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• VENİZELOS 
SON POSTA Halkın gözüdür. Halle bununla görür 
SON POSTA Halkın kulağıdır. Halk bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: :-talk bununla 11ö ler. 

SEYAHATİ = 

SON SENELER ZARFINDA BÜTÜN CİHANDA KA YDEDILEN 
Siy ASİ HADİSELERİN. EN MÜHİMİ OLACAKTIR ... 
8;,. Hakikat Kalmasın Al/ahım Alemde Nihan 

SerbesF ırka GazetesiMünasebetile 
Cüınhuriyet Arkadaşımızın Meraki.nı İzale Ediyoruz - .. ~ 

um urıyet 
AK -A·M Posta ile g~ 

Kuponlarıru poli 
KJ'll,İU ımıtlaka oll 
diye bdu oe,re 
~be srüoG yine n 

~ ........, -
~~erbes Cümhuriyet hrkuı 
-._'kll~uJda bir gazete ç1kar
te latiyor. Fethi Bey bizzat 
latı teteaue meşgul olamaz. Bu-
ttt· ~nıdığı, emniyet ve itimat 

tgı b" lllil ar müessesenin yardı-
~ neşretmeği düşünüyor. 
~ unu haber alan Halk fır
t~ '~ın. naşiri efkan Akşam 
td· e caı Fethi Beye müracaat 

1Yor • 
ltıtı:ı Ve gazeteyı fırka na-

gazetenin neırıni Zekeriya B. 
değil Son Posta neşriyat şir

keti deruhte etmiş olacakbr. 

Bu itibarla Zekeriya Beyi 
şahsan alakadar göstermek 

doğru değildir. 

Arisi Takımı Kaptanile Mülakat 

Fenere Karşı Nasıl Bir 
Takım Çıkarılıyor? 

Yun~n B~vekili L ____________ ....,,I o. Bugünün Meselelerinden 
Aramızda Pürüzlü 

Mesele Kalmamasını J •• J •• B v J 
istiyor... u yus ergere eri en 

Atina, 24 (H.M.) - Yunan 
Bqvekili M . Venizeloa Türk 
Toprağına ayak basmadan 
evvel , iki Memleket ara
aında pürüzlü tek . bir me
selenin bile kalmamış olma
sını istemektedir. 

Halbuki bu dakikada tica
ret ve ikamet mukaveleleri 
neticclenmif değildir. 

Maamafih Ankaradan gelen 
haberler bu iki mukavelenin 
bir gün değil, bir saat mese
lesi olduğunu bildirmektedir. 
Eğer mütemmim malümatta 
mukavelelerin parafe edil
diği bildirilecek olursa M. 
Venizelos yarın akşam hareket 
edecek, aksi halde müzakere-
nin bitmesini bekliyecektir. Bu 
da nihayet pazartesi gününe 

fkadar bir emri vaki olacakbr. Şu 
halde Başvekil pazartesi ak
şanu hareket edecek de
mektir. 

·Rus ve f talyan gazeteleri 
bu vak' ayı son seneler ıarfında 
kaydedilen siyasi hadiselein 
en mühimi addetmekte ve 
memnuniA'.etlerini izhar etmek
tedirler. 

145 lik İhtiyar 
Kahirede Zaro Ağanın 

Yaşıdı Var. 

Demiryol inşaatının 
Pahalılığı Anlaşılıyor .. 

Jülyüs Berger Alman şir
ketinin inşa etmekte olduğu 
Kiitahya Balıkesir ye Kayseri
Ulukışla şimendifer yollarında, ' 
bu işe tahsis edilmiş olan (65) 
milyon mark kifi gelmemiş, 
her iki hattan da bir kısım 

eksik kalmıştı. Ankaradan al
dığımız malumata göre bükCi
met Ankara istasyonunun in
şaatında yalnız tesviye ve 
bazı köprü ve geçit gibi hu
susatla iktifa ederek bu İfİ 

deruhte etmiş olan Foka Bro
ters Amerikan şirktine Kay
seri - Ulukışladan mütebaki ka
lan ( 50 ) kilometrelik kısmın 
inşaatını teklif etmif ve bu 
şirket Jülyüs Berger şirktinin 
fiab üzerinde (% 20) tenzilit 
yaparak bu işi kabul etmiştir. 

Bu kısmın inşaab (6) milyon 
lira miktannda bir paraya ba
lii olduğuna göre (% 20) '1en
zilit demek bir milyon ilci yüz 
bin lira demektir ki bu Ame
rikan şirketile Jülyfis Berger 
şirketinin yalnız bu kısım üze-

. l 

Mevzuubahis olan hattan 
biri bu noktanın biraz 

ilersinden başlar .. 
rindeki inşaattaki fiat farkıdır. 
Şu halde Jülyüs Bergerin bü
tün inşaatı üzerindeki fiat 
farkı nazan itibara alınırsa hu 
işte hükümetin pek çok zarar-
lara girmiş olduğunu takdir 
etmek güç birşey değildir. 

~~':'"-________ ._. ..... ------~~-A~n~ çıkarmayı teklif ediyor. 
t~i ~lllanda da Yarın gaze
"tt nıuracaat ediyor, akşam 
tiye~)~cceğini ilin ettiği (Hw
~~ l&nıındeki yevmi gazeteyi 
tder kaınana neşretmeği teklif 

Mukabele Tevcih Edenler ' Hüsnü 
Acaba 

Aydın Civarında 
S. Fırka Kazandı f:' c arıı hizmet ediyor. 

~ tthi Bey bu teklifleri tet
~ tltikten sonra Son Posta 
~tyj Y~t şirketine havale et-

& n,Ünüyor. 1 
~tl"nu haber alan Cümbu
tl)et ;efikiıniz Serbu Cümhu
dt..~~ rll'kaııın gazete.sini arka
'~dan Zekeriya Bcyiıa 
~ttiy0 deruhte ettiğini haber 
~· lialbuki Zekeriya B. 
'-· bu itle alikadar değil-
'iş ~da henüz tekartlr 

t'iiha ll'fey de yoktur. 
~t\ pYct bu gazeteyi belki 

~ır-.;1• nqriyat firketl 
....,. ~tır. Bu takdiYde de 

1( 
Uponlarımız 
l ebdi~iliyor 
V --•k• ıt geçirmeyiniz 

"-ıı. lieınen 
'-nıııa lllüracaat ediniz. 

Nerede İdiler? 

Aris takımının kaptanı spor 
muhabirimizle beraber 

Aris takımını garda bek
lemk doğru değildi. Sırf k"r
şılamak ıçın gidenler için 
doğru fakat gazetecilik Y•P-

mak niyetinde olanlar için 
o kalabalıkta atılmak mu· 
hakkakttı. 

Ben bu ihtimali dü9ündilm, 
I müsafirleri inecekleri otelde 
beklemeğe karar verdim. Tren 
saat onda gelecekti. OD iki 
olduğu halde henib: ortada 
kimseler yoktu. Biraz aonra 
trenin geciktiiini haber aldik. 

Saat on ikiyi yirmi beş 
geçede ilk otomobili kapuya 
dayandL 

Bizim mi.lımendarlan ara
yordum. Bir tanecik olsun 
yok ... 

Şoförlerle bavul zammı, 
adam zammı bir sürü mlina
kaşa bereket versin otelci 
var, ben vanm şoförleri 
aavduk. 

Kapdana sokuldum. Rumca 
biliyor. Selinik şampiyonu 

1 
yoktu Angelides imdada ye
tişti. Tercümanlık etmeğe bq
ladı. 

Takımın kaptanile aramız
da geçen muhavereyi aynen 
nr.klediyorum. Tabii sualleri 
benden, cevaplar ondan. 

(Devamı 6 mcı sayfada) 

Ellıaç Ahmet 
Kahire, 22 (Hususi) - K ı

birenin Küpra mahallesin le 
(145) yaşında Elhaç Ahu et 
aminde bir zat vardır. Bu ıh
tiyar saatçilik yapmaktadır ve 
hayatını bu suretle kazanD!&k
tadır. Şu halde Zaro ağa ile 
yqıt bir insan demektir. 

İzmir Valisi 
Değişiyor Mu? 
lzmir, 24 ( H. M.) - Dün 

akşam lzmir valisi Kazım Pa-
şanın Cebeliberekete nakledi
leceği hakkında bir şayia~çıkb. 

Ayni zamanda müddei umu
mi Hidayet Beyin de Kasta
moniye tayin edildiği söylendi, 
fakat vakit geç olduğu için 
rivayetlerin tahkikine imkin 
bulamadım. 

Aydın, 24 (H.M.)- Umurlu, Yenipazar ve Karapınar Be
lediye intihapları için verilen reyler evvelki akşam tasnif edildi 
ve neticede Serbes fırkanın çok büyük bir fark ile ekseriyet 
kazandığı görüldü. 

intihaptan Sonra .• 

- intihabı kazandık . 
Garson bir şampanya!.. 

Artık faaliyete başlıyalım : 
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Her gün 
Demokraside 
Fırkaların 
Faydaları 

M.ZEKERiYA 
Demokrasi, sınıflann ve fi

kirlerin çarpıştığı bir sistem
dir. Demokrasi, muhtelif ve 
~ütezat fikirlerin serbesçe 
İfadesine müsaade eden bir 
sistenıdir. 

Bu itibarla demokraside 
hıuhtelif fırkaların bulunması 
laruri ve lazımdır. Muhtelif 
Fırkalara imkan vermiyen sistem 
demokrasi olamaz. Fikirlerin ve 
~ınıfların çarpışamadığı yerde 
lstipdat var demektir. 

~ 
d' Muhtelif fırkaların mcvcu-

1Yeti birçok noktalardan 
faydalıdır. Bu faydalan şu au
teUe hulasa edebiliriz: 

l - Muhtelif fırkalar ha
diseleri muhtelif cephelerden 
iôrürler. Ayni mesele etrafında 
111uhtelif fikirlerin çarpışma-
811 hakikatin meydana çıkma
•ıtıa hizmet eder. Demokrei, 
fı:tlka, hallan şuurlu irade-
•ıne istinat eder. Halkın 
~uru , hadiseleri muhte-

cephelerden görebil-
~esi sayesinde tCfekkül eder. 

' ulıtelif hrkalann mevcudi
)'eti, ve meseleler etrafında 
:uhtelif noktai nazarlann or

Y• ablması halkın şuurlaş
lııasına yardım eder. 

~ 
kı 2-:- Fırka mücadeleleri hal
ı: s~yasi terbiyesinin inkişa
f a hizmet eder. Son belediye 
lltihabab etrafında yapılan 
ll:ıücadeleler bunun en canlı 
llıisalidir. 

iııt~imdiye kadar Türkiyede 
l ilıabat daima mücadelesiz 
~ u~· halk h~çbir canlılık. 
li~ ır alaka göstermezdi. 
tile k~n alakasızlığı demokra
hhı_ hır idare için manvi idam 
"'"'tnüd·· ur. 

'1a~ırka mücadeleleri hallan 
Ilı·· asını uyandınr. Onları 
lıcadeJ al B de} eye ıştınr. u müca-

)tlıe balkın siyasi terbiyesini 
trseltir. 

