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MUHABERE 

Kuponlanmız 
Tebdil ediliyor 

Vakit geçirmeyiniz 

Hemen 
Matbaamıza müracaat ediniz. 

-s. alqam şelırlmiu 111leeelc olan M. Venizelos 

ı 

' ' ' 

- Maaya Venizelos I itte Tnrkiyeye böyle gelinir. Arkanıza 
bir ıllrft Efzon takmadan geldikçe b .. mıı tlattlnde yeriniz var 1 



2 Sayfa 

-+-------ıo---~~-ı 
Halkın 'Sesi ' 

M. Venizelos'un 
Seyahati Ve 
Halkın Sesi 

M. Veniuloı memlek.ethnbe 
geliyor, hadisenin ehemmiyeti ba
yüktür. Bu misauebetle halkımma 
da bu huauıta bir fikri bulunmak 
gerektir. Biz aşatıki aabrlarda bu 
fikirleri hülua ediyoruz: 

İbrahim Cimcoz B. (Konya
da Hak Yolu mecmuası sahibi) 

- Su bulanmayınca dunıl
maz: Yunanlılarla aramızdaki 
bulanıklık son derecesini bul
muştu. Şimdi duruluyor. 

Bundan iki memleketin de 
fayda göreceğini zenncdiyorum. 

lf 
Murat B. (Sirkeci' de dişçi) 
- Komşularımızla sulh ve 

sükun içinde geçinmek tabii 
iyidir. M . . V enizelosun Anka
raya gelmesi muvafıkbr. Ara
mızda ticari uyuşmalar olur da 
bu suretle işler biraz açılır. 

lf 
Kostaki Hrisaf (Sirkeci' de, 

33) 
- Barışıklık daima iyi şey

dir. Siyasette, iktısadi uyuşma
larda Y unanistanda, Türkiye de 
çok büyük ve kıymetli netice
ler alabilirler. 

lf 
Madam Zaharola (Sirkeci 35) 
- Türkiye ve Yunanistan 

hep dost olarak yaşamalıdırlar. 
Türk ve Yunan milleti sulh 
içinde yükselmelidirler. 

lf 
Mahmut Bey ( Sirkeci 43 ) 
- Balkan devletleri arasın

da dostluk olması bu devletler 
için nekadar faydalıdır bilseniz. 
Büytık devletler daima bu dev
letleri birbirlerine düşürürler 
ve bu devletler de birbirlerile 
kavga ederlerdi. Halbuki dost 
olarak geç.inmek daha iyi 
değil midir? Venizdosun Anka
raya gelmesi ve Yunanistanla 
aramızdaki münasebetlerin iyi 
dostluklara kalbolması şayanı 
memnuniyettir. 

Balkanlılar mftmldbı olduğu 
kadar sulh içinde) yqarlarsa bu, 
kendilerinin iktısadi sahada 
Jlkselmelerine sebep olacak
tar. Veniıelosun memleketi-

mize gelmesinden ben, phun 
çok pemnunum. 

Bir Mantarcılık 
Beyaııt meydanından geçer

ken Süleyman oğlu lsmailin 
iki kişi tarafından mantarcı
lıkla {16) lirası çalınmışbr. 

SON POSTA 

DABİLI 

Teşrinievvel ~ 

' 
Günün Tarih 

... __ ~----~---------------------------------------
~ 
~ -

Gazi Hz. Geçen 
Hafta 
• 

içinde 
Nekadar 
Kaçakçılık 
Yapıldı? 

Son bir hafta zarfında Gazi 
Ayıntapta "6,931,000" yaprak 
cıgara kiğıdile "400,, kilo 
tütün, Adana'da "20,666,000" 
Antalya' da "l ,999,200,, Ay
dın' da "149,300,, yaprak cı
gara kağdı ve Afyon'da 
" 580,, , Urfa'da " 1141 ,, 
Sivasta "145,, Yozgatta "356,, 
kilo tütünle " 3 " bıcak yaka
lanmışbr. Bodrum, Çeşme ve 
Andiflide karasulanmızda sün
ger toplamak maksadile giren 
Yunan kayıklan da rüsumat 
ve inhisar motörleri tarafından 
tazyik edilmiş ve çuvallarla 
kaçak tütün ve cıgara kiğch 
denize atılmıştır. 

Sanayi Birliğinde 

Toplanb ... 
Bugün Sanayi Birliğinde 

umumi bir toplanb yapılacak, 
muamele vergisinin aüratle il
gası hakkında konuşulacaktır. 

Liman Şirketinde 

Umumi İçtima 
Bugün Liman tirketi heyeti 

umumiycsi toplanacak, Şirke
tin ismini değiştirmek ve tir
ket sermayesini bir misli ar
tırmak hususunu konuşacaktır. 

Devlet Laboratuvan 
Kimyakerliği 

Sanayi müfettişlerinden kim
yaker Mehmet Ali bey Dev
let Laboratuvarı kimyaker
liğine tayin edilmiftir. Mehmet 
Ali bey Fransa ve Almanyada 
tahsil görmüştür. 

Bir Tecavüz Ve 
Bir Cerh 

Lntfü ile arkadqı Ahmet 
Sultanahmet parla lr.&rflSJDda 
ahçı Asiye Hanımın dnkkimna 
tecavüz etmişler, cam ve çer
çeve kırmışlar, bu kadarla 
kalmıyarak Asiye Hanımın 
zevci Ahmet Efendiyi birkaç 
yerinden yaralayıp kaçmışlardır. 

Otomobilde Kanlı Bir Cinayet Oldu 

F akatHcldjseninSebebi 
Meçh'uldür ••• 

8qı1ctaşta Saman iskelesinde kahveci Rahmi Ye arkadaşı 
Ali Ef. İranlı Ethemi, gezmek bahanesile 2263 tiP. otomobile 
alarak kamında ve bacağından yaralamışlardır. Ethem hasta
neye kaldınlmıJ, Rahmi ve Ali yakalanmıflardır. Bu kanlı vak'
anm aebcbi anlaşılamamıştır. 

Serbes Fırka Lideri Ankaraya Gitti 

Serbes fırka lideri Fethi B. dUn akpm refikuı ve hemşi
resi ile birlikte ekspresle Ankaraya gitmiş ve istasyonda ka
labalık bir halk kültesi tarafından selamlanmıştır. 

Fethi Beyin Ankaraya gitmesi ile { Kalmis )1 aparbmanmda 
bulunan fırka merkezi de Ankaraya taşınmış olmaktadır. Bu 
aparbmanda badema fırkanın lstanbul teşkilab çalışacakbr. 

Liman İçin j 
Bir Komisyon Tetkikat, 

Yapacak 
Önümüzdeki Salı günü va .. 

purcular, armatörler Ticaret 
odasında bir toplanb yapa .. 

caklardır. Bu toplantıya Lim~ 
şirketi müdürü Hamdi Beyle 

Seyrisefain müdürlerinden Bur

hanettin Bey de iştirak 04 
ede

cektir. 

Şu meseleler konuşulacakbr: 
1 - Kömür depolan nere

de olmalıdır? 

2 - Ecnebi vapurlarının 

lstanbuldan kömür almaları 
için ne yapılmalıdır? 

3 - Tahmil ve tahliye De 
ıuretle asrileştirilebilir? 

ir MACAR BAŞVEKiLi- M. Betleal 
7ann f.tanbwa mıanaalat edecek, plll'· 

lak nrette klll'fllanacaktır. Müşarüileyh 
saat 10,40 da beki uımdıhdir. 

Yeni Bir Hat 
Bir T eşrinisanide 

Açılıyor 
, 

F evzipaşa - Malatya hattı 
güzergilıındaki Ozan istasyo
nundan itibaren Hamzalar, 
T ahtaköprü, Kadıb ve Viran
şehir istasyon lan 1 Teşrinisani 
1930 tarihinde yolcu ve eşya 
alacaktlr. 

Neler Yapmış .•• 
Alhndişin Marifeti •.• 

Sabıkalı Albndiş Hikmet 
aon derece sarhoş bir halde 
Beyoğlundan geçerken rastgel
diği Mehmet Ali isminde biri .. 
ni tokatlamış, müdahale eden 
kahveci Selamiyi de dövmüş 
ve bıçakla hücum etmiş. Po .. 
lisler tarafından yakalanan 
altıodiş karakolda polislere de 
hakaret etmiştir. 

Milli 
Vapur 
Sahipleri 

Seyrisef ainle 
Bir Türlü 
Anlaşamadılar 

fstanbul - Trabzon; lstanbu1-
lzmir hatları üzerinde Seyri
sef ainle, diğer Türk vapur
culan arasında rakabet var
chr. Seyrisefain bu rakabeti 

,kaldırmak için Ticaret oda
, sına müracaat etmiş, resmi 
ve hususi vapurlar için mu-

ayyen fiatlar kabulünü iste
mişti. Müzakereler olmuş, ne
ticede hususi firmalar bir 
fiat kabulü:ıü ticaret serbes-

tisine mugayir bulduklarından 

bu sahada müsbet bir netice 
elde edilememiştir. 

İzmir Felaket 

içindedir ... 
( Baş tarafı 1 nci sayfada) 

caddesini bir nehir haline çe
virmektedir. 

Bu dakikada tahkike imkin 
yok, fakat rivayet halinde 
söylendiğine göre kenar ma
hallelerde bazı evler yıkılmış 

iki kişi boğulmuş, buıları da 
yıkılan duvarlar altında kala
rak yaralanmışbr. 

Münakalat kesilmiştir, ne 
tramvay, ne araba, ne de o
tomobil işlememektedir. Hü 
kümet, polis ve jandarma va• 
sıtasile, tehdit altmda bulunan 
yerlere imdat etmektedir. T af
silat göndereceğim. 

Arkadaşımı:ıın gönderece-'" 
ğini söylediği tafsilat gelmedi, 
tahik ettik, ve öğrendik ki 
telgraf hatları kırılmıştır. Mu
habere ancak kısmen ( İstern ) 
şirketinin kablolarile yapıl .. 
maktadır. 

Berber Dükkanında 
A 

Rakı Alemi 
Kurtuluşta tramvay cadde

sinde berber Yani ve kalfası 
Y orgi birtakım arkadaşlarını 
dükkana toplıyarak rakı içmi
ye, çalgı çaldırmıya, bukadar
la kalmıyarak nara atmıya 
başlamışlar. Umumun rahatım 
bozduklarından yakalanmış -
lardır. 

