aza olarak iştirak edecektiı'. 

Tavuk Kolerası 
Lüleburgaz 24 - Kasaba

mızda birkaç gündenbeıi tavuk 
kolerası olduğu söylenen bir 
hastalık çıkmışbr. Şimdilk za
yiat ehemmiyetsizdir. 

kurudu, yuzune hafif bir ipti
sam bile geldi. Sebebini bil
memekle beraber hafız Beşire 
itimat ediyordu ve hünkirın 
firaşında zelil olmaktan kur
tulacaığnı umuyordu. 

Hilnkar, aylardan beri ken
di hizmetinde bulunduğu halde 
varlığına alakadar olmadığı, 
körpe kızcağızı dikkatle süzü
yordu. Biraz evvel onun sevinç 
ölümüne uğnyacağından endişe 
etmişti. Şimdi, bu endişesinin 
doğru olup olmadığını tetkik 
ediyordu. 

Gülnihal, mes'ut değil, mem
nun bile görünmüyordu. O 
güne kadar gençliklerinden va
kitli vakits;z gıdalandığı hala
yıklar gibi bu da sakin ve 
mütevekkildi. Sevinç ölümüne 
uğramak tehlikesi şöyle dursun, 
heyecana düşmek istidadından 
bile uzaktı. 

Üçüncü Osman, uzun tec
rübe yılla~ının verdiği görüş 
kabıliyetile bu hakikati anladı. 
Ve çirkin çehresini buruştur
du. Canı sıkılmıştı, neşesi kı
rılmıştı. O, yuzu ve gözü 
güzel, teni yumuşak bir hala
yığın vuslabndan müstağrj idi. 

Bu gece için, candan se
ven ve sevdiğini gene candan 
söyliyecek olan bir .. sevdalı 
kız,, istiyordu. Hafız Beşirin 
verdiği haber, ihtirasını gıcık
lamış ve ömründe görmediği 
böyle hissi bir sahneye ~ahit 
olmak ihtiyacını yüreğine aşı

lamıştı. Halbuki Gülnihal, de
mindenberi gözünde tüten 
bu müstesna zevki, hiç te va
detmiyoruu. 

[ Aı kas1 var) 

Yarın 
ilk Mekteplerde Ne 

Yapılacak? 
İlk mektepler, yarın açıla

caktır. O gün ders okuttu
rulmıyacak , muallimler ta
lebeye, Gazinin gençliğe h1tap 
eden nutkuunu okuyarak izahat 
verecektir. 

Adliye Vekilinin 
Vedanamesi 

Adliye vekaletinden istifa 
eden Mahmut Esat B. cümhu
riyet müddeiumumiliklernie bi
rer edananıe göndermiştir. 

Lüleburgazda 
Serbest Fırka 

Lüleburgaz, 24 - Serbest 
Fırka kasabam.zda da teşek
kül etti. Riyasete Belediye reisi 
Kemal Bey getirilmiştir. 

Halledilen Bilmecemiz 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Soldan Sağa, Yukardan 

Aşağı: 
1 - Bahçelerin süaü (S) pa

ra.sa (5) 
2 - Sayı (3) i:;aret edilen 

yer (3) avuç içi (3) 
3 - Yüzdeki san noktalu (3) 

güzel kokan (3) 
4 - Günahsız (S) 
5 - Koy, bırak (2) batıfla· 

mak (2) nota (2) teessür (2) 
6 - Bir millet (3) renk (2) 
7 - Nota (2) öğütülmüt but

day (2) h:ıyır (2) beyaz (2) 
8 - Bina yapan (5) 
9 - Kırmızı su (3) bir uzuy (5) 

10 - Güzel, doğru (3) bul, a -
raşbr 1 (3) yapmak (3) 

11 - Bir isim (5) kavuk (5) 

aarif Kararlan 
Barem kanunu mucibince 

lızun müddet vekalet caiz ol
mad!ğından mekteplerde hasta
lanan muallimler vekaletle idare 
edilmiyecektir. Yedek muallim 
olmıyan mekteplerin münhal 
~ersleri başmuallim tarafından 
I erilecektir. 

Kadıköy - Bostancı 
~ramvayı 

Kadıköyü'nden Bostancı'ya 
kadar olan hat üzerindeki 
tramvay yolu bu yıl içinde 
yapılacakbr. 

[ BORSA ] 
lstanbııl 29 Eylül (93() 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

Kuru, 

1 Altın 914,-
1 Mecidiye 59,-
1 Unnkonot 240,SO 
1 lsterlin 1032,-

1 Dolar 211,-
20 Fransız fr. 167125 

Kuru~ 

20 Leva 31,-
1 Florin 83,-

2<) Kor<>n 125,-
lAvusturya ti 50,-
1 Peuta 24,SO 
1 Mark 50,25 
1 Zloti 22,SC 
1 Pf'.nro 37,50 

Hercai Damitanın B· C b ır eva ı ... 
--------

Sovyet Hükômeti İki 
Sinema Yapıyor ... 

" Lili Damita ,, kararlannda 
sebatsızlığı ile meşhurdur. Son 
defa Avrupaya bir seyahat yap
tıktan sonra Amerikaya dönen 
bu Parisli artistin etrafım 
gazeteciler almış ve sormuşlar: 

- İşittik ki Avrupada ııişan
lanmışsımz? 

- Evet. 