3 .. 
ti - Fırkalano mevcudiye-
l~k halkı daiıtıi surette mem
:tltk et b ıneseleleri üzerinde uya
<le ulundurur. bu oyanıkhk 

ınokr .. 
~dı asının en esaslı temina-
tbii~d Millet oyanık bulunduğu 
dr._ etçe demokrasi tehlikeye 
""itrııc y 

lçiıı da 2: alnız bu menfaati 
tudi ~ı olsa, fırkaların mev-
llııı {:tindeki zaruret ve lüzu-

buı etmek lazımdır. 
4 • 

d.c t -.. F ırkalann demokrasi-
l'i d: tÜyük faidelerinden bi
ltrid·' 0 ntrol vazifesini görme-

ır. 

() 
~d erııokrasi gizli işlere mü
llltın e edemez. Muh.telif fırka
tetı:ı · nıevcudiyeti aydınlığı 
'İııi ~ eden bir amildir. Kendi
b· ontrol 
~ lt k\l\t\>et Ye murakabe eden 
"dctr mevcut oldukça, ik-
ı.. ınevkr ..,~ v .. ı_. ınde bulunan fırka 
le "QQl hesa 

Çaf1ş P verecek suret-
C.fltkastnak ihtiyacıni duyar. S. 
~ilk. - ının teşekkül· .. d b • b "'"'llletiıı un en en 

llıı1.t11 kabul ettiği islihat 
en bariz bir . ali..ı!_ 

mıs wr. 

4te h lf.. 
--~id unun irindir ki d k 
ı..,. -· e 'b· ""4 , emo -
~ y0~ fırka sitemine im-
~~e~t · Demokrasi ancak 
L~ Ve muhtelif fikirl • 
t eden en 
ttı ltıe"'cud· ın~telif hrkala

ıyetile kaimdir. 

SON POSTA 
ta 

Son Postanın Resimli Makalesi İdare Edenler * 

1 - Birtakım insanlar vardır. idare ve 

emretmek için yaratılmışlardır. Bunlar dai
ma amir ve müdür olurlar. 

2 - Bu gibiler hanği cemaatin içine dü
şerlerse düşsünler, daima onların başına 
geçer, onlara yol gösterirler. 

3 - Bunlar cemiyetlerin liderleridir. 
Bunlar olma21a insanlar yürüyemez, cemi· 
yetler ilerliycmcL -

•• • • BUGUNUN 'ELGRAF BERLERI 
Motör Cinayeti 
Maznunlardan Biri 

Rusyaya Kaçh 

bir-Parasına tamaan Ber
gamalı Cemal ile iki arkadaşı 
denize açıldıktan sonra motör
de öldüren ve öldürten ve 
sonra motörü batıran Osman 
kaptan, makinist Yusuf ve 
İsmailin tahkikatları devam 
ediyor. Bu işle alakadar olmak 
üzere Rizede tutulup getirilen 
Sipahi Hüseyin cinayetten 
haberi olmadığını söylemiş, 
fakat Osman kaptanın kendi
sine yüz elli lira verdiğini 

itiraf eylemiştir. Hüseyin tev
kif edilmiştir. Canilerden Hü
seyin adlı birisi Rusyaya kaç
mışbr. 

Lüleburgaz Belediye 
Reisliği 

Lüleburgaz - Belediye ri
yasetine, Serbes cümhuriyet 
fırkasından ve Türk ocağı rei
si Rüstem bey bir rey farkla 
intihap edilmiştir. 

Samsun' da 
Yeni Belediye Devir 

Almakla Meşgul 

Samsun - Yeni intihap 
olunan belediye azaları devr 
ve teslim muamelesi ile meş
guldürler. Yeni aza, malüm 
olduğu üzere tamamen Serbes 
fırkadandır, Riyasete boşnak 

zade Ahmet, azalıklara kefeli 
zade Muhittin, mühendis Nazif 
ve Avni Beyler intihap edil
mişlerdir. 

İntihap münasebetile tevkif 
edilen koğu zade Süleyman, 
kefeli zade Muhittin Beyler 
kefaletle tahliye edilmişlerdir. 
Bu zevat, yapılan nümayişlerin 
müşevviki addedilm~lerdir. Her 
tarafta tabü bal avdet et-
miştir. Hdmit 

Tavuk Kolerası 
Lüleburgaz - Burada tavuk 

kolerası vüs'at peyda ederek 
bazı civar köylere de sirayet 
etmiştir. Pazarda tavuklar 15 
kuruşa, 60 kuruşa da hindi 
ve kazlar sabldı. Yumurta 
dert kuruştur. ----
Şehir Meclisinin Ruz-
namesinde Neler Var? 

Şehir meclisi azalarının 
davetiyeleri hazırlanmıştır. Ruz
namede şu maddeler vardır: 

1 - Riyaset divanı intibabi 
2 - Encümenler intihabı 
3 - Mülga Şehremaneti ve 

idarei hususiyenin 9'l9 besaba
bnın tetkiki 

4 - Beş aylık bütçenin 
tetkik ve tasdiki 

ilk 

a 
Madde 
tinden 

• 

Değişiklik Mi? 

·ıerimiz 

..... 
Fevzi Paşa 

i k tıs at işlerinde Büyük Erkanı Harbiye 
Tebeddül Mü Olacak? Reisi Samsunda 

Ankara 24 (Hususi)- İkhsat 
vekili Mustafa Şeref Bey müs- ,. 

,. 
teşarlıklarla, müdürü umumi- , 

Samsun, 23 (Hususi)- Bü
yük Erkanı Harbiye Reisi Mn
şir Fevzi Paşa beraberinde 
Ordu müfettişi İzzettin, kol 

ordu kumandanı Sedat Paşa
larla beraber Samsuna gelmit 

liklerdeki işleri tetkik etmiş ve 1 
müsteşarlıklarla miidürü umu

miliklerde esaslı tebeddülat 
ve Vali Kazım Paşa ile muh

~ telif zevat tarafından kartı· 
lanmıştır. Fevzi P~a Gazi 
konacağına misafir edilmiştir. 

icrasına karar vermiştir. 

T ebeddülit listesi 

vekile den çıkmış, 

heyeti 

iradei 

1 

Aile Faciası 
Mahnazel Civanler Baba-
lannıHalalthamEdiyorlar 

lımir - İtalyan tebaasın
dan M. Civani isminde bir ba-
banın iki kızının da bikrini izale 
ettiği yazıldı. Bu bedbahb 

itham edenler bizzat kızlan 
idi babaları da bu felaketin 

İzmir Osmanlı bankası memur

lar müdürü tarafından yapıl
dığını söylüyor. 

- Kızım Anjel beni mah

vebnek istiyor, diyordu. An
jel İ!e karnındaki çocuğun 

babasından ve btanbulda, vazı 
hamil ettiğini° iddia ediyordu. 

Muhakeme için bu kızlar, 

Gülcemal vapurile buraya gel

mişlerdir, kızlar babalannı it

ham etmekte berdevamdırlar. 

Anjelin çocuğu yanındadır. 

Babası ise İatanbulda im.it, 
hasta bulunuyormuı. 

Serbes Fırka 
lzmirde Faaliyetini 

Arttırıyor 

İzmir, ( H. M.) - Serbes 
~======~-T"~:;~:;;::;;;;:;::~~~;;:==::::;.;;;=:==~1 1 fırka taraftarları intihabatın 

Kadri milliyeye arzedilmiştir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

"Temiz iş altı ayda çı
kar,, diye bir mesel var• 
dır. Dünyanın b~döndü
rucu bir süratle ilerle
diği şu zamanda işlerin 
altı ay değil, altı gün bi
le beklemiye tahammülü 
olmadığını söylemek, el
bette ki büyük bir iddia 
sayılamaz. Fakat dinliye
cck beri gelsin • 

Bundan bir , hayli za
man evvel, yani 12 nisan· 
da Muğla Maarif idaresi 
mahalli maarif bütçesini 

hazırJıamıf ve bir suretini 
hulasaten telgrafla, aıhnı 
da mufassal surette po ... 
ta ile vekilete gönde,., 
miştir. Fakat aradan ay· 
lar geçmiş , hiç birşey 

çıkmamıştır. idare, veki· 
let nezdinde teşebbllı 
yapmıı, "tetkik olunuyor n 

cevabım almıştır. Bu ara
da gelip giden muallim 
harcırahları, mektep mas· 

raflan da şunun, bunun 
yardımile temin edilegel
miştir. 

Fakat vaziyetin uzun 
müddet beklemiye taham
mülü olmadığından Muğla 
maarif idaresi tekrar, alet
tekrar Vekalete müracaat 
ebnit, bütçenin biran ev
vel gönderilmesini iatemif 
ve her def asında " tetkik 
olunuyor, tasdike gitti. " 
cevaplarını almışbr. Likin 
son defa yapılan mtlra
caata ise ş6yle bir cevap 
gelmiştir: 

" 930 masraf bütçeniz 
henilz gönderilmemiştir , 
bekliyoruz." 

Muğla maarifi masraf 
bütçesini 12 nisanda gön-

derdiğini iddia ediyor. 
Maarif V ekileti gelmedi 
diyor. 

Biz kendi nefsimize bu 
garibeye inanmak isteme
dik, amma sen, 

imr inan, ister inanma/ 

neticesinden sonra daha esaslı 

bir surette çalışmağa başla

mışlardır. Fırkanın merkez 

ccağı, nahiye ve maballlt 
ocakları teşkilatına devam et
mektedir. 

Değirmendağı nahiye oca
ğının küşat resmi, viliyc 
ocağı reisi ve iJ:alannın iştira
kile parlak bir surette yapıl
mı§br. Merasim esnasında halk 

arasından 70 yaşlannda bir 
kadın gelerek: 

- iki oğlum vardı, istikliJ 

harbinde şehit oldular. Oğul
lanm memleket uğrunda kur
ban gitti. Siz de memleketin 

terakkisi yolunda çalışın yav
nılanm. 

Diyerek dua etmiş ve bazı
. runu ağlabnışbr. 

Ad. 

Yeşil Tulumba Serbes 
Fırka Ocağı 

Serbes Cümhuriyet fırka.sı
mn Fener nahiye:sne merbut 
Yeşil Tulumba ocağı bugün 
saat on dörtte açılacaktır. 

Küfür Ettiği için 

Eminönünden geçmekte olan 
hamal Rıza ağa kendisine 
küfür ettiği için arabacı Meh-1....-------------------------- met ağayı yaralamıştır. 

H 
Sayfa S 

Sözün Kısası 

Yusuf Ziya 
Mücadelesi 

•• 
Köprülü zade Fuat Beyi 

takdime hacet yok; fakat Yu
suf Ziya Beyi size habrlatmak 
mecburiyetindeyim. Evveli bu . 
zah öteki Yusuf Ziyalardan 
ayırınız. Darülfünun müderris
lerinden ve dahiyane bir na
zariye sahibi olan bu Yusuf 
Ziya Bey, Yunan medeniye
tinin Türk medeniyetinden 
tesir alarak doğduğu ve inki
şaf ettiği iddiasını ilk ortaya 
atan adamdır ki, bu yüzden 
Mehmet Fuat beyle aralannda 
uzun boylu bir de münakaşa 
olmuştu. 