Irak Ve İsveç Sefirle
K a b u l Ettilet 

. . 
nnı 

Reisicümhur Hz. dün lr•k 
meliri Naci Şevket B. ile 1r 
yeç sefiri M. ( Heidenstan ) 1 

kabul buyunnutlar ve sefir~~ 
rin itimatnamelerini takdıdl 
etmeleri münasebetile söyle" 
dikleri nutuklara mukabcl' 
etmiflerdir. 

Hariciye Nazın Ne 
Diyor? .. 

'Yunan Hariciye nazırı da 9u be1,. 
natta bulunmuştur: pı' 

" - Türk ve Yunan münaııebatl 
bu mesut dönümünden duydıJ~ııf 
neş'eyi gfWde bir Türk mubıırrfrİJI' 
ifade edebilmek fırsııtına nail oldıl' 
fumdan dolayı bllbassa mes'ııd; 
Hiz oldukları evsaf mUşterek ıo-; 
faatleri ile medent dünyanın ~ 
Karlp denllnn bu köşesinin t 
ve terakki mUeadelelerinde "ti 
hlın bit rol oyanıımıya 111llfl 

--olan Türk ve Yunan mllletlerinl il' 
kareneti fikrine Mösyö Veniıelol 

birlikte Amil olmuş buJwımakla -~ 
hirim. Her iki Cllmhuriyetimlzin bıJcfıl 
!arı haricinde hiçbir emeli iıtilll bef1~ 
mediklcrl hakkındaki ream1 ve ~ 
beyanattan aulb hu.ausundald __. 

anulanıım parlak bir delilidir. _.. 

Bu sağlam ı!yaae, iktiaad1 ye • .,, 

!nkitaflannın en emin temlnabcbt ı lı' 
yalnız kendilerinin menfaatıode tir 
hadim def'Udfr, yalnız Şarkı l(• il 
milletleri birliğbıln meafaatıeriP• 
hadlmdir.,, 

Yunanlılarla Nasıl 
Anlaştık? · 

Atina, 25 ( Apo ) - pOI' 
gece geç vakit Ankara ~il' 
nan sefiri Hariciye nezaretıo' 
çektiği müstacel bir tel~~ 
namede Türk hükümeıw:

Yunan tekliflerini kabul e:; 
ğini , ve ticaret muab~~ıjf 
müzakerabnda tam bir ıtJ 
hasıl olduğunu bildirmiştir· . 

Bu telgrafnameye göre T~: 
ye, Yunanistandan ithal eCJP ,.,, 

b 1 .. lef,,. 
Yunan sa un annın gümru ~ 
rifesinde yüzde yirmi iki b;_, 
nibetinde bir tenzilit icr . el 
hariçten Türkiyeye ithal e~.,. 
konyakların yüzde kırkının j,J 
nan konyağı olmasuu ki 
etmiştir. ~ 

Buna mukabil Yunanis~ 
Türkiyeden Yunanistana ~ 
edilen her hayvan b~ 
yalnız dokuz drahmi gü 
resmi alacaktır. ti~ °* DAR0LF0NUN-Emanet ıı> 1_,,J 
tasdik edildikten bqka maUO ~ 
gösterilen Müderris Yusuf Zıya ve ,t:J' 
merRatlt BJerden Muamnıe RaJitS.IP tV 
olarak tt>rclh edilmiştir. Karar 'ie ,411-
dik dün a-ece alAl-adıırlnra tebliğ Ji t/I 
mJştir. Muammer Raşit bey kıytı'el 

hu kUkçumuxdur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kara Göm /ekli/er 
r 

l : Hasan Bey - Dur bakayım ayol- Bu ne bal? ı 2 : Kara gömlekli adam - Ben taşistun, 
Sen kömür cümüaiin? baksana- Kara görn lek rr:, 0 ) ıum • 

• 

faşisti ı 3 : Ha~an Bey - Adam çıkar o elbiseyi üatün
den ... Faşizme filan kimae metelit· vermiyor. 

lf;" 
~ - katac• 

4 : Hasan B. - Ha .• O kara ganıletf çı 
· - - - , e yapacakaıP·•· sın ama, yuunun ~<arasını n 
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~ BU iŞLE MEŞGUL 
OLMALIDIR 

llt11tt ... i.hndlm? 
8eadeals laaJltı Harbiye mektebi 

-._.UJU•• Oç sene huaus1 mektepte 
"- .......... de ream1 mektepte mual· 

lıı.u1ı ettim. EHmde ıerek ıahsım ve 

ı.r.119e nalfem buauauncla mıJıtellf 
~ "91kalart nrclır. llaatt....af 
... ...._. Buna maarif ldar-slle 

-..... açdch. Ve tufiyeye tabi l .ıtul· 
:::: TMft,.a eôaba c1a '2t ..... ı 

..... a~laa •aallba .. IWA 

~ 1ea1tet1.c11r. 
....... iN kmn Yaldlle I(_,. 

...... aalllmllllllde deYam etti-. Ve 

~e 1tu lnuıuata ehliyetname• Yardir. 

I..~ W.. ıaJri kuwı1 olarak tlmdlye 
._.... •Ufl•a um yapmachjı ıtW 

~-- blrlltf taaarraf •-dıf'ına 
-.ıı...._ mukabUl yabrm19 oldujum 

~ da yeraaedller. Nuıl bir haksız· 
• Hila aabyamadım. 

M. Muharrem 

BiR YAZIYA DAİR 
t94 ıc.aak rueteainin 18 Tevlnienel 

t.rih Ye 2S57 numaraslle (Böyle mi 

~ De oluyoruz?) batJıklarlle bati· 
kr -ıea yuıda balkın blirriyethd 

~aı etmesi keyfiyetini bir takım 
~ lanadata lrcala halkı itham ediyor. 

\' ba halk mı yolsualuk yapmııtır? 
\u .... ıqrt kanuat sebepler mi halkı 

•~ete dU9llrUyor? 

Taksim Macar caddealnde 

Aralık aokak 1 numarada 

Alamet Şerif 

ROSUMAT MEMURUNUN 
BiR SUALi 

lluhterem efendim, 

lıt.a "t'b,aı senedir ,Umrllk memuruyum. 

lr rUmrllk mildllrlyetl b-1 vaıı:ifedea 
:;.c1ı. Memurin kanununun kırk ikinci 

" ahklawıca nalyetl 3irenmek 
'dil dır. Bu hakkın tullm edilip 

Bulga dali,!•okakta Kıralı f 

tebrik w ailesi ile me•'• ı 
olmasını temenni ediyor •• 

Avrupa kıral k.zlan ve akra
balarile gazetelerde nifanlan- j 
dırılmıftı. 1 

Bulgar kıralı Borisin prenıeı 'ı 
Ciyovanna ile evlenmiye karar 
vermesini, geçen gilnkü bir 
yazımızda da mevzubalıia 
ettiğimiz gibi, son zamanın 

siyasi hadiselerile alakadar 
görmemek mümkün değildir. 
Çünkü Avrupa vaziyetine bak
bğımız zaman görürüz ki bu 
kıt' ada birkaç siyasi teıekktll 
vardır. 

SON POStA 

AlüstakbelI<ıraliçe 

Bulan f6yle 11rahyabiliriz. 
1 - Rusya 
1 - Ttırkiye 
3 - Franaa •e mlittefikleri 

( Lelılat.an, Sırbi.tan, Romanya, 
Çeko.lo-.akya ••• ) 

4 - lnptere 
1-Almanya •e Avusturya 
8 - ltaıya ve doatlan ( Ar

aawtlak, Macaristan ) 
T - Yunaniatan ( İngiltere

,. m&temayil) 
8 - Şimal devletleri ( Kıs

men Almanya, kısmen lngil
tereye mlitemayil ) 

Ba arada vuiyeti mliphem 
pi ,artmen bir devlet Yar

da ki oda Balıariatancb. Fran
• " ~ ba devleti kea
• ....-... Utllaak ettir-

5o/gada bekçiler, K&rdl Bo
rl•ln nlenmesini davulla 

/talka ilan edigorlar. 

mek için bir hayli uğraşıyor 
g&rl\nilyorlardı. 

Son zamanda Kıral Borisin 
Prenses Ciyovanna ile evlenmiye 
karar vermesi, bu nüfuz mü-
cadelesinde İtalyanın, Fransa
dan daha ağır basbğını iddia 
ettirecek bir delil sayılabilir. 
Bu itibarladır ki haddi zatında 
basit bir evlenme ve hususi 
bir sıhriyet hadisesi gibi gö
riinen bu rasimeyi, müstakbel 
Balkan vaziyeti için çok ehem-
miyetle mütalea etmek bir 
zarurettir. 

·s.ifa 5 

Erkek Arkadaşlara İnanılır Mı? 

Kızlar, Erkeklere Sırla
rını Söylemeli Midirler? 

Erkek Arkadaş 
Dün akşam bizim kız arka

daŞlanna bizde toplamıfb. Kular 
kendi aralannda erkeklerden 
şikiyet ediyolarcL. içlerinden biri 
fiklyet etti : 

- Erkeklere aır vermiye 
gelmiyor, dedi. Derhal inaam 
bUtiin Aleme rezil ve rliava 
ediyorlar. 

- A kızım, dedim, sen 
bunu yeni mi ötreniyomm. 
Erkek, kızlarla olan mlbıa
aebetlerinde kat'iyen umiıni 
deiildir. Onun nuannda kız
larla tanıtmak bir ftitulıat 
meaeleaidir. Bir kızı fethetti 
mi idi, ondan babaetmek 
onun için zevklerin en btiyii
jildtlr. Onun için bir erkekle 
tanıttığınız zaman biliniz ki 
onu herke• bilir. Bunun giz
lenmesine imkin yoktur. 

Erkeğin samimi olmayışının 

en bariz delili şudur : Erkek 
evleneceği zaman, saf, masum, 
toy kız arar. İster ki alaceğı 
kadının gözü kapalı olsun. 
Giilil ilk defa. kendisi kokla
sın. Başka erkekle tanışmış 
olan kızın, onun nazannda 
kıymeti çok dtişüktiir. Onun 
için de bu kabil kızlarla 
evlenmez. 

