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SON POSTA Halkm ~özüdQn Halk bunuala l'Örür 
S O N PO S T A Halkın kulağıdır: Halle bununla ifitir. 
S O N P O S T A Hal.km d i l i d i r: !-faik bllDunla aa Jer. 

İZMİR GAZETELERİ ARASINDA 
ZEYNEL BESİM BEYiN 
ÇOK Ş .İDDETLI BiR · 

SON YAZISI 
MÜNAKAŞA 

MÜNASEBETILE 
BAŞLADI ... 

tib-;-- B~n de) Zeynel Besim 
>'apa ıenı.ş bir çark hareketi 
tde~:~~ Halk fırkasına avdet 
t-e iını, demiş. Bu muhave
t esnas d 
qfllit ın a Serbeı fırkanın 
liayti teşkilatı reisi Ekrem 
-Ytıi fik~· de varmış, o da 
ijlllta ~de olduğunu söylemiş. 
)% etti .. ~ muhaverenin cere
ttllliş il günün gecesi istifa 
~Ilı : . arkadaşları tarafından 
ti ~eçll'il • 

ey b lllif.. Zeynel Besim 
'orıta: u hikayeyi anlatbktan 

··n 
"rıdct ub \tak' anın cereyanı sıra-
d· en Is l lsei'i tanbuldaydım, ha-
tnıit Reçenlerde buraya gelen 
ti'durnllleb'~su Vasıf Beyden 
asıf 8 dıyordu; • 
t:' ak • T ekzıp Edıyor 

hl at iz . d 
•1 latan IXlir e çıkan bu 

hulda ıayi oldujıı 

Fener, Aris İle Berabere Kaldı 

Seyirci Rekoru Müthiş 
Bir Farkla Kırıldı 

Yunan Kafile Reisi Ve 
Fikirleri ... 

Takım 
Kaptanxnın 

Dünkü maçtan hegecanlı bir sahne 

Saat üçll beş geçiyor, misafir 1 "iğne atsan yere düşmiyecek" 
Aria takımının mihmandar- tabiri, bütün adilitine rağen, 
lığını yapıyorum. Otomobil- biliihtiyar habra geliyor. 
!erimiz stadyoma gidecek yol- Mutat merasimden sonra 
lardan g-üç geçiyor, kalabalık saat ilçii yirmi beş geçe oyuna 
o kada; çok... başlandı. Misafirlerin atletik 

Stadyoma oyunculan bin mezayasını bizimkilere faik. 
müşkülatla sokabildik. Stad- Daha iyi koşuyorlar. 
yomun içi de bir mahşer... [ Devamı 4 üncü sayıfamu:da 1 

sızdır. 

Serbes Fırka 
Yeniden Sekiz 

Ocak Açh 
S. C. fırkası, dün lstanbulda 

yeniden sekiz ocak açmıştır. 
Bu Ocaklar, Dikilitaş, Meşru
tiyet, Unkapanı, Sultanahmet, 
Cankurtaran, Kumkapı, Kasım• 
paşada Kulaksız, Camiikebir 
ve Küçilkmustafapaşa Ocakla
ndır. Merasimi avukat Orhan 
Pllitat B. birer nutuk ile &Çllllf, 

halk büyük bir alika g&ter
miştir. 

OryantBank 
Mühiın Bir Müessesenin 

S ~ 
enetlerini Sabyor... Ankarada yapılan meşlıur trakMr tecrübelerinden bir intiba 

Şehrimizin maruf ticaret 
müesseselerinden " Spiridon ,. 
ve şeriklerine ait Bomontl, 
Nektar, Tramvay tirketl, itti
hat değirmencilik mUeueaele
rinin mühim bir kısım lıJue 
senetleri Doyçe Oryant bano
kası tarafından mahkeme v.
sıtasile satılığa çakanlmıtbr. 

Şakir Beyin lktısat vekaleti zamanında bir traktör kanunu 
kabul edildi. 

Bu kanunla, köylünüll elinde bulunan bütün petrollü trak
törleri hOkfunet sabn alacak, yerlerine de mazotlu traktörler 
verecektir. Fakat satın alınacak mazotlu traktörleri seçmek 
IA.zımcL. Bunun için muhtelif firmalar arasında bir müsabaka 
tertip · edildi ve ancak dört tane firma girdi. Fakat bu firma-
lardan ilçllnlln mümessili İkhsat vekili Şakir Beyle valctilc 
ortaklık etmiı olan Hayri Beyin uzak yakın akrabaları idiler. 

[ Devamı 6 ıncı sayfada ] 

Bunlar banka tarafından rehia 1 ya k 
1 

] 
altına alınmışb. 

'----------------------------------------1 
Küçük Beyle·---

AKUNIZIN ERMEDIOI 
SEYE 

PEK tARIŞMA YIN 
(4) üncü Sayfamızda 
Bu Yazıyı Okuyunuz 

Anadoluda soğuklar 
Başladı 

Karata hara.ret dereceai na• 
kıa ikiye kadar düşmfttttlr. 
Erzurum, Merzifon, Diyarıbekir 
gibi yerlerde ise ( J -3) derece 
araaınc:la değişmektedir. 

Kuponlarımız 

Tebdil ediliyor • 

Vakit geçirmeyini.ı 

Hemen 
Matbaamıza müracaat edin.iJl. - Doktor 1 Sırbma bir yakı yapışbrdılar, bir tllrUl çıkmı

yor, alb yara olacak. '-----------_.,.I - Ben çakarmıya çal1facaj1m, merak etme I 
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D A B i L i B A B B a L B B Gü~ü~ Tarih~-
--------------------------------------------~1-Çocuklar, Sinema Büyük Bir Yağlı Kemik Ne Demektir? Niçin Gümrük Salonu 

- Ve Halkın Fikri Tehlike Ö Tamir Edilecek 
Verilen bir karar, k6çilk ço

cuklara •inemayı takyit etti. Bu 
karar karşısında çocuk velilerinin 
de bazı düşünüşleri bulunabilirdL 
Dün, bu dütünüf(l tubit etmiye 
çalıştık ve aldıtJmız cevaplan 
a .. ğıya kaydettik: 

Mehmet Ef. (Topane, Bo
ğazkesende 66) 

- Küçük çocuklan sinema
ya götürmemelidir. 

- Sebebi? 
- Efendim, sinemaya fazla 

kapılır. Tesir alhnda kalır. 
)#-. 

Ömer B. (T opanede, Boğaz
kesende 41-43) 

- Çocuklara kat'iyen sine
ma olmamalı. Çocular sinema
ya değil, mektebe muhtaçhr. 
Sinemaya gidip vakit kaybede
ceklerine derslerine çalışsalar 
daha iyi olur. 

}f-

Bahattin Ef. (Boğazkesen
de 41-43 14 yaşında) 

- Sinema değil, mektep 
isterim. Hükiimetin 8-J 3 yaşın
daki çocuklann geceleyin sine
malara kabul edilmemeleri hak
kındaki emri yerindedir. 

• Sabiha hanım ( Cağaloğlu 
yokuşu 35 (9) yqında) 

-Niçin gitmesinler ve neden 
gidemiyeceklcr? Çocuklar her 
zaman sinemaya gidebilmelidir. 

* • Muhsin B. (Beyoğlu - Tak-
ıim, Zambak sokak 2) 

- Çocukların sinemaya git
mesinae çok büyük fenalıklar 
vardır; mesela: Komedi ve he
yecanı. filimlcr çocukların Iİ
nirleri üzerinde olduğu kadar 
ahliklan üzerinde de fena te
ıir yapıyor. 

Alb yaşında bir çocuğumuz 
var, birkaç defa sinemaya go
türdük, timdi tutturmuş: 

- lıle artist olacağım diyor. 
Sebebini sorduğumz zaman: 
Oyundan, danstan, gelin güvey 
olmaktan bahsediyor. 

* Ali B. (Kumkapı Nişanca-

11nda) 
- KUçük çocuklann bazı 

filimleri görmeleri doğru de
lildir. 

- Ne gibi filimle·? 
Meseli: Geçen hafta İstan

bul ıinemalarmden birinde 
ıHıterilmiş olan " Bir fahişe
nin hatırah ,, filmi. Bu gibi 
filmler çocuklar için sureti 
kat'iyed:.? menedilmelidir. 

Kızı 1 Göm 1 e k 1 e D o.. ımek ı.tanbul giimrüğüniin bul .... 
A t la t ı l d ı · duğu bina ile yolcu saıoDll 

laşmış OlanlaraSormalı istemiş =:...ı: :ıı:.:ı·~:!di!~ Dün Gece 
Bir Fabrika 
Yanıyordu 

Dün gece F eriköyde Zara 
Kosta Efendiye ait Kolza fabri
kasında amele Mehmedin atbğı 
kibritten yangın çıkmış ise de 

derhal yetifen etfaiye tarafından 
sirayete meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

Hırsızlıklar 
Son24saatte 7hırsızlık ve bir 

yankesicilik vak' ası olmuştur. 

Bir Kaza .. 
Kasımpaşadan geçmekte 

olan Perihan Hanım, o civar
da oynıyan çocuklann attığı 
taşla gözünden yaralanmış ve 
Haseki hastanesine yabnlmıştır. 

Bıçaklaşmışlar ... 
Nişantqmda oturan kah

veci çırağı Klzım ile MWıar
rem kavga ederek birbirini 
bıçakla yaralam•ılardır. Her 
iJôsi de Beyoilu lıutanesine 
yabnlml§br. 

Bu Da Kadın Yüzünden 
Galatada tiyatroda bir ka

dın yiizünden ıoför Yaşar ve 
berber Mehmet kavga etmiş
ler, Mehmet bıçakla Yaşan 
boğazından yaralayıp kaçmış, 
Yatar Gümlişsuyu hastanesine 
yabnlmışbr. Mehmedin arka
dqlanndan Dimitri ve Meh
met Emin yakalanID1flardır. 

Dağ Başında Mı 
Zannettiler 
Liz lsmail ve alb arkadaşı 

Samatya polis merkezi öniln
deki Yahya efendinin fırınına 
girerek 13 lira alıp kaçmış
lardır. 

- Gece gitmemeleri hak
kındaki emire ne dersiniz? 

- Gtızel, faydalı, ahllkt . 
filimlere geceleyin gitmelerin
de de bir mahzur yoktur. 

~ 
Aptullah (Cağaloilunda Tıp 

talebe yurdunda ) 
- 12 ya~ndaki çocuklann 

geceleyin ıinemaya gitmeleri 
iyi değildir 

Çünkü uykusuz kalırlar; 
ııhbatleri bozulur. Gündüz 
gitmelerinde zarardan ziyade 
fayda vardır. 

Bir Amela lf- M. Filinden - F rans11: tica• 

'AT h rr E' J l B .. l ret nazın M. Filinden dün ,... ıveza et 1. avsiue uen er oy e Kendisini karadan döaımüttür. 
v 1 r H l . Bıçak la dı .. Hariciye vekilimiz - Tevfik 
1. Q P Q r S Q Y ag Q im l Z e • e Rüştü B. Cenevre tahdidi teslih•~ 

ÜsküdardaDabağlar ma- kongresinde memleketimizi teın•il 
Son Poıta, dün siyasi ahlik kaidelerinde bazan ne derece 

müstesna nümunelere tesadüf edilebileceğini göstermek için 
1'arilerine bir vak'a anlattı: 

Halk Fırkasının naşiri efkan olan hürmetli Akşam gazetesi, 
Serbes Fırkanın bir gazete çıkaracağını öğrendiği zaman derh< 
Fethi beye müracaat ederek tek1ifatta bulundu, dedi ve bu arada 
ayni gazetenin tab'ı hususunda Son Posta neşriyat şirketi ile(Y ann 
gazetesinin de mevzubahis olduğunu ilave etti. Bu sabrlann intişar 
ettiği gün Son Posta da veremlilere yardım cemiyeti hakkında ya
zılmış bir yazı münasebetile"Yarın,, gazetesinde"Son Posta,,yı ten 
kit eden birkaç. satır çıkmıştı.Bu sabah gördük ki Milliyet gaze
tesi bizim anlatmak istediğimiz vak'ayı "Yarın,, da çıkan 
sabrlarla münasebettar görm" ve derhal 11 hınltı başladı ,, 
serlevhası albnda bir karikatur yapmışbr. 

Karikatürde iki köpek vardır, birisinin üstünde "Son 
Posta,, diğerinin üstünde de "Yann,, yazılıdır. 

Ortada ise üzerinde ( Serbes fırkanın gazetesi ) cümleaini 
taşıyan bir kemik parçası durmaktadır. Köpekler bu kemiğin 
etrafında didişirken, üzerinde (Akşam) yazılı bir el bu kemiği 
kapmıya çalışmaktadır. 

Milliyet gazetesinin ( Akşam ) ı bir el ile temsil ederken 
( Son Posta ) ile ( Yann ) ı birer köpek şeklinde göstermesine 
hayret etmedik. Hele Serbes fırka gazetesinin de ye&"lı bir 
kemik olarek gösterilmesine de hiç şaşmadık. 

Kanaatine hürmet ettiğimiz ve dürüstisini de sevdiğimiz 
Mahmut Beyin değil, fakat bu gazeteyi filen idare eden mes
lekdaşlann yağlı kemik ne demek olduğunu pek ali bildiklerini 

ballesinde oturan tütün ame- edecektir. 

lesinden Fehmi efendi, intihar * KAzIM PAŞA _ Büyük 
etmek istemiş, bıçakla sol me- Millet meclisi reisi Kazım P~ 
mesi üzerinden kendini yara- dün akşam Ankaraya gitm~tir• 
lamışhr. Fehmi efendinin ya- Kazım Paşa, mecliıin bir Teşrini" 
rası ağırdır. Tıp fakültesine sanide açılacağını, ayni günCW 

reislik müddeti bitmiş olacal'°1 
yabnlmıştır. Sebebi sinir buh- ·o bu itibar ile meclisi Gazi Hz. Jll 

ranıdır. açacaklannı aöylemiftiı:. 