O gün, bugUn, garip ilmi 
iddiasım bir daha tekrar etmi
yen Yusuf Ziya bey, geçen
lerde yeni bir iddia ile ortaya 
çıkb; dahiyane tarihi nazariye-
sine mükafaten olacak, Darül· 
fünun emini olmıya kalktı. 

Darülfünunun halis ilmi mu
hitlerinde, birinci iddia gibi, 
ikincisi de hayretle karşılandı; 
fakat bu hayret, çabucak öf• 
keye, nihayet şiddetli bir isyan 
hissine yer verdi. Yusuf Ziya 
B., Darülfünun har:icinde, iste
diği, dilediği nazariyeyi ortaya 
atabilir, (Adem)babamızın Türk 
olduğunu, Mısır firavunlarının 
kanında Türk küreyveleri bu
lunduğunu, Sfenksin bir Tlirk 
miman tarafından imal edildi
ğini söyliyebilir; fakat, Darül
fünunun ilmi şahsiyetini temsil 
meselesinde bu zatın kendini 
eminliğe namzet göstermesine, 
hele, bir de şu kadar rey 
alabilmesine, ne dersiniz? 

Bu büynk ilim, Darülfünun 
emini olursa, yeni mevkiinden 
alacağı cesaretle, Herodottan 
Ahmet Refik beye kadar, top
rağın albnda ve üstünde bu
lunan mllverrihlerin bnttın e
serlerini denize döktürccektir. 

Darülffinuna siyaset girerse 
ilim dışan çıkar. DarUlfünunun 
bir kısım müderrisleri bu ha
kikati anladılar ama, çok geç: 
Dün Talebe Birliğinin Halk 
fırkasile yapbğı kavgaya ehem
miyet vermemişlerdi, bugün 
o kayıtsızlığın cezasını çeki
yorlar. 

İskemle ile Yaraladılar 
Büyükada iskele ıazinosu 

sahibi Bürhan Bey ve garsonu 
Koço iskele çımacısı Tevfik 
ağayı kavga neticesi iskemle 
ile başından yaralamışlar. Ca 
rihler yakalanmıılardır. 

Kaçak Sigaralar •• 
Kumkapı Nişancasında oturan 

lbrahim Efendinin evinde (70) 
paket kaçak köylü sigarası 

yakalanmıştır. 

( 190) Lira Çalındı 
Taşçılar caddesinde gaz 

tüccarı kara Eftim oğlu Petro 
efen dinin yazıhanesine hırsız 
girmiş, 190 lira çalmıştı. ----Maarif Cemiyeti 

Piyankosu 
Tfirk Maarif Cemiyeti, yük

sek gayesini tahakkuk ettir
mek maksadile bir eşya pi
yankosu tertip etmiştir. Ke
şide, bu kanunusaninin ilk 
günü yapılacaktır. Biletler sa
tışa çı!{mıştır. Hem Türk 
irfanının yükselmesi, hem de 
güzel bazı eşyaya iahip ol
mak için bu biletlerden teda
rik ediniz. 
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KiRAALRDB ôiiL . VARİDATI ~!100 BE_Ş 
Prenses Civana MJL YONA N·ASJL YUKSELD J? 
ile Menfeat Ev
lenmesi Yapmış 

11 YAS B T D 0 N YA il 

ıomınYADI 
Son Ziraat Kon"' 
gresi CanlannıtJ 

Bulgar kıralı Boris, nihayd 
ltalyaJ kıralımn kızı prenses Ci
yovana ile nişan!andı. Kaç se
nedenberi söylenen, olması is
tenen bu izdivaca ecnebi mat-
buabnın ne ~özle baktıklarım 
bilmek) faydadan hali değildir. 

Avrupada taçlı başların ev
lenmelerinin memleketJerinin 
ıiyasetine tevafuk etmesi la
zımdır. Kıral Borisin yaşı otın; 
altıyı geçtiği halde hili evle-
nememesi, izdivacHe Bulgar 
8İyaıetine bir men'a 1t temin 
etmek mülahazası ı1e idi ki 
nihayet bu arzusuna muvaffak 
oldu ve Bulgaristana A vrupada 
aiyasi bir istinat noktası buldu. 

Çünkü Sırplar, harbi umu
miden sonra Hırvat, Sloven 
memleketleri ile Bosna ve 
Herseki, Karadağı, Maki
donyanın bOyftk bir kısmı 
ile Macariıtanın cenup kıs
mını alarak Avrupada adeta 
orta halli ve habrı sayılır 
bir devlet kurdular ve mem
leketlerinin adına da Yugos
llvya dediler ki cenubi İalav 
memleketi demektir. 

İnhisar 
Fazla 
bili eri 

İdaresi 
Otomo -
Satıyor 

Tütün inhisarı mlldllrü Beh-
çct B. namuslu ve temiz bir 
adamdır, derler. Bunda dost 
ve düşman herkes müttefiktir. 
Binaenaleyh inhisar idaresinin 
fenalıklarını sayarken kubmız 
şahsa hiicum etmek değildir. 

Fakat gene tunda da her
k ' S mftttefiktir ki, Behçet 
B. bir askerdir. Ttıttln itinden 
anlamaz. inhisar idaresi 04l1D 

İfİ deiildir. Netekim ha ida
reyi bürokratik bir daire hali
ne getirmiştir. Devletin umumi 
-1aridatının dörtte blriDi tembı 
eden bu müessesenin bllflDda 
eb!ini görmeyi istemek bir 
memleket borcudur. 

Bize haber verdiler ki Beh
çet bey fimdiye kadar lnlıilar 
idaresinde 31 ay bulunmuştur. 
Bu müddet zarfında maaş, har
cırah, Ye aaire namile 66 bin 
lira almııbr . Seyfi bey 
ise ttıtün inhiaannda M ay . SırpJ ricali aiyaseti memle

kete bu ismi vermekle yeni 
nesle yeni biıl mefkftre bll'8-
kıyorlar demekti. İleride 
Bulgaristanı ve biltiln Balkan 
yarım adasını zaptederek es
lddenberi Rusyanın terviç 

bulunmuştur. Bu mftddet zar- KögliJ N ~~ bögle çalııır, sonra 6h de otomobil sefası 
fında i«areden maq, hucarah ıaparalt. lf prd/Jk derb. 

ettiği Panislivizm cereyanını 
ihya etmek istiyorlar, bu su
retle bir cenup İslav iınpera
torluğu teıkili emelini besli
yorlar. 

Bulgar diplomatları iae bu 
emeli çok iyi anladıklarından 
Sırpların bu gayesine ma
ni olmak ıçın bilhassa 
Sırp kükômetinin he.şına bir-
çok engel çıkarmakta ve 
hele Makidonyalılara Sırp 
boyunduruğundan kurtulabil-
meleri için mümkün olan her 
yardımı göstermektedirler. 

Yugosllvyalıların iatikb2 le 
ait olan bu emellerinden Ar
navutlarla İtalyanlar kuşku
lanmaktadırlar. Arnavutluğun 
ltalya ile sıkı bir surette an
laşması ve bir nevi İtalya hi· 
mayesini kabul etmesi işte bu 
kuşkulanmanın neticesidir. Bul
gar kıralmın bu evlenmesinde 
ayni endişenin izlerini seze
biliriz. 

Diğer taraftan Fransa 'mat· 
buatı bu izdivaca soğuk gözle 
baktığı halde İngiliz matbuatı 
kıral Borisin mezayaıile dolu
.tur, bu evlenmeyi alklfla
maktadır. Temenni edelim ki 
bu tabii yakınlaşmalar, ilerde 
fena neticeler doğurmasın. 

A. T. 

MÜSABAKALI 
Zabıta Hikayelerine 

YARIN BASLIYORUZ 

T ~ saire namile 31 bin lh'a 
almıştır. 

Behçet Bflyi~ namusundan 
ıtiphemiı olmadığı için bu ri
vayeti tahkik etmek here 
bizzat kendisine müracaat ettik. 
lnlıiaar müdttrü bize fU izahatı 
verdi: 

- " Rakamlar m3baliğa
lıdır. Maaş, tahsisat ve harcı
rahlar bl\tçe ile muayyendir. 
Seyfi Bey inhisar idaresin
de bulunduğu ilk teneler 400 
lira maq alırdı. Bu maq SOBI'& 

600 liraya çıkarıldı. Bir mtıddet 
meclisi ,idareden de IOO Ura 
alıyordu. Sonra bu tahaiaat 
IAtyedildi, maaşa 100 11rar 
ıuunmedildi, bu aurede S.,fi 

Halil Paşa 
Şerefine Çay 

Ônl\müzdeki sah ,wın için 
Glbel San' atlar Birliği reaim 
şubesi, ressamlarımım en kı

demlisi olan Halil Pqa ıere· 
fine 6ğleden sonra bir 9RY 
ziyafeti tertip etmiftir. 

Güzel San'atlar 
Müsameresi 

Güzel San' atlar Birliği ya· 
kında ml\samerelerine baılıya
caktır. Edebiyat Ye tiyatro 
şubeleri bu huaustakl hazırlık
larını bitirmişlerdir. 

Musiki Şubesi lslah 
Edilecek 

Güıel San' atlar birliji musiki 
tubesi idare heyeti, hirlij'e 

Bir müddet evvel mösabakalı zabıta devam etmediklerinden dolayı 
hlklyelerl dercetmfttilc. Bu ltlk.lyel•- fubenin yeniden tenelk ft ib
de, faili meçhul ılrkatler Ye clnayot-
ler Yardı. Karllerlmis, ortadaki delil- yaaı için memleketin tamnmq 
lerden ve emarelwdm failleri ketfet- muaiki san'atk&rlanıadan bir 
m1tler, ruetemln ;ndlrmltler, muvaf-
fak olanlar vuuula kur'a çUerek ba- kısmını davet etmiftirı fubenin 
Si karlJerfnalM hedlyelM" nrnıfttik. venideD ihy&ll müzakere edi-

Büy0k bir allka uyandw- bu hlkl- ' 
yelerimlze, btrkaç fll.a lçiade yeıılden lecektir. 
bqlıy•c•t·z ve ıaıtıannı u1n ede- San'at Mecmuası 
cetlz. Geçen defa yaptıiımı2 tecrit-
benln deralerlnden de lıtılade ecl.ek G"-el San'atlar bı'..U,\.;, ,... 
bu ıefor, daha cazip, dalla merakb ~ •ua• ı-
btr ıeri yapacajımırı da hatırlatms. kında bfttön tubelerin iftirak:ile 

Mihıabakfllarımmn f*rl:ları \ bir 1a'nat meemuuı wuııarine 
7 nci 1a amıadadır. __,,.. .... _____________ _. ...... "Nl'IDİftİr. 

İzmir Kupa Turnuvasını 
Altay Takımı, Büyük 
Bir Farkla Kazandı .. 