Kızlara karşı bu kadar fır

satçı olan bir erkeği sır arka
daşı yapmak, kabahatlerin en 
büyüğüdür. Geçen gün bir 
genç kız bizim oğlana habra 
defterini venni§. Oğlan bu 
defteri evde hepimize gösterdi. 
Bütün arkadatları defteri birer 
defa bqtan başa okudular. 
Zavallı kızla alay ettiler, dur
dular. 

işte bizde erkekler böyle 

1 ]erse Rop 1 

insafsız ve zalimdirler. Onlara 
kat'iyen sımmzı vermeyiniz. 

Hanımtegze 

lllllyecejinl telırafla mlld Urlyeti 

:::::.~ rica ettim. Oç aydır cevap 

xa,.~:.::-;.:-· ... · Nadir Han Efgan Kırallık Tacını Iİt K~i:' =:~ot:e-:6 ; 
&ocAZLILARIN ARZUSU p a 1 a k B . s • t e G ı· d . = T AKVIM dilimli safhaya aynllDlfbr. 

-... le., ---- p1dL Botu ballo da r ı r u r e . ~ . y ı Dnğmelerin ıiyab renkte olma-
....._~ lattfade etmek tater. --------- • • • • Ola 5126 -T eşrinievel-930Hıur 174 11, yaka ve kol kıvrımlannın 
-........ llayrt7e IMa buuu aa ebemmly.t Klbil - Bizzat Nadir ... lhliformalannı gİymİf, on bet oniformuım sıymifti, nutkunu beyaz krep olması münasiptir • 
..:..~ obaah ld ı ıeee eeferleri yahu hın aade olmua talebine ral- bin uker parlak bir ıeçit readlİ a6ylerken aeai aakin ve tatlı Arabt Rumi Eteiin 6n kısmında çukur 
--. idi. Amanullah ff....... dr. .. ut..x,n, 5· C.-.elabar-1549 lS-Tqrlnlenel-1346 •-._ ıeeeıert.. lllblear ettirlliyer. men yeni karalın taç giyme y&pllllf ve Efgan tayyareler; _..... "'9ıua .. I birkaç pli birakmak zarafeti 
.._ .. e.ıert için bir npur tahslabd ruimeai pek parlak bir IU- meruim aahuamn lllttlnd. hatalardan uzak kalacağını ve Vaklt-Eun1-Vuab Vakıt·Eaanl-Vuat! arttırır. Bel kemeri ayni ku-
--.. lirt&eti Hayriyeden rlea ederb. memleketi (arpliJeftirmek yo- Gh .. l • 1 6 .25 Akfaa 12.- ı 17.15 d ( ) 

Botutçladen rette teı'it olunmUfhır. uçmutlardır. lunda acele hareket etmiyece- Otıe 6.45 11.SI Yataa 1.31 tL47 mqtan ır. l,40 santim eninde 

~~--------~N~ig~a:z~i--~~-K:_:u_~ __ nu_tuk_...:;.a6~y~le~rk.::ea:_~yeai::~~N:.:aclir:·:_:H~an,::~kırmızı::::~m:ar:.:et:•~-gı:-·:m~·~·:öy~l:ed:i~ ..... ._l!!l!m.__.._ ... ;~bdn::d~ı~t~~'~14-~94_:.lmmaak!!!!!!l.;..ıı •. u!l!!l!!!l•~•--:~(·3m)•m•e•tt•ell!m!!k•u•m•aş~t~~~n;~~ç:ık=ar=.111a. 
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SON POST A'nın Edebi Romanı 

l'ATIB-BARBln 
~· &ara başını yorgandan 
~ Yor, etrafı dinliyor, Glll
Jt.))a •y-1l aeaini bekliyor ve 
k01~' bakıyodu. Biltfin bu 
~~' onda, zevkin ve ae-
1'1e 11)'Ufturduğu azapları 
k.._~an. getiriyor ve evvelce 
18rdtı kendine kartı mazur 
k0r1cu!6 bGtUn cürl\mler, şimdi, 
~İrer :::. pertavsızı albnda, 
Mı.: Yet kadar gözünde 
-.. ~ordu. 
~tp ş· . 
-~ ınaaınin vakur ve 
)tik L. P yUziinü habrladı. Bti-

oır "--ıllJtUru u'4Ulçla bqı yasbğın 
~'"diji na. batıyordu. Iatırabm 
~lt-illdi ._ ıntihab zamanlarında, 

"tnd· · . •rıııı k ını aldatmak, baş-
~ dtiild~dırmak kadar ba
~dtlci ır ve iDAn kendi 

adaletten .. kmiye 

başlar. Neriman, çektiii bu 
azapların bir gece evvelki 
.zevkin bedeli olduğunu da 
hissediyordu. 

Bunalarak yataktan atladı, 
oda kapısına dojru gitti, fa
kat aşağı kattan babasanın bir 
haykırışını duyacakmış gibi 
korkarak uzaklaştı, pencereye 
doğru geldi, geceyi habrlama
•• ihtimalile sokağı da görmek 
iatemiyordu, yatağından da 
ürktn, aynaya doğru d.t gide
miyordu, gitmiye de kuvveti 
yoktu, her tarafa korkarak ve 
ümitsiz adımlar attıktan sonra 
olduğu yerde kalCı ve nihayet 
karyolasının kenarına gidip 
oturarak bqını önüne eğdi. 

içine bir tevekkill geliyor
du. Heqeyi allkimla kartala-

mak cesaretini kendinde bul• 
mıya başladı. Aşağı kata im• 
lak veriyor, bili babaaımn 
bir baykınpm bekliyordu. 
Gülterin ayak seslerini işitti, 
biraz toplandı, gizlcmiye mu
vaffak olamıyacağı bir ali· 
kayla, gözlerini açarak od 
kapıaına bakb. 

Gülter, muzaffer ~ir .ta~ 
la ve güler yüzle ıçen gın· 
yordu. Neriman derin bir ne 
fes aldı. 

Gnlter anlatb : 
- Zavallı adam, taşlıkta 

listiklerini siliyordu, Hemen 
koşup elinden aldım. .. Aman 
Beyefendi..,, dedim. Mahzun bir 
hali vardı. Çok sever sizi 
Neriman Hanım... Nasıl sev
mesin? Hanımefendi öldükten 
aonra bir siz kaldınız. 

- Gülter ... 
- Durun anlatacağım. "Kü-

çük Hanım uyandı dedim, kaş
ları çablıverdi. Korktum doi-

ruau... Arkaaından kendimi 1 tere daha fazla göstermek 
zorladım: " Fahriye Hanım- iatemedi. 
larda ımlf. " Yan gözle Sokak kapısı kapanmıı ve 
yilzilme dikkatli dikkatli eski tahta ev ıarsılmıı, camlar 
baktı. Ben bir daha kendimi zangırdamışb. 
11ktım, söyleyiverdim: " Saz Neriman minderin kenanna 
yapmışlar, aonra da Fahriye oturdu ve giyinmiye başlacL. 
H. ın dayısı Neriman H. ı oto- - Saat kaç Gnlter? Benim 
mobille getirmiş. Ben de gece kol saatim ileri. 
bir makine gürültüsü duydum- - ikiyi geçiyor, kUçilk 
du, meğer küçük hanımmış. hanım. 
Fakat eve girdiğini duyma-- Neriman DariileU.ana gide-
dun.,, Dedim. Zavallı adamın ceği saati düıünüyordu. 
içi bir rahatladı, bir rahatla- Gülter dedi ki: 
dı ki.. - Dnn gece Şinui •Bey de 

- Onu nereden anladın? ğeldi, Beyefendi ile biraz 
- Ben anlanm. ~ Gayet tat- oturup gitti. 

lı dille bana: "Yeter kızım, Şinaıi, evet Şinaai. Artık, 
ihtiyar lastiği, paralayıp ta ne yalnız ona kartı hazır bul11119! 
olacak? Teşekkür ederim." mak lizımdı. 
dedi ve güldü. Sababtanberi
dir ilk defa yüzü güldü. 

- Zavallı babacığım ! 
Nerimanın gözleri dolmak 

&zereydi, hemen yataktan at-
lıyarak pencereye doğru ae
bepsiz yürüdü ve kendini GOl· 

Şinaai o glin Darülelhana 
daha geç gitti. Sazım da gö
ttırmemifti. Mektebe bir uğradı 
" çıktı. Şeh.zadebqmda mak
ataız dolqtı, bir kahveye 
girip otvda, pntelclri obda. 

Neriman, Darülelhandan çık
mlf, yanında F abriye ile 
kahvenin önünden geçiyordu. 
Şinui onları gördü, fakat göz
lerini gazeteye indirerek ıfiir
memiı gibi yapb. Gayet bü
yük bir heyecan duyduğu için, 
kendini bıraksa, gayri tabii bir 
takım hareketlerde bulunabilir
di; kendini çok sıktı, hiç kımıl
damadı, fakat bu suretle daha 
gayri tabii olduğunu anlamadı. 

Sonra geçip geçmediklerini 
görmek için bir daha onlara 
baktı. Fahriye ile göz göze 
aeldiler. Şinasi ayağa kalktı 
ve kahveden çıktı, onların va-
aına gitti. · 

Üçü de ağır ağır vürüdüler. 
Fahriye, Şinasinin yüzüne fazla 
gülüyordu; hiç o berşeye itiraz 
eden Fahriye değildi. Şinasi, 
bu değiımenin liyaai manasını 
anlamakla beraber, Fahriyenin 
iltifatlarmı .evinçle karfllamak 
aafından kendini kurtaramadı. 

( Arkuı YU) 
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Galatasaraylılar Yunanlı Misafirlerimize Güzel 

Bir Ziyafet Verdiler •• arem Dehlizler· 

.. _ 

Bugün dercedemedik. Kari-

Şehrin Şayanı Temaşa _ 1
erim_iu1_en ö-ztir-dile_riz. _ 

Yerleri Gezildi .. 
. ' Misafirlerimiz Galatasaray Kulübünde Gördükleri 

İntizam Karşısında Hayret Ve Takdir İçinde Kaldıla11 
Balkan olempiyatlarr dolayı- K k d K A • ı 

sile, Türk kafilesine gösterilen Um a p ) a 0 a m) 
hüsnü kdbule karşılık olmak ' 

üzere lstanbullularm Yunanlı R fik K M t f 
futbolculara Sirkecide ve e , asım, US a a 
ıtadyomda gösterdiği parlak G •• B • • ,. G td• ı . 
mukabelenin devamını, ~ii~ 1 ureşte ıı·ıncı e ı ~v. 
Galatasaraylılar çok samımı j 
bir çay ziyafeti vermek suretile 
temin ettiler. : 

Misafirlermize, Türk misa- 1 

f irperverliğinin bütün incelik- l 
lerini yakından tetkike fırsat 

veren bu ziyafeti tertip eden l 
Galatasaraylılara bu sütunlar· ı 

da alenen teşekkür etmek 
borcumuzdur. 