Bir Namus Düşmanı 
Yakalandı 

Kasımpaşada oturan Sami 
isminde biri, ayni sokakta otu
ran 15 yaşlannda Mediha Ha
nımı, seni alacağım diye al
datarak ırzını berbat etmiş. 
Sami yakalanmış, Mediha H. 
muayeneye gönderilmiştir. 

Kansını Yaralamış 
Vefada oturan hamal Kasım, 

zevcesi Münevver hanımı yere 
düşürmek suretile başından 
mecruhiyetine sebebiyet ver
diği için yakalanmışbr. 

Tramvayda Bir Kavga 
Sanayi mektebi talebesin-

lfo- ISLAHIYE KAYMAKAMI...
irtikap ve irtişasından dolayı ırıüd"' 
dei umumilikçe tevkif edilmiştit• 

lfo- MACAR BAŞVEKIU - l{oo 
Bellen pazartesi günü tebrioıiJe 
gelecektir. İki gün Ankarada k•"' 
lacak, tepinievvel otu b~ 
memleketine dönecektir. 

)#. BERAET - işten el 
çektirilen Kadıköy bel~ 
mühendislerinden Burhan Atil 
Bey beraet etmiştir. 

Jf- R. 101 İÇiN - Geçe..ıeıd• 
Franaa'da kazaya uğnyan (R. ıOl) 
balonu için tayyare cemiyetblİ' 
çektiği taziye telgrafına cavap gel" 
mlştir. Bu telgrafta, gö•terilelt 
alıikaya minnet ve şükran izba' 
edilmektedir. 

biz de biliriz. 
lstanbulda en muhalif gi\etelerin en hararetli uzuvları den Niyazi efendi ve arka-

olduklarını, bir aralık arkalarına kırmızı gömlek giyerek daşı tramvay kontrolu Hasan 
komünist nümayişlerine iştirak ettiklerini ve nihayet bütün bun- efendile kavga etmişler. Ni
lan yapmalanna rağmen yağlı k~ik mevzuubahis olunca nasıl yaı:i efendi sustalı bıçağı ile 
cephe değiştirdiklerini henüz unutmadık. Dosyelerimizi karış- Hasan efendiyi yaralamışh. 

Jf- ZlY AFET - Tilrk - Japon ti~ 
cemiyeti relal M3ay8 Yamada fd~ 
diln Perapalaata blr çay &iyafetl .,~ 
mittir. 

brırsak fotoğraflarını da çıkaY.biliriz. ı d y •• •• 
Fakat bu meslekdaşlar bizi kendilerine benzetmesinler, alda- Ka ın uzunden 