- Müsaade eder misiniz ki 
.,işaalımzın ismini yazalım ? 

- Hay, hay. Fakat siz 
yazıncıya kadar değişip değiş
miyeceğini temin edemem. .. 

Sovyet hükümeti, büyüklerle 
küçükler~ ait sinemaları ayır
mıya karar vermiştir. Bunun 
sebebi, küçiik ve büyük insan 
hayalının birbirine uymaması
dır. Bu karar ahlaki noktai 
nazardan alınmı.şbr. 

Olga Çe::ova, ağır bir rolden sonra neşeli, neşeli konuşuyor, 
güneş banyosu alıyor 

Yarın akşam 

Elhamra Sinemasında 
Mevsimin ilk süper filimi ve 

VILLY FİRTSCH ve LİLLIAN HARVEY in 

AŞ•i(m\T'A[Sİ 
Büyük gala olarak gösterilecektir. Şaşır

bcı valsleri ve şen melodileri ile temayüz 
eden bu Viyana opereti cidden şayanı 
temaşadır. 

Gişeler, gala müsamere.si ile müteakip 
günler için açıktır. Fiatlarda zammiyat yoktur. !O Liret 219,-

20 Belçika fr. 116,~0 

20 Ley 2s,-,- l•mli--~-llm---------ımaİlıl _____ __ !) Drahmi 5S,- 20 Dinar n,25 
:lJ lsviçre. fr. 820,- ı Çemoveç 

ÇEK 
Ku~ 

1 !sterlin 1030,-
1 Çemoveç 1088,-

:40 Ley 79,40 
Adet Sa. 

1 T.LDolar 0,47 Ü 
1 ., ,, Fr.fr.12,0,2,-
1 ,, 11 Lire! 9,(1,2-
1 ,, " B.fr. 3,38,SO 
1 ., 11 Drahmi 36,40 
1 ,. 11 la. fr. 2,43,7S 
1 11 ,, Leva 6S,30 

Adet Sa 

1 T.L. Florinl,17,50 

l " " 
1 11 ŞilioAv.3,34,-, 

1 ,, 11 Pezeta 4,37.80 

1 " " Mark 1,98,2S 
l 11 ,. Zloti 4,20,-

1 11 11 Pengo .-,-

1 ,, rı Dinar -,--

S. Fırkanın Yeni 
Bir Ocağı 

S. C. Fırkası Küçül.pazar 
ocağının resmi küşadı İsmail 
Hakkı Beyin irat ettiği nutukl:ı 
dün icra edilmiştir. Ocak reisJi
ğine Edip Bey, azalıklara Yu
suf Ziya, İsmail Halil, Galip, 
Arif ve Hakkı beyler intihap 
olunmuştur. Ocak, aza kay
dına başlamıştır. 

Yarmki mafineden itibPren 

KAZAR SİNEMASI 
1930-1931 mevsimi teıqillerine 

Demir El 
muhteşem filmi ile başlıyor. • 
Müte'lteffa büyük artist LON 
ŞANEY ile KONRA T NAGEL 
tarafından fevkalade temsil 
edilen bu müthiş ve korkunç 
eıerde •~rgüzeşt ve esrür büyük bir rol oyuamaktadır. t 

ON iKi KİŞİDEN mürekkep bir orkestra. Her film için butU~ 
ıurett~ yapılmış parçaları programın her seansında çalacaictı • 

Darülfünuna Müracaat 1 

/ 
Pek Fazla •.. 

Bu sene DarüUünun fakülte
lerine müracaat pek fazladır. 
şimdiye kadar Hukuk fakülte

sine 200, Fen fakültesine 70, 

Edebiyat fakültesine de 60 Ef. 
milracaat etmiştir. 

Sarkınhlık 
Galatada oturan berbel' 

Cemal efendinin zevcesi Y Bf'1 
hanım Arap camiinden geçet" .. ,.r 
ken Cemal isminde bitl d,ıa 
kınblık ebniş, Yaşar ff. O• 
yüz bulamayınca yuınru~ • .tıt· 
gözünden yaralayıp kaÇllP'J-
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ittihatçı !ar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• ( VAPURLAR ıt Kari Gözile Gördüklerimiz .. 

Sabık Hariciye Nazın Kat'i 
Bir İfade İle Cevap Verdi: 

" Ben, Hiçbir Sulh Teklifi Karşısında Kalmadım!,, 
Sabtk hariciye nazmmn l>e- llllJ! raporlara ft Abam se-1 - Pekala; yalnız, beyanab-

Yinab en sarih şeklini almış firinin teminatına göre S.lgar ım esnasında. ınanferit ...ıhüa 
hqı•uycwdn. S.. uzun ifade- onlus-ın bütin ihtiyaçlan devf.et için pek büyiik tel:alike
lcrden anlaşıldığına göre, har- temin edildiği için vaziyetin lere sebep olacağım ifade 
bia dördündi aenesinin IOll- diizelmit olduiuaa iümat et- ebaİftİllİL Demek ki bize 
...... doğru fikirlere şu yeni 1 tik.. Fakat bütün bunlua rağ- münferit sulh teklif oluna bile 
~t yu~: Harp faz· mea Balpr ordum biç bek- bana kabul ve icra etmek kana-
1- ll'Lach.. Kııdretlerimiz ualch. lenilmiyen Ye ümit edilmiyen atini heslemiyon:hmuz. 
liatta pek genif olan cephe- bir şekilde inhilal etmiş, an· Mut meb'usu hakikaten en 
ltrde düşmanla karşı karşıya sızın perişan olmuştu. nazik noktaya dokunmuştu.Sa-
ha.betmek iktidan kalmadı. Ahmet Nesimi Beyin uzun bJc nazır duraklar &J.Dİ olmuş-
1\Ytıi zamanda ne halkt~ ae beyanati burada bitmiş.ha me- hı. Bun~ ~e.riae .llyas S~ 
de orduda manevi kuvvetten sele de iyice anlaşılmışb. Be~ sualim dah~ vazıh hD" 