Filhakika misafirlerimizle pek 
yakından anlaşmaya vesile olan 
dünkü temastan sonra sporcu ; ._ 
kafilesile gelen gazeteciler ve r 
Yun anlı seyyahlar, kendilerine 
bidayette gösterilen hüsnü 
kabulün hu suretle itmam 
edilmiş olması karşısında hay
ranlıklarını, minnettarlıklarını 
birçok kereler tekrar etmiı· 

Cuma müsabakalarında alınmış iki hegecanlı sahne 

lerdir. 

Misafirler Nasıl 
Gezdirildi ? .. 

Saat üçte otomobillerle 
Bristol otelinden alınan misafir 
terimiz evveli askeri müzeye 
gatürillmüş, oradaki muhtelif 
devirlere ait eserler Framız· 
ca olarak anlablmışbr. Ora
dan gene otomobillerle, Sul
tanahmct, Kariye camii daha 
sonra Darülfünun gezdirilmiş 
saat üçte başlıyan bu otomobil 
gezintisi akşam saat altıya 

kadar devam ettirilmiJ en 
sonra Galatasaray kulübünde 
hazırlanan çay nyafetine ge
linmiştir. 

Misafirlere çay ikram edil
dikten sonra kulübü kuran 
elemanlaran yetiştiği Galata· 
saray lisesine gidilmiş ve 
mektep en hücra köıelerine 
kadar gezilmiştir. 

Cünün hadisatı arasında 
güreşçilerimizin Cuma günkll 
müsabakaları unutuldu. Hal
buki sakin ve vazi bir surette 
çalıpn bu gençler mahrumiyet 
içinde uğraşıyorlar. Eveligün 
Beyoğlu Halk F ırkasmda yapı
lan müsabakalarda hiç te fena 
neticeler almadılar. Bu netice-
leri sırasile yazıyoruz. 

56 kilo ağırlık birinci Ka
mil (Kumkapı), ikinci Muzaffer 
(Kumkapı), üçüncü Şefik (As
keri sanayi). 

66 kilo ağırlık: Birinci Refik 
(Kumkapı), ikinci İsmail (Kum
kapı ). 

72 kilo ağırlık : Birinci Ka
ıım ( Kumkapı ), ikinci Yusuf 
Aslan ( Askeri sanayi ). 

79 kilo ağırlık: Birinci Mus
tafa ( Kumkapı ), ikinci Hayri 
(Kumkapı ). 

Bugünkü Aris - Gala
tasaray Maçı 

Bugün öğleden sonra Tak-

essese, her noktai nazardan 
müessese ne imiş! 

Mühim Bir Haber 
Bugün Galatasaray takımı 

sim stadyomunda Galatasaray 
ile Yunanistan ikincisi ve Se
llnik birincisi (Aria) takımı 
karşılapcaklardır. Malfım ol
duğu üzere (Arisi) takım. cu
ma günü F enerbahçe ile iki 
ikiye berabere kalmışlardır. 
Havanın bozukluğu münasebe
tile maçın tehir edilmesi ihti
mali mevıubahis değildir. 

Çünkü alikadarlarla temas 
ettik ve bize maçın behemehal 
icra edileceği bildirildi. 

MAÇ TEBLİGİ 
Beynelmilel Fut bol maçlan 

heyeti tertibiyesinden: Şimali 

Yunanistan şampiyonu ( Aris ) 
ve Galatasaray birinci futbol 
takımlan bugün Stadyomda 
karşılaşacaklardır. 

1 - Müsabakaya tam .saat 
( 15) on beşte başlanacaktır. 
Hakem İstanbul Futbol heyeti 
reisi Hamdi Emin beydir. 

2 - Kapılar saat yarımda 
açılacakbr. 

(V akıt) a Cevap 
Vererek: Bu ziyaret esnasında mek

tep müdürünün misafirlere 

izahat vermek ve bizzat gez• 
dirmek hususunda gösterdi
ii nezaket karşısında fevka
lide mütehassis olan Yunanlılar 

nasıl çıkacak? GaJatasarayın f Hakkı Teslim den 
bugün Aris takımına k&rfl çı- 1 K a ç a n 
karacağı takım sporcular ara- 1 l D .... 1. 0 . 

bilhassa mektepte a-ördükleri 
herşeye karşı hayranlıklanm 
aaklamamışlar, Atinalı ve Se
llnikli gazeteciler tetkiklerini 
daha ilerleterek mektebin her 
köşesini görmek arzusunu iz
har etmişlerdir. 

Bu beklenmiyen ziyaret do
layısile mektebin her köteai 
mutat tarzında idi. Fakat mi
aafilerimiz de gördüler ki, mek
tep teftiş ziyaretleri dolayaaile 
dikkat edilen müesseselerden 
değildir. 

Bir taraftan gezdirilirken 
diğer taraf tan izahata do ya
mı yan gazeteciler her önüne 
gelenden malumat toplayıp 
karnelerine kaydetmekle mq
ııuldüler. 

Bütün gazeteciler gazetele
rine sayfalarca yazı yazdtlar. 

Bu ziyafetten aonra miaafir
lerimizin ağzında bir cümle 
dolaşıyordu. Şimdi anladık mn-

smda merakı mucip oluyor- nsan ar egı ız, ıyoruz 
du. Herşeyi esrarengiz surette 
hazırlanan bu kulübtln bugün
kü takımı da ayni surette es
rarengizdi. Hatta oyuncular 
bile bilmiyorlardı. Kim oym
yacak, kim oynamayacak? .. 

Asıl takımı teıkil eden zab 
son dakika kandırmıya muvaffak 
oldum ve bana bugtln çıkacak 
takım kadroıunu verdi. 

işte Galatasaray takımı bu
ıGn ılSyle çıkacaktır: 

Vahyi 
Mltat 

Ami 
Burhan 

Nihat ? 
Rebli, Lltlf, Necdet, Kemal Fanalııl, Celll 

istifham işaretile ıa.ter
diğim sağ haf yerinde Muam
mer, Ha.eyin, Vedat veya 
Niyazi Beylerden biri oyna-
blacaktır. E.Ş. 

Lehistan Sefiri 
Polouyanın Türkiye büyük 

elçisi M. K. Oltovıki ve refl
kuı Madam Olfonka dthı 
Ankuaya gitmiılercHr. 

Yunan Başvekilinin Ankara 
seyahatinden behsederken bu 
ziyaretin son seneler zarfında 

vukua gelen hadiselerin en 
milhimi addedilebileceğini s6y
lemiştik. (V akıt) arkadaşımız 
bu cl\mlemizi aldı: 

- Hakiakten CSyledir, dedi 
"Ye bize sordu : 

- Bu ziyaret bir hadise 
Üte şerefi lamet Pqaya ait 
detil midir? 

"Vakıt,, ın bizi ilzam et
mek haveıile ıorduiu bu ıua
le derhal cevap vererek : 

- Evet, diyecejiz. Fakat 
V akıt refikimiz gazetemizi 
takip etmişse bu suali sorma
nın da doiru olmadığını 
teslim etmek llzim gelirdi. 

Çthıkü his şimdiye kadar 
ismet Pata hllldmıetiııin harici 
siyasetini tenkit eden bir sabr 
bile yazmadık. Hatta iki gün 
enel Fransız ticant DUll'Ulln 

Yeni Bilmecemiz 
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ---
2 
3 • 4_=-·--
5 -•-ı--ı-ı 
6 
7 
8 
9 
1 
l ı 

............ '-----
Soldan Sala, Ya/cardan Allıiu 

1 - Koyun otlatan ( 5 ) 
gülün kusuru (5) 

2 - Mahrukat (4) yapııkan 
(4) 

3 - Ağacın ıert yeri ( 5 ) 
öğremek (5) 

4 - Anne ( 3 ) iıim (3) fa
kat (3) 

·5 - Haydarpqanm kom-
.., şu.u (7) 

6 - Hükümdar (5) 
7 - Ka11ılık olan (7) 
8 - Vuku bulmak (3) öl

müş (3) nizam dinlemiyen (3) 
9 - Sübuletli (5) bir miJlet 

ı (5) 
tO - Elemli (4) değnek (4) 
11 - ibadet ( 5 ) bir kasa

bamız (5) 

Tramvaylar Yürürken 
Atlıyanlar Ve Binenler 
Perşembe günü polis albna 

şubesi memurlan on beı kol
dan tramvaylara yürürken bi
nen ve inenleri kontrol etmiş
ler ve 35 zabıt varakası tut
muşlardır. Bunlardan birer lira 
ceza alınmaktadır. Bu cezalar, 
vermek istiyenlerden derhal 
bir makbuz mukabilinde me
murlar tarafından tahsil edili
yor, venniyenler hakkında za
bıt tutularak mensup olduğu 
kaymakamlığa veriliyor. Ceza
yı kaymakamlık tahıil ediyor. 
Bu cezalara itirazı olanlar ıulh 
mahkemesine müracaat ede
ceklerdir. 

Mes'ut Bir Akit 
Sanayi mfifettişi Danit Be

yin kerimesi Fazilet hanımla, 
Millet çiftliği müdOrii Necati 
Beyin akitleri yapılmııtır. Sa
adet temenni edem. 

Yerli Mallar Sergisi 
Komisyonu 

Yerli mallar sera-isi komi.
yonu bugün Ticaret odasında 
son toplantısını yapacak, 
kararlarım odaya bildirecektir. 

geliıi münasebetile bu siyaseti 
beyendiğimizi söyledik. Biz, 

1 

hakkı teslimden kaçan in.tan
lar deiiliz. Çünkü biz fırkacı 
ve binaenaleyh kör değiliz. 