nırlar. Biz perende atmak san'abnda onların ka'bına varmaktan 
çok uzağız ... 

~~~----------···----l91mm---------~ 
Acıklı Bir Ölüm İhtisas İşleri 

Bir Amele Bir Aparhma- Serbeş Fırka Heyetler 
nın Üst Kalından Düştü Teşkil Ediyor 

Taksimde yapılmakta olan 
Muhlis Bey aparbmanında 
çahf&D amelelerden Sarandi, 
aparbmanın albncı katından 
kalas kırılarak düşmüş ve ya· 
bnldığı Amerikan hastanesinde 
biraz sonra ölmüştür. 

Seyrisef ain Umum 
Müdürü .• 

Seyrisefain umum müdürü 
Sadullah B. idareye ait bütçe 
işlerini intaç. etmek üzere dün 
akşam Ankaraya hareket et
miştir. 

Serbes Cümhuriyet fırkası, 
İstanbul vilayet heyetine mer
but olmak üzere memleketin 
muhtelif faaliyet işlerile ala
kadar olup fikir tesbit eyle
mek ilzere muhtelif ihtisas 
encümenleri vücude getinniye 
karar vermiştir. 

Bunlardan hukuk encümeni 
ıu zevattan teşekkül etmiştir : 
Reis: Avukat Orhan Mitat, 
katip avukat Mitdt ve Vahit, 
daimi aza : Sabık divanı muha
sebat müddei umumisi Cemal , 
İzmir meb'usu sabıkı avukat 
Şakir, avukat Sadi Rıza, 

Bir Kişi Yaralandı 
6 kişi ile beraber gitmekte 

olan bir kıza amele Recep 
laf atınış bu yüzden bu 
6 kişi arasında kavga çıkmıı. 
Bu altı kişinin içinden Muhsin 
adlısı Recebi yaralamıştır. 

Deniz Ticaret Mektebin
de Dersler Başladı 
Şehrimiz Deniz ticareti mek

tebinde bu sabahtan itibaren 
yeni sene cJerslerinc başlan
mışhr. Bu sene mektebe kabul 
olunan talebenin adedi diğer 
ıenelere nisbetle fazlacadır. 

_,;;-: ;;.;==== 
Mustafa Hayri, Hasan F elımi, 
Haydar, Abdurrahman Adil 
Beyler. Fırkaya dahil diğer 
avukatlar bu encümenin tabii 
azasından addolunrnaktadırlar. 

lf- MANIF A TURACILAR - Dün 1 
ldate heyetlerini aeçcceklerdi. KaDuıl: 
ekaeriyetf bulamadıklanndaa latilı'I' 
gelecek haftaya kalmışbr, 

lfo- Tütün hastalığı - Bazı pıJJI" 
takalarda baş gö.terdiğin-Jen osil"' 
cadele bazırlıklan yapılmaktadat• 

lf- Terkos suyu - Yeni Nafi' 
vekili TerL.:os imtiyazını ıehir .11~ 
mına satın almak için tetkilı' 
yapmaktadır. 

Maliye vekaletide bu buıul~ 
yardım edecektir. Maliye der . 
(650) bin lira vereceğini bildi"' 
miştir. 

il YÜZME REKORU- AJJdl't 
isminde bir Hintli müslümaD !:.:! 
65 ıaat iki dakika yüzerek yu-_ 
rekorunu kırmışbr. Bu genç, fi-~ 
darabatta Osmaniye darüJfilo&aJI 
tıılebesindendir. 

Bir Amele Diğer 
Ameleyi .' 'V'araladı 
Yedikule' de Konyalı şnJ<t' 

Beyin dabağhanesinde çalı~ 
Hüseyin Mahmut ile Must Jı 
kavga etmişler, Mııst d' 
bıçakla Hüseyin MahııııJ ( 
ağır surette yaralayıp 1'B 
mıfıhr. 

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

1: Hasan b e.) - P~zar 

Bu gayret nedir ? 
ola hadcu.cci b&fl. .. ı 2: Had'"me - Hasan bey, bu odada yeni şehir 

meclW toplanacak, ortalıtı temb~lfyorum. 

3: Hasan Bey - Her sandalyeye 

ve yanma da birer kova koyl 

.~ 
birer yastık 1 4: Hademe - Nedea Haaaa B. ? 1 ut t• "4>_,. 

Hasan Bey - An ya 11Jullbyacak, 3/:İ 1 dayaoDl 
cırara lçtp aohbet eclecck oluı'aa onlata tab • 
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Her gün , 1 Son Postanın Resimli Makalesi idare Edilenler * 1 Sözün Kısası 
Celal Nuri Beg Demokraside 

Fırkaların _J 
Zararları 

- - M. ZEKERIY A 
d Demokraside fırkaların fay- , 
aları kadar zararları da var-

dır. Tam manasile fırka 
hayatına yeni girdiğimiz için 
f~kalann bu mahzurlarını da 
fUndiden bilmiye ve sinirleri-
&niti ona göre terbiye etmiye 
muhtacız. 

h Meşrutiyet devrindeki fırka 
ayatı ile, son bir buçuk aylık 
f ecrübelere bakarak bu zarar-

bll_l'~ şu suretle hülasa ede
ılıriz : 

~ 
~- - Fırka yalnız mecliste 

değil, memleket dahilinde de 
hatand(}Şlan yekdiğerine mu
asırn zümrelere ayırabilir. 

~ükşterek vatan endişesi yerine 
ır a ihtirasJan kaim olur. Va-
tandaşların mücadele hırslannı 
1 
aınçılıyan bu ihtiraslar iyi 

dare edilmezse fena neticeler 
\'ere bili' r. 
b Bizda son belediye intiha
~tı fırka, ihtiraslarının vatan-

şlan nasıl ikiye ayırdığını 
k111 bir surette göstermiştir. 
l eza Meşrutiyette İttihat ve 
k erakki, Hllrriyet ve itilif fır-
cli ';!ar! bütün vatandaşlan yek-
let-ıne düşman iki zümreye 

bY111nl§b. Bu düşmanlığın izleri 
lıgijn bile tamamen kaybol

lllaıntşbr. .. 
Ilı 2 - Fırkalar memleketin 
l cnfaatinden ziyade rey top-
~·ro.~yı,_ ekseriyet kazanmayı 
d ~ .~ktidar mevkiine gelmeyi 
ti iİşunürler. Her mesele ekse-

Ya, memleketin menfaati 
110ktasından değil, fırkanın 
lnenfaati noktasından tetkik 
tdilir. Fırka menfaati, vatan 
~c memleket menfaatini bazı 
laruan ikinci plana .atar. 
d Son intihapta iki fırkanın 
da bazı hareketlerini bu cephe-

1.,~n tetkik ettiğimiz zaman, 
l[t • • 

la sının de ayni hatayı yapbk-
t tını ve fırkalarını vatana 
~~lih ettiklerin! görürliz. 
lıa e Hürriyet ve itilafın biitnn 
~e~~kiib bu iddianın en kuv-

1 nıisalidir. 

3 * lalt . - Fırka, azasından mut-
h,. ıtaat ister. Bir fırkacı, ka
..... aij • 
iptid ~1 fırkasına satmış olan 
le. aı bir adam gibidi ... Fır-
l!ıi~k hür ve müstakil düşün
~~ düşmandır. Meseli siz 
~ e diişttıaosmız. Fakat hr
lbc ~ harbi isterse kabule 
ftrk~ ~~nuz. Netekim Halk 
"" 

1 ıçınde fırkanın mali si
""'cti . "llrd nı beyenmiyen kimseler 
Çık ır. Fakat bunlardan hiçbiri 

ıp ta fikrini söyliyememiştir. 
4 ~ 

lt - Devlet . müesseseleri, 
ftıd tnernurlar iktidar mevki-
cief: ~u!_u~an . fırkanın çok 
~tnd Sözunu dınlemiye mah
bitar:f rlar. Devlet müessesesi 
~at f olmak liumgelir. Fa
~"'- trkalarla idare edilen de
• "'IQ'atik 
~a. b memleketlerde da-
l'erde Unun aksi olmuştur. Her 
llletn devlet müesseseleri ve 
titıe ~ar . hakim fırkanın fik
bitiltı adım olmuşlardır. işte 
...,_ son i tih b 
·oq b' n a at. Memurla-
llı.. ıtaraf l . 
unııc· o masını, temın 

un olabilmiş midir? 

Bı.t }f. 
lotı ıararlanna binaendir ki 
tittnin ıctrnantarda parlmanta
l'qitıi~ fırkalann ve demok
)a.ll.lar aleyhinde bazı cere-

F L Vardır. 
• a~at d 
latctıdi"· enıokrasi yapmak 
dit tar gı lllüddetçe, fırkaların 
\ıh..? atlarına k ti 

...-ıytti a anmak mec-
Yardır. 

Ve 
Gazeteler' 

o ı-

f 
t i 

* • 

o 

1 - Bazı insan vardır ki sadece idare 
edilmek ve memur olmak için yarablmııbr. 
Bunlar iradesi zayıf, kabiliyeti az kimseler 
dir. 

2 - Bu gibiler hangi muhitte olur'a 
olsun madun mevkide kalır ve başkalarının 
hüküm ve nüfuzu albnda yaprlar. 

3 - Bunlar mutavusıt ve geri insanlar
dır. Yalnız makinenin bir aleU gibi çalışır, 
insanlıta yeni birşcy hediye edemezler. 

Geçenlerde bize bir mek
tup gönderen Celal Nuri Bey 
hiçbir gazete okumak adeti 
olmadığını yazıyordu. Celnl 
Nuri Bey, yalnız münevver ge
çinen bir adam değil, ayni 
zamanda bir meb'usbır. Eğer 
bu zat, Büyük Millet mecli
sindeki arkadaşlanna parlak 
bir nümune olursa (veya o!
muşsa) , felakettir: Her gün 
Türk topraklarına dair haber 
veren gazeteleri okumıyan ,,. 

•• •• • meb 'uslanmız, memleketin ha· 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi lini bilmez ve anlamaz olurlar. 
Netekim, Celal Nuri Bey, 

memleketinin gazetelerini o
kumadığı içindir ki Serbes 

Lüleburgazda .. 
Bu Sene Tavşan Ve 
Keklik Bolluğu Var ... 

Lnleburgaz - Mevsim çok 
müsait olduğu için otomobil 
ile lstanbuldan buralara kadar 

Adanalılar Cevap Bekliyorlar: 

İntihabın Feshi Talebi 
Ne Olacak? 

birçok avcılar gelmekte ve Ad (H ~L_ s .. ana, 24 ususı,-- ilifke intihabatını Scrbes fırka ka-
tavşan avlamaktadırlar. Ayni zanmıştır. Diğer taraftan Adana halkı da intihap şeklindeki 
zamanda keklik ve çil bolluğu usulsUzlükten dolayı yapılan itiraza ve müracaata karşı Adana 
uzun zamandanberi bu derece intihabının feshedileceği kanaatindedir. 
görülmemişti. O derecede ki , K 
Kırklareli, Vize, Babaeski ••- ı Dikili aymakamı Ne Yapıyor 
cıları da buralara akın ebnİf- Dikili 24 (Hususi) - Dikili kaymakamı, Serbes fırkaya 
terdir. Vizeli dört avcı 200 mensup Belediye ~alanna Halk Fırkasına geçmek için 
keklik vurmuşlardır. muhtelif suretlerle tesırat yapmaktadır. 

T eşkilib Esasiye kanununa açık bir tariz teşkil eden bu 
hareket karşısında Riyaseti Cümhur makamı ile Başvekilet ve 
Dahiliye vekiletile lmıir vilAyetin müracaat edilmiştir. Darülfünunda 

intihabat Tasdik 
Edilmedi Ama .. 

Darülfilnun intihabı hakkıda 
Maarif vekili Esat Bey henüz 
resmen karar vermif vaziyette 
değildir. Fakat şehrimize gelen 
malumat bu mesele hakkında 
vekilin karar verdiğinden ısrar 
ile bahsetmektedir. Bu malu
mata göre Maarif vekileti 
intihabı tasdik ettikten başka 
namzet olarak gösterilen Mu
ammer Raşit ve Yusuf Ziya 
Beyler arasında eminlik için 
tercih te yapmıştır. 

Bizim aldığımız 
Yusuf Ziya Beyin 
muvafık görüldUğü 
dedir. 

malumat, 
eminliğe 

merkeıin-

Bugünkü Hava 

-· 
Affedersiniz Falih Rıfkı Bey~. 

ı 

Hesap Yanlış, Seyahat 
Masrafları Unutulmuş. 

Bolu meb'usu Falih Rıfkı B. 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 

. 
ile birlikte Moskovaya gitti. 
İntihabat milnasebetile fırkasına 
en ziyade müfit olabileceği 
bir zamanda, hatta Hariciye 
vekilinin avdetinden sonra da 
orada bir hayli müddet kaldı. 
ve dUn geldi. lstanbula ayak 
basbğı sırada arkadaşları {Son 
Posta) nın ister inan ister 
inanma sütununu ıösterdiler. 

Bu sütunda Falih Rıfkı B. : 
Hakimiyeti Milliyeden 250 

Milliyetten 250 
Ankara imar 
komisyonundan 500 
Ankarapalas otelind~n 200 

lira aylık alır, dil encü
meninden her içtima ıçın 

25, Türk ocağı hars heye
tinden de gene her defası 
için 25 lira huzur hakkı alır, 
işte bunun için hürriyete düş
mandır, deniliyordu. 

Falih Rıfkı Bey derhal ka
leme sarıldı ve küfürle başlı
yan bir yazı yazarak (Son 

Fethi Bey 
1 Bu Akşam idare Heye-

' 

tile Beraber Ankaraya 
Gidiyor 

S. C. fırkası lideri Fethi B. 
ile birlikte fırkanın idare he
yeti · azası bu akşamki eks
presle Aokaraya gideceklerdir. 
Bu münasebetle Fethi bey şu 
~beyanatta bulunmuştur: 

" - Cumartesi (bugün) gü
nü Ankaraya gideceğim. İnti
habat yolsuzlukları hakkında 
merkeze gelmiş birçok vesa
ik vardır. intihabın ne tekilde 
cereyan ettiği milletçe ma
lumdur. Her yerden cereyanı 
hal hakkmdaj bize mufusal 
telgraflar, mektuplar, mazba
talar gönderilmiştir. 

Bu hususta vazifemizi bittabi 
Meclisi millide ifa edeceğiz. 

Bursa valisi hakkında ika
mei dava ettim. Bursa'da 
bulunan fırka mensuplanndan 
avukat Asaf Bey ve riife
kasına vekalet verilmiştir. Da
vanın safhası {hakkında şim
diye kadar bir malômat al
madım.,, 

Posta) nm verdiği maldmatı 
tashihe kalkışb. Dedi ki: 

Hakimiyeti Milliyeden 250 
değil, daha az para almm. 

Komisyondan ( 500) değil 
çalışmıya vakit bulursam (150} 
lira alırım. 

Dil encümeninde ise çalış
mıya vakit bulursam (120) lira 
alırım. 

Türkocağının hars heyetin-

Fırkayı Terakkiperverlerin bir 
istitalesi, kuyruğu zannetmek 
hatasına dtqmllştür. Bereket ki 
bu zühul, bir meb'usun d~e
ceği hataların en hafifidir; 
ya gazeteleri okumıyan bu 
Türk münevveri ve millet ve-
kili, kulaktan duyduğu her 
yiaya inanarak, Türkiyede fa
şizm ilan olunacağmı, arkasın-
dan bir de harp çıkacağını 
iddia etseydi alem karşısında 
resmi vaziyetimiz ne olurdu? 

Celil Nuri Beye, bundan 
böyle biraz gazete oku
m.asını ve Malkarada yaptığı 
gibi halka maval okumamasını 
tavsiye ederiz. Y oba üstat 
yeni harfleri sökemiyor mu? 

Zeynel Besim B. 
[Bq tarafı l inci sayfada I -gün Cumaya tesadüf ettiği 

için tdgrafımızın mürselünileyh
lerini evlerinde bulamadı ve 
cevap ta henüz gelmedi. Bina
enaleyh bu dakikada hadise 