~ yok. Ştı halde mutlaka Fakat arkada.şiardan Muş fdôldDe tekrarek ki~:.. f 't _ıh 
-... yapmak !hım geliyordu. b' tı c- __ ! B L::... - em mun en :Jw 

t_. · • me usu yas ~ • QU: hlik l ld · • or aşte, bu kanaat nctice~ı noktayı öğrenmek için şayle te 1 e i o uğu ıçın yapmıya-
arak düşmanlara sulh teklif bir sual sordu: cakbmz değil mi? Şu halde bu 

:tnıek için bir plan hazırlandı. tehlikeleri mukni bir tekilde 
"'"'-- - Bu beyanata göre mfin· ·-ı:. din" ~t, tam o sırada ordumu· ı~ e ız. 
l\ııı Suriyede hezimete oğra- ferit sulh teklifine dair cereyan Fakat, doğr.usmıu sö1lemek 
iti.ası, diğer taraftaa Bulgar eden muhaberelerde hiçbir lizımgelirse, Muş meb'usunun 
Ordus .. -an ~'-ta-..... .-- wwn'şan resmi ve tahriri vesika yoktur. bu suali .şiGdetli müııakaıalara 
.J_ - ws ~~ r- Fakat tUriri bir sulh teklifi. ""lQlası ba pLimn tatbikine sebep olmak istidadlm fqıyor-
lbcydan -eli. ae dair acaba hiçbir Yeaika dv. Çünkii öğrenmek istediği 

_,.. ~ --- ..I-;:.:} midir? d Alıınet Nesimi bey bmılan -""' -.. şey bir kanaat meselesi i i. 
'nlatııba uzun cevabının Nesimi Be1 tek kelime ile Neticede esas meselelerin 
lonunu şöyle bitirmifti: cnap Yerdi: ımatulmasa da hatwa gdebilir-

1 
.. - itte budan dolayı da - Ha,lr.- di. Anlaşılan reis te ayni fi-

~ CUııauz akamete 1IİJ'alllllbl'· llyu Bey· fdat Bu iddiayı kirde idi. Dedi ki: 
Bu c&mleyi söylerken ıahık ileri &Ül'ealer varl. - Eğer işi faraziyelere dö-
~~ yüz&ıde acı babraların Neaimi B. btı busmtaki kat'i kenek, kabul edmtik, etmez-
~truu ılrmemek mtmkün cevabını p cilmle ile bitirdi: dik müııaka~sı meydana çıkar. 
'ltğildi. - Pek sarın olarak arze· Bunualaı ... eraber Mut meb'-

R diyorum ki itillf devletleri usu da haldı idi. Çünkii diyor· .1_k.eis, blkiimetia o sıralar- ... _uif· du L! •• 
'ICl ı vmiJetiai 3ğrenmek tarafından hiçbir sulh aau· ıne JU j 
istiyordu. Bu maksatla fU suali maruz Wnadun.. - Bu fıkra kendisinin it-
'°rdu: Muş meb'UllU lıy.- Sami B. ' hamına seoep olabilir. 

L - Bu meseleden 
qdar hiikiımetimizin 
)ak mu ieli? 

0 vakte hru"aretlenmişti. Ve en esaslı Fakat reis fikrinde ısrar ede· 
haberi bir ıaoktayı anlamak istiyordu. rek arkadaşların reylerini 3ğren-

Ncsimi bey: 

'1' - Bunu daha evvel anet.
ıştiın. diye ba§lach ve biraz 

~Ülibaazdan aonra töyle de
'- etti. . . 
~Evet; Bulgar ordmnmun 
'it ' pla.mm alwute 
~ rdtı. Şimdi akla töYle bir 

geliyor: 

G.t~~ his• baf\'ekill M. 
ha:ı> Rdtnam Talat Pa-

' ı~melı i9n illi 
"- olmllftu? Ben yalancik-
)o La.taııj. llatimal •41111li
h~ Çhkı T.ıat Pqa o
~ Seçtikten tonra Bavyera 
li.iL~ BuJıaıUWia ıe!mifti. 
el. 'W1llli M. Malinof o zaman 
lt hasta bulunuyordu. 
._: hu zatın gizli bir mak
•tıae olsaydı, Talat Pata ile 
~, IÖriişilr, fakat zamanın 
~~inin icabatına g&re bir 
ll'h, t lisaru kullanarak Talat 