/•mir turnuvası111 
lı:mir - Mıntaka merkez 

heyeti tarafından konulan 
kupa için yapılmakta olan 
turnuya maçlarının finalini bu 
hafta Altay - Göztepe takım
ları, keaif bir seyirci huzurun
da yapblar. Maç baştan bap 
heyecan içersinde devam et• 
miş ft taraftarlarının müte
madi tefvik sesleri ve tezahil-
ratı arasında seyredilmiştli. 

Maçın henüz ilk dakikasın
da Göstepeııin ilk golt\ yap-
ması aeyircilerde her ne kadar 
Gödepe lehiııe bir cereyan 
uyandarmıı iae de dewe orta
larına doğru ve on dakika 
zarfında Altaym iiç gol yap
ması ~u kanaati aaramıfb. 

Bu &U'alarda Göztope, oyu
nun mukadderabm değittire
bilecek iki llç fırsab da kaçı
nnca netice anlaşılır gibi 
olmuştu. Birinci devre (1-3) 
Altayın galebeaile bitti. 

ikinci devrede Altay daha 
iyi idi. Karşı tarafın oyunu 
arblı bozulmUfhı. Mftdafileri 

l 

lca•tı11Gn Altay •• 
Altayın muhacimlerini tutama
mıya ve kolaylıkla kale önü
ae gelmelerine mani olama
mıya bqlamışb . 

Bu auretle Altaylılar dör
düncü ıolünü de yapmıya mu
vaffak oldular. Vaziyet Gözte-
pe için çok vahim bir şekil 
alıyordu. Kendilerini sıktılar 
ve ikinci golü çıkardılar. Fa
kat oyuna her ıutetle hakim 
yaziyetinde olan Altay, az son· 
ra beşinci ve altıocı gollerini 
de yaptı. Oyunu ( ı -6 ) gibi 
btıytık bir farkla bitirdi, 
kupayı kazandı. Altay bugün 
tenenin en iyi oyunlaıwndan 
birisini oynadı. 

Sakarya ve K. S. K. gibi 
en kuvvetli takımları tasfiyeye 
uğratmıya muvaffak olarak 
büyilk bir itimadı nefis ile sa
baya çıkan ve daha ilk daki .. 
kada yapbğı golle de büyük 
bir avantaj elde eden Gözte
penin bu mağlubiyetinde, Al
tayın oyunundan ziyade itima
dı nefsin tesiri vardır. Gözte-

Fakat Bu Kararı Adımı İmiş.• 
ı k a z 1 m 1 z d a n Beynelmilel ziraat konferaD"' 

ıı, Bükreşte, ticaret akadeıııi"' 

S 0 ll r a V er d i. ıinde açıldı. Romanya ziraat 
Yekili M. Mazdaril, klişat rer 

Boy vazifesinin sonuna kadar 
500 lira maaş aldı, 

Ben de (500) lira maaş 
alıyorum. Bunun haricinde 
kalan (M) bin lira mübaliğa
lıdır. Filhakika benim seya
hat ve harcirab masraflarım 
fula olmuştur. Selefimle bu 
noktada aramızdaki fark (4000) 
liradan ibarettir. Bu parayı 
Anadolu seyahatlerimde aldım. 
Bu aayede de ( 17) milyon lira
bk varidat (25) milyona çıktı,, 
Behçet Beyin artbğını ı6ylediği 

ftridat onun bu seyahatleri neti
cem defildir.Behçet B. geldikten 
~a agara Hatlarına '6 14,8 
aaı yapılmııtır. Varidatın 
fadahtı buradan hud ol
DNttur. 

Otomobilleri Sabnız 
İnhisar mftdOrilniin emri 

.&bnda dart otomobil vardır. 
Behçet Beye bu otomobillerin 
niçin mulıafua edildiğini sor
duk. Behçet Bey ıu ceYabı 
Ter-di. 

- İdarenin dört otomobili 
Yardır. Bunlardan ikisi hizmet 
otomobilidir. Biri Borsa komi-
1erliğinin emrine Yerilmiştir. 
Dördnncliıü de Toptaşı depo-
111 emrin~ Yerilmiftir. 

O aralık içeri pen ikinci 
taf:>e mlidürllne: 

- Allahqkıaa ıu otomo
billeri ıatbraaız da kurtulalım, 
dediler. 

Behçet bey otomobillerin 
aablmuı lüzumunu ancak bi .. 
mm inhisar itlerini tetkike baş
lamamw mtlteakip hiasedebil
mifler. O vakte kadar bunun 
bir iıllV olduğunu ulama-
llllflarchr. 

Taksim - T onel 
Tranvayı 

minde, bir nutuk irat etti ff 

alikadar memleketlerin uiçİll 
toplandığını anlattı, buna se
bep olan buhranı izah etti. 

Bükreşte bulunan Frans1' 
ticaret nazırı M. Flanden, Jd 
timdi Ankarada bulunuyorı 
Bükreı gazetelerine orada te
aadUfen bulunduğunu söyle
miştir. 

Ziraat kongresi hakkınd• 
umumi kanaat fU merkezde"' 
dir: Bu konferans Atinad• 
toplanan kongreden daha iyİı 
daha müsbest neticeler vere-
cektir. ÇOnkii Atina koııfe 
ransı daha ziyade sıyasi bİJ 
mahiyette idi. Bilhassa İtalY' 
bu teıebbilsil müsait bir tatı' 
da karşılamıştır. 

Bir İtalya gazet.esi diyOI 
kiı Balkan devletlerinin 11• 
Şark hüldimetlerinin iktısadi 
canlanması, onlan şu veya bO 
httkömetlerin tesirinden kur' 
taracaktır. Onların iktısadi 
mahsullerine ltalyada daha bi'ı
yOk bir mahreç teJJliJl 
edilecektir ki buda ltalyaııııı 
çok İf İne gelir. 

Almanyada Meclis 
Kavgaları 

3 Kanunuevvelde, AJıoall 
millet meclisi yeniden toplaPI" 
cak'br. Bu celsede, parlaınent0 

mOnakaıalarının son dere'' 
fiddet kesbedeceği söylenJJle~ 
tedir. 

Eğer orta fırkaların rızasıoJ 
istihsal edebilecek bazı kat~ 
lar vermezse, Alman başV'e~ 
linin mevkiini güç mubafa# 
edebileceği söyleniyor. 

Germincikte .. 
Ahali intihaptan 

BeyoiJundaki Lıtiklil caddesi ş i k a y e t Et t j 
dardır. Bu caddedeki tramvay Aydın _ Mevkuf arkad~ 
hatb yolu bnsbiittın darlaştır- . '-ııf 
maktadır. Bu batbn Tepebaşı- larımla beraber ben de tBJ~ttİ· 
Tarlabaşı caddesine nakledil- olundum.Aydın intihabatı b~, 
mesi için belediye riyaseti nez- (Neticeyi evvelce yazlJllŞ $ 
dinde bazı tetebbüsler yapıl- Germenciğe ait intihabat g.P' 

mışbr. fırka lehine olduğu halde sbe* 
pe, mağlup olmaktan korktuğu- dık kırılmış, fazla olan Set"' 
zaman Altay karşısında bu de- reyler yerine Halk fır~~~
receye düşmemiştir. ait reyler konulmuş, denilfl'.I ,ı>' 

Muhakkak ki Altay bu maça tedir. Halk tesirle istida \,iJ' 
layık olduğu ehemmiyeti ver- zim ederek müsebbipJet• 
mişti. Kur'a ve tali neticesi tecziyesini istemiştir. ,ı 
olarak kümenin en zayıf takımı v1o55 

j Dok tor Etem / _ 
addedilen yalnız Altınorduyu --~ .,., ~ 
yenmekle finale kalan Altay 
takımı bugün yenilseydi esasen 
ursılmış olan mevkiini bütün 
bütün düşürecekti. 

Kulüplerin Vaziyeti 
Evelki mektubumda bildir

diğim spor kongresinin neti
cesi el'an ayni vaziyeti muha-
faza etmektedir. hmir kulüp
lerini ikiye ayıran bu ıayanı 
teessftf halin bir benzerinin de 
latanbulda ft ayni günde ol
ması burada garabetle ve 
esefle karşılanmıştır. Gerçi bu 
vaziyetleri ihdas eden sebepler 
ayrı ayrı iae de eaas itibarile 
çok pyanı dikkat ve tetkiktir . 

M. Ali 

Yorulmaksızın 
Para Kazanm~k? 
istemez misinzz. ıııı1'' 
. • . . "d kePı s~ i"ıı 

Evınhe veya ışınııı:e gı eT ö iitiit' ı-
la gu:erken veya biri.sile i r ıı-1,Jı 

nd• her hanfl bir vaka karşı"• 

lir5hıiz... .,,1'~ 
Hr-vadiıı nedir biliyorsaıuı ~....& ,,_, 

derhal rısttblUrafnls. Bir z:.: . ~ 4 
btil, bir lrm birer ha•• ,orsıi .JO'. 
gcWljints \•ııkaı.rJan e.ıt.,.l a.ltl ol d,,J 
&et~ ~..h ı.tedfkls b•"''41' 
d.t.al telefea.uınsu !~ ~ ~ .. ,.
,.-... ... haber ,,_..._, tıfillll' .. 
rulwlıd .. btnla ... veırd ,.....--

... ~ ,,_. bill'ı,, jlJ5 -
m'lklfabD& verme7l .adfıe ~ 

t..-D 11amartm11ırı .. 
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BAREM DIBLf ZLBBINDI I ~:J.:::~:.:1 

BiR KADINLA BİR ERKE~IN BiRLEŞECEKLERi ODADA BENiM NE - Tqekkür ederim. Gör-

IŞfM v ARDI ? .. DOŞONDOM ÇIKMAK İSTEDiM, FAKAT ... KALDIM~ dliğQmüz istikbal kalabalık-
Ahk alık sordum: Üç küçük kljıl da,.. dfllii bl l tan çok miltebassis olduk.. . 

. - Anlamadım Ef. Hz. , be- çiziktirdi... parçasına un. ,.. '1'19 11
' ı . - Yolda sıkıntı çektiniz-

ni yumruklıyan hangi baki- mı, yorgunmusunuz? 
kattir? - Hayır ıeyahat rahat 

- yetmiş VJacıında iken genç geçti denebilir. 
bir kıza gönül ~mek, hakika- - Y annki oyun için ne 
tin yumruğuna yanak uzat• dlifllnüyorsunuz? 
maktır. Çünkü böyle bir aşkın - Tanıdığımız takım nasıl 
sonu hüsrandır. İnsanlar sevm~ ne bileyim! yann göreceğiz. 
li, mütemadiyen sevmeli, ölür

. ken bile sevmeli, fakat ıstırap 
· veren aşkı gençlere bırakmalL 

O sırada, deminkinden baha 
zarif bir hizmetçi, billur kase 
içinde mümcssek macun ge
tirdi, iptida bana ve sonra 
mollaya sundu. Nanılsa gözüm 
kaydı da gördüm. Molla Hz., 
macunu çanaktan değil sanki 

· hizmetçinin gözlerinden alı- · 
yordu. 