hakkında mütalea yürütmek 
faydasızdır. Fakat anlaşılan bir 
nokta vardır: 

Muhtelif sefaretlerde bu
lunduğu sırada poletika ale
m.ine çok iyi nüfuz et
miş olan Visıf B. lz:mirde fır
kası hesabına bazı tqebbüs
lerde bulunmuş, ve muvaff aki
yetli neticeler almıJ, fakat 
bu teşebbnslerin atiye ait 
kısmım ihtiyatkarlıklannd n 
ve sabırlanndan pek emin ol
madığı zevata anlatmakla hata 
etmiştir. Maamafih hadisenin 
memleket hesabına kirh bir 
neticesi vardır : 

lzmir gazeteleri vaziyetlerini 
kat'iyetle tayine mecbur ola-
caklardır. Filhakika karii.o ha
kikati bilmek hakkıdır. 

Lodos Yağmura Çevirdi r 
Dün sabah bozuk ve yağ

murlu olan hava öğleden sonra 
berraklaşmiş , yaz manzarası 

göstermişti. 

Fakat akşam riizgirın is
tikameti lodosa çevrilmiı, bu 
hal gece saat ikiye kadar ha
fif olarak devam etmif, biraz 
da yağmur yağmııtar. ikiden 
sonra ise lodos fırtınam lıız
lanmı, bu sabah iae yağmurla 
kanşık ıiddetli bir şekil almıı
br. Maamafih Kadıköy ve 
Adalar seferleri pek az teehürle 
ve nisbi bir intizam içinde 
yapılmışbr. 

• 
ister 

• • 
ister inan, 

• 
.inanma! 

-
lstanbul meb'usu Sfirey· ğiştiriliyor. Bir gece herke., 

ya pqa Halk fırkasına uyurken bir belediye mc
mensup olduğu müddetçe muru elinde bir merdiven, 
paşa idi. Oradan çıkınca sokakları dolaıarak ( Sü
Bey oldu. reyya paşa sokaiı) livha-

1 de azayım. Fakat gitmiye va
kit bulamadığım için 3 senede 
4 defa huzur hakka ya aldım 
ya almadım. Milliyet ile otel 
şirketinden ise on para bile 
almam. 

bizzat Milliyetin idare memur
larından biri söylemiıtir, hem 
de şikayet ederek söylemiştir. 

Bu iki noktayı kaydettikten 
sonra listemize bir daha bak
tık, eksik olduğunu gördük: 

Feci Bir İntihar 
İzmir, 25 {Hususi) - Sar' a 

illetinden lzmir memleket 
hastanesinde yatan RtıştU B. 
isminde bir genç kendiaini 
hastanenin ikinci katından 
aşağıye atmışhr. Huta genç, 
sukut neticesinde demir par
maklıklann üzerine dllşmÜf, 
delik, deşik olmuş ve acıklı 
bir ıurette ölmüftilr. 

Süreyya paşa Halk fırka- lannı indiriyor ve yerine 
ıına mensup olduğu müd- " Bahariye caddesi 11 liv .. 
detçe iyi, millete hizmeti halannı takıoyr. 
dokunan bir adamdı. Hat- İnsanların uman ile 
ta bu hizmetini yat için kıymetlerini kaybettiklerini 
Kadıköyde sokaklardan biliyoruz. Ama fırka de
biri onun ismile tevsim ğiştirmekle de kıymetlerine 
edilmişti. halel geldiğini bilmiyorduk. 

Fakat Süreyya paşa Onun için fena adam 
Halk fırkasından çekilin- olmaktan kurtulmak isti
ce tabii fena insan olu- yorsamz Halk fırkasına 
yor. Evvelce onun namını intisap ediniz, bu, sizin 
tqıyao sokağın ismi de- için en emin sigortadır. 

ister inan, ister inanma/ 
! \ , 

Falih Rıfkı B. bu yazısmm 
sonunda: 

- Bu gazetede zerre kadar 
namus varsa ya listesini ispat 
ctmiye, yahut ta iftiraya alet 

Filhakika Falih Rıfkı beyin 
hiikUmet hesabına yaptığı 5on 
seyahatlerden aldığı parayı 
hesap ederek beher aya ne 
isabet ettiğini yazmayı unut

olmuşum, affedersiniz demiye • 

mecburdur, diyor. u· SABAKAll 
muşuz. 

F alib Rıfkı Bey bu daveti 
yaphğı dakikada verdiği iza- Zabıta Hikayelerine 
hat ile bizi bu %ahmetten BUGU .. 'i'\I BAŞLIYORUZ 
kurtardığına, zannederiz dik- 1\1 
kat etmemiştir. r."ilbakika 'is- Bir müddet evvd :aıüsabakJUı nbıta 

hik6yelcri dcrcctmiştik. Bu hik!iyeler
temizde, üzerinde münakaşa de, faDi mcçlı 1 eirlı:atlcr ve elnayet-

edilebileeek rakamlar müstesna lcr vardı. Karllcrlmiz, ortadaki dclU-

1 k Jerdcn ve cmarelcrd":.D failleri kcşf ct-
0 ma üzere saydığımız vazife- ınlşlcr, gar;ctemiıc • ıildirmişlcr, muvaf. 

lerde bulunduğunu kendisi de fak olnntıır arasında kur'a çekerek bıı-
tasdik etmektedir. 0 kmilerlmiı:c hediyeler v-cı-miştik. 

Büyük b tr alaka uya.cd:ran bu h!kı
Y alruz otel şirketinde bı..- yelerimlıe, bugün yeniden tıcşlıyorur. 

lunmadığını (Milliyet) ten de ve şartlarını 'il~n ettik. Geçen defa 

para almadığını söylemektedir. yapbğnıtot t ecrübenin derslerinden de 
k k istifad e ederek, bu sefer, daha cu:l;p, 

Otel :şirketij İ ini let İ edece- l daha meraklı bir acri yapac:ıfımızı d a 
ğiz:. Fakat bir musahabe ) 5- hatırintmz. 
nasında Milliyetten hem de Müsnbnkılanmızı:ı şartlan 

üç g ün ilan edilmiştir. 
pek çok para aldiğım bize ------------1 



NER' - ARiS 

Saat üçü otuz iki geçe, ya
ni oyunun bqladıj'ı zamandan 
8 dakika aonra ortadan 
sol açık Fikrete pu ver-

. diler. Fikret gtlzel bir ıli

rlifle Aris kalesine doğru 
akh ve basım mildafaasınm 
engel olmasına vakit bırakma
dan Zekiye güzel bir pas 
Yerdi; Zeki bekletmeden topu 
içeri soktu. 

Triblinler yıkılıyor gibi al.kış
hyorlar. Bizimkiler bu golden 
cesaretlenerek gayretlerini art
brdılar. Fakat misafirlerimiz de 
bu gole mukabele etmek için 
çok seri, çok dikkatli oyna
makla bizimkilerin gayretlerini 
karşılamakta gecikmediler. 

• 

& 1 

Ordu 

Bu esnada Yunanlıların san
brahafı, ıağaçık ve ıağiçlerinin 
çok muvaffak olduğunu gördti

tnnden mütemadi onlan besliye-
di d. l Ordu - lntihababmız hak- sinde cereyan etmiıcı. olmasile ı ua • ua ua müzle gördlik ve mllf8hade rek hllcumlan teş •t e ıyor, on ar Y ar Ah t lllı · 

kında buradan yazılmllli: bir müeyyettir. Listede isimleri ol- necatı me amı ettik ki. serbes surette reyle-da topu bizim kalenin ta kı- ,. 
yılanna kadar muvaffakiyetle telgraf okuduk. Bu iş'an ya- mıyan eşhasa esasen kanun Mu:::ımer F=hrettin Hayri rini kW.lanmak iatiyen vatan
indiriyorlar. Saat dördü beş pan tabıın hüviyeti bizce ma- itiraz hakkı bahşetmiştir. Bu Son Posta- Ordu intihap daşlardan birçoğu muhtelif 
geçiyor, bizim oyuna bir dur- lüm olup evvelce de resmi hakkını istimal etmiyen kim- encümenınm arzusu veçhile veıileler ve tekillerle bu im -
gunluk gelir gibi oldu. Karşı makamlara müracaatlar yap- ıelerin reylerini kullanmak hak- telgrafım yukariya dercettik. kim bulamamqlarclır. 
taraf bundan istifade etti. mış, o makamlardan kanuni kından mahrumiyetleri tabiidir. 1 Bu münasebetle ve kıyası yo- Ordu intihap enctımeni, 
(Aris)in Mukabil Golü cevaplarını almışb. Fakat buna Şu halde bu zatın iş';wnda 1lundan1}ürümiye müsaade olu- eğer vazifesini bitaraf bir su
Kaptanlan aanbrahaf Vikelides rağmen lıilAfı hakikat olan bir mana ve kanuni kıymet 1 nursa, kemali tevazula kayde- rette yapmış İ8e lli vicdan 
uğaçıklanna pas verdi, sağ bu telgrafı çekmiştir. yoktur. Kanuni hakkımıza isti- delim ki, iatanbulda cereyan borcunu &demif demektir. 
açık sagıv ·ç Anrelakia' e pas E n._ • h ,,,,n,.. to 1 · eden intihap ıekli ile Ordu- Kendiaini tebrik ederiz. Şu DCuıuenın era.... P an- naden telgrafımızın dercini rica 
seçti. Angelakis çok •eyyal daiJ, intihap defterinde azaların d . 1 daki intihap ıekli arasın- kadar var ki luyu yolundan 
bir akışla Kadriyi aıyırarak mevcut imzalarile ve blltün 

0
e d e7z;h 

11 
da büyük bir fark bulunma- ytlrftdliğnmllz takdirde ilk tel-

ıeçti, hatta bu ııynlıt 0 kadar memleketin g6zleri önünde r um:!i ;:~ne - ... ua mak gerektir. ırafı çeken zata hak venne-
mahirane, 0 kadar ini oldu ki, intihabın kanuni ahkim daire- Rifat Nazım Ruim iatanbul intihababm g&zn- mek milmkiln olmqyor. 
mfivazeneaini kaybeden Kadri 

dllft6 ve ıert bir tlltle bi- yor. Çok seri akmıya başlıyor, j mızı da neticelendiremiyorduk. ı latanbullulann göıterdikleri J Fenerin kaptanı Zeki Beyin 
rinci ıollerini ath. Miaafirler- bizim haflar yetişemiyorlar. e· . fk· . G ı- .. fevkallde hilanü kabulden ha- oyununa ıeçelim: Hakikaten 

· d k .11,...1 dı • ızım ıncı o umuz •l!k k . auz e ço IUAA9&80 • Kalenm yakınma kadar ıoku- . ıu aten ço mlitehassıı oldu- soğuk kanlılıiı ile, yerinde 
Birinci haftaym b6yle ba- luyor. Bir aert tüt, top lıte böyle, takımın ortama ğumu a6yliyebilirim. F enerbab- k d--ı b 1 · 1 ril llt-

zan onların eberiyetle Fenerin d 1 • hi d b · ak b d ar a ..,.anm ea e)'ll e e, f 
atlar a .• ın sarüdeafen ır( ınalımız)ı .a- çeliler oğru, favlsiiz bir !erinin '"Ok ani ol.·-u ile cid-

laakimiyeti albnda. her iki tarafın, Bu aolden aonra takımımn llm m aaaı pen b çız- ' oyun oynadılar. Hakem de T • ._. • 

b dıv llt dd*t fı ti d • ' .... d f 11.. b' tt 1 den .. ok muvaffak olan hır çır gı m ea ı na ar an bOtün cesaret ve azim mihve- gısı ıçın e av u ır sure e şayanı teşekkür bir dürüsti ile T 

eonra bitti. rinin kendisinde olduğunu bilen durdurmak istedi. Hakem (pen- maçı idare etti. oyuncudur. Ben onu k&rflmda 
ikinci Haftaym Zeki, llç dakika kadar çok gay- alb ) vuruş cezasını vermekte Tekrar ediyorum, ıördnk- biraz yqça geçmiş gibi ıör-

D6rdll yirmi geçe bqladı. retli oynamak ıuretile Fenerin tereddüt etmedi. lerimizden çok memnunuz. dlljiim zaman, ne yalan aöy-
Bu devrede onlana atletik maneviyabm d~e~tmiye mu- . Ceza vuruşunu Fikret çek- Kaptan Diyor ki: liyeyim, biraz memnun olmut-
kabiliyeti daha çok 16ze vaffak oldu. Zekimn bu son ti. Gol !... Kıyamet liopuyor.. tum. Fakat ıonradan gördiim ki 
çarpıyordu. Bizimkiler onlara ıa~ti, bu candan oynayıfl Yaşa! lar bir daha isteriz! ler... Takım kaptanı Vikelidesin hücum hatbmn en tehlikeli 
nazaran daha çok yorulmuş- hakikaten tam zamamnda idi. Beş dakika sonra hakemin beyanab: 
la dı t --L!-· ·b· · uzuvlanndan biri idi. Ben onun r , opa ~ı 11 ı ıen Umumun haleti ruhiyesini gö- neticeyi bağıran düdüğünü ;-Evveli şunu söyliyeyim ki, 
çıkamıyorlardı. Onlar bu yor- zeten, hem ayağile, hem de işitiyoruz. iıhali tarafından hakkımızda gös- bu halini gördilkten ıonra bn-
pnluğummdan istifade edi- başı ile oynadığım ispat eden .. ı terilen samimi tezabürabn de- ttln oyunculara onun etrafın-
yorlar, bizi daha çok yoracak bu eaki oyuncu, o anlardaki D kü kalabalık Si .. d .. v •• dan ayrılmamalarını söyledim. bir .Orati muhafaza ediyor- ün ivya recesım gor ugum zaman 

gevıekliği yalmz başına izaleye maçlannda bile görmediğimiz 1 ağlıyacak kadar mütehassis ol- Hakem için birşey söylemek 
1ar;ı~nerin Zekisi; ilk devrede muvaffak old . derecede idi. Stadyoma gire- dum. oyuncu olduğum için hakkım 
harikulida gayretli ve fevkal- Maamafib oyunun ıüratini miyen binlerce seyirci kapı Şimdi oyunun fenni kısmına değildir. Fakat heyeti umumi-
lda muvaffak olan Zeki, biraz hiç değiştirmeden devam etti.. önünde bekleşiyorlardı. geçebiliriz. yesi itibarile güzel idare 
durgun olmasına rağmen bu r~n. misafirlerimiz. ~arşısında Kafile Reisi Mösyö Bilhassa hücum hattı çok ettiğini söyliyebilirim. 
devrenin başlangıcında da mu- bmm takım takatsızlik emare- A I , F"k . güzel, solaçık enternasyonal E.Ş 
vaffak oluyordu. Buna muka- ı leri göstermiye başlamıştı. nge Onun ı n bir oyuncu derecesinde çok 
bil Fikret ve Aliattin biraz Hakimiyet onlara geçiyordu. Kafile reisine, maçtan sonra kıvrak oynuyordu. Yalnız biraz 
phsi .o>:nuyorlar. H~bu~ r.a: Bizim akınlar daha seyrek, on- ne düşündüklerini sordum. daha asabileşmese idi daha çok 
kiplenmız oyun ' sıstemımızı lann mfidafaalarındaki bazı -Ben daha ziyade idareciyim. muvaffak olurdu. 
kavradıldanndan bizimkilerin boşluklardan sızabiliyordu . Bu itibarla sizinle teknik konuş- Soliç te paslarını yerinde~ 
ıaJısi ~kınl.annı ~csi~orlar. •• Gayretin umumi olmayışı, ta- mıyacağım. O ciheti kaptandan vermek itibarile çok muvaffak 
(Aris) ın İkıncı Golu kımın yalnız bir cihetinde kal- sorunuz. Yalnız ben takımımız oluyordu. 
Santrfo"etleri bir paa alı- muı yldnden t.öyle akınlan- hesabına, milletimiz hesabına Şimdi karşımda oynıyan 

Gümrük İdaresinin 
Yeni Bayrakları 