& Yı aldatabilirdi. 
~~ İ2alıat fazla idi. Çünkü 
~ uıl anlamak istediği 
~ değildi. Reis, Bulga
~~~ti o zamanki askeri va· 
-.ıttln hakkında bizim lıükü
hb .. ınaltnnatı olup olmadı-

S ~D!Dek lstiyordfı. 
~'ı> 'bııc nam bu cihete ce
t~IQ.;erıneyince reis, sualini 
~~t ebnck için davrandı. 
'-tt ~Ahmet Nesimi bey hu
~\'~ r~ aabyarak fUDlan 

ettı: 
...... 8 . 

~t-U nlganatanm o zamanki 

1Sniindeki netlara bakarak fU mek istedi ve ekseriyetle bu sıt- ' 
-.ıa1l 11C>rclu s alin sorulmamasına karar verildi 
.=-m-==-==-=-=-========-=-==--==~=-=--===-======--======;-:==oo----==-) 

Tahsil Şubeleri 
Çok Sık Yanlışhklar 

Yapıyorlar 
Topue maliye tahsil f'l"' 

beeinin bir asalsüzltiğünden 
haberdar oluyoruz. 

Vak'a ftidur: Enver ff Yu
suf efendi isminde iki ortak 
Galatada bir birahane aç
ımtlat. Eaver efendiain ayrıca 
bir birahanai de •armıf.r Bir 
sene Hora ild ortak ayrılmış 
ikl tene ıonra daha Topane 
maliye tahsil tubesi EnYer efen

diye ait dükkAmrı ver2iaini 
Yusuf efendiden istemiş. (250) 
lira almış, daha (27) lirada 

borçlu tutulmuş ve bu parayı 
vermezse dükkimna haciz ko-

nacağı bildirilmiş. Bu hatalar 
son zamanda fazlalaşıyor. Hal
kı sıkan da itte bu gibi hatalı 
tacizlerdir. Biraz daha dikkat 
edilse günah mı olur? 

Adana Belediyesinin 
Bir istikrazı 

Adana belediyesi it ban-
kasından ( 170000) liralık bir 
istikaz yapmış, ve belediyeye 
ait bOtOn emlAki bankaya 
"ipotek" etıniftir. 

Suriye lıe Gümrük 
Meseleleri 

Soruyoruz •• 
Bu Hal, Serbest Ticarete; 

Ve Fert Hürriyetine 
Tecavüz Değil Midir? 
Muğladan aldığımız bit mek

tupta, orada b:ıyilik yapan 
Mustafa efendinin, s rf gazete
mizi sattığı için tehdit edildi 
ğini öğreniyoruz. 

'\ 

Bu biçare bayi, halk ae .,_ 
terse onu veı melde mllkeilcf 
bir insandır. Netekim o da 
onu yapmaktadır. Fakat bazı 
mütegallibe zihniyeti taşıyan 
kimaeler, bir gtın bu Mustafa 
efendiye müracaat ederek esa
sen kötU hareketlerile fırkalarına 
yaptıkları fenalık yetifllliyormcş 
gibi bu defa da Halk fırkası 
gazetelerini getirip satmadığı 
takdirde dayakla kasabadan 
kovacaklanm bildirmişlerdir. 
Şu hal, serbest ticarete, fert 
bllrriyetine bir tecavüz değil· 
dir de nedir? 

Dahiliye vekiletinin ehem
miyetle nazan dikkatini cel
bederiz. 

Becayiş Yapmak fstiyen 
Muallimler 

Kendi arzularile becayiş yap
mak iatiyen muallimler 10 teş
rinievvele kadar maarif idare
sine müracaat ettikleri takdirde 
arzuları is'af edilecektir. 

Seyrisefain 
Merlı:ez aeıeatesi. ac.&ata köprü. 

başında Beyel}'lu 2362. Şube 
acen t.ıiı Siırkecl1de Mübüdar 
zade ham albnda TeL lst. 2740 

Mersin postası 
(Konya) vapura ı T eşriıııi

evvef çaqamba 11 de Galata 
Rıhtmvndan kalkarak Çanak· 
kale İzmir. Küllülr, Bodram, 
Rados, Fethiye, rmike 
Antalya, Aliiye'ye uğnyarak • 
Me!Sİn'e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle heraber 

iT aşucu, ADaBK>ra ağrıyacaktır. 
Dalyaa ~ Marmaris yolcu 

ve yükü gidiş. ft pljfte 
Fethiye' de aktarma auretile 
almap ftrilir. ÇaMkkaAe .. 
yük alınmaz. · 

isken deriye sür' at 
postası 

Adliye Vekaletine 
BU ADAMIN DERDiNE 
DEVA BULMAK LAzlMDIR 

Kır,eblr beledfye rdsl Ziya efendi De 
lrardqferfae tlç 11ene ft"f'el Araph k~ 
yGadeld ........ Wr 1a- ...... 
---. a-n.e ortaüık :ppmqıbk. -

t - ldr.ıll edilen ı.u.lattan bJr tıu. 
Wle vcn.ıedils. • 

2 - S.Hııf- .loanua .-aam da 
14eme411er. 

l - Satmachfım, Gzerlmde mukayyet 
dip!' bnm arut .. çayuhk iti ( ,. ) 
.... vaNır; ._ .,. ~ab-an kalaa 

nı.1 4e cc-.. Hptederd ~esi 

ıus,den pbrdıılm. 

•-Bir •ufllk .... ....- ......... 
meye mllracaat .W., bk kadu taW& 
dlnleWa. Bbı. tlava .. hlklla ........ 

Taftiyeler, tcairler ~-m1ıı11r med.lr 

ımdtakememlz bir tarın bltmlyor. Aley
himde çıkacak biikmll 1ıtlle .. Up t...
!a17acağım; fakat çıJmu,ar. I.Gtt.. ..._ 