Hekiıro}lu, gene gülüm
sedi: 

-İyi görinüşsün, iyi sezmiş
sin! - dedi - molla Haşmetin hu
yu kötüdür. Kadılığa gittiği 
vilayetlerden de hep bu huyu 
yüzünden sinirli beygire 
bindirilip kovuluyor. Sonra? 

Sonra, biraz dtışündü: 
Size acıdım komşu! - dedi -
çıkmaz sokağa girmi~siniz. Fa
kat evime gelip benden medet 
dilendiniz. Eli boş dönmenizi 
istemem. Size üç muska yaza
cağım. 

Birini boynunuza, birini oda
nıza asacaksınız. ÜçüncüsUntı 
kızın yattığı odanın eşiğine gö
meceksiııi.ı. Bu muskalann tesi
ri mücerreptir. Ya üç, ya yedi, 
yahut kırk gUn sonra matlup 
hasıl olur; kız, behemehaal, size 
taqşuk eder. Ancak bir ıart 
var: Azami kırk gün beklene
cek ya?.. İşte bu kırk gfuı 
içinde kızın yüzünil gönniye
ceksiniz. sesini işitmiyeceksiniz. 
Aksi takdirde muskaların 

tesiri zail c ur: , 
Bili ihtiyar: ''Eyvah" diye 

bağırmışım. Molla Haşmet, bu 
feryadım üzerine gözlerini açb: 

- Nasıl, babalık? -dedi- yet
mişinden sonra piliç gibi kız

lara sevdalanmak, onlardan da 
ıevda beklemek kolay mı? 
Allah bile kendi kanununa 
muhalif olan bu müşkül işi_ 
kırk gfinden evvel beceremei! 

Gökten ne yağar da yer ka
bul etmez? Ben de ister iste
mez tahammül edecektim. Da
vulla, zuma ile kırk gün, kırk 
gece düğün yapıp murada er
mek yerine kırk gün yutkuna 
yutkuna sabretmek lizımgeli
yordu. Yüreğim yana yana 
gözlerim sulana sulana " Peki!" 
dedim. Haşmet molla, çekme
ceden diviti aldı, güzel bir 
kalemtıraşla yeni bir kalem 
yonttu, üç küçük kiğıt parça
ıına -düşüne düşiine- bir şey
ler çiziktirdi. Sonra, el çırparak 
hizmetçi çağırdı. 

Bu sefer evvelkilerinden da
ha zarif ve daha latif 
bir uşak gelmişti. O me-
yus halde şu uşak bolluğu 
gözümden kaçmıyordu. Alb 
ay bir vil.ayette kadılık edip 
altı sene açıkta yaşayan mol
lanın bu debdebesi tuhafıma 
gidiyordu. Gittiği yerlerden 
yükünü tutup ta mı geliyordu, 
afsunla sikke mi buluyordu? 
Her halde mutantan yaşıyordu. 

Molla haşmet, o evde 
gördüğüm uşakların dördüncü-

sü olan alımlı ve çalımlı gen- ı ederdi, selAmlıkta yeri yoktu. 
ce emir verdi : Namahrem ise koca bir molla, 

- İğne, iplik, biraz da 'mc- onu nasıl odasına kabul edi-
şin getir. yordu. Bir acuze dahi olsa 

Molla Hazretlerinin, yazmış böyle bir iş, namünasipti. 
oldukları muskaları bizzat kılı- Maslahatın tuhaf ciheti, be
fa koymak istedikleri anlaşılı- nim de orada bulunmaklığımdı. 
yordu. Ben, zahmet etmemele- Haydi uşaklar, Ef. lerine bu 
rini rica etmeyi tasarlarken şek~!de de hizmet ediyorlar, 
beşinci bir uşak içeri girdi : . diyelim. Bir kadınla bir erke-

- Efendim t - dedi - Fıt- ğin birleşecekleri oda da be
nat Hanım geliyor. Sokağın nim ne işim vardı. 
başındadır, kande ise kapıya Hekimoğlu, en geniş bir 
vanr. tebessümle şetaretini müjde

Mollanın bir " Ya !.. " deyip 
yerinden fırlaması vardı, kim 
görıe şaşardı. Sanki gelen ka
dın değil de zamanın şeyhül
islamı idi, yahut hünkar idi. 
O kadar telaş ediyordu. Beni 
de, yudığı muskalan da unut
muıtu. Gülünç bir istical içinde 
dolaptan cüppe, biniş, kavuk 
ve pabuç çıkarıp gimiye uğ· 
raşıyordu. 

Ben de, derdimi unutup hey
betli mollamn çocukça çırpm
tmasına bakıyordum. Bir ta
raftan da Fıtnat hanımın kim 
olduğunu düşünüyordum. Mol
lanın mahremlerinden ise ·onun 
harem dairesine gitmesi icap 

ledi: 
- Hikaye tathlaşıyor. Haş

metle Fıtnatm birleşmesi te
maşaya değer. inşallah savuşup 
gitmedin ya? 

- Gitmedim değil, devletli, 
gidemedim. Çünkii molla Haş
met bırakmadı. Benim ayağa 
kalktığımı görünce, gülümsedi: 
"Oturun, Fıtnat hanımı görün. 
O da ehli dildir, bizdendir. 
Belki size benden daha fazla 
faydalı çıkar,. dedi. Zaten çık
mıya da vakit kalmamıştı. 

Fıtnat hanım dedikleri, ehli 
dil dedikleri, bana faydası do
kunur dedikleri kadın içeri 
girmişti. 

(Arkası var) 

---~--~--------··· ... --------------~ 
Vur Abalı .Zihniyetini 
Hala Bırakamadık 

Lokantacılar Yüklerini 
Müşteriye yükletiyorlar 

Lokantacılar cemiyeti Bo- ı müşteridir. Binaenaleyh mü~
monti fabrikasından fiyatJarm teriden abnması lazım gelir, 
indirilemiyeceği ve mutavassıt- Bütün Türkiyenin istihlak ver
lann ortadan kaldmlamıyacağı gisi 800 bin liradır. Biz bu 
hakkında kat'i cevap almışbr. verginin kaldınlmasını istiyo
Bonun için evvelce aynlan ruz, ~ksi tak~rde b8!~a bir 
heyetlerini Ankaraya iöndere- ıuretı hal teklif edecegız. 

ki d. Müskirat inhisar idaresine 
ce er ır. . I 

Bu ayni zamanda hususi mür~a9at ettikl~t d.ud eftninl ~ 
. .hl k . . . k ld nl ve "~ mamu • e er ennı 
ısti l vergııırun a ı ması ald k T tk•k t 

kk d h .k di d ı . e ı a yapıyoruz. 
ha ın a li ümet nez n e Geçen sene bütün Türkiyede 
tcşebbüsatta boluna~ardır. 8,5 milyon kilo müskirat sarfc
Heyet azasından Hilseym Bey dilmiştir. Hilki\met istihlik 
diyor ki : Hususi istihlAk ver- vergisinin tahsilinde ısrar edene 
gisi çok ağırdır, tahammnl- bunu müskirat resimlerine cOzi 
fersadır. latihlak vergisi lokan- bir miktar zam etmek snretile 
tacı ve birahanecilerden mak- tahsilini isiiyeceğiz. 
tuan alınıyor. (8,5) :milyon kiloluk müski-

Hükiımet müşteriden istih- rat vasati bir hesaple 40 
lak vergisi namile bir ıey ta- milyon şişeye tkonur. Beher 
lep etmemizi menetmiştir. Bi- şişeden 2 kurut fazla ~ suretile 
· d. · · maktu vergı· bu vergi fazlasile tahsil edilir. 
zım ver ıgımız V · · ki l h f rt 
ı·ıe (ı.otihlik) kelimesinin zahiri b e şışe ıç . a an er e 

.. . . u az parayı seve seve 
mefhumu arasında bile bır verir. Ve hiç dokunmaz. 
mübayanet vardır. Yemeği Son Posta: Öyleya, vur a-
içmeğe istihlak eden biz değil balı müşteriye: 

- Sizin takım formundamı? .. 
- Tam formunda, çok ça

lışmış olarak geldik. 
- İçinizde enternasyonal 

kaç tane var? 
- Beş tanemiz milli maç

larda oynadık isimlerini sa
yayım. 

Ben, küçük kardeşim, Eko
nomo) (Katrancı) Angelikis. 

- Kaç kişi geldiniz? 
- Biz futbolcular on beş 

kişi, Patris, Makedonya, Fos, 
Tahidiromos, Makedonika ga
zetelerinin muhabirleri birde 
kırk beş kişilik seyirci kafilesi. 

- Karşılaşağınız takımları
mız hakkmda biraz maluma
tınız bile yokmu? 

- Malumatım gazetelerden 
alınmıştır. Buna göre Fener
bahçe teknik oynıyor, Galata
sarayda atletik .ve gayretli .. 

- Tekrar-' sorayım. Yarınki 
( bugünkü ) maç ne olacak, 
küçük bir fikriniz yokmu? 

- Behemehal bir fikir 
lazımsa, hiç bir sporcu yenil
mek üzere maç yapmaz. Bizde 
çok hazırız diyoruz, şu halde 
yenmek için lizımgelen şeyleri 
yapacağız. 

- F enerbahçeye çıkaraca

ğınız takımı tesbit edermisiniz? 
- Hay hay sayayım kayde

diniz. Yalnız dört ihtiyat var 
belki onları bu gece bazılarile 
değiştirme lazımgelir. Fakat 
esas itibarile hatlan ıu suretle 
tertip ettim: 

Katranco l*J 
Ekonomo ["] Ditopulo 

Vfkelides.K.[9] Vikclldes (*] Kaçaunla 
Arllryadis Kalinekla Kiço Boıdano 

Anıe1okta M 
Takım şimdiki halde böyle

dir. Şu oyunculardan mada 
Kumli, Kocarpulo, Y orgiyades, 
Anopulos isminde dört ihtiya 
tımız var. 

Reisimiz M. Avgelo: dur. 
Onunlada selamlaştık. Karşı

da T epebaşı bahçesinde kap
tan başka fotograf çılardan 
gizli bir resmini çektirmek 
istedim. Bizim fotografçı daha 
mesafeyi almadan baktım ki 
açık göz diğer diğr üçüde 
etrafımızda bitivermif, meı
lektaşları belki atlattık fakat 
fotografçdardan yakayı kur
taramadık. 

Kaptanla çok samimi ayni· 
dık. Hayata yakın tam bir 
sporcu tipi. Ayrılırken ( bon 
şans ) dedim. 

( Sizede ) ile mukabele etti. 
E.Ş 

(1 Zait ifaretll oyuncalar Beynelml-
1e1 olanlardır. 

Maç Kaçta Başlayacak? 
1 - Şimali Yunanistan şam

piyonu Aris takımı bugün sa
at tam 15 te İstanbul şampi
yonu F enerbahçe Klübümüzle 
maç yapacakbr. 

Hakem Beşiktaş klübünden 
Şerafettin Beydir. 

2 - Stadyum kapıları aaat 
yarımda açılacaktır. 