Gümrük idaresinin bayrak
ları çok eskimiştir. 

İdare yeniden 600 tane bay
rak yaphrmaktachr. 

;ı;., ...... 16 ,. 

' İhtiyatsız Şekerd 
Beyoğlun'da Bir ~ 
Halkı T elişa Diitüf'P" 

~uYakim Evanıelic:lia Ef. P" 
taadır; dllkklnı BeyotluJI'~ 
Galatuaray' da Parma •"' 
ilzerindeclir. 

YuYakim Ef. evvelki ı' 
keatane ıekeri yapmak . es:: 
bir tencereye keatane ko~ dl 
tencereyi mangalın oseriO 
barakarak dükkinım kaP-:;. 
br. Tencere kaynadıkça . İf1 
aamış; ubahleyin suyu bitJll ,_.,.. 
keıtaneler kavrulmıya ve 'f "' 
mıya bqlamışbr. Kavruk doJı
yanık kestanelerin duıııaJll at'' 
klnı kaplamış, kepenkler dde' 
amdan çakan dumanlar CJl ~·fi"' 

i)f"I"""" 
ye dağılmışbr. Dum~ ~e et' 
ler derhal polise, polıs tır· 
faiyeye haber ulaştırrGlf. a;ıitr 

Polis ve etf aiye yetiflııt,Jc 
k·ı·d· kırı dllkkinın kapı ı ı 1 .. {'ıJ' 

içeri girilmiştir. Bu ar~ıl< ibtİ' 
vakim efendi de gelnıış, olifİ 
yatsızlığile, etfaiye ve ~dell 
(13) dakika meş~~ ~tın~deJI 
ve halkı teli.şa duş~toıiftİ'' 
dolayı epey acı söz •fi 



.. 
..... ı .. 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Şehir Tiyatrosu 
Nerede Yapılmalı Ve 

Yapılmalı Mı? 

Albdan Fazla Çocuğiı Olanlaraf 
Hükiimet Yardım Ed~cek.. Bize 

Fotoğrafınızı Gönderiniz .. 

Kadın Ve Kalp işleri 
• 

Aşk Ve Uönül Sırları 

Aşk Sırrımı Kimlere 
Söyliyebilirim? 18-10-930 tarihli ruetenizde yeni bir 

.. lılr tiyatroıu binası yapılacağını 
oluıdu111. 

E"Vel emirde fanedellm kt latanbul 

~ bir tiyatroya malik oldu. Acaba 
buraya otomobllle kimler relecektir? 

lier1ıaıde Şl.fli, Beyoilu, Takıim gibi 
teıaYlrab Ye yollan dilzgUu olan yerler· 

deıa detfJ mi ? .. 

Sokaldannclan otomobil değil kağnı 
-•baaı bile reçmiyecek kadar yolları 
~ •aballeleri aeaba bu tehir tiyat
toauıau yapanlar dlltllnmedl mi ? Bu 

'-da IO'aklann darhjından yüz sene 
.-,.el oldujıı flbl hutalanmm 

~llaeye sedye ile taşıyoruır.. Karanlık 
a.teierde çocukların klirebe oynadıkları 
'1ıııl,ette ytlrtlyealerin halJerinl temqa 

....... lr.adu elbD bir piyes •ar mıdır?. 
~ .. bu nslyetleri bir tehir tiyat

::- ektlrl ifa edemez, (kel bqa tlmtlr 
~) kabilinden, en mllbrem thtl

~ d\ll'\lrkeıı tehir tiyatroıu yapmak 
..__ lbudur ? Alakadar makamın bu 

--...ıa naun dikkatini celbederiz. 
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Mehmet ----BiR BEYGİR iSMi 
MONASEBETILE 

.\aı &aıı karUerimlsln botuna gitmemlf. 
"8 karada yantlara giren bir ecnebinin 

ol hanına Gcn9 Türk lımlnl koymuf 
Qıaaından tlklyet ediyorlar. 

l.tt 
8 
.. e kalırsa bunda hiddetlenecek 
nokta olmamak IAıımdU". Beygir 

"" bir ~ hayvandır. Bir k8peğe veya 
~ kediye konursa bir hakaret manası 

~ &rılabUlr. Avnıpada da beyrirlere 
11 flbl isimler koyuyorlar. 

ADLiYE VEKiLİ BEYE 
Merhum pederimiz faik Beyin dey

~en dolayı Babaeski lcraımca tahb 

~. alınıp miizayede neUceainde 

~ede tllccarandan Yolageldlli 

aı •lılaı Bey ve tUreklaı uhdesinde 

..:an bir adet motör bet, alta aydan 

illa 1 
Jerlnden kaldınlmamıt •• bakiyel 

" Uubuaıuz olan tlç ytlz lira kadar bir 

~i mezkG). icra memurluğunun 
~ 1 lebebile lbrahim Bey n tllr•kl

'td an taban edilmemlftlr. Bet, alh 
a.._ an bert bir ttlr'G ikmal edilemiyen 

~le meak6r icra memurlujıınun 
•-.s lıiından mllnbala olup bu 

Y•tte sefalet ve perifanlıjımıza 
~ •l111&1rtadU'. 

-.L ~ Adliye •ekili Beyia aaaan 
~ eelbederis. 

~ karamaa eaddul 57 aumara
llkı. ~-lau. Faik Bey •abdumu 
~--.ı, kerimeleri Utife, lhliltat. 

VtzE MESELESi 
-._.~1 P•aport 11 .. wer1 keadl 
~·~erine aTdet ederken .t.e 
'&.ı. lıı •ııtnniyorlar. HalbUJ bis Tilrlder 

' ' ~l ••mWıethnbe pltrken Ylse 
~erlforuz, hem de ••nebi mem• 

'- ._. 'alderk.. , .. ıı. •eriy._. 
'-.._ tle iki rMlm vermtı eluy--. 

1alalu mtımklln cı.,ttı midir? 

Ecaebl meınleketlnie salda 
bir Tiril brllnh 

6 

Yeni Hıfzıssıhha kanunu teş
rinisaninin altısından itibaren 
mer'i olmıya başlıyacaktır. Bu 
kanunun 156 ıncı maddesi di
yor ki: 

"Bu kanunun neşrin
den sonra berhayat ço
cugu altı veya altıdan 
/azla ya baliğ olan ka
dınlara devletçe müka
fatı nakdiye verilmesi 
ıçzn her sene Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet veka
leti bütçesinde bir faslı 
mahsus açılır. Arzu e
denlere nakli mükafat 
veya onun yerine isti-
yenlere ihdas edilecek 
bir madalya verilir." 

Kanwı on gün soma tat
bik edilmiye başlanacak. Mem
lekette albdan fazla çocuğu 
olan ailelere gazetemiz delilet 
etmek istiyor. Bugünden itiba
ren çok çocuklu ailelerin ha
yat ve fotoğraflarını neşredi
yoruz. Kanunun tatbikine baş
landığı günden itibaren gaze
temiz bu aileler namına vekA
lete müracaat edecek, oruar 
mükafatı nakdiyelerini veya 
madalyalannı alacaktır. 

Bütün karilerimizden rica 
ediyoruz: Bulunduğunuz mu
hitte altıdan fazla çocuğu olan 
aileler varsa bize bunlann ha
yatını ve çocuklarile birlikte 

Akıl Doktorlarının 

Kongresi 
Tllrk tababeti Akllye ve asabiye ce

miyeti 1930 ıeneal kongruinl 31 tetri• 
nlevvel cuma gtınll uat 2 de Bakırk8y• 
de Emrazı akliye ve asabiye haıtane
ılnde aktedecelrtlr. 

Mevsular: 

Mazhar Osm B; senelik ic-
mal. 

Ihsan Ştıkrü ve Ahmet 
Beyler; dimağda eviye afetleri. 

Konos; B. letarjisiz bit an
sefaJi epidemik. 

lamail Ziya B; Tababeti ad-
liyede paranoia. 

F ahrettin Kerim Bey;· inti-
harların ıirayetindeki ruhi 
amiller. 

Fahri Celil Bey; bir katil 
vak' asının tahlili. 

Cevat Zekli Bey; çocukta 
ruhi ve asabi tegayyllrler. 

Çocuk Bakım Evleri 
Üsküdar, Beşiktq, Edirne

kapı gibi yerlerde çocuk bakım 
evleri açılacaktır. ltçi kadın-

PEYAMi SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

l'ATIG-BABBIYB 
~~•nı ıilkeliyor ve hararetli 1 yordu: Kokteyl, kokteyl. Kıp
~llı lrtle Yaabğın ıoğuk taraf· kirmızı elbiseli kadın ve erkek. 
~y ~Yor, yanaklarım oraya Saat kaç? Herkes sallanıyor. 
tht -.,0~. ~u 111uvakkat aerinli- "isterseniz bir kokteyl daha 
hllide r ı~ uyanıklık keçince, için r,, diyor Macit. Kokteyl, 
"tbı ~:u ak.im salonu gözü- ve hep o zenci seslle karııık 

P.t-.. ne geliyordu. cazbant. 
~t ~ beyaz örtlisü üı- Macitle alqam saat altıda, 
litrnuşt~r kokteyl damlaıı Löbonda buluımuşlardı. Ondan 

~t}'i ilk ud Kokteyl. Bu keli- so~a ııece yarısına kadar ge-
0ktcyı. eÇfa dün gece işit_!:i. çen ıeyleri süratle ve munta

~tltıin . ok yabancı keli- zam hatırlıyor. Macidin girdi-

d-..•hetı ... ~I lıne takılan latzi 1 ii birçok masraflara rağman 
' le "rı e N . endi le ' . ennıan bunu ı o kadar yalnız ve baş başa 

endıne tekrar edi- kaldıklan halde, hiçbir çapkın-

fotoğraflanm ıönderiniz. 

• 
... 

ı6rcllitlnlz birinci resim İz
minle JCartıyakada Alaybeyde 
Safa aokağmda 11 numaralı 

Bugiln çok çocuklu ailele· hanede İhrabim oğlu Hüsnü 

efendinin ailesidir. Bu adamın 
tekiz evladı vardır. Bunların 
bqi kız, üçü erkektir. Seki
si de ağdır. 

İkinci aile de: An.karada 
HaCJmurat mahallesinde Kerim 
hoca sokağında ( 1) numaralı 
evde (Sata) H. dır. • 

Sata H. ın birinci kocası 
lmkJAJ harbinde şehit olmuş 
ve kendisi üç çocuğile dul 
kalmııtır. ikinci defa evlenmiı 
Te bu kocasından da dört ço
cuğu olmuştur. Çocuklarının 

i_ • hepai ıağdır. lf. 

L Gazetemiz sıra ile bu fotoğ-

1 
rafları neşre devam edecektir. 

den iskisinin. fotoğraf ve ha- Karilerimizin bize yardım et
yabnı neşredıyoruz. Yukarda melerini tekrar rica ederiz. 

Mal Canlı Kardeş 
Berğama - Turanlıya ta'bi 

Bölcek köyünde bir cinayet 
olmuş, İsmail isminde biri kar
deşi Ahmedi tarlada uyurken 
çifte ile vurup öldürmüştür. 

Cinayetin sebebi, müşterek 
mallannın kendisine kalmasını 
temin etmek imiı. 

Asri Mezarlıklar 
Yeni bir ıekle aokulacak 

olan mezarlıklann hudutlan 
bu gilnlerde tahdit edilecektir. 
Yeni mezarlıklar Silivrikapı, 

Edirnekabı, Eyip, Okmeydam, 
Karacaahmet ıibi yerlerde ya· 
pılacaktır. Mezarlıklar projui 
Y enişebir meclisine aevkedi
lecektir. 

Serbes Fırkanın 

Gediz Ocağı 
Gediz, 25 (Hususi) - Ser

bes fırkanın Gediz ocağı t~
tekktil etti. Ocak reiıi diş ta
bibi Ali Rıza Beydir. Hnlk 

fırkasından bazı azanın istifası 
devam etmektedir. 

Sa'!'lata ojlu 

Melımet 

Darülfünun Taburun un 
Ziyafeti ••. 

Den müddeti biten darül
fnnun talim taburu Efendileri 
dün akıam Tllrkuvaı:da zabit
leri terefine bir ziyafet Ter
mİf)erclir. 

1ar itlerine gitmezden evvel Birlik Ticaret Bankası 
çocuklannı buralara bıraka- LWeburıaz Birlik Ticaret 
caklar ve akıam d6nerken· ı bankası Babaeakide bir ıube 
alacaklardır. açmak için tedbir almaktadır. 

ca hareket yapmamasını düşü
nüyor ve Macidin ince uzun 
elleri, hafif manikürlü parmak
lan ıık sık &özünün önüne 
geliyor. "ince bir adam!" diye 
düşünüyor ve Macitte tenkit 
edilecek hiçbir ıey bulamıyor. 

Odaya giren Gülter, Neri
manı biraz daha uyandanp, 
karyolaya doğru ilerlerken yük
sek sesle söylüyordu: 

- Küçük hanım, saat ikiye 
geliyor, kalkın, bey babanız 
yemeğini yedi, neredeyse so
kağa çıkacak. 

Gülterin kuru ve berrak yü
zünde birbirine hiç karışmıyan 
tebessüm ve endişe. Karyolaya 
yaklaşınca, Nerimanın üstüne 
iğilerek diyor; 

- Küçük hanım, bey ba
banıza birşey söyliyelim de 
adamcağızın gönlü rahat et
ıin; yüzü pek asık. Dün 
gece de pek uyumamıt gt,.. 
liba ! 

Nerimanın zihnile beraber 
yüzü de gerildi ve gözleri -ı
çıldı. Bir derece daha uyan
mıştı. "Peki ... ,, diyerek dlişün
miye başladı. Fakat söylene
cek bir şey bulamıyor, düşün
dükçe mesele karışıyordu. 
Gözlerini kapayıp açb. iyice 

dağılmıyan uykuau tekrar baa· 
tırmakla tehdit ediyordu. Hep 
o zenci sesile karışık cazbant, 

kuytu köşelerde renkli aba
jurlar, parlak sarı bir etek, 
kıp kırmızı esvaplı kadin ve 
erkek, bir alkış, ilri balkon 

Sır • Arkadaşları l'~--Fı_a_n_t_e_zı_· _R_o_P __ _,] 

Çocuklar billüğa erdikten 

1 
aonra kendilerine ar arkadqı 

aramıya başlarlar. Çocuğun 

en tabii ve en doğru sırd8f1 1 
anaaı veya babası olmak li
ZJmdır. Fakat bizde ana Te 
babalar bu vazifelerini yap
mazlar. O vakit çocuk bu ar
kadqını kendi hemcinsleri 
arasında bulur. 

Çocuğunuz vana dikkat 
ediniz. Onlar daiına bir kö-
şeye, bir odaya çekilip kendi 
aralarında fiskos yap:naktan 
hoşlanırlar. Bu gi:-!i k nuşma 
ihtiyacı, bühiğ ile :.: &şlar. Ço-
cuk hayatındaki bu biiyiik te
beddülden müteh.uyyirdir. Sırrını 
söyliyecek bir sırdaşa muh
taçtır. 

Bunu annesine söylıyemeyin
ce arkadaşına açılır. Bu suretle 

başlıyan sır verip sır alma, ar
kadaşları birbirine daha ııkı 

bir bağ ile hHğlar Artık on
lar birbirinin lazımı gAyri mü-

fariki haline gelirler. Adeta 
sevişirler. 

Hatta bu derece samimi 
olmuş arkadaşlar arasında hCP
zan tasarruf hissi bile hasıl 

olur. O vakit arkac! QŞlardan 
biri hariç!!! birini sevmiye 
başlayn:ca arada kıskançlık 
bile ha, gösterir. Fakat bun
lar gayri tabii şeylerdir . 

Tabli ve a.ınl olan şey; arka
daşlığm evleninciye; kadar, hat
ta, evlendikten ıonra deva
mıdır? 

Bu arkadaşlık çok iyi bir 
ıe,·d!r. Yalmz çocuğun, arka
daşını iyi seçmesine çok itina 
etm~lidir. Fena arkadaş çocu
iu fena yola ıüriikliyebilir. 

KızllU'ln ve çocuklann içinde 
fena yola dllşenleraen çoğu 
vkadaşlarının fena irfadırun 
kurbanı olmuılardır. Evlitlarile 
bu meselede de arkadaş ota-

.... 

Külrenfİ zemin üzerinde 
ince çizsrfli kumaştan yapılmıştır. 
Ônü l.ruvaz~ ve düğmelidir. 
Yaka ve kollar beyaz krepti~ · 
Kemerle boyunbağı kırmızı 
olursa çok muvafık kaçar. 

. mayan aileler lıiç olmazsa on- ' 
lara iyi arkadaş seçmekte 
nhper~ik etmelidirler. 