Teşrinievvel 2~ 
• 

Sinemalar 

MÜNTEHAP BİR PROGRAM 

l;'~ ELHAMRA SİNEMASI 
A N N Y O N D R A . 

yı 

JAZZ KIZI 
(DİE VON RUMMELPLA TZ)llk Almanca ıöztü ve ,arkılı büyük fitmiJI 
takdim edecektir. Bu filim timdiye kadar ılncmada ı<Sıterilcn vary.t• 
numaralarının en fnkalideleriııi muhtevi bir Jnkı ve lhtitam harlkaaadır. 

btveten; FOX JURNAL, hallha:::ır ıe1li dllnya havadiıleri Uo SAfr(f 

GKANlER (OTOMOBlı. SA TICISl ) Franıuca llSılll 

Bugün ve yarınki 

IDELEH UE ELHAIDRA sinemalannd 

Aşk Resmi Geçidi 
Filminin irae edileceği son a-ilnlerdir. Birbirinisl 

haberdar e~iniz. 

Bugün O P E R A sinema.sıııda 

Müteveffa LQN ŞANEY in son ~aheıeri 

YILDIRIM 

MAJİK SİNEMASINDA 
50,000 kişi tarafından alkışlanan 

H·ACI MURAT 
ikinci hafta dahi devam ediyor. 

HACI MURAT 
----- Ôaümüzddd Çartamba matinel~rindeıa itibaren ____ , 

A L K A Z AR sine~aaında: lstanbulda 
ilk defa olarak 

DÜZTABAN VE BASTIBACAK: FAL C 1 
----- ailatırca11na pldilrecek rayet komik b·r fllm ----...-_ __ ___,/ 

Yarın akşam -

MELEK sineması 
ANRY BERNSTEIN in meşhur 
mübdiası GABY MORLA Y' yı 

sabırsızlıkla beklenen 

MÜTTEHEM 
KALKINIZ! 

PAUL WHEİTEMAN 
ile •ethur orkulraaı 1ayeılnde 

Pek yakında 

GLORIA SİNEMASINDA 

CAZZ KIRALI 
filmi ile 2 fU.un, faıate:ıti ve hulya 
aaatl reçlrecelr. ve rafyo1aca1uınız. 

HAMlş : Biitün melodileri ml1nh11ı
raa Colunıbla pllldannda kayıt ve 
imll olunmqtur. 

Şehzade başı Ferah 
sinema tiyatrosunda 
28 Tetrihievvel Sah günü akfam 
Sahir opereti t ara f ı n d a n 
KADIN Fahri ve Rıfkı Beyler 
kumpanya lan tarafından (Kay
seri Bülbülleri) Sinema: Güzeller 
güzeli Billi Dov tarafından (Gen 
kız kalbi) Tafailit el illnlannd 

ef1 
Güzel yıldızın güzel ~Si 
BEKARET KONC O 
İLLIE DOVE-ROD L.AJ{ 1 

-~~~ 
DARÜLBEDA Yi TEMSi 

Bu akşam 

saat 21,30 da 

DELİ 

4 Perde 

ıı Hltllll 

ııll illi 1 

l I~~ ® .! 
IDAlfillll de.,: 

Yazan: ~·~~eettill , 
J. Sarment e . de.,' 

Darülbedayi rnüdilriycbP d'1': 
k b• ,,._ k•Y _,.,t 

Tiyatro me te 111"' -Aft ,.... 

nan namzetlerin bu»ödtttif' 
11 den 130 kadar ~· 
tine müracutlan IAzı 



.. Her gün 
Biz 
Niçin 

-

Muvaffak Olamadık? 
M. ZEKERİYA _ _.. 

Falih Rıfkı B. Rusya seya
~tinden yeni döndil. Orada 
l&rd6ğü feraıatli çalışmanın 
\'erdiği heyecanla anlatıyor 

~ diyor ki: 
"Rus iakılabı, aua ihtiyaçlarda 

4•rupa ·ye Amerika zanaatlanna 
"'lftak.ir olmaktan kurtularak re
Ji11ıi satlam bir temel üzerine 
0 turtmak istedi. Bu zanaatlar için 
"1.rn olan milyarlan istikrarla 
bulamazdı. ihracat yapmak, dışa
l'ldan ecaebi paruı almak, ve bu 
~. ile maldnder getirterek fab
tilcatarı kurmak icap e~iyordu." 

Biz de diyoruz ki: 
11Türk inkılabı, ana ihtiyaç-

1-rda Avrupa ve Amerika 
tnıtiasına müftakir olmaktan 
lturtuıarak rejimi sağlam bir 
lenıel üzerine oturtmak istedi. 
lıunwı için lazım olan milyon
t'rı istikra:da bulamazdı. 
lllracat yapmak, dıprdan ec
llcbi paruı almak ve bu pa
ra ile memleketin zırai ve sınai 
İrıkişafını temin etmek icap 
ediyordu.,, 

lf. 
Falih Rıfkı B. diyor ki: 
"Moako•a ihtililcileri bet aeae 

lçiı. halktan ve ameleden yemek, 
lçlllek, giyiamek ve her hususta 
l.Gyak bir fedakirbk istediler. 
lt11ayadaki sılanbnın ıebebt bodur.,, 

Buna gene F alilı Rıfkı B. 
l'1 cevabı ...eriyor. 

.. Türk inkıllpçılannm milli 
llıüdafaa, fİmendiferler ve 
iktıaat porgramı için Türkiye 
h.ıkındaıı istedikleri fedakir
lalc, Rus ihtililcilerinin Rusya 
la.lkından istediğinin onda bi
tidir. 

Onların programı da, bp
lra bizimki gı"bi, uaari refah 
•c mftdafaa programıdır.,, 

Jf. 
Gene Falih Beyin beya

"-tından: 
.. Ru.lar Uk öace • kimsenin 

~llnıadıtı bu işi üç srbepten 
,..,ardılar. 

l - iJim n fen kuvvetini başa 
~ek. 
ı_l - Bütün nefia san'atlan ıe
'-e her ederek ıençlite ve halka 

l'ecan ve iştiyak vermek. 

'-3 - lnkılipçılan halk içinde 
lıftıınak.,, 
Buna mukabil biz de diyo
~ ki: 
.. "Ankara inkılipçılan bu 
~: üç sebepten başaramadı· 

l Cehli başa geçirdiler. 

2 - Fikir ve nefis san'at
._., .. le · · ""ld'" dül cı mını o ur er. 

~ - lnkılipçılar hallon fev
e kaldılar.,, 

* ~:Gene Falih Rıfkı B. diyor 

'tk~Vsyada de.Iette en yiik
Q·lllaq 250 rubledir.,, 

12 de diyoruz ki: 
lb "Bizde devlett~ en ufak 
~ 25o liradır. Falih Rıfkı 
~ bile imar komisyonundan 

YÜz lira alır.,, 

'1d~• onlar ~n 
't~ ar ve işte biz 

ak olamadık. 

muvaffak 
niçin mu• 

Adana' da Zeriyat 

1- ~~, 26 (Hususi) - Bak-
' Qez: ı ~. F e Ye zeriyabna bqlan-
~ ~ulye çiçek açb. Pırua, 
~ a IP°bi sonbahar mehz.e-

Çoktu". 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bazı adamlar o kadar hotbindirler ki 1 2 - Bu adamlar eararke'1er gibidirler, 
yalnız kendi fikirlerini beyenir, meclisJerde botbinlikleri onlann 'hqını tütsüler va 
susarlar ve hiçbir fikre ~tirak etmezler. sersemletir. 

- ==-- =- .. 

._ Dalga Geçenler * 1 

3 - Artık meclislerde hiç ağızlarını aç
aıaılar ve devamlı bir sükut içinde gözleri 
daldıkça dalar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -
Sansör 
Efendinin 
Zihniyeti 

Bizde sansör yok derler 
ama pek inanmayın. Poliste 
bir sansör vardır, T eşlcilatı 
Esasiye kanunu filin dinlemez 
ve Türk sahnelerinde oynana
cak bütiin piyesleri okur, tas-

· hih eder, hoşuna gitmezse oy
natmaz. 

İşte, polisteki bu tiyatro 
sansörü, bir gün Darülbedayi 
piyeslerinden birini okurken, 
mizansene ait izahlar arasında: 
(sahneye polis girer) cümlesini 
görftr ve hemen tashih eder: 
(sahneye polis efendi girer). 

Kayseri' de 
Hırsızlık Vak' alan 
Biraz Artıyor 

Brezilya İsyanı Büyüyor 
Bu titiz ve dikkatli sansör 

efendi nazarında, polise Efen-
H ukuk Mezunları di dememek adeta bir haka

Kayseri - Son zamanda, 
burada hırsızlık vak'alan art
mıfbr. Halbuki gece muhafaza 
vazifesi görmek için yeniden 
20 kadar bekçi kaydedilmiştir. 

Hırsızlar Akçekayah zade 

Hacı, mütekait yüzbaşı Adil, 
eczaa Naci, Lilapap ve ço
rakçılarda iki ev ve anıhalci 
ziya Beylerin evlerini, ayrıca 

Naci Beyin eczanesini de açmıt 
ve soymUfbır. 

Hırsızlıklar 
Son Yirmi Dört Saatte 

Yedi Vak'a Oldu 
Son yirmi dört saatin lıır

sızlık vak' alan pmlardır : 
1 - Galatada oturan ibra

m. EfendiniD Kıbcali camiht
de temsiyeai çalınmlfbr. 

2 - Şiflide Klğıtane cad
de8inde oturan tüttbı tüccan 
Hacı Remzi Beyin geceleyin 
evine giren hırsız Arap Faik 
yakalanmışbr. 

3 - Meşrutiyet Yeni ma
halle sokağında Kanasyon 
aprbmanmda oturan madam 
Pelinikin eşyası çalınmlfbr. 

4 - Çengelköyünde Havuz
bqa caddesinde oturan müte
kait binbaşı Yahya Beyin evine 
hırsız girmiş, bazı ev eşyası 
qırmıfbr. Bir takında kadın el
bisesi çahnmıttır. 

5 - Sultanhamanıuı'da tu
hafiyeci lsmail Efendinin dük
kanında asılı ceketinden cüz
dam çalınmıştır. 

6 - Kemeraltmda fınncı 
Serkis Efen dinin elli okka 
çöreği çalınmıştır. 

7 - Fatih'te Horhor cadde
sinde oturan rıhtım firketi 
memurlanndan Yusuf Beyin 
pardesüsünü, şapkaınm çalan 
Mehmet yakalanmıştır. -Fevzi Pş. Çoruma Gitti 

Samsun, 25 (Huausi) - Büyilk 
Eerkinıharbiye reisi F eYzi Ps., 
Çoruma hareket etmiştir. 