DOGUM 
Taksim krepdöşin fabrika

sı sahibi Sadettin beyin bir 
erkek evladı dünyaya gelmiş 
ve Ali Osman tesmiye edil
miştir. Nevzada uzun ömürler 
temenni ederiz 

.. 
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-
Sinemalar 

~!----------------------------------------------·-
Pazartesi akşamından itibaren 

ELHAMRA SİNAMASI 
En ğüzel sinema yıldızlarından olan A~NY ONDRA'yı 

JAZZ KIZI 
Muhteşem sözlü filiminde takdim edecektir. Bu film ta· 

savvuru mümkün en fevkalade, ve en heyecanlı varyete 
numaralarım muhtevidir. 

İhtar ELHAMRA sinaması programlarını bu filmden 
itibaren ğeçen sene olduğu gibi Pazartesi akşamları 

değiştirecektir 

DÜN AKŞAM 

LOÇIANO 

ASRI SİNEMADA 
ALBERTİNİ' nin 

Kemali muvaffakiyetle temsil ettiği 

MİLYONLAR YARIŞI 
Filiminde şayanı hayret ve meharetkirane kahramahklar ıösttrerelr parl~ 

takdirler kaı.anmııtır. 
VARYETE: Trio Espırnyol "RENAMORn un yeni pıogrıımı. 

Son 3 :&iinüden isstifade ediniz 

Melek ve Elhamra SiNEMALARINDA 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

Maurıce Chvalıer nin şaheseri 

AŞK RESMİ GEÇİDİ 
filimi ancak Pazartesi ırünü ıon matinesine kada<'ar lrae edile· 
ce2"inden geç kalanlarm ıon 3 rününden istifade et.inler 
AŞK RESMi ,GEÇiDi filimi 1 Teıriniaaniden itibaren lzmir'de 
M..LLI KÜTÜPHANE ELHAMRA ve müteakiben Ankara'da 

KLÜP sinamalannda gösterilecektir. 

DARÜLBEDA YI TEMSİLLERi _________ .,. 

ISTAnBUL mEDIYESI MELEK Sineması 
Bu akşam 

ıaat 21,30 da 
yalnız muallim 
ve talebelere 

Pazartesi akşamından itiba-

ij ~ m ff K ren en büyük Fransız 
1111 1111 artiıti : olan 

GABY MORLAY'ı 

DELi 
4 Perde 

Yazan: 
J. Sarment 

l ıııı 
11111111 

Nakleden: 
Bedreddin 

Davetler ~ 
İstanbul Mnddeiumumili-

ğinden: 
14 lira maaşlı Çatalca icra 

memurluğu münhal olduğun
dan meslek mektebi icra şu
besinden mezun olanların ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize müracaatları. 

* Berayi tedavi lstanbula 
geldiği anlaşılan Bolu müddei 
umumisi Osman beyin hemen 
Adli bp itleri umum müdür
lüğüne müracaab lüzumu. 

Paris'te Bir İslam 
Hastanesi 

Paris - Par·s ve civarında 
(60) bin İalim amele çalışır. 
Şimdiye kadar Paris belediyesi 
bunlar iç.in büyük bir mektep, 
bir otel ve bir cami yapbr
mışb. Bu amelenin bir de İslam 
hastanesine ihtiyacı vardı. 009 
senesinde böyle bir hastanenin 
tesisine karar verilmişti. Bu 
hastane 454 yataklı olacak ve 
25 milyon frank sarfedilecek
tir. Bu hastanenin bütün dok
torları" ve müstahdemini Müs
lüman olacak, Türkçe veyahut 
Arapça konuşacakbr. 

Adamcağız Ankaraya 
Gidemedi 

Beşiktaş'ta oturan Ali 
Efendi Ankaraya gitmek üz
re Haydarpaşa'da bilet alırken 
cebinden 40 lirası çalınmışbr. 

Elyevm Parl•'te (MARIV A~t· 
ıinemasında fevkallde muvafblll~ıla 
1M~E~EHe ~an ~ı{ıNıt 

Parlak filiminde takcliıtl 
edecektir:. 

Bugün ETUAL sineınası;~e 
CHARD BARTHELME rJ 
BETTİ COMP~~1, .. 

MAHPüSüN'Si~!~ 
Filminde ıarkı ve sZiı:. ılifc"'td 
temaıakJram müteeulr etoı 13 t" 
Buglin birinci mııtlne s••t 

SON PO~, 
.ık ,~ı.~ 

Yevmi, Siyut, Havadi.I ve fi 
- sıP•ııır• 

idare: lstanbul, Nuru0 

Şeref sokağı 35 • s7 -Telefon: fıtanbul • 20l 
41 Poıta kutuau ı lstanbul • 

7 rosff. 
Telgraf: lstanbul !ON 

ABONE FİA,-ı ~~ı 
f.~ 

TORKIYE -- oO "t• 

1400 kr. 
150 ,, 
400 ,, 
ıso ,, 

1 sene 
6 Ay 
3 " 
1 " -

27 
1400 ,, 

flJD ,, 
500 ,, 

-k eri ... ·crtlın°s. Gelen evra ı ... ,s-
i . t alın•~ 

blnlardan nıo.tu ıyo 
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lttilıatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar... Müsabakalı Zabıta 
Hikayelerimizin 

Fransız Ve Rus Sefirleri, Cavit Beye ___ ş_artıan 
• Geçen defa yapbğımız gfü ı 

M••h• If tt B ı ı d gazetemizde, bir seri zabıta U Jm şaa a U unmuş ar lee bikiyeleri neşredeceğiz. Bu hi-
kiyelerde birer airkat veya 

İngiliz Sefiri De Tebaasını Götünniye Hazırlanmışh .• 
cinayet vak' ası bulunacak, fa
ilin kim olduğu yıızılmıyacakbr. 

Karilerimiz, bu bikiyenin 
içindeki delillere ve emarelere 

Sabık Maliye nann bunlan Gözlilğünün camlanm silerek bakarak, failin kim olduğunu 
hararete anlatıyordu. Fakat sözünü bitirmiye çalışb: keşfedeceklerdir. Bir seri hi-
ıöziln burasında Mt11 meb'usu - Ertesi gün ben sadra- kaye tama.mile neşredildikten 
lıyas Sami hey atıldı: zama gittim, sefirlerin sözlerini sonra, ilan edeceğimiz müd-

- Fakat, bu sözler Enver aynen tekrar ettim. detin sonuna kadar karilerimiz 

Sayfa 7 

•• u 
Yakında - Yevmi 

e A 

sıyası gazete 
Çıkaran:Esbak İzimir meb'usu Fuat 

HADIHÖY iSKELE ÜZEBİROEHİ R~N~ 
Her akşam yedi kişiden mürekkep ince saz heyeti ve 

cuma günleri de saat ikiden itibaren alafıranga müzikin devam 
edeceğini muhterem müşterilerimize arzeylerim. Müdüriyet 

Kapütilasiyonlan ansızın ilga 
ctınemiz üzerine Alman sefiri 
<:enaplannm feryada başla· 
rnasını ben çok garip bul
nıuştum. Cavit B., bu mesele 
tl:terinde tafsilAt verirken bu 
lalın daha ileri gittiğini ve: 

- Siz bu hareketinizle düş
ltıanları barıştırmak gibi bir 
nıucize yapacaksınız. O zaman 
Alnıanya Rusya ile anlaşarak 
sulbü sizin aleyhinize aktede
hilecektir; tehdidini savurdu
itınu söy!edi. Cavit B. sefire 
Uzun bir mukabelede bulun
muş ve demiş ki: 

Pı. nın ithamnamesidir; dedi. Sadrazam fazla sinirli idi. bütün hikayelerin cevaplarım 
Cavit bey - Ben hakikati Şiddetle beyan etti: bir arada olarak gönderecek-

- Harbetmek bir cinayet- lerdir. 
söylüyorum, diyerek izahabna · B h · k ,. 

tir. en u cmayete at ıyen Bu seferki müsabakamızın 
devam etti: D d iştirak etmiyeceğiml e i. evvelkinden bazı farktan var- Amerikan jazz kıralı n . 

-- 4 
- Rus sefirinden bir rrn... C •t b · b :ı.. b b · 

6.... avı eyın u u9aa enı dır ki tunlardır: PAUL WHITEMAN'i J 
sonra Fransa sefiri geldi. ve celsede hazır bulunan diğer 1 - Bu defa hikayelerimiz 
O da, meslekdaşı gibi, telişb, 

1 

bazı arkadaşlan heyecanla Ur- 0 şekilde tertip edilmiştir ki 
heyecanlı ibi. pertiyordu. verilecek cevaplar çok kısa 

ek yakında açılacak yeni, lüks ve müzeyyen GLORY A SİNE . l 
MASINDA gösterilecek olan dünyanın en büyük temaşa ese .... J 

JAZZ KIR 1 . 
- Biz vesayete muhtaç 

değiliz. Boşuna tehdit ediyor-
';Uluz. Almanya ile Rusyanın 
bırleşerek bizim üzerimize yü-
tiiaıeleri hiç mümkün değildir. 
1

_. Şu ifadeden de anlaşılıyordu 
ttı Alman sefiri bizi harbe sü
riikliycbilmek için hem rica, 
heın de tehditlerde bulunmuş, 
80nunda da emeline muvaffak 
alınuştu. 

.. Sabık maliye naun itilafı 
?1Uselles sefirlerinin o zamanki 
ihtisaslarını mühim görüyord~ 
\re bize bunları da anlatacağını 

lık söz olarak : Sabık nazır şimdi en mtihim olabilir ve karilerimiz meseleyi 
-Pek yakında bir emrivaki noktaya geçiyordu. Not defte- uzun uzadıya izah mecburiye-

karşısında kalacağız; dedi. rine süratle göz atarak dedi tinde kalmıyacaklardır. Geçen 
Ben sükutu tercih ediyor, ki: sefer sayfalar dolusu izahna-

bu ,ı,özlerin sonunu bekliyor- - Teşrinievvelin 16 ncı gü- meler, adeta birer mufassal 
dum. Sefir anlattı: nü maliye nezareti ~üşaviri J zabıt v~akaaı gönderenl~r 

- Sizi ve Sadrazamı ka- mister ( Kravfort) benı maka- vardı. Bız de bunlan tetkik 
hineden atmak için gizli ter- mımda ziyaret ederek tunlan ' ederken hayli yorulmuştuk 

b d B 
.. ı eli· 2 - Hikayeler daha merakh, 

ti at var ır. azı arkadaşla- ıoy e · daha mantıki ve daha hünerli 
nnız pek mühim kararlar al- - Türkler Mısır hududunu olarak tertip edilmiştir. 
mışlar ve bunlan sizden gizle- tecavüze başlamışbr. Bu ha- f 3 - Cavaplann tayin ede
mişJerdir. dise üzerine İngiltere sefiri t ceğimiz satırlardan fazla yazıl

F ransız sefiri biraz durdu bütün lngiliz tebaasına hazır mıyacakları gibi, sonderece o-
ve heyecanla ilive etti: olmalan için emir verm:ştir. kun~klı bir yazı iatima edile-

-Memleketiniz çok vahim bir Halbuki benim bundan hiç cektir. . . • 
ı ·· ··kJ · h b · · ktu 4 - Bu defaki sen alb hi-

yo a suru emyor. 8 e~ yo · kiyeden mürekkep olacak ve 
Sabık Maliye nazın bu söz- Cavıt B. susmuştu, ve ben hergUn bir hikaye neşredile-

leri ıöylerken bana, çok ezgin 1 o ande içimin şiddetle bur- cektir. 
bir hüviyetle görünüyordu. kulduğunu hissettim. 5 - Bu altı hikayeden alb-

Öyliyerek şöyle başladı : 
- T eşrinievvelin On üçü idi. 

n.us sefiri beni ziyarete geldi. 
\01ı: sinirli , e tereddüt'ü idi. -
l!irşeyler söylemek istediği 

sına birden doğru cevap 
verenlerden üç taneıinc doğru 
cevap verenlere kadar; ilç 
kısım karii erimiz arasında kur'a 
çekilecek, kazananlar arasından 
her kısımdan beşer kişiye 
Son Postayı daima memnuni
yetle hatırlatacak birer hediye 
verilecektir. 

hcUi idi, fakat söze nereden . 
başlıyacağuu bir türlü 1\estire
~iyordu. Nihayet ağzından şu 
tlınıeleı: dôkü!dü: 

- Vaz·ye .. :çok değişm'ştir. 
Ben susuyordum. O ilave 

tttı: 

- Harp, içtinabı kabil ol
lllıyacak bir hal almıştır. 