-=TAKVİM~ 

lfanımtegu 

Vali K'-»nağında Balo 
Cümhuriyet bayramı ıeceai 

l.tanbnl Vali konağında resmi 
bir balo verilecektir. 

aruına takılı bir ıerpantia. 
Neriman yatağın ıçıne o

turdu ve gcderini utuıturdu. 
waşım ıillccliycrdu. 

- Git, de ki. .. 
Ve düşünüyordu. San,,_ 

bil" kadın başı. İıli ıife. &
aamakl..r ... 

Bir dahı. silkindi: 
- Git, ~ ki: "Neriman Ha

mm dün gece F ahriyelerde 
lmif. F abri-Je bırakmamıf, ı.
ce yarısına kadar ... " 

- Saz yapmışiar. 
- Tamam, sonra da ... 
- Otomobille kilçftk hRı-

mi getil'miıler. -
- iyi. 
Gülter oradan çıkınca Ne-

rimruı, aiır ağır har--ı tekrar 
yasbğa koydu. Perlak ~ biı 

'.Arabt 

2· Cem.elahar-1349 

V akit-Eunt· V aıab 

Otlnq 1 .s, 6 .22 
Öile '~2 11.58 
bdndi 9.!8 J 4.SS 

Rumi 

12· Tetrinlenel-1346 

V akıt-Ezaaf-Vaaatt 

Ak,am 12.- 17.16 
Yataa 1.31 18.48 
imsak 11.25 4.42 

etek. İki balkon ar8.$ına takıl, 
ıerpantin. 

Fa~{at, birdenbire, b,basile 
Gülter arasında geçecek mu
haverenin sonunu düşününce 

okadar büyük bir meraka 
düştü ki, bu his, gec-eden halan 
batıralanmn hepisini kaçır,; .. 
Babuı ne derdi? tahminlere ' 
bqladı. 

Geceleyin Maksimde, ıonra 
otomobille dönerken, h~le 

karanlık sokaklara girince ve 
yokuşu !Derken duyduğu korku, 

içinde yeniden canlanıyordu. 
Yine kalbinde çld'pıntı. Başını 
yorganın altına çekerek barı

nacak yer arayordu. Artık, 

aklına hep Şinasi geliyordu. 
( .A.ltaaı var) 
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düşmüttüm, Ehlidil hanıma iyi, kollarile, iri vUcudile oı ıu 

kötü bir cevap veremiyor- göztinllziln önllne getirmelisiniz,, 
dum. dedi. 

Ben, dut yemiş bülbtıl gibi, Haşmet, maskaralığa sapb, 
seuiz sessiz küçülürken Ha- "Allah etmesin, allab etmesin. 
nımla molla çene yarışına Biraderinizi mahşerde de gör-
firiımişlerdi. mek istemem.. Muhterem aile-

Sadrazam, sordu: nizden, sizi tanımak kafi!,, 
- Molla, dilbazdır ama diye bağırdı. 

sözil açık söyler. Fıtnat Ha- Htilisa, hanım sustu, Molla 
mma da ulu orta lif atıyor söyledi. o sustu; hanım söze 
micli? başladı. Benim de başım şişti. 

- Hayır; edepli konuşu- Bir aralık fırsat buldum, gö
yordu. Makada oturur oturmaz zümlc muskalara işaret ederek 
bir lteyit ırlamışb. Molladan izin istedim. 

- Neydi o beyit? - Li - dedi - otur. Fıtnat 
- " Beni yadeyledin ihya hanımdan da sizin için yardım 

ettia - Öldüler, ifittiler amma istiyeceğim. 
lıuaatl,, Ve sonra ilave etti: j 

- Fıtnat nasıl kaqılık - Sen hanımefendiyi galib 
•erdi? tanımıyorsun. Tanısayira kıt 

- İltifat ediyorsunuz, falan günü ağaçta kestane gören 
eledi. dağ çocuklan gibi alık alık 

- Sonra? bakmazdın. Hanım, bu mem-
- Irgat pazanndaki işık- leketin "yegane,, sidir. Kadın 

lar Jibi imtihana giriştiler. yaratılmııtır, fakat erkek ya
l.veli: Yeni türleri olup ol- şamışbr. 
maciıimı sonıttular Fıtnat Ha- ŞehyüUalim Mehmet Sait 
mm, "biraderin bir beyti var, Efendinin kızıdır, Şehyillislim 
pek ho9uma gitti, dedi ve İsmail Efendinin torunudur. 
okudu: "Ettim güzeller içre ali- Kardeşleri de şehyülislam 
ka efendime-Sat aferin tabiati namzedidir, şimdilik Kazasker
dllber pesendimel,, .. Molla baş- dir. Anladın mı babalık? .. [1] 
met, beyencli: "bunu ağzımz-

dan ifitmekte b&1ka bir 
zevk var, kendimi adeta hül
yalara kapbnyorum." Fıtnat, 
gülümsedi: "Bu sözün sahibi 
ben değilim, biraderdir. Onun 

Şimdi hanımı, ben de ta
nıllll§ oluyordum. Fakat hay
ranlığım da çoğalmıştı. Babası 
Şeyhülislam, dedesi Şeyhül-

[ Arkaıı Yar) 

sözü dinlerken - saçile, 
boynile, kuvvetli 

[1] " Fıtnat, muhadderab kavm için 
medan mefharet addohanacak bir aadlrcf 
bellıattır. - Muallim Naci -

Amerikan jazz kıralı 

PAUL WHITEMAN'i 
ek yakında açılacak yeni, lüks ve müzeyyen GLORY A SİNE 
ASINDA gösterilecek olan dOnyanın en bllyük temaşa eser 

JAZZ KIRALI 
muhtetem filminde dinliyecetiniz 

B 86-A BENCH iN THE PARK 
8 87-1 LIKE TO DO THINGS FOR YOU 

CB 88-IT HAPPENED iN MONTEREY 
wfbi dünyanın en. cuip ve bq d3n.dürücü foklh'otları 

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

C:OLOMBİA 
plaklarında kayıt ve imli edilmiştir. Beyoj'lunda l.tiklü cadde
sinde Lebon kartııında :ıa. A. KLEKNER ve fıtanbulda Hamidiye 
caddesinde 47 numaralı Columbia pazarında satılır. 

COLOMBjA 

-:-+ 

POSTA 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Sala, Yukardan Aşağı: 
1 - Sessizlik (7) 
2 - Musolini (4) reklim 

(4) 
3 - Bir gıda (2) Bir millet 

(3) beyaz (2) 
4 - Sayı (2) IÖz (5) no

ta (2) 
5 - Vak'a (4) muktedir (4) 
6 - Büyük (3) hastalığa 

kaqı silih (3) 
1 - Kadın (4) ruhsat (4) 
8 - Bir uzuv (2) deri (6) 

Ermeni şivesi (2) 
9 - Bir hece (2) sürat (3) 

çok değil (2) 
IO - Bir baımuharrir (4) 

göndermek (4) 
11 - Dit macunu (7) 

Mühim Hırsızlık 
Milyonlar Değerinde 

Beş Pirinç Çalınmış 

(Esşaap) gazetesinden: Şam
da ve bütün dünyada büyük 
bir şöhreti haiz olan beynel
milel hattat Nesip Mekirim 
Efendinin kütüpanesinden; ü
zerinde mucizeler yarattığı 
beş pirinç tanesi çalmmışbr. 

Birinci tanenin tızerindc 
(Mısır ve oğullan) tlnvanb bir 

kaside yazılı idi. Bu kaside (3) 
beyit ve (287) kelimeden iba-
rettir. Hattata göre bu tane 
şimdiye kadar üzerine yazı 
yazdığı en kıymetli tanelerden 
biri idi. 

Tepinievvel ~ 

Sinemalar 

P AZARTESI AKŞAMINDAN iTiBAREN 

ELHAMRA SİNEMASI 
En güzel sinema Yıldızlarından olan ANNY ONDRA'ya 
• 

JAZZ KIZI 
Muhteşem sözlü filiminde takdim edecektir. 

Bu filim tasavvru mümkün en fevkalade, ve en heyecaııb 
varyete numaralannı muhtevidir. 

lhtar: Elhamra sineması, programlannı bu filimde• 
geçen sene olduğu gibi pazartesi akşauılatl 

değiştirecektir. ~ 

Bugünün Meselelerinden J 

• 
zın 

(Baş tıuah ı inci sayfada) ı riyatı yüzünden Halk fır~ 
na mensup bazı gazet ,, 

Bu şeklile vaziyeti tahü tarizlerine uğramışb. Bund. 
görmek mümkün değild;. Kal- aniaşılıyor ki hu gazetele: 
dı ki, haddizatında petrollü dilleri, bazan şu ve hazan 
tra~ö~lerin mazotlu trakt5r1e~le bu şekilde dönmekte beis g:a~ 
degış~ır~ek başlı başına hır müyor. Biraz geç kalma~ll ~ 
hata. ıdı. _ . raber göriif ve düşünüşüıO 

Bız o zaman, boyle bır ~e- tamamen ispat eyliyen ~ 
şebbüsün ne de"ece sakim beyin mütalealanna kartı ,ay 
olduğunu ve bir çok zarar r k - - - d 
doğuracağını yamııya başlatlık.. ıy~~e B so~ubuh şu b:J: tatfİ" 

Hazinenin, köylünün \'e -. u . ış. e ~me" lrirle 
b. ti' l k tin menfaa ye edilmebdır. Çunku bey,,-~ 
ınne ce mem e e . - k'l • ull w ördiiJJr 

tin. -:~-1 ·· dafaa ettik. çe ı en asrı p ugun g t• 
ı 5 UU&erce mu if . b .. h' b' val' 

Petrollü taraktörlerin mazotlu vaz eyı ugun ıç ır . ol" 
taraktörlerle değiştirilmek is- görmem ektedir. Bu, sabıt 
tenmesinden dolayı, köylüye muş bir hakikattir.,. ~ 
verilen pe~ol için senede yar~n = # b 
milyon pnm zararına mukabil, Şehzade başı F era 
14 milyonluk bir para tediyesi sinema tiyatrosundl 
icap edeceğini hesapla iıpat ~ 
ettik. Hatta daha ileri gittik. 28 !eşriııicvvel Salı rllni K.AvJr' 
Taraktörle ziraatin dünyanın Sahir opereti tarafından ,. 
hiçbir tarafında iyi bir netic~ Fahri ve Rıfkı Beyler kuaıP~~~r:) 

d·- · • ani tbk lan tarafından (Kayseri BülbU n f verme ıgmı a . 
1 

ll B' li v 
t . . Am 'ka F Sinema: Gilze ler rjze ı . 
ngıltereyı, en yı, ran· tarafından (Genç kız kalbı) 

sa, Almanya, İtalya velhasıl Tafsilat el Uinlarınd• 
bütftn medeni sayılan dünyayı 

misal olarak ileri sürdük ve 
bu memleketlerden hiçbirini 
"traktörle ziraat" diye bir u
sul kabul etmediklerine işaret 
ettik. Bozulan ve kınlan bir 
traktöril memleketimiz gibi 
ameli makinisti pek az olan 
bir yerde tamir mümkün ola
mıyacağuu birer birer gös
terdik. 

Biz, faydalı olduğunda şüp
he etmediğimiz bu neşriyatta 
devam ederken, öbür taraf
tan da mazotlu traktörlerden 
en elverişlisinin seçme tecrii
beleri harıl, hanl devam · edi-
yordu. 

Şimdi , biraz da hayretle 

Şehıadebapnd:ı /6 
MiLLET TlVATROSl;l'l!O 

Komik Nqit Bey tcmıilletİ 
"ZEHiRLi Çi ÇE K,. 

Slnemac!a : Ôlilm T:ınıoı;u 

• 
Senebaşı Hediyest 

PİYANO 
b 'le ~et" 

Senebaşı nıünase etı ·eli' 
diklerinize kıymettar bir h~ e' 
ye vermek tısavvurunda ~:.
niz, bir eve hem neş'e, etı' 
zinet ve hem de kıyIDet ~ 

görüyoruz ki, bu meselenin 
ikinci tane üzerinde meıhur ehemmiyeti ve teşebbüsün yan-

Mısır ta.iri Şevki beyin (Mısır lııhğı anlaşılır gibi oluyur. Halk 
netideleri) unvanlı bir tiiri fırkasının naşiri efkin olan 
yanlı idi. "Vakıt,, gazetesinde, başmu-

cek olan güzide bir PİY ~tıf 
alınız. Almanyanın 111 at'il 
PHIUPPS markasını tı-·t!e 
olan işbu aJf Y ANO taı':J1ı;
ve kefil iraesi suretile ~nr~· 
tır. Her gün Galııt:ıda ..,.,& 

Bu şiir ( 160) kelimeliktir. harriri Mehmet. Asım B. b.ı 
Üçüncü tane üzerinde (fatiha, münuebetle bizim teker, teker 
İhlas, Elfelik ve Ennu ) sure- saydığımız hataları, suiistimal 

kokusu neşreden şekildeki sa-
leri yazılı idi. kimliği tekrar etmekte ve de-

D6rdüncilnün üzerinde lngiliz mckteJir ki: 
şairi Şekspirin bir kasidesi "Tratör meselesi süratle 
vardı. lngilizce olarak yazılmış 
idi. halledilecek bir safhaya gir-

B d 
miştir.,, 

eşinci tane tizerinde e Biz, bu fikri bir noktadan 
lngi!izce olarak Mister F or- tashihe muhtaç görüyoruz ve 
dun sebat, azim, ikdam tav- diyoruz ki: ' 1 raktör merelesi 
siye eden vecizeleri vardı. süratle halledilece~ bi safha-

Nesip Mekirim Ef. bu mü- ya girmiş değil, 0 sdhadan 
him sirkati polise haber ver- çoktan çıkmışbr. Tr&lrtör me
miştir. Polis on binlerce lira selesi, behemehal tasfiye edil
değeriode olan bu hırsızlık mek lizım gelen bir safha
üzerinde ehemmiyetle dur-1 dadır." 
makta, bütün zeki ve vesai- Bu münasebetle tunu tekrar 
tini istimal etmektedir. edelim ki Son Posta, hu n~-

çü Başı Hanındn, 4 nulll go' 
saat 17 den 18 e kad~tlcri 
rülUr. Simdiden ilk t~oyaı 
vermek fartiJe pjY . 1eııc 
kendinize m ıU cderseni' ~ı 
b~mda hiç tel.§~a ııı 
kalıaaazsımz. 1 
~;.;;;.;;~~~·~ 
DARÜLBEDA vt rf!JSl ıtfSI 

ISlAMiuı ~ ~· 
.:; zt~a: rı~ı ~~u 
yalnız mualli;a !!Hı 1 
ve talcbel~re 1' I ti 
DELİ 11111· 1 

l l ıtlli!!ll~.' 
N•kat ,,_ 
seJted 

4 Fude 

Yazan: 
J. Sarment 



• 
Katil ikisinden 

Hangisidir.? 
Kocası Mı Öldürdü, Aşıku Mı? 

-1 
BarGnden itibaren müaabakalı 

~bata hikiye!eri seriıini nefre 
-.ı110ruı. Bunlar altı tane ola
:~· Nqirleri bittikten aonra 

1ill edilecek müddet zariuıda 
rapları gönderilecektir. ilk bi

iJeyi okuyunuz: 

Kadık5yünde bir cinayet 
~ldu ve herkesin tüylerini 
'll'Pertmekle kalmadı, günlerce 

bir rnuamma üzerinde bütün 
ıa~!ayı ve halkı düşündürdü. 

. ır gece, Süleyman Bey ia-
k•nde biri, odasında yatarken, 

12 kardeşinin yatbğı bitişik 
~dada bir silah sesi işitir, ya

ktan fırlar, kız kardeşinin 
Yattığı odanın kapısını açınca, 
;c1:'daıı dışar• çıkmakta olan 

aile Beyle burun buruna gelir 
~e son derece keskin bir 
b~t kokusu duyar. Faik B. 

ar aile dostudur. 
~ ~ birden odaya girerler. 
lr erde. ~üleyman Beyin kız
iç ~d .. .şı olü olarak ve kanlar 
le •nde yahyor. Başucunda 
~ı, arkası duvara değecek 
a&:ızda, karısının ölüsü üstüne 
-6i.ltniş: 

· - Melahat, Meli.hat ... 
Diye haykınyor. Yanı ba

tında b' ·· 1 ır ruve ver var. 

1 
Süleyman bey soguv k kan-

ıl ~ ' 
b ı~nı muhafaza ederek Faik 
eyın yüzüne bakıyor ve so

"-ıyor: 

- Bu alçaklığı kim yaptı? 
~ Aile dostu olan Faik bey, 
adının kocasını gösteriyor 

~c: 

d - O ö!dürdü. İşte tabanca 
a )'anında. Ben kapının ya-