Hamit 

Yunan Başvekili 
Ne Diyor? 

Bunan Bqveklll Misyli V enml•• 

memleketimize relmek Usere Atinadaa 

hareket edeceği •ırada ıazetecilue 

demiıtir ki ı 

- "Tiirk dnletl hakkında beaJedifim 
hiHiyatı lltadyomda Tiril bayraima 
kartı rö•terdliim hiirmetle iahar eyle
dim. Türk milletine a3yliyecelderiml 
be mBıaaade edialz de [Ankaradaa btuat 
beA kendba .ZSyliyeyim.,. 

-tf M. fl.A.NDEN - Fransız ticaret 

nuan il. Flladen diba Sofyaya hareket 

Reisicümhur Muavini 
Tevkif Edilmiştir 

Ribo De Janeiro, (A. A.) - San Pavlodan gelen bir habe
re göre reisicümhur M. <ı::e~estes)i bir semti meçhule hareket 
etmiştir. Reisicümhur muavını tevkif olunmuş, askeri mmtaka 
kumandanı idareyi ele almıftır. iki ltaJyan ve iki yerli gazete
nin idarehaneleri ahali tarafın~ yağ'ma edilmiştir. 

M. Venizelos Çanakkaleden Geçti 
[Baş tarafı 1 inci uyfadaJ 

iki torpidomuz tarafından selam
landıktan sonra saat dörde 
dotru Ada açıklarına l'elecelıt 
ve burada bir istimbot ile 
ıaisafirlere mwıtazır bulunan 
Hari::iye hususi kalem müdürü 
Kemal Aımi •e Hariciye ikinci 
tube müdürü NizamettİJI Beyler # 
tarafından karfılanacak, hunu mü
teakip yoluna devam ederek Mo
da açıklannda topla tehri lelim
liyacak Ye nihayet Haydarpqa1 

önbde duracakhr. 

Hususi Tren Hazırdır 
M. V enizeloa ile refakatinde. 

bulunan zevat uat ( 17,15) de 
nbtıma çıkaca1da.r, vaB, polis mil
düril, merke:ı kumandam ile bir 

müfreze tarafından selamlanacak 
lardır. 

Ankarada Yapılacak 
Merasim 

Yunan &ıvekili Ankaraya ya· 
nn 1abah (9,30) da varacak, Bat· 
vekil ile Vekiller heyeti tarafın· 
dan karşılanacak, bir müfreıe as
ker tarafında o selamianacakbr. 

• • • 

Yunan Bqvekili ile lnaiyeti Aıı
karapalista misafir ediJeceklenlir. 
Miıafulerimiz biraz istirahatten 
aoara Bat•eldl ve Hariciye .eki
Hni ziyaret, e.fece he iadei ziyaret 
edilecek, ötle yemejinde Hari
ciye vekilinin ka,kiiade buhma
caklar, yemekten sonra ftisiclm
hur Hz. tarafından kabul edile
ceklerdir. Akşam Hariciye vekili 
t•rafından şereflerine bir ziyafet 
Yerilecektir. 

Salı günü misafirlerimiz, Macar 
Bqnkilinin terefine verilecek 
ziyafetlerde hazır balanacaldar. 
Çal'fAJDba fiinü Cürnhuriyet bay
ramı şerefine yapıJacak l'eçit 
resmini seyredecekler, perıembe 
günü Macar sefaretinin, akşamı 
Yunan sefaretinin ziyafetlerinde 
bulunacaklar, cuma giinü ötleden 
evvel Hariciye vekaletinde top
la.nacaklar, ötledcn aoora trene 
binecekler, cumarteai şehrimize 
gelecekler ve 9ehrimizde buJun
duklan sırada, Ortodoks bir dev
letin reiai sıfatile hususi surette 
haşpapası ziyaret edecekludir. 

( Yunan na:ıırlarının Atinadan 
hareket ederken söyledikleri filnün 
tarihi sütunumuzdadır.] 

• 
ister inan, ister inanma! 

Her inkılabın kendine dı. Türk demokrasisini en 
mahsus bir neşriyat siste· güzel surette izah edecek 
mi vardır; Rusyadan ge· muharrire bin lira müki
len bir Türk muharriri, dün fat vadedildi; fakat bu 
bir hükümet gazetesine müsabaka okadar sönük bir 
anlatıyordu ki, Rusyada, şekilde tertip edilmiı vebir 
bütün ilim ve güzel san'at- müsabakanın ortaya atıl
lar, inkılabın ideolojisini maaı ıçm icap eden en 
yapmak ve heyecanını ver- mühim noktalar okadar 
mek. için sef erberdirler. ihmal olunmUfbı ki, biç 

Bızde ne yapıldı? Tfirk kimsenin dikkatini ve ali-
teceddüt haretini, TOrk kasma dav t d d" 
d kr 

. . e e eme ı. 

em~ :'81~ini izah içın Bir memlekette demok-
hangi ilmı eser ~? . . d kr . 
Hangı· san'atklr halka rası nC§rlyab, emo ası 

telkini . ak . . demokrasinin Te hliniye- . erı yapm ıstıyen-
tin hudutsuz heyecamnı lenn herşeyden evvel bu 
telkine çalıfb. Halk fırka· rejime kendilerinin hürmet 
smın aylıklı muharrirleri, etmeleri lizımdır. 
edipleri ve bu meyanda Artık Halk fırkası gibi, 
Rnsyadan gelen o Haki- halkçılıia her fırsatta yan 
miycti Milliye muharriri, çizen teşekküllerin Tür
bir cilt kitap yapmıf mı- kiyede demokrasi ve inkı
dırlar? IAp telkinleri yapabilece-

Darülfünunda beş sene ğine, yapmak istiyeceğine, 
enel bir mhabaka açıl- ey kari, sen: 

/ar inan, ister lnanmlll 

Hila Tayin Edilme
mekten Şikayetçidirler 

lstanb~l Hukuk fakültesi 
mezunlarından çoğu henüz bir 
yere tayin edilmemişlerdir. 

Bir arahk kitabetten yetişen 
hikimJerin tasfiye edilerek 
yerlerine hukuk mezunlarının 
tayin edileceği söylenmişse de 
bu henüz tahakkuk etmemiştir. 
Hukuk mezunları avukatlık 
yapabilmek için ıtaj mecbu
riyetinin kaldınlmuı için tqeb
büsatta bulunacaklardır. 

rettir. Meseli: " Polislik mes
leği,, demek hata. "Polis Efen
dilik mesleği,, demelisiniz. 

" Polis mektebi ,, terkibi 
yanlış; "Polis efendilik mekte
bi" demelisiniz . 

Eğer bu zat Dahiliye vekili 
~lsay:?ış, . Polis müdürlüğü ye
rme Polis Efendi mlldürlftğil 
dedirtirdi. " 

işte bizde bir sanaörün .• 
şey pardon, bir sansör efendi
nin zihniyeti. 

1 
Bugünün 

Meselelerinden 

Beden Kabiliyeti Yalan v~ . ftira D~ğil, 
Sadece İşınıze Gelmıyen 

Belediye, Şoför Ve Müessif Bir Hakikat 
Arabacılar için Bir IBAf tarafı ı inci sayfada) 

T alimabıame Y apıyar 
İstanbul belediyesi şoförler 

ve arabacılar için bir "kabili
yeti bede.niye" talimatnamesi 
lıamlamaktadır. 

Şoförler ve arabacılar mu
ayene edilerek vücutça araba 
kullanıp kullanamıyacaldan ta
yin edilecektir. 

Vücutları zayıf ve araba 
kullanmaya müsait olmıyanlann 
şoförlük ve arabacılık yapma
larına mllsaade edilmiyecektir. 

Anason Düşüyor 
Çeşme - iki aydan beri 

hummalı bir faaliyetle devam 
eden Çqme anason mübaya
ab hitam bulmuıtur. 

Bu sene merkezi kazadan 
Müskirat inhisar idaresi namı
na bizzat Başmüdür Abdillka
dir Bey (86,000) okka anason 
mübayaa etmiştir. 

Fakat Geçen sene (120) ku
ruşa sahlan anasonu bu sene 
ancak {40) kuruta kadar al
mıştır. Bu sebeple Çetmemi
zin biricik mahsulü olan ana
son da Üzüm mahsulü gibi 
ölmiiftür. Çeşme, Emin zade 

Mahmut Elcr~m 

Maarif Cemiyeti 

Piyankosu 
Türk Maarif c~miyeti, yük

sek gayesini tahakkuk ettir
mek maksQdile bir eşya pi
yankosu tertip etmiştir. Ke
şide, bu kanunusaninin ilk 
günü yapılacaktır. Biletler ıa
bşa çıkmıştır. Hem Türk 
irfanının yükselmesi, hem de 
güzel bazı qyaya sahip ol
mak için bu biletlerden teda
rik ediniz. 

rın hesabı bu müessese tarafın
dan kapatılır. 

2 - Ankara Palu otelinde 
meclisi idare azuıaımz. Bunmı 
için maktu maaş almazsınız. 
Çünkü burada içtiğiniz pm
panya ve verdiğiniz ziyafetle
rin parası buna mah•up edilir. 

3 - Geceleri barlarda do
laşmaktan ve gündüzleri uyu
maktan vakit bulamadığınız için 
diğer endimenlere devam ede
mediğinizi ve oralardan para 
alamadığım kabul ediyoruz. 

4 - Milliyet gazetesinden 
aldığınız hesapsız paradan 
dolayı da gazete idare müdil
riyeti her vakit be.rkese tiki
yet etmekten hali dejildir. 

5 - Her sene seyahat mu
rah olarak devlet hazinesinden 
binlerce lira alıyorsunuz. 

6 - Anadolu ajansında 
ne yaptınız ve bir zamanlar 
dahili istihbarat şefi, sonra ca 
ne yazdığı bijinmiyen başmu
harrir olarak para almadınız 
mı? 

Ajansın müesaislerinden bi
ri safatile devlet sermayesini 
temettü diye taksim etmediniz 
mi? 

Mü~takbel nesiller ıçın 
mah:umiyete ve fedakirlığa 
a1LJ111asmı tavsiye ettiğiniz bu 
fakir halk, ayni teYİ size tav
siye ederse, herhalde bunu 
çok gurmemelisiniz. 