Ben gene sustum ve o 
anı\llb: 

- Sizin haberiniz olmadan 
"~1Zın bir vak'a çıkarılacak 
" muharebe derhal patlak 
trecektir. 

~d~cn söylemek için atıldım, 
etle sözi.lmü kesti ve: 

, 1
• :- Almanlar, dedi, nihayet 
~. ı ~~ ına tsatlarına alet yapa-

ahıı~ar. Çünl~ü ortada bir ta-
ut var r .. 
~üth· R firi. ~ dak ış... us se agzın-

ları 1 baklayı çıkarmış, Alman
hab'>. aramızdaki muahededen 
ti. ardar olduğunu ifşa etmiş
ta.k ~n bu sırrı ilk defa ola-

B Us setirinden işitiyordum. 
u sefer ben başladım: 

r~ Gerek ben, gerek sad-
1{ rn harp rueyhtanyız, dedi. 

us sefiri derhal ilave etti: 
"er- Yakında harbin patlak 

ece"· 
'-'ard gtne kuvvetle kanaatim 
ajda~~ ~ğer dediğim çıkmazsa 
~llU ... ·· ıgıından dolayı sızın 
~~ ·•Uzde 

• 
emmellnce az 

Galatada, Rıhbm caddesinde Bahriye Lokanta ve 
Birahanesi No. 1 saat 17 den 24 de kadar. Her 

akşam kemençeci Anastas Udi Mısırb Selim kanui Ali, 

Hanende Artaki Beyler ve hanende Melahat Hanım tara

fından icrayi ahenk edilecektir. İçki ve bol mezelerimizin 

nefaseti ve sazın letafeti tecrübeye ve görülmiye seza 

olmakla muhterem müşterilerimiz hoş vakit geç'rnek 
lütfen teşrifleri rica olunur. 

[ §NBUL DEFfERDARLIGI il.ANA 11 1 
SATILIK DÜKKAN HiSSESi -No 8 Valde 

hanı alb, Çakmakçılar, 9 da 6 hissesi, mezkur 
kıymeti peşin para ile 500 liradır. Sahş pazar
lıkla 11 Teşrinisani 930 sah 15 Defterdarlıkta 
(R- 376) 

'f. SATILIK ARSA - No 14, Cami sokağı, 
Hüseyinağa mahallesi, Koca Mustafapaşa (Sa
marya şimedifer ve tramvay istasyonlarına ya· 
kındır.) 4 dönüm mıktannda, 4 sene ve 4 taksitte 
verilmek şartile 6000 l~ra sabş pazarlıkladır. 11 
Teşrinisani 930 salı 15 Defterdarlıkta. (R-380) 

f spirto ve ispirtolu· 
• 

Eylp icra Memarluiundan bir borc:uıa 
temini latifuı için mukaddema tahb 
h11C%e alınan bir adet Mallson fabrikuı 
muamellbndaıı çorap makinesi, •• ba
kırdan mamul iki adet manıal, .e balar 
tepsi, terazi .eu!re tqriD!eneJtn 17 
130 da pıwırtesl ..UnO saat H te Eyipte 
Kuru knak caddesinde Dellallar ÇU'fl 

•ında açak arbrma suretlle eatılacatm
dan talip olıuılarm 7Hm •• •aktl mes.
l Clrda mahallinde hazır hahmmalan 
Uln olunur. 

En sağlam 
LAsti k lerldlr 

epo ,.e ac~ntası _
11 , Moreno Algra:o 

laıııab!-!1 Sırkcci Y cin Han 6:J •. 
· • nıruk arkasında· 

muhteıem filminde dinliyeceğiniz 

CB 86-A BENCH iN THE PARK 
B 87-1 LIKE TO DO THINGS FOR YOU 

CB 88-IT HAPPENED iN MONTEREY 
~bi dGnyarua en cazip •c bat döndllrOcil fokatrotlar: 

P A U L W H 1 T E M A N ve orkestrası tarafından 
çalınmış ve söylenmiş ve münbasıren 

C:OLOMBjA 
plildannda ka)'lt n imli edilmiştir. Beyoğlunda İstiklal cadde
sinde Lebon kar4ıaında xx A. KLEKNER ve İıtanbulda Hamidiye 
caddesinde 47 numaralı Columbia pazarında aablır. 

COLOMBİA 

Alemdar zade vapurları 

Millet 26 T:;~:1vvel 
Pazar 

günli akşam saat 18 de Sir- ı 
keci nhbmmdan ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize, Mapavri ve Hope) ye 
azimet ve Vakfıkebir, Görele, 
ve Ünyaya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstan
bul meymenet ham albndaki 
yazıhane Telefon İstanbal 115 

Muhterem 
Müşterilerimize 

V. Maj Baruh Çerç.ive Ye 

fotoj-raf müceeasesesi Tekke 
ıokatuıda (44) uumara Hbık 
Beyker ticuethaneıi binasına 
naklettiji muhterem müşteri
lerine aruder. Son moda zarif 
çerçivc gelmittir. 

İyi. halde bulunan kelepir bir 
"FICHET,, demir kasası 
aranıyor. 

. Teklif mektuplan, Galata'da 
461 No. lı posta kutusuna ya
zılacaktır. 

Seyrisefain 

Merkez acenteııi:Galata köp
rü başmda Beyoğlu 2362. 
Şube accnteıi:Sirkeci'de Mühür
dar zade hanı altında Tcl.lat.2740 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 27 teşrini 

vvel Pazartesi l 4,30 da Galat 
bmından kalkarak Salı sa 

babı İmıire varır ve Çarşam· 
!Ja 14,30 da İzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir o 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

1 Teşrinisani Cumartesin
den itibaren Bandırma, Ka
rabiğa postalan idare nh
bmından saat 11 de kalka
caklardır. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M • L iitfİ 
GÜLHANE SERIRİY ATI 
MUALLiMLERİNDEN 
Dahili, ve intani hastalar, Pa
tolojik ve Bakteriyolojik mua
yeneler, bilhassa Romatizma 
Te Siyatik olanlann az zamanda 
tedavileri icra olunur. 
Adres: Babıali caddesi vilayet 
karşısı 15 No • 
Muayenehıınc: Telefon lstanbul 2323 
lkamctg'ihı ,, ,. 2236 

~ıi" Şapkamı çıkararak 
il~ e v ririm. içkiler inhisarı U. M. LEYLi - NEHARİ - KIZ - ERKEK, LK VE ORTA 

en d 
_ Al e cevap verdim: 

ltıaks ınanlar, Enver Pş. ol
ltı~zl •ıın bizi harbe sürükliye
daşı:\':• Enver Pş. ise arka

... ,na h" 
ıyanet edemez. 

Lüzumu olan 12,000 kilo çember. 
Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 28 

teşrinievvel 930 Salı gününe kadar mübayaat komisyonu kita
betine müracaatlan. 

-~OLU O A 

y~~l ~ t ve pis kokulu A AN z YAG"' Kiloluk şişe 80, okkalık 
g ardan sakınınız. ı şişe 100, tenekelerde 

~k nfesi nefais 90 kuruştur. 
'1dığı:.:~lderde, salatalarda, tatlılarda pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti yoktur. Bakkallardan 

lla.fı;a. s ~tten daha ucuzdur. Mahlüt yağlardan tevakki etmek liizımdır. Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, 
arı ık hastalıklannda bol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Hasan Ecza deposudur. Toptancılara tenzilat. 
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KABIZLIK HAZİMSİZLİK Kara~:!:rek MAZON MEYVA Tozu:: Ca~nafi~·.!e: /·P. GOLD 
Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapa'da Hasan ve Zaman ecza depolarile birde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: 

Beyotlu btildil caddeai No. 419 

Telefon Beyoğlu 2559 Bahçekapİ İt bankası arkasında azon Botton ecza deposu. Bilytık şişesi 120 kuruş. 

DOKTORLARA TRI~AL 1 E 
(Kaşe komprirne çikolatli) VE OPOTHERAPIQUE 

Granüle 

En son moda her nevi 

KÜRKLER uclra ve anüle 

Emniyet Sandığı emlik 
müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

~ed· lhha-
ltedell kıymeti lkra 

L. L No. 

43 1080 15282 

Merhuıuatm ciaa Ye neft. 
le mnldl Ye mUftemilAh 

._s•-• .... 

eski 17, 19 ve yeni 17, 19, 
19· 1 'numaralı yjiz arşın arsa 
üzerinde ahıap iki katta iki 
oda bir antre bir sofa bir mut· 
fak ve ~erdiven alb ve kö
mlirltiğtl iki balkon ve altmlŞ 
arşın ana llzerinde bir dnkki· 
m ve elli beş arşın gezinti 
mahalffni ve albnda bir dük· 
kinı havi J>ir hanenin tamamı. 

Fatma Zehra H. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar tedaviba
nesi: Kataköy Topçular Cad. No. 34 

matuamıza vilnıt etmiftlr. Parı.tell 

ve Berllnd- llUl'etl mabauaa s-etırUea 
aaa'antkArlannul' tarafıadu eayal 

KOrk çqitleri imal olunur. UmUID 
mallarımız za~ Ye fiatlanmn rekabet 

kabul etmez derecede ehvendir. 