bir yol p.terinis. 

(fzmir) vapuru 3 Teşrini-
ıı evvel Cuma l O da Galata 

rihbmından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
İzmir' den saaat l 2de kalkarak 
pu.arlesi saat 1 O da iskende
pye' ye varacak ve çaJ'fa.Dlba 
lskenderiye' den kalkarak 

ı Kırşehrlnhı Araplı kariyeainlien ehıp 

çoluk çocuiu ile Kqehrinde driiDen 

Hacı Siileymaa oil• llcbmet 

'' lzmir" e uğnyaralc lstanour a i ı 
~ 12 de gelecektir. 

fSKDNDERtYEDEN ak-
: tarma PORTSAİT için de 

eşya kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) Vapuru2Teşrini-
evvel perşembe akşamı Galata 
nhtımından kalkarak Zongul
~ak lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, P atsa, Orda, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya gi
decek ve daniifte pazar is
kelesile Ri2e Of, Sürmene ,. 
Trabzon, Polathane Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu'ya uğnyarak gele
cektir. 

Satılık eski ve yeni tente 
bezi kırpıntıları 

Levazım anhannda müta
rakim takriben iki ton eski 
ve yeni tente bezi kırpınb· 
larının kilosu sekiz kuruş 
on para da talibi uhdesin
dedir. Faılasile sabn amıya 
talip olanların 30 eylül 930 
tarihinde saat 16 da levazım 
müdilrl&ğOne gelmeleri. 

t T efriuievvalinden itiba
ren Adalar. Yalova. Moda, 
Kalamıf Ye Anadolu hatta 
tarifeleri değifDJit ve Bos
taııo-Adalar hattı da liğve
dilm iştir. Yeni tarifeler iske
lelere asılmıştır. 
- -----------· 

Zümrüt Yalova 
K.aplıcaları 

1 T eşrinisanide kapana
cakbr. 

Bir mevsim zarfında bin
lerce hastanın ısbrabıru 
dindiren kaplıcalara ancak 
teşrinievvelin on beşine ka
dar misafir kabul oluna
caktır. Mevsimin son gfi.n
lerini zilmrüt Yalova kap
)ıcalannda neteli bir tedavi 

ı·ı 

ve istirahatle geçirmek isti
yenler timdiden kendilerine 
yer ayralmasa için Y alovada 
kaplıcalar müdürlüğüne ve
yahut Seyrisef ain müdüriyet J 
kalemine müracaat edebi
lirler. Telefon Beyoğlu 17 45 

f0r0N İDARESİNİN NAZARI 
DiKKATiNE 

Betiktafta Köylç.inde 12 a..arada 
cm.an amele Bekir efendi bir mektup 
ı61Nlermif tir. 

Bu melrtuptaı Defterdardaki tUtGa 

depoıunuıı ıayri ııhbt oldujıa, tGtOaler 

kurar dlJe depo- pencerderlaJn çl
m:ıdıiı ve binnetice amelenin eahh•Hn-

ea kaybetUtl yazılıyor. 

Tüda htar.min ..an 411ıkatilll 
ce~ -

SOKAKLAR TEHLiKELi 
Dariitşafaka mektebi civarmcla 

Cerrah Hamza mahallesinin Mi
nare sokağı müruru ubura 
gayri müsait bir halde bulunmak• 
tadır. Bu hal bilhassa gece vazi
faaiaden ıe~ ındet edealeri b.,ti 
düşündürmektedir. Bu hususta 
ait makamın nazan dikkatini cel
bederiz. -HADIMKÔY NAHİYE 

MÜDÜRÜ ... 
Hadımköydeo yuılıyor: · 
Çatalcanın Hadımköy nahiye

si müdürü ve karakol çavuşu 
köy halkım birbiri aleyhine 
tefTik etmekle beraber kaylOJere 
•de yer verecetiz. Memnun Jerde 
ey yaptığınız, barınan yapbj'ınız 

yer bize aittir, diyorlar. 
Halk korkusundan aesiDi 

çıkaramamaktadır. Bunun önüne 
geçilmesini rica edeıU. 

AFERİN BU MUTEMET BEYE 
Bura Halk f ırkuı mutemedi 

eYTelce Halk fırkuı namına Be
lediye ·mecliline·ua u•zedl ola
rak ilin ettiti baza zevatı, Y arm, 
Son Posta, Körotla pzeteleriai 
okodaıklan için namzet liatesmden 
ıdlmi,tlr. Konya Ereğlisi: Mah-
mutağ'a zade Cemil ve Sadettin 

KINALIDA YOLLAR 
Kanalı karilerimizden biri ya

zıyor: 

Kanalıda bugünlerde bir ev 
sattıdı. Elli sene evvel yapılan 

haritada burasının aokak olacağı 
görülmüş. Otuz amele gönder
mişler. Evi yıkıyorlar. Güzel, buna 
birşey denmez. Fakat KanaJıada 
lskelen bir harabe halindedir, ao
kaklar berbattır. Bunlara niye 
amele gönderilmiyor da bu lilzum
auı ite bu kadar insan ve maaraf 
tahsis ediliyor ? 

ÔZ TÜRK NE DEMEKTİR 
Ga:ıi devrinde Tmkiyede her

kes TBrktür ve efendidir. Adliye 
vekilinin Öz Türkten kastettiji 
mana nedir ? Gaz.i Hazretlerinin 
devri bu gibi manuızlıklan aala 
kabul etmez. H. Z. 