M. Zekeriya ----
Mühendis Ve Mimarla-

rın Salahiyeti .. 
Nafia Vekaleti mühendiı 

ve mimarların salahiyeti hak
kında yeni bir kanun layihası 
hazırlamaktadır. Bunun için 

._ ______________________________________________ __,~------------------- ---
mimar ve mühendislerin fikrini 
sormuştur. Güzel San'atlar 
Birliği mimari şubesi noktai 
nazarını bir proje halinde tes
bit etmiftir • 



• 4 Sayla tSO~ P,QST A 

.aiİfİİaÜnE İS]' ANBULUN . GOZELLİ~f. B0-1 

Zabıta Tarafın-YUK BiR TEHLfKEYE GJRJYQR 
dan Basıldı; Bir 
Adam Vuruldu 

F eridiyede Çaylak soka-
fmda Rafetin kahvesinde _. 
'rar içildiğini baher alan zabı
ta memurlan din ıece ansı
suı kahveyi bumıtlar ve 
aabıkalı Mehmet, Burhan, 
CeW, Muatafa, Zeki, Serup, 
Cako, Ekrem ve baba Rifat 
ismindeki kimseler esrar iç
mektelerken clbmil mqhut ha-

linde yakalanmıtlardır. Kahve
de yapalan taharriyatta bir mik-

\ 

tar esrar 9e esrar içmiye mahsut 
.. Kabak" ve bir kama buluna
rak milsadere edilmittir. Kah
veci Rafet hakkmda memurlara 
hakaret ettiği için de aynca 
tahkikat yapılmaktadır. Kab
venin kapasında durarak ~lia
lerin içeri Pmeaiae mani ol
mak iatiyen esrarkeş Mehmet 
yere diiferek bqmdan yara
lanmaşhr. 

ldlınbala W.l• ıör.,.lc Jı.,.nıuo ıider mi?. 

Kahveye Sokmad:ğı 1 

için Kahveciyi Yaraladı l 
Unkapamn'da kahveci Mua

tafa, Mustafa isminde birin} 
kahveye sokmak istememiş, bu- 1 

na hiddetlenen milşteri Mustafa 
kahveci Mustafayı bıçakla ya· 
ralayıp kaçmaşbr. 

Albn Küpe Bakır 
Oluverdi 

Sirkecide Trabzon otelinde 
oturan Uzunk6prillli Halim 
Efendiye, iki adam albn k&pe 
diye Adi ve ( 100 ) paralık 
küpeleri (200) liraya yutturup 
uzaklaşmışbr. Albn diye aldığa 
küpelerin bakır olduğunu son-
radan anlayan Halim Ef. I 
soluğu karakolda• almıştır. 

Bedava içmek Usulü 
1 

Üstti başı oldukça temiz 
,bir zat, elinde iki btiyilk pa· 
ket ile Bahkpazannda biraha
nelerden birine girmiş, otur
muş, epeyce rakı içmif .onra: 

.. Şu paketler burada dunun 
timdi a-elirimr,, diye çıkıp git
•it ve bir daha gelmemiş. 

Mütterinin gelmediğini gö
ren birahaneci, paketleri açmıı 
bir de ne 16rsün, her iki paket 
te kömür tozu ile dolu. 

Lüleburgaz TicaretOdası 
Lüleburgaz - Ticaret oda· 

•ınm fena bir vaziyete diiştii
iii pyidir. Hatta binU1DJn kar
ıılık tutulmak üzere muamele
ye tabi tutulduğu haber alm
mıfbr. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Ba da l•tanbıılan diler bir manzaraaıdır ld 
belki bazılarının ioııına ıüle6ilir .• 

Son zamanlarda latanbul Onlann btittln hqmet ve 
tarafında, Beyotlu cihetinde azametini nazarlarda canlan· 
olduğu gibi beş alb katlı dıran bu kllçnk mikyulardır . 
apartamanlar yapılmıya başla- Ayni zamanda şehrin topogra· 
dı. Bu, l.tanbulun ananevi ve fik hususiyetini rhtermeai iti
bedü kıymeti tizerinde biytık barile bu alçak inpahn çok 
tesir ıöıtermek i.tidadında- büyük rolil olmuştur. 
dır. Bunu ıehrin bediiyatile B6yle tepeler üzerine bina 
alakadar herke• tasdik etmek- edilmit ve bir mliatevi •u 
tedir. sathından itibaren (anfı teatr) 

Bu hususu geçenlerde bey· ıeklinde ytıkaelen tehirler 
nelmilel 12 inci mimarlar kon- cihanda pek udır. Bu iti
ıreaine iştirak eden Güzel barla da tehrin bu hususiye
San' atlar birliği idare heyeti tini kaybedecek en ufak bir 
azasından mimar Samih bey harekete cevaı verilmemelidir. 
bize fU suretle izah etti: Divanyolunda son gtln· 

- Galata tarafında mevcut lerde inp edilmİf olan alb 
olan yük.ek inşaat modası katlı yüksek bir aparbmamn 
l.tanbul tarafına da sirayet ve bu cins aparbmanlarm 
edecek olursa 1stanbulun bil- o canım abideleri ne şekle 
tün güzellik ve hususiyetini koyacağuıı fotograf lizerinde 
temin eden o çok pzel ailu- pek ili görebiliyorsunuz. 
eti tamamen kaybolacaktır. Şehrin en milhim aırt nok· 

Evinize veya itlnize giderken, sokak- Bunu, ıize verdiğim kroki üze- tası olan Sultanahmet, Fatih 
ta iHerken veya birislJe ıöriltürken 
her hanrl bir vaka kartı•ında kaJabi- rinde pek güzel görüyorsunuz. istikametinde olan bu nevi 
lininiz... Cihanda her şehrin kendine apartımanlann çoğaldığı ifÖ-

Havadi.I nedir biliyorsanız 0 vakayı mahsus bir hususiyeti vardır. rülmektedir. Bu, İstanbul ciderhal r3reblllrainlz. Bir yan,..n, bir 
katil, bir haza birer havadi.ltır. Ru- lstanbul bu hususiyetlerin en betinin bedii karakterini ve 
ıeldiğinlz. vakalardan ertesi günü ga- h } 'l • · k b ' 
&etelerdc görmek iatediğiz biri olunca bariz hatlannı taşıyan hakiki cİ anşümu sı uetını ay ettır· 
derhal tclefonumzu açınız ve lıavadi.li bir san'at şehridir. Şimdiye mesi için kafidir. 
guetemlze haber veriniz, iıılm ve ııd-
ruinlz.i de bırakınız. Verdiğiniz hava- kadar yapılmış olan alçak in- Harbi umumi içinde Alman 
dillin ehemmiyetine gl:ire au.etemb şaat ile İstanbulun tepesi üze- dostluk yurdu binasının vazı 
nıüklfatıru vermeyi vaz.ife bilir. 

Telefon numaramız: Iatanbul " 203 • rine konmuş olan abidele• 

1 

~sas resminde ~ulunmak üzere 
tllr. , arasında çok güzel bir ahenl· lstanbula gelmaş olan ve kez,. 

ve teuaiip varda. ıeçen aene Ankarayı imar et-

Bu resim, latanbulun bir manmrasıdır ki 
belki bir çoklarının hoşuna gider .• 

. .. . .... 

Fakat 6ıı .,,;Jı karalckri lanı olan ilci /danbıılan t.lc 6ir 
ldanbul olmaı, plıre lcıgmetini tanıttınnıgor ınıll. 

mek &zere lstanbuldan geçen delerile bava botluiu içinde 
mqbur, tehirler nıiltebauıaı çok kuvvetli •e AD'atkirane 
M. Y ansen bu nokta &zerine bir ( Siluet ) çizen bu ıehrin 
nazan dikkati celbetmİfti. bir qi daha yoktur. 

Harp içinde latanbul için Vapurla latanbula girecek 
nqretmİf olduğu bir makale- olursanız Halicin iki tarafında 
sinde Cibalide inşa edilmit iki muhtelif tehir g&rlrslhıllz. 
.>lan yilbek antrepolara fid· Galata meDfUJ'İ ve ytibek 
detle aleyhtar bulunduğu, ~in.alarile. bir kim kiap bel~e
Dilyunu umumiye ve vakıf aıdır. ihtiras ve asbrabın ıfa-
h 1 "b" bfi .ttL b" al desidir. an an ıı ı yua m ann la bul · b' aları 
•~tanbul 'bl•' tan , mWllS m ve 
.. un manzaraaım ı aı tatlı milnhanilerile uzanıp 
ettijini ta o zaman a6ylemişti. giden bir ıilkftn ve huzur 

Son •yahatinde Beyoğlu- muhitidir. 
nun ylbek evleri için aıhhi Bu iki husuaiyeti cemet· 
enditeler aerdetmifti. Fakat mit bir tehir keza dllnyada 
bugu"'n bu tehlike latanbul dır az . 
;için bir emri vakidir. latanbul lstanbulu Galatalqbrmak 
tarafında ilç kattan fazla ya· Galatayı latanbullaşbrmak bu 
pılacak olan evler ıehrin bedii kıymeti ihlil etmek demektir. 
çehresi için büyük bir tehli
kedir. Bunun 6niine ıeçmek 

bugün için bir vazifedir. 
Eaasen latanbulda bu nevi 

inşaat için hiçbir ikbaadi za· 
ruret tasavvur edilemez. Millk 
sahiplerinin ihtiras ve tama· 
lanna şehri kurban etmemek 
lizımdır. 

İstanbul çok hususiyetler 
taşıyan bir şehirdir. 

Tepeler üzerine tesis edil
miş ve her tepede bir mimari 
abide ile tetviç edilmiş şehir· 

ler cihanda pek azdır. Kademe 
kademe yükselen, ıonra ufki bir 
sırtla devam edip Kiden abi-

Camilerin Tamiri Bu 
Sene de Kaldı .. 

Evkaf umum müdürlügünün 
tahsisat vermemesi yüzünden 
başlanan birçok tamirat yanm 
kalmıştı. Dün müdüıiyeti umu
miye sekiz bin liralık bir 
tahsisat göndermiştir. Bu c!a 
Bakırk6ylindeki Kartaltepe ca
miinin etraf duvarlarile Büyük 
adadaki camie ve bazi mübrem 
ve kllçük ihtiyaçlara sarfedi· 
lecektir. Cihangir camiile esuh 
bir tamire muhtaç olan Uleli 
camü bu aene de kalacaktır. 