Türkiye 

İMAR BANKASI 
Avratpazann'da Hobyar mahal· 
lesinde Hekimoğlu Alipaşa 
sokağında eski 5 ve yeni 5, 
5-1 numaralı elli dört al'flD 
ana üzerinde klgir ikişer katta 
bir kuyu üzerinde birer hali 
ve kapısız birer odayı havi iki 

340 1722 4109 Kocamustafapqa'da Hobyar 
Merkezini Y enipostane arkasında Aşır efeı:di caddesin

de Al ıanak hanı alhnda 12 ve 14 numaralı daireye nakil 
ile muameleye bqlamışbr. Telefon, lstanbul: 4011 ve 4012 

785 ı'fo'i 1589 

1825 

146 1458 aoıa 

110 800 

890 ·-
1816 

743 2815 

dükkimn tamamı. Emine Hac• Ha· 
mmla Mustafa Nihat Efendi Fatma 
Saime ve Hatice Piraye H•wmlar 

Beyoğlunda Y alıköy mahalle-
sinde Gaziyunua sokağında eski 
31, 3.1 ve yeni 39 numarah yüz 
elli arşın arsa üzerinde ahşap 
Gç buçuk katta biri harap ve 
biri çah odası olmak üzere 
sekiz ada, bir sofa, bir mermer 
taşlık, bir sanuç yıkıllDlf bir 
mutfak ( bir ve ikinci katlan 
harapçadır ). iki yftz elli bet 
aqm bahçeyi havi harapça bir 
hanenin tamamı. Ahmet Zekeriya B. 1 

Şehzadebaşında Fevziye mahal- ' 
le ve caddesinde ~ki 2 mil- 1 
kerrer ve yeni dokuz defa 2 
mlikerrer ve yeni 107, 107 • 1, 
109-1, 1-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15 numaralı iki yüz yetmİf iki 
arşın arsa lizuinde tramvay 
caddesine nazır iki dükkin el-
yevm maldilp bir dilkkin ilze· 
rinde Uç odayı havi olup iki 
katlıdır. Odaların methali çarşı 
içindeki d&kkAnlvdan ·birinin 
tahta ile kapahlmak .uretile 
yapallDlfbr. ~ denmunda el-
yvem yedi dlkklıu ve diğer 
dftkklnlar odalara kalp ve mut-
fak methal halinde kullanılmak· 
tadır. Mezkar diikkinlar birer 
katlı zeminleri çimento önleri 
cameklnlıdır. Caddedeki dnk-
kimn istor kepengi vardır ve 
yilz elli bir UflD kadar çarfl 
• . d . ti b ıı· . ba . IÇID e gezm ma • •m va 
emlikin tamamı. Bedir Cemal H. 
Kartal' da Yaylalar karyesin· 
de Kariyederunil mevkiinde 
yeni 59-20 numaralı yüz ot uz 
arşın arsa iizerinde ahşap iki 
katta biri camekinlı olmak 
llzre beş oda bir sofa bir top· 
rak avlu bir mutfak ve bin 
6ç yüz yetmiş artm bahçeyi _ 
havi bir hanenin tamamı Sabri B. 1 
Unkapanm'da Hocahalil ak-
tar mahallesinde Zeyrek cad-
desine eski 78. 80ve yeni 86, 
88 numaralı aebea arpn ana 
llzerinde klrgir ikişer katta 
Gstlerinde birer odayı havi 
yenice iki dnkklnın nısıf bis-
ıesi Havva l>drdMı" H. 
Çırçırda Hacı Hasan mahalle-
ıinde Çırçır caddesi sokağında 
eski 2,2 mnkerrer 2 mükerrer 
yeni 2,4 numaralı yilz yirmi 
sekiz arşın ana llzerinde ah· 
f&P üç katta birinci katta birer 
taılık birer mutfan (bir b6liik-
te tulumbalı kuyu ve 1 hail ~. 
1 dlikkim) ikind katta nç oda 
iki sofa bir hala ilçihıcll katta 
ikisi bllytlk biri kiiçllk olmak 
üzere ilç oda bir sofa bir ha· 
liyı havi maa dilkkin iki bö-
lnkln bir hanenin tamamı. Radp H. 
Fenerde Aptiaubqa mahalle-
sinde F enermeydam aokqmda 

12' ,176 

268 2965 4195 

880 4205 

•• 600 4239 

271 8119 °" 

140 1884 

mahalleainde Sebzeci sokağın· 
da eıki 3 _...nkerrer ve yeyi 3 
numaralı JÜ' yirmi arpn arsa 
üzerinde ahşap iki katta biri 
sandık ve içü bir sofa üzerinde 
olmak lhere yedi oda bir çini 
ve bir çimento taşlık bir kö
mlirlllk bir kuyu bir tahta ko
ridor ve Jimi arşın arsa üze• 
rinde bir mutfak ve yiiz od 
alh artın bBhçeyi havi milfrez 
bir hanenin iamamı Achıiye H. 

Telgraf adresi: (lstanbul imar) 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Güm rü kl er umum müdürlüğünden: 

Türk ve gümrük bay
raklan yapbnlacakbkr 

1 - Gilmrilkler ihtiyacı için 600 tane Türk ve gtlmrilk bar 
Kesmekayda Hamamimuhittin rajı yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 
mahallesinde Kesmekaya cad· · 2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, gümriikld 
desinde eski 18, 18 mükerrer levazım müdürltığilnden, latanbulda i\imrilkler umum müdürlll-
ve yeni ao, 32 numaralı elli ğtl levazım ambarından alınacaktır. 
bet arpn arsa üzeninde ah· 
f&P iki buçuk hatta ilç oda 3 - Kırdırma lstanbulda gilmrlik başmildürlilğü binasındl 
biri ufak olmak ilzere iki sofa kurulacak satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
bir taşlık yirmi dört arşın 4 - Kırdırma 10 teşrinisani 930 tarihine rastlıyao pazartetİ 
arsa nzeriııde bir mutfak ve günll saat 14 tedir. • 
seksen sekiz arşın bahçeyi ve 5 - Her istekli, biçilmif bedelin % 7,5 olan 375 liralık 1111r 

altında bir dükkinı havi ha· l vakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel komisyona 
.... pça bir hanenin tamamı. Mehmet gelmeleri. 

Hayri ve Ahmet Hilmi beyler 1 6 -Örnekler, lstanbulda g:limrlikler umum müdürlüğü levr 
Kadıköyünde Osmanağa mahal· zım ambanndadır. istekliler orada görebilirler. ~ 
lesinde Y iıDcı oğlu sokağında 
eski 31 mükerrer ve yeni 16 
No. 155 Ufln arsa üzerinde 
bir kah ~r iki kah ahşap 
olmak llzere üç katta dört oda 
iki sofa ve 20 Ufın arsa üze-
rinde kArp bir katta bir mut· 
fak 15 &fllD aralığı havi bir 
hanenin taıpmı Osman Şeam B. 
Koca Mustafapaşada Hoybar 
mahallesinde Tulumba sokağın· 
dK eski 13 IVe yeni 19 numaralı 
yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta beş oda 
bir sofa bir tahtaboş bir malta 
taşlık bir kuyu ahir evalb ve 
kırk arşın ana iizerinde bir 
mutfağı havi eskice bir hane-
nin tamamı. 
Abdülkadir B. Zeliha Nuriye, Naciye, 
Nebiye, Hayriye, Ayşe MOzeyyen Hanımlar 
Karagllmrilk'te Haticesultan 
mahallesinde Karabaş cadde-
sinde eski 84 ve yeni 108, 108-
1 numaralı yirmi beş arşın ar-
sa üzerinde kirgir iki katta 
bir oda bir mutfak bir gezinti 
mahalli üstünde bir tavanarası 
ve altında bir dükkiru havi bir 
hanenin tamamL Recep ap 
Fatihte Atpazann'da Manisalı 
Mehmetp&M mahalle.Jinde eski 
Y enihan vo Sarraf ve yeni 
Bakkal sokağında eski 2 mil-
kerrer 2, 12,23,25 ve yeni 6,8 
10 numaralı yüz kırk bir arşın 
arsa üzerinde kigir dört buçuk 
katta on beş oda bir antre 
bir guaulane bir gezinti mahalli 
üç:koridor dört ocak bir daraça 
ve albnda bir dnkkinı havi 
bir hanın tamamı. Halil Ef. tarafından 

vekili Gallami Mehmet HalU Efendi 
Kilçük Muatafapqada Gülca-
mü mahallesinde Camüşerif so-
kağında eski 24 ve yeni 1 O nu· 
maralı doksan alh arşın arsa 
ilzerinde ahşap ilç katta beş 
oda üç sofa iki phnif ve yir-
mi iki &l'flD bahçeyi ve bir ku-

125 kurut 
y!\zll ile Kuştüyü yasbk 

Galatuaray aeraiaiade birçok takdirlere mazhar olan t.taaı.uıcı
Çakmakçılarda Çeıme aokatındakl kqtGytl fabrikuında klloau ıı5 
kuruttan hatlar kutllyleriuin ldlo.u hazır yubk tilte yo11raa kuftOylr 
rine mahaua kumqlaruı eaYaa clbal .. ı çok uoa ftatla aatılmüUdlt• 

-- Herke."liıı tercih ettltl -
lsEYNELM1LEL 

BÜYÜK KASAP.~NE 
S. NALBANDİS 

Beyotlu Tünel meyJdl 527 En 
mikemmel cinsten ••tu' eti ve 
ftletoau, kum eti Ye aemla ta-

Doium ve kadın butalıkW' 
mtltehUSlll 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
vuklar. Muhterem milfterilerlni 
memaua etmek eme1ile intihap Tiirbe, eski Hililiahmer bin"' 
edilir ve kuaursuz hizmet ve No. 10 Telefon lat:. 2622 
nezafet. Tel~fon Beyotlu 2163 ~ 

~=~~~~~=======-~ 
yuyu havi bir hanenin tamamı. i.,J 

ağa ile Hamiyet ve Senet ti. 111 
540 1 M6 ~ Cibalide Karabaş mahallesinde ı. 

eski Y enikapı ve yeni Çeşme 
ıokağında eski 6 mnkerrer ve 
yeni 4 No. 48 arşın arsa ilze-
rdıde maa bod\lrum kirgir üç 
buçuk katta altı oda biri uf ak 
olmak üzere iki sofa bir antre 
bir ufak taşlık bir mutfak bir 
tahtaboı bir koridoru havi bir • _,,Jıd 
hanenin tamamı Madam TeoclOP' 

ın 988 18782 lstinyede Mahmutçavuş soka· 
jında eski 99 ve yeni 100, 105 
numaralı yGz on diht arşın arsa 
llzerinde ahşap Qç katta alb 
oda iki sofayı ve karşısında 
beş yüz alb arşın bahçeyi havi Utİ J 
harap bir hanenin tamamı. Ali fil ;.,.,ıs 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilih yazılı ; tef' 
hizalarında gö.stenlen bedellerle talipleri ilzerinde olup i)dde" 
rinisani 930 tarihine müsadif çarşamba ~Jnii saat ot' 
itibaren müzayedeye mübaş~ret olunarak (Muhamoıeo kı~ 
lerini) geçtiği takd:rde kat'i kararlanmn çekilmesi JllU k•d-' 
bulunduğundan talip olanların mezkQr günde saat 4 de ~ 
sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dartten ~ 
vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği "e 

111 ~ 
emllke evvelce talip olanların kati karar esnasında~ 

, bulunmadıkları ve başka talip znhur eylediği takdird• e jJjlJ 
talipl4;rin müzayededen çekilmİf addolunacakları lllzUJllU 

olunur. 

Mes'ul M1k11r. H•llt B"iJırl 