ll"P!'ll--...... - .... -...-~ İSTANBUL ARTiST ŞiRKETi 
Doğum ve kadın hastrJıklan MÜDÜRLOCONE: 

~-~til ~nda hükumetin 
~ c haberdar olup olmadı
~lılg •orııyorsunuz. Filhakika 
'~tıt ~ _ a&lteri arasında dört 
~ltda ~l Ptcn aonra, her or-

Türkiye ile Suriye arasında 
halledilecek gümrük meseleleri 
için bir komisyon teşkil edil
miştir. Rüsumat cenup mınta· 
kası müfettişlerinden Vefik B. 
murahhaa•m•z olarak Halebeı 
gitmiştir. 

mütehassısı Maarifte Bir Tayin Yirmi bir yaşındayım Yaptı-
lstanbul (7)inci mektep mü- Doktor tım birçok tecrübelerde artist 

't:ıı. o dug· .b. b' &-'--
1."" l4iılikl u gı ı. ll' uuum 
~ilı. ~- ve fırarlar baş-

111 en son aldığı-

H •• • N •t olmak kabiliyetini kendimde gör
dürü Sadettin bey Eskişehir USeytD aşı düm ve bu mesleğe çok beves-
lisesi coğrafya muallimliği ile l Türbe, eski Hililiahmer binası kinm. Yeni açtığınız artist şir-
müdür muavinliğine tayin edil· No. 10 Telefon lst. 2622 ketine liıtfcn beni de kabul etme-
miştir. ._ ____________ _. nizi rica ederim. Edime Naci 

Bu Haksızlı~~br 
llALİYE VEKALETi~~ 
AÇIK MEKTUP 

llallye V ekW B. efendiye: llatıQa 

tmmm haksız yere tevkifi bizleri ve 
Wzler sibl bir çok ..... d .. ı.,., pell ... 

.... lwalc:le cfıralmaıtbr. 
... Vekil l.met Pf., SIYutald n• 

tukl.aacla • ntandaşlann alacagnu 

wermanek" P9 kablh Wr lil oldui
.mete illn llltller. 

Siz bu fırkanın Ye kablaema Maliye 

Veldl&fu&:. Bhaaeaaleyh auttan bu aolı

laa abi aıllkad• eder. lladulıaılıml.Zl9 
....... el1aJ.ne ..... ,. •alete hU.. 
rere t:ı.ldf ~ 

Bk T&rk tebaulyiL Hu1mkıı k:r-t· 
~ llAK:fblace mBemmen bulunan 

[lmlrubmm Halmku beyneddüvele -

~ Mr ....Ue Y--......._ 
Seneler reçtip halde ..... 

•ilni bili alemaclıft. llillete beap 
Yewcuk te Altaaa caa ftl'Dlek gibi 
borcunuz olduğunu habrlayını:ı. 

EYlitlamnız harpte ,ehit old.. 
S. pwalarla ~cejiz. Binlene 
liramıun tevkif olmasınd- pe
rişan olduk. Hakkımw Yerinia 
bu sizin vazifenizdir. 

l.tanbul: Kimi!, Hayriye. fnet 
Arif, Feride -TEKAOT KANUNU HAK-

KINDA lılOT A1.EALAR 
B~ mlllet. F-1 ...._ - .. 

fanla bhmet ettim. Son mennuiy.t 

• .... m Ud Wa kurut idi, altın .., 
..._ Mea lıılr r.tlıw •tuwladea 
.-& ..__...,~ay evvel 

l.tanbul sal lpm muhaacbecllljindea 
yedime ,......_ dmclanda bet ,a. Jra.. 

k\U'Uf ....,. - .. tekaUt edllclffiml 
~endJiim zam- bıyab ıGsqteme 

-~ h tl.tctla lld nuf memart. 
...... wn.ı..ı ....... ~ oldukp 
refahta buakmü bl.r bakswW. cleiD 
midir. 

KllçUkpuarda aalcln memun.t 

maliyeden .mdıalt All -TELGRAFÇILARI GÖREN 
YOK MU? 

Afn muvalfaldyctl Gurine tlokG
E11DCJJ kolordu kWDAndll:ıl Salih Pf. Ha. 
neşrettlklerl beyuuaanw.Ie.ıladct • ., Ve 

bGytlk bir qJa vazife ile muv:ıffaJdyc• 
Umi:ıln lmnt meyannı:ı firen mefktırell 
Wsnf~--.a ackane tehdl U. 7acle
derim. ,, buyuruyor!•. Miitarünileybha 

kaderfia ... Jdarı .. t~Grler olunur. 
BU-.U. fWIW ıöylen:ck lıteriın ki 

teJv~ıar bu aihl takdirleri dij'er 
blyGUerden de J'Z>rmüşlerdlr. Buna 

mukabil elli llranıa kulu olan recelf. 

.au<tiWii, t..-,r._, tatilsia ..atema
dlyea çalıtu 'bu nvallaJana terflhl 

cihetine ıiderelı: takdir eden bir ut 

bile )'Olr; llÖ&I• bkd&i hulı:es yapar .• 

Aak- s. H. 

CEV APLARIMJZ 
Koa7a'da il. A. Beye - HIMyctlnbl 

Ye ...U. adrealnizl bdcllraaedlilıslz.dea 

mektubanmu dc:rcedenılyeccflz. ... 
Sinopta Abd!irra.ak Be,.. - Allka 

ve tevcccilhUnme pdc çok tqekkllr 

ederiz tfcwdlm. 

• Kaaap HU.cylı. Beye - Noktal na:ıa-

nıuzı d:ıha enel b1% keadllittmlr.den 

mlidafaa ııtınlftik. Ent koy\aa, aıi• 

ucıızhıyor, fakat et fiab yerinde aayı70r. 

Mevcut resimler baki lıı.Iuaa acur.Ja111 ... 

ama lmkin yoktlll'. 

.ıt 
Söğütte S. N. Beye - Hllyfyetlnlal 

turib etmedlğial lpa mektubun\1%11 tleı

eıeclemedik efeıMlim. 

Boluda al. 8tye - Hliviyetlııb.1, aa