~~~ a duruyordum ve sana 
nı<eti haber vermek için 

Çtklllalt üzere idim. 
Kadının kocası haykınyor. 

~ - Yalan, yalan, yalan ... 
en öld·· d' ··ıd=-d-unne ım, o o uJ" u. 

Tokatlı 

Herkes biliyor ki karımı sevi
yor ve onunla evlenmek isti
yordu, kanm razı olmayınca 

benim yanımda öldtirdü. 
iki erkek te şiddetle müna

kaşa ya başladılar, Süleyman 
Bey şaşırmıştı. Derhal odadaki 
telefonla polise haber verdi. 

Yapılan tctkikatta, rüvelver, 
duvarın dibinde ve kadının 

yanmda bulunmuıtu. Rüvelverin 
üstünde kireç lekeleri vardı 
ve duvara şiddetle çarparak 
yere düştüğü anlaşılıyordu. 

Faik Beyin üstünde bulunan 
bir mektupta, kadın, kocasın
dan ayrılmasının imkansız ol
duğunu ve bir daha evlerine 
ayak atmamasım Faik Beyden 
talep ediyor. 

İki erkek te kadını öldür
meeliklerini iddia ediyor ve 
cinayetin mes'uliyetini birbir-
lerine yiikliiyorlar. 

Faik B. diyor ki: 
- Ben DUJl öldünnl\ş ola· 

bilirim ki, silah benim delil 
ve lilah benim yanımda bu
lunmadı. Ben kapıya yakın 
duruyordum, silih patlayınca 
hemen dışarı çıkmak istedim. 
Vaziyet aşikar. 

Kadının kocası da diyor ki: 
- Evet, bu alçak kapmın 

yanındaydı ve uzaktan ateş 
etti, sonra rüvelveri bana doğru 
atarak kaçmak istedi. 

Zabıta, oda kapısile ceset 
arasında üç buçuk metrelik 
bir mesafe olduğunu tesbit 
etti. Pencere açıkb. 

Nihayet bu iki erkekten 
hangisini.o katil olduğu anla
şıldı. 

Karilerimize soruyoruz : 
ı - Ortada bunlardan baş

ka delil ve e>-..--.. olmadığına 

göre katil · mdir .> 

2 - Niçn? 

Muhterem 

latanbul 4 ÜQdİ icra memurluj'ua
.JaD: Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkuliin ne olduğu: Üı;tünde 
edaları ~e aairesl bııhmua Ud INp 
dükkğa. 

Gayri menkulün bulundufu mevkı 
mahalleaf1 ıokıığı, numarası: Ve~net J
ler caddeainde atik t,ı m cedit '" 7" 
No. 

Tadlt oluaaa kıymet: f'OOO) lira. 
Artırmanua yapalacaiı. yer, İüa 

aaat: lıt. 4 üncü lc:ra daireaiade 17-11-
930 T.S. 15 ili 15,5 ta kadar. 

ı - !'b" gayri menlı.uUhı artırma 
şartnamesi 6-11-930 tarıhlndcn itibaren 
930-310 No. Jle Lıt-bul 4 üncii icra 
dalrcsl:ıin muayyen numarasında her 
kmn g6rebilırıesl için açıktıT. lllnda 
yazılı olanlardan fada maJQmat almak 
iateyenler, işbo şartnameye TC '30·310 
dosya nuınarı:ı&lie ınemuriyetfmi:ı.e müra
caat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak lç.in yukarcb 
yauh kıymetin yüzde yedi teminat göa
lerilccektlz. 

S - Haklan tapu ıicillile -bit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alli
kadarların ve irtifak hakkı ıabiblcrinln 
bu halrlannı ve hu2Usile faiz ve masrafa 
cbir olan idd'ıı.lr.nnı ıitbu il&n b.rihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
nıüsbltelcrile birlikte memuriyetimizc 
bildirmeleri kap eder aksi halde hak
lan tapu alclllile sabit olmıyanlar aatq; 
bedelinin paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen iünde artınnıyn 
ittlrak edenler utımaa şarlnameabıi 
okumuş ve laaz11mlu mıılUmatı alınlf 
bunlan temamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunuri•. Oatünde binılalan 
ırayn me8"ulüa bedeli z~m-~nda 
verilmeue gayrı menkul fkınıcı blr 
artırma ile satılw ve bedel farkı ve 
mahrum kalman yüzde ~. faiz TC diğer 
zararlar aynen hükme hacet kalmakaı:r.ırı 
memuriyetimizce abcıdsn tab.U olu111ar. 
Bet aumarah fikradaki şart tahakkuk 
etmek kaydile üç defa bajnldıktan 
ıonra ırayn menkul en çok mtlınuıın 
üstünde birakılır. Şart tahakkuk etmez.s~ 
arbrma geri birakılıp alıcı taahhüU~ ... 
rinden kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - artırmanın blrbıci veya ikinci 
olmasına ve gayrı menkule \eallGk eden 
kanuni hakka ve aatıpn tanına rörc 
diğer tartlar. Müterakim vergi be1cdiyt. 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

Birinci arttırmada !SOO liraya talip 
çıkmı,tır. Artırmn lldncldlr. En dya. 
de artıranın üz.erinde bırakılacaktır. 

Yanlan kargir iki bap dükkAn 
maa odalar yukanda g-Ostetilen 
17-11- 930 tarihinde lıt. 4 üncü icra 
memurlu~u odasında itbu flAn ve i&· 
terilen artırma prtnameal dai~e 
satılacağı il5.n olunur. 

SADIKZADE B RADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

İN ÖNÜ 

İstifade ediniz 
t - hın 3 satın ~ınlyecektlr. 
2 -- Her &abr 4 kelime he.aap edi

le~!!ktlr. 
~ - Her Ula S adet U&a kupoa11 

nuıkabilu.dedlr. 

4 - Her 3 • 1brdan luluuua 2 
kupon lllve edllınclidtr. 

5 - Her lnl-pon lh:eriadekl tllrihteıa 
bir hafta mGddctle aı.ıteberdU. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilan kuponunu •aklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta iJe idarehancmize ırön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir-
mesi için ba kadan ldfidir. 

:=: SON POSTA ~
BEDAVA iLAN KUPONU 
26·Teşrinievvel- l930 

HAMMLAR T'ERZJHAHESI - Bahçe 

kapa RasımJ>&fa baııı 12 No. Telefon 
1stanbul 4057. 

MEKTEPLl HANIMLARA -
Kendim gibi mektepli bir lL ln 
ders muhabere etmek istiyorum. 

Davutpaşada 22 Hamza Söbrap 

ERENKÔY DÖRDÜNCÜ ILKMEKTEP
Himayel etfal cemiyeti muhtereme•lnln 

Kadıkliy ıubesl tarafından mckteblmh.e 

müdavim talebeye tnıd edilmek ib:ere 

800 kuruıluk defter hediye edildijinden 

ıKaclıkiJ' heyeti mübeccelealne aru 

teıekkilr olunur. 

EL'i ÇABUK SÜNNETÇi SON BA
HAR SONNET MEVSlMIDIR. K8pr1Ull 
xade Mehmet Rifat bey temiz, kanıız, 
ltolay •e acmz ıUnnet yapar. Suadiye 
l.aıailaia sokağı No. 8. 

TEŞEKKÜR - Kerlmemln duçar olduğu 
mühlik bir haatalık ib:erlne Fakllltede 
tahtı tedavisine alarak mntemadl bir 

şefkat ve ihtimamla hayatını kurtaran 

muhterem Neşt Ömer Beyefendile rellJd 

Necmettin Rlfat Beye n bilha11a •mrl 

tedavide ıeceli ,UndU:r.lü pek bllylllc 

lıılr takayyüt ve alika ıaatererek blUün 

efradı aileyi ebediyen minnettar bırakan 

JEkr'em, Nazif ve Oırnan ve dljer illıiatan 

beylere anı teıekkilr ederim. 

Pederi : M. Kaymakam 

Sami 

Alemdar zade vapurlan 

M•JJ İ vapuru 1 e 26 Teşrinievvel 

Pazar 
Vapuru p günü günü akşam saat 18 de Sir-

26T .evvel azar akşamı keci rıhtımından ( Zonguldak 
lCış mevsimini meşhur Müşterilerimize Sirkeci rıhtımından hareketle lnebolu, Ayancık, Samsun, 

P ff Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Ordu, Gireson, Trabzon ve - opo • v. Moiz Baruh Çerçive ve Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Mapavri ve Hope) ye 
fot~f müeeeueaesi Tekke azimet ve Vakfıkebir, Görele, S ~·- Trabzon ve Rizeye a?:imet 

li alon orkestra.sile açıyor. ıokağanda (44) numara ıahık ve avdet edecektir. ve Ünyaya uğnyarak avdet 
ergiin 18 den ı e kadar Bcyker ticarethaneıi binaaına Tafsilat. için Sirkecide edecektir. 

Yakında - Yevmi • A 

sıyası gazete 
Çıkaran:Esbak İzmit meb'usu Fuat 

MüeNcaat ve mel..-tep müdürü Beylerin nazarı dikkatine 
Hcyaz ve like yayla ve zincir somycli 

KARYOLALAR 
Ucuz fiyatla aablmaktadır. Karyola ve madeni eşya fabrikası 

Sirkeci Ebussuut cadddesi. T clefon : lstanbul 4252 

rSALT 
~1'· ES ESATt 

ŞARKIN en büyüK mefn1şat mağ"azaları en mühim mobilya 
fabrikası tesisatı umumiye teahhiit olunur. İnşaata ait asarı 
nefise işleri. Satış daireleri Beyoğlu Kabrishıtn sokağı be
ı~diye dairesi karşısında (kendi ebniycsinde). 

Muhtelif Hatlarda eski ve yeni tarzda imnl edilmiş mobil
yaların müntehap çeşitleri bulunur. Asri ve tezyinat eşyası. 

Büyük bir stok üzerine husus! şerait ve teshillt 

,~:ır Meşhur Kartal (Nieso) 

-
HÜSEYiN ZEYTiN YAGINI- Damil 

kullanını~ Yemeklerinizi nefis \ c lcu.ctli 1 
yemek ister mWnlz? Bc.hemeh:ıl Hüseyin 
zeytin lafı ile pl lrinlz. lst:ınbul Zindan 
kapısı a ae<ıfcr türbeal kar'luıuadaNo.53 

1 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti değil kim
yevi terkibinin safı1etidiı·. 

Tıraş bıçaklarını her 
yerde arayınız 

"Kartal,, ı·esmine ve (Nieso) 
markasına dikkat ediniz. Zira 
'

1Nieso,, markası bıçağın mü
kemmeliyetine teminattır. 

Taklitlerinden sakınınız 
Türkiye iı;in umumi ve'bli : 

lstanbulda Fincancılarda Ars
lan Fresko han No. 16 - 17 

Telefon İstanbul 3933 

Kadın zamfolinin Jaz.ımı gnyri 

müfariki dolayısile de ipe~ lile.ri 
barabiden kurtadıği için çok 

iktisadi bir i Sçt r 

L T V T nakletti~ muhterem müfteri- h Mur" acaat mahalli• 1 ·an ·ltŞaın e iP Meymenet anı alhnda . fSt -
aamı e Jerine arzcdcr. Son moda zarif bul meymenet hanı albndaki Rayiha ve Jez.z.etı Ctı nens "'" ON S ER t acentalığma müracaat. 

!> hh t ve l\'timaı ı.1ua\ enet 
vekaletinin müaaadesılc. Hıç 
bir türlü mahı:uru sıhhisi yok
tur. Her eczane ve ecz.n depo
larlle llriyat mağaznlarına::ın 

!'\.. çerçiveler J"elrniştir. Tetelefon İs. 2134 yazıhane Telefon lstanbal 1154 ve kimyevı terkibi en temiz 
~bldot: 90 kuruş .. -.-~-----.. _____ Qlll ____ _. ... _________ • &-.lllCI• Raladrr. nrayınız. 

llASA KOLONYASI • • 
Limon çiçeklerinden müstahzar 

90derece bir harikai san' attır. 
~ nıütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikalan Hasan kolonyasının enfes ve nıhnuvaz kokusu karşısında lil ve hayran kalmışlardır. Fransa, Almanya ve Amerika bu 
li cfi. Şark müstahr.arından külliyetli siparif etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevab Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler 
li~ara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, ~aş •trııı, çarpınb .zamanl~nda bir ha.t*t a~kadaşıdır. Fiatlarda müthiı teuilit yapılmışbr. 35, 60, 110, 200 ku:uşluk şişelerde satılır. 

an ecza deposudur. Üsküdarda şubcmi% yoktur. f smıne ve markasına dıkkat; taklıOennden sakınınız. 