rib adrulniıı:I yaıaad1Jnusd811 mclltca

naua keyamadık. 
.ıt 

bmadkomleer A. Tevrtk Beye- Aml
rbds lften el çektlrilruediilrılzi y:ı-ı:ıraa 
bls de meseleyi o ~tl.lldt. tıurlb cıJcda. 

Bls, sld el'an •tıka l·ilı>'tıruı.. 

BiR USULSOlLÜGE DAİR 
Beşiktaş'ta Uzunca ovada 

(22) numarada şoliir Saim 
Efendiye: 

Me) haneci · Ligor meselesini 
epeyce zaman C\ vcl yazdık ve 
hül:umctin naz:ırı dikk:ı1iııi 
celbetlik. Zannediyoruz Jd bu
nun için tahkikat la yapılmJ.Jtir 



1 T etrinievvel . SON POSTA • 
Sayfa 

DA OSHASANDİ MACUNU
Birharikli 

san2ölııf 
kuruşblf• 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşabr, çnriimekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlabr. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin 
arasında kalan tefessühab ve ufuneti izale eder. Dit ağnlanna, nezlelerine mani olur. Ajuda g~yet litif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve 
ağızdan gelecek her türlü hastalıklann sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükifab ihraz eder. Albn madalye ve 
nişanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verilirse almayımz. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzandır. 20 kuruştur. 

::::;:::FOSFATLI ARK MALT Hülasası kullanınd Her eczanede sahbt 

KABIZLIK Sul.HAZIM Karaciğer ve böbrek hastalı~larında hamile.MAZQN MEY\fA TOZU almak pek . nafidir. Mey-
kadınların gasyanında demz tutmasında 1 vaların ekserı havassı nafi 

-- Herkesin tercih ettiği 
BEYNELMİLEL 

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

AÇILl\'OB 
Beyoğlu'nda OlULEn RUJ 2 Teşrini~vyel 
TAKSl.MDE Perşembe gunu 

AÇILACAKTIR 
Saraybumu parkında icrayı ahenk eden 12 kişide 

milrekkep (Asri Türk aile musiki heyeti) !d::k~;:. 
Muganniye ve muganni Orkestra heyeti 
Hikmet Riza Hanım Necati Bey Kemani 
Semiha Nezih " Şeref " klarnet 
Mahmure " Şefik ,, piyanist 
Seyyan ,, Emin ,, viyolonsel 
Muallim Nuri Halil Bey Şevket ,, Banjo 

Numan ,, 

Derviş zade: İbrahim 

Pazarlıkla 
var alit ve 
münakasası: 

liboratu
edevab 

Yüksek baytar mektebi rektör
lüğünden: 

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

F eyziye lisesi 
Kız İstanbul - NİŞANT AŞI Leyll 
ve ve 

Erkek Telef on : Beyoğlu 4039 ) Nehari 
Tam devreli Lisedir - İlk kıs:nı ve çocuk yuvası vardır. 

Tal ebe kaydına başlanmışbr 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşınchı, Karakol 
karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA İLE MÜRACAA 
edenlere tahriren Nehariizahat verilir. 

Gümrük umum mu
dürlüğünden: 

Muhafaza ve Mıntaka memurları için yaptırılacak kaputlara 
verilen fiat haddi layık görülmediğinden münakasanın pazarlık
la icrası kararlaştırılmıştır. Pazarlık günü 2 Teşrinievvel 930 
perşembe günüdür. Taliplerin ayni günde saat (14) de lstan
bulda Gümrük Başmüdürlüğü binasında müteşekkil komisyona 
müracaatları. 

Kandilli kız orta mektebi müdür-
lüğünden: 
T alcbenin ism; Pederinin ismi Dosya No. Sımfı 

Mürşide H. Mustafa B. 97 3 
Hikmet " Merhum Ahmet Hamdi B. 1 2 
Malike ,, ,, lsmail Hakkı B. Z1 2 
Saadet ,, • Muallim Mustafa B. 93 2 
Saniye ,, · Merhum Hasan B. 56 1 
Mebrure ,, Şehit İbrahim Şükrü Ef. 8 l 
Seniye ,, Merhum Mehmet Emin B. 86 1 
Hanife ,, Şehit Ömer 8. 95 1 
Şükran ,. Rifat 8. 24 l 
Semiha ,, Ali B. 11 1 
Cemile ,, lsmail Ef. 82 1 

Mektebimizde 25 - 9 - 930 tarihinde icra kılman leyli mec
cani müsabaka imtihanını yukarıda isim ve dosya numaruı 
yazılı olan hanımların kazanmış oldukları ilin olunur. 

'I Anadol~ ve n•ort~ erkMektebi 
1 Talim heyeti güzide muallimlerden mürekkeptir. Ecnebi lisam ilk sınıflardan başlar. Kayıt 

muamelesine devam olunmaktadır. Taşradan gelen talebenin yol masarifi temin olunur. 
- Adres; İstanbul ÇarşıkapL Telefon: lstanbul 4205 lstiyenlere tarifname gönderilir. --