• 
. . 

... J .. r ·: ~: ·: .i.'':.;;,): 

. ; :.: : ' .... ·. : .... ~ .. 
. .. . . - .. 

"MINORA,, 1 

1 adedi 

5 kuruş ıi 
otba t L Rotbart superfine Mond-Extra Gold , M d E 10 adedi r uxuosa 1 adedi 15 kul'Uf 1 adedi 12,5 kuruş ' on - xtra" 

"R0Ll4LFIX,, 
Automatique 

Bileme makinesi 
Fiab mutedildir. F 1 adedi 20 kuruş 10 ,, 130 ., 10 11 125 11 10 adedi T~ kuruş 50 kuruş 

SUpn ve ihtira aleminin harikaları olan ve inceliğile mukaYemetleri tezat teşkil eden mqbm .. ROT - BUHNER ,, fabrilcası mamullbndan " ROTBART LU?'UOSA " " ROTBART 
Bah ERFINE,, "MOND EXTRA GOLD,, "MOND EXTRA,, "MINORA,, tıraş bıçaklan n "ROLLFIX AUTOMATIOUE,, bileme makinesi her yerde aatıhr. işbu bıçaklann meşheri; 
teyi çek8apı No 11. fenni gözlükçü KIRKOR UZUNY AN Efendinin mağazasıdır. Mallanmız içha ANKARA, tzM1R, KONYA 9' TRABZON' da birer ıabf depoıu ihdu etmek istemek
~..,:· u ıabşı deruhte edecek zevabn bana bizzat n ya bilvek&le mllraCa.1tlan ve tifahea mutabık kalmamız llzuncbr. Tahrfııen mftracaat edllmer.:ıesir.a.i ve tahriri müracaatlara 

P venniyeceğimi beyan eylerim. 

Acentesi: Galata'da, Kürkçübaşı Hanında, 4 Numarada PIYER PIRIMYAN . . . -. . .. ::· .-.. : . 



8 Sayfa 

Enıniyet sandığı emlik 
müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

_.yede Muhammen 
Ndell kıymeti llau 

L L No. 
180 820 15.58 

•• 840 2870 

8980 17930 M80 

. 
' 

aro 2000 e76 

835 3334 '4364 

Merhunatın cins ve nevi
le mevkii ve miittemllitı 

Eğn1capıda Hacıilyas mahalle
sinde lbrahimağa mahalleside 
eski 12 ve yeni 16 numaralı 
altmış arşın arsa üzerinde ah
şap üç katta biri ufak sandık 
odası olmak üzere dört oda, 
bir ufak sofa, bir antre bir 
mutfak ve kırk arşın bahçeyi 

a.rçlunwa 
laal 

havi bir hanenin tamamı. Fatma ve 
Nimet Hanımlarla Mehmet Refik 
Memhmet Emin, Nusrat Muzaf
fer ve Ahmet Nevzat Beyler 

Eyüpte Cezrikasım mahallesin
de Arpacıhayrettin sokağında 
eski 12 ve yeni 14 numaralı 
doksan arşın arsa üzerinde ah
ıap iki katta dört oda iki so
fa, bir mutfak, bir çimento 
taşlık, odunluk gibi müstamel 
bo:lrumu ve altmış arşın bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Ali 8. 
Beyoğlunda Hacımimi mahalle-
sinde Kumbaracı sokağında 
eski78,80,82ve yeni 104, 106, 108 
numaralı üç ytlı: otuz arşın 
arsa üzerinde kigir dört katta 
Ye aynca bodrumu havi olup 
hodrumda odun ve kömllrltiğü, 
birinci katta üç oda, bir sofa, 
bir mutfaklı lıir daire ve iki 
kapıcı oduı ve iki dilkkim 
Ye antreyi, ikinci katta bir dört 
diğeri llç oda, birer antre birer 
mutfakh, iki daire Uçüncii katta 
rene biri ilç diğeri dört odalt 
birer antre birer mufaklı l:eza 
iki daire d&diincn kr.tta beş 
oda, bir antre, bir mutfaklı 

bir daire üsttinde daraça ça• 
maşırlığı ikinci katta bir şah· 
niş, bir uf ak balkon üçünctl 
katta keza ufak bir balkonu 
ve yt1z iork üç arşın bahçeyi 
havi bir aparbmanın tamamı. Samiye H. 

Kasımpaıada Piyalepaşayisagir 
mahallesinde TahtaköprU so· 
kağında eski 17 ve yeni 'l7, 29 
numaralı doksan arşın arsa üze-
rinde ahşap Uç buçuk katta bir 
bölüğii dört oda iki sofa, bir 
mutfak, bir çab altı, mermer 
taşlık, diğer balnğil iki oda bir 
mutfak olarak kullanılan mahal 
bir ev alb ( natn diğer haneye 
aittir) bahçede bir kuyu ve iki 
yliz yirmi iki &JllD bahçeyi 
havi harap iki bllUkln bir ha-
nenin tamamı. Mehmet .._di 
Topano'de Karabaş mahalle-
11inde birinci Dere çıkmaz so-
kağında eski 34, 36 ve yeni 
28 numaralı kirgir kuım elli 
yedi arşın arsa üzerinde iki 
katta iki oda, bir sofa, bir 
merdiYen a.'tı, bir toprak avlu, 
odalar itmam edilmiş sair ma· 
laallerin 11va ve tavanlan nok· 
un harici sivasızdır. Diğer kı-
11.Dl ise ahşap otuz iki arşın 
arsa flzerinde birinci katta bir 
toprak avlu birkaç merdivenle 
hir odaya çıkılır üstünde de 
bir çab altını ve yüz on bir 
arşın bahçeyi havi kısmen na-
tamam bir hanenin tamamı 
Sıdıka ve Lütfiye hanımlarla H... Ef. 
Çenegelköyünde eski Bekir-
deresi ve yeni Çakaldağı so-
kağında eski 9 ve yeni 2 nu-
maralı yüz kırk arşııı arsa üze-
rinde ahşap iki katta biri san-
"dık odası olmak üzere beş oda 
bir sofa, bir taşlık, bir mut-
fak bir ahır, bahçede tu-
lumbalı bir kuyu ve bin dört 
yüz altıtmış arşın bahçeyi havi 
yeni bır hanenin tamamı Dervif Awıi & 
Sarıyer' de Ortaçeşme cadde-

SON POSTA • 
LEYLi - NEHARi - KIZ - ERKEK, LK VE ORTA 

Ucuz Sabş 
ANADOLU ORTA MEKTEBi Beyoğlunda Galatuarayd• 

yeni çarşı caddesinde No. 2' 
E. Y Atru mefruşat mağaıaSI 

terkiticarete karar vermiş ve Tici' 
ret odasından vesikasını alınıttı'' 

Yatak ve yemek odası ve ~ 
lon takımlan yeni ve miistaıııel 
olarak yan fiabna sablıkbr· 

Talim heyeti maruf muaJUmlerdu mlrekkeptlr. Ecnebi Uaam Uk aaıflardao bqlar. Tqradu plecek talebcnla yol 
maaraflan Ucretten tenzil olunur. KaJll muamelemn.e devam ol•nmakt.acbr. lateyenlen tarifname rlinderllir 

Adres • lstanbul • Çarşıkapı Telefon latanbul (4205) 

GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK 
lzmirde KADA YIFÇIZADE hah kumpanyaıının mamulibndaa nefis 
taban bahlannı muhterem halka bir hizmet olmak üzere a-eçen HDe 

munffakiyetle tatbik eylediğim maktu fiat uaulile tekrar aabfa baş
ladım. Buhran buebile fiatlarda büyük tenzilat yaparak ISPARTA 
halılan metro murabbaı 1700-1900 NEZAKET 1200, Gülistan 1000, 
her tarafı yQnlO TAHTA halılan 750, UŞAK 750-800, DEMİRCi 625, 
GÖRDOS 580 kurut olarak sablmaktadır. Her salon ve oda lSlçü
lerine elveritli halılanmız mapzamızda her daim büyük miktarda 
mevcuttliJ'. Muhterem halkımızın aldanmaması için depomuzu bir 
defa teşrifleri menfaatleri iktizaaındandır. 

-- KAPALI ÇARŞI ZiNCİRLi HAN No. 3-4 AHMET TAHiR -· 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf usulile 8 teşrinisani 930 tarihinde bilmiinakasa 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere Ticaret tubesine 
müracaatlan. 

sinde eski 29 29 mükerrer ve 
yeni 55, 57 numaralı yüz otuz 
beş arşın arsa üzerinde kirgir 
iki katta dört oda, iki sofa, 
bir şahniş, bir antre, bir mut
fak ve altında tavan kepenkleri 

noksan bir dükkanı ve yüz 
seksen iki arşın bahçeyi havi 

arka kısmının sıvası noksan bir 
hanenin tamamı. Ali Efendi 

l.CO 600 4641 Kartalda Maltepe karyesinde 
Bağdat caddesinde yeni 654-1, 

2 numaralı yüz sekiz arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta iki 

oda, bir. sofa, bir büyük ahır 
ve dokuz arşın aralığı havi 
( ittisalindeki hane ile bir çatı 
altında görülmektedir ) bir 
hanenin tamamı. İzzet Ağa 

37-4 1202 4619 Hasköyde Hacışaban mahalle-
sinde eski Kalaycıbahçe yeni 

Karakol sokagında eski 41 
mükerrer ve yeni 3 numaralı 

yüz kırkı arşın arsa uzerinde 
ahşap .üç buçuk katta zemin 

katında ayrı kapılı bir ufak 
mutfak, iki oda, bir çimento 

koı:idor, bir sofa, dolap şek
linde bir mutfak, ikinci 

katta yük ve dolaplı birer 
oda, birer mutfak, üçüncü 
katta üç odn, bir mutfak, bir 
koridor, ve en üstte çatı alta 

daraça ve çatı dolaplarını 
havi bir hanenin tamamı İsrail Nahimyas 

340 795 67 49 Beylerbeyinde Şemsi bey el-
yevm Camiişerif sokağında e;ki 

8 mükerrer ve yeni 2, 4 nu
maralı biri yetmiş iki arşın ar
sa üzerinde ahşap iki katta bir 
oda ve küçük sofa üzerinde iki 
oda, bir toprak avlu, bir kö
mürlük, bir mutfak diğeri yüz 
on beş arşın arsa üzerine ah
şap bir katta küçük sofa üze
rinde iki oda ve sofanın köşe
sinde ocak mahalli ittisalinde 
küçük bir ahır ve bin dört yüz 
on üç arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Fatma Kaniye ve En
zele ve.Nazire hanımlarla Mehmet Sabri B. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
altmış bir gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür 
ederek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzaye
deye vazedilmiş ve 26 teşrinisani tarihine müsadif çarşamba 
günö saat ikiden itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak 
ıaat dörtte ( Muhammen kıymetlerini ) geçtiği takdirde kat'ı 
kararlannın çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip 
olanların mezkur gilnde saat 4 de kadar sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilemiyeceği ve mezkur emlake evvelce 
talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve 
bafka talip zühur eylediği takdirde müzayededen çekilmif 
addolunacakları lüzumu ilin olunur. 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 35, 
muayene sabahtan akşama kadar 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~_____.,. 

LONDRADAN 
Kumaş Getirttik 

lstanbulun en iyi, en usta 
makastanm temin ettik.. 

Fakat ayni zamanda ölçü ile ypıloUI 
derecede güzel hazır elbiseleri• 

su geçmez pardesnler de yaptık·· 

Tediyatta kolaylık gösteririı 
Emlnönilııde Eınaf Banka11 lttiaallııdc 
tUtUncilye bitif lk ( 50 ) numaralı makall 

gilzel Aart ten:lhaneye mGracaat edJnJs. 

HlÇ BEKLE NILMEDlôl BİR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PlY ANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİYANGOSU BİLETiNİ ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMIYE45,000 LİRAOIR 

Sevrisefa!n ., 

Merku acentesi:Galata köp
rü başında Beyo,lu 2362. 
Şube acentesi: Sirkeci• de MGhilr
dar zade ham albnda TeLlıt."27 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru ?:I teşrini 

evvel Pazartesi 14,30 da Galat 
ıhtımmdan kalkarak Salı sa 
bahı İzmire vanr ve Çarşam
ba 14,30 da İ.zmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mfikemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Cumhuriyet ) vapuru 28 
Teşrinievvel salı akşamı 
Galata Rıhtımından kalka
r~k Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab
zon. Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, Gi 
reson, Ordu, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zongulda'ğa 
uğnyarak gelecektir. 

1 Teşrinisani Cumartesin-

'soN POS~ 
cvmt, Slyut, Havadit ve Halk f 

- ıy• 
idare ı latanbul, NunıoıınaJI 

Şeref aokaiı 3S - 37 -Tete:!)n: İltanbul - 293 
41 Poıla kırtuau ı lstanbul • 7 pOS'f /6 

re1r-a1: l.tanbul soN 

~~-NE FlA Ti ~ 
TORKM -- E~ 

1 ~-· 6 A7 

'11"° ~· 
1400,, 
900 ,, '°° ,, 3 " 

1 " 

1400 kr. 
750 " 
400 " 
150 " den itibaren Bandırma, Ka- _ -

rabiğa postaları idare nh- Gelen c rrnl: geri vcrilınes. 
bmından taat 17 de kalka- lllnlarJan wt ıullyet aJıııı:ıı~ 
caklardır. ._ _____ ;mıd~oAf~İ ____ mı______ M(.s'ul MldUrs H4llt B 