.. ----- Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında -·----ıa 

HAYRİYE LİSELERİ ~;~e';: Leyli ve 
nehari 

Ana, ilk, orta ve lise kısımlan vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayn kısımlardadır. Bütün 
sınıflan mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve 
ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam 

----• evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. ----• 

İstanbul sıhhi müe~seseler müba- Dr. Horhoroni 
yaa komisyonu riyasetinden: 

Mayıs 1931 nihayetine kadar 
Sıhhi müesseseler için lüzumu olan gaz, benziıi mazot vakom

yağı ve sairenin tanzim edilen ıartnamesi veçhile ve 21 teşri
nievvel 1930 Salı günü saat 16 ~a kapalı zarf usuliyle ihale 
edilmek üzere münakasaya v&Zfftilmiştir. Bu baptaki şertna
meyi görmek ve fazla izahat aaiaak isteyenlerin mezkm ko
misyona müracaatlan ilin olunur. 

HiÇ BEKLENMEDiGI BİR ZAMANDA 
BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİYANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇİN: 

TAYYARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALiNiZ 
~<f~~g~ 11 Teşrinievvel 1930 dadı .. 

BÜYÜK İKRAMİYE 40000 LİRADIR 
Amerikan lisan ve san'at dershaneleri 

Kayıt muamelatına 29 eylülden 6 teşrinie •ele kadar devam 
edilecek, ve derslere 6 teşrinievelde başlanacaktır. 

Beyoğlu Mektep sokak No. 
35, muayene sabahtan akşama 
kadar 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

Vatan vapuru 1 
Teşrinievvel 

Çarşamba 
Günn akpm• 6 da Sirkeci 
nhbmmdan hareketle doğru 
(Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) iskelele
rine azimet ve avdet ede
cektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin acen
tesine müracaat. 

Tel. lstanbul 1515 

İSTASYON LOXANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz 1 o k ant a d ı r. 
Alaturka ve Alf aranga 
Her yemek ve her 
içki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fi at la r mu te dildir . 

ÖGLE VE 
AKŞAM 
YEMEKLERİNiZi 
istasyon Lokantasmda 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındaclır. 

S. NALBANDİS 
Beyoğlu Tünel mevkii 527 Eo 
mükemmel cinsten sığır eö ve 
filetosu, kuzu eti ve aemis ta• 
vuklar. Muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve ku.ursuz hizmet ye 

nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

ürk mantola 
Mahmut Paşa Kürkçil Hao 

-- j. BEYKO ---~· 
Rakıya kıymet veren yalnıs 

rayiha ve lezzeti değil kinı" 
yevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzetı en nerı' 
ve kimyevi terkibi en teıııi' 

••--• Rakıdır. --~ 

Beşiktaş 
DİKiŞ YURDU 
e kaydı devam ediyor'• 
senede diploma verilir'• 

Akaretler 62 __ / 

Sahlık Motosiklet 
T riomf markalı bir ııı::; 

siklet Perşembe günü ,_,il 

on üçte Sandal bedeste°f,. 
müzayedeye konulacaktır· 

liplerin . ha7.ır bulunmala~ 

Kurlar: Türkçe, lngilizce, Fransızca, Almanca Stenoğrnfi, 
Daktiloğrafi, Ticaret dersleri Türkçe ve lngHizce, Biçki, Beden 
terbiyesi. 

Adres: İstanbul, Beyazıt Dibeklicamü sokak No. 1 - 3 
Beyoğlu Şimal sokağı No. 4 

Şirketi Hayriyeden~,,, 
Dünden itibaren tatbik olunan Sonbahar tarifesindekı dl 

ferlere ilaveten ilanı 'Clb.ire kadar cuma ve pazardan ~~ 
günlerde saat 7 ,55 de Y enimahalleden Mesarbumu ve .. B~. de' 
dereye uğrayarak doğru Köprüye ve akşamlan da _Kop~ef' 
saat 19 da doğru Büyükdere ve Mesarbumu ve Y enınıabıı . ~' 
birer vapurun kemakan tahrik edileceği ve cuma günI~r~ııd' 
hava müsait oldukça ihtiyaç nisbetinde de ve tarife harıcı 

Otomobilciler Ve Şoförler Ce
miyetinden: 

Bilumum otomobil sahiplerinin takse tadilatı hakkında 
görilşlllmek Uzere 1 Teşrinievvel 930 Çarşamba akşamı saat 
s,ao da cemiyet merkezine teırifleri rica olunlD". 

fazla seferler icra edileceği ilin olunur. ~ 

Mes'ul Müdür: Burhanettin Alı 