SiY ASET DONY AS1 

IUl1AftYAOI 
Siyasi Vazigel 
Sakinleşti, 
Fakat Şimdilik 

Almanyada BrOning kab~ 
8İnin mevkii, son gönlerde b~ 
az aaraılDllf gtlrünmekteelit' 
HükUmet fırkaaımn m~ 
hafifçe rola temaylil e~ 
mecburiyetinde kaldığı .ar 
leniyor. • 

Fakat Alınan gazetel.,., 
hükiimetin vaziyeti hakkı~ 
yazılan ve söylenen ıeyletl'ı 
çoğunu tekzip ediyorlar. 

Hlikiimetin bugüne ka~ 
.. kapitalist" mali progranuad' 
en ktlçiik bir tadil yap..,.
dığım ve yapmak niyetiod' 
de olmadığım yazıyorlar. t11' 
k6met taraftarlan, mecJitl' 
en milliyetperver beyan:: 
bulunm111lar ve kapital" 
mldafaa etmiflerdir. 
Rusların Yeni Karar18" 

Vekiller heyeti, ticaret ff' 
kllethıi atid,.Jıi kararlan ., 
mlye davet etmiftir. Bu kı
rarlann ıebebi ıudur, RulY" 
mn Avrupa ve Amerik•1' 
kartı açhğı ikbsadi harbin ~ 
taarruzu olarak buğday piy" 
11111 aarıbğı malômdur. BuO' 
kartı, ban bilyük de\'Iel
ler, Rua mallarına katt' 
kapılanm kapadılar ve Rusya1' 
gOç vaziyette bırakblar. B~ 
kartı Rusların almak isteCJP' 
leri tedbirler şunlardır: 

1 - Bu memleketlere Y" 
palacak siparişlere ya tam-": 
nihayet vermek, yahut buJI 
ugari hadde indirmek. 

2 - Bu memleketlerİB ı.
min ettiği bazı vasıtal8"' 
i.timalinden sarfı nazar etJll~ 

a - Bu memleketlerd ~ 
gelen transit eşyası IJeP"-
bıw tahdidat vazetmek. t' 

4 - Sovyet ihracat fCı,, 
tramit muamelibnda, 
memleketlerin transit U:::: 
larmdan, yollanndan • ; 
larmdan imfade etmiy• btJI! 
hayet vermek, yahut __ -~ 
asgari bir dereceye ~~ 

l Bu luırarluua bir lu8ml ~ 
Raalar, keadl butd•Jlarma ~ 
koyan memleketlula pmllerlld # 
madıldan sfbl badi .......,..., 

aolua117«1ar.] 

Brezilya ihtilali ..• ~ 
Brezilyada ihtiW, ibtil":" ... 

lerin lehine olarak mu~ 
yetle devam etmektedir· __ 

Bueno• -Ayreate, D~ 
bir kanuna g6re, ~ 
30 teşriniaaniye kadar 
talmışlardır. ---
Sinema Ve Tiya~ 
Kaçta Kapablacııl' ,,, 

Sinema ve tiyatrolar. ~t'
leri yeni belediye talilO dd,,ı 
mesımn 289 uncu ..,. tJi" 
mucibince (23,5) ta . ka~tl.,cl 
cakbr. Bu husus polis ,itte' 
tubesi tarafından biltiİO teblİI 
ma ve tiyatrolar• 
edilmiıtir. __,.. 

SATILIK PlnlAN,T1 
1 7 kır~ .. (? 

Mavi beyaz tektaf 1 ta jııJ 1 
"d b' 'ft pırJan dar nadı e ır çı fınd•" dl 

Emniyet aandıtı tara t ı 
azart i ·-· d' tetrinievvel P . e•b·ıoıns•Ye 

Sandal bedealenınde 1 

aablacakbr. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ••• 
• 

Sadrazam, Gizli, işleri Kapaklı ; 
Öğrenince Acı Acı Şikiyet Etmiş~: 
''Şimdiye Kadar Beni Peşinizden Sürüklediniz,,Demişti 

Günlcrdenberi devam eden 
llıuammanın k3r düğümti, Cavit 
heyin son ifadesinden sonra 
•rtık çözülmüş oluyordu. İngiliz 1 
~firinin tebaasına verdiği emir 
~~k mühimdi. Bu suretle har-
ın başladığına ve geri dö

?iilerniyecek bir şekil aldığınoı 
•nanınamak için pek safdil 
01rnak lazımdı. 

Sabık nazır izahabnı şöyle 
tarnarnladı: 
k - Ben İngiliz sefirinin bu 
ararını öğrenir öğrenmez he:en sadrazam paşayı aradım. 
.ulaınadım. Derhal Talat B~ye 

~t~rn; o da yoktu. Oradan 
c!Iıye nazın İbrahim Beye 

llğradım, n1akamında idi. . 

h. Fakat onun da, benim gibi 
vt'feylerden haberi yoktu. 
alnız büyük bir hayret ve 

tndişe içinde şunu söyledi: 

- Azizim, derhal sadrazam 
t~Yı görilnüz. Çök mühim 
ır ınesele var! 

Bunun üzerine ıüratle Babı
lüye gittim. Sait Halim Paşa
Eın llıakamına girdim. Yanında 
•• 11ver Paşa vardı. Sadrazamın 
0tıünde bir telgraf vardı. Tit
rek bir sesle okudu. 

Bu telgrafta: " Rus donan
llıasının bizim donanmamızın 
llıanevralannı ihlal ettigıw · do-n , 
anmamıza tecavüzde bulund ~ 

lı ugu ve şu halde muhasama-
n haşlamıı olduğun haber 

\re ·ı· rı ıyordu. 

İtirai edeyim ki ben ve arka
~aşl.ardan bir çoğumuz, Cavit 

1 e~ın ifşa ettiği bu hadise
i~i içinde yaşıyormuş gibi 

01
1 

• Heyecanımıza hakim 
ç ~k için hayli müşkülat 
t11t1Yorduk. 

Yalnız reis bariz bir itidal •t .. , 
diı,,ı~ukünetle verilen cevaplan 

1Yordu. 

C.vit Bey devam etti : 

0~ - Sadrazam bu telgrah 
~ duktan sonra fikrimi sor-

. Ben cevap verdim: 

e\t '} Bu işin böyle olacağını 
ilae ce söylediğim için başka 
~ Ve edecek bir fikrim yok· r. 

B· 
l>11şa ır~z sonra odaya Cemal 
ta ıle Talat Bey girdi. Bu 
td~~. Odesanın boı:ııbardıman 
ıtllf ıgıne dair hususi bir tel-

0kundu: 
lçi-·ı·d b' .. ..... .. en ınsı: 

._ Aslı yoktur! dedi 

t,8~~a süren bir allkün dev
lia,ı? en sonra sadrazam Sait 

ıı:n Paşa söze başladı: 
ı, .. ;- Cereyan eden hadise
tj}nı en . b~a hiçbir haber ve
~ok enuştar. Şimdiye kadar bir
ltat ~.eylere sürüklendim. Fa
llıah. ıkr kanııklığa sebep ol-

-...ıa •• 
tttinı. ıç.ın herşeyi kabul 

Biı aı 
ternı· Y nız dinliyor, cevap 
.ı 1Yorduk p \(aha f · aşa , aesını 
tanı et~~la ciddileştirerek de-

-. A 
)old, d ncak bundan ıonra bu 

Eğer e~anı edemiyeceğim. 
'clcrı.. arp taraftarları arzu 
.ı --rse 
\(eratın nıenı.Ieketin mukad-

1 ellerine alabilirler. 

Ben harbetmiyeceğim!... 
Biz ses çıkarmıyorduk. Yal

mz Enver paşa: 
- Şimdiye kadar kendili

ğimden bir şey yapmadım; 

dedi. 
Sabık Maliye nazınmn 

bu ifşaat. karşismda arka-

daşlardan Harun Hilmi B. da
yanamdı: 

- O halde, dedi, bunları 

kim yapıyormuş; şeytanlar mı? 
Cavit B. devam etti: 
- O gece evime geldim. 

Fransız sefiri bana telefon et
ti. Hemen sefaretaneye gittim. 
Sefir heyecan içinde idi. An· , 
latmıya başladı: ı 

"Odesadaki İngiliz konsolo-

ıundan gelen bir telgrafta 
Odesanın topa tutulduğu haber 
verilmektedir. Fakat Rusya 
sefirine henilz bu hususta 
talimat gelmedi.., Sefir biraz 
düşündükten sonra şunları 
il!ve etti: 

- Bu tnlimat her halde 
sefirin pasaportunu talepet
mcKten ibaret olacaktır. Siz 
bu akıbeti Almanların teşvi
kile aradımz? dedi. Ben bitkin 
ve' itidalimi kaybetmiş bir 
halde idim: 

Bununla berber sükünetimi 
muhafazaya çalışarak sefire 
teminat verdim. 

- Bütün bunlara rağmen 
sulhün muhafazası için çalı

şacağım, dedim. 

Ölüm İşlerini Halletmek T e Güç ... 

Talimatname Hili 
Bitmedi, Bakalım Ne 
Zaman Çıkacak? •. 

Dahiliye vekiletince teklif 1 2 - Şehir haricinde nere-
edilen mezarlıklar talimatna- lerde ve kaç tane um3 
mesi henüz Şurayı Devletten mezarlık tesis edileceği h ' 
çıkmamıştır. Belediye mezar- kında tetkikat yapılmaktadı • 
lar müdüriyeti şimdi şu esas
lar üzerinde çalışmaktadır: 

l - Şehir dahilinde bü~ 
küçük, umumi, hususi müslim 
ve gayri müslim nekadar 
mezarlık varsa bunları mahal
linde harita üzerinde tetkik 
ederek bir deftere kayıt ve 
mezarlıklara derhal vazıyet et
mektedir. Bu mezarlıklar tali
matnamenin vürudundan sonra 
peyderpey kaldırılacaktır. 

Sahibi çıkan mezarlıklar 
kendilerine bırakılacak ve fakat 
badema ölü gömülmiyecektir. 

Umumi mezarlıklar her zaman 

vesaiti nakliyesi bulunan v 
kalabalık yerlere oldukça y 
kııi ohm yerlerde intiha 
edileceh."tir. 

Gayri müslim mezarlıkl~ 
oldukça şehir haricinde bulun
duğu için şimdilik bunlarla 
iştigal edilmemektedir. 

3 - Cenaze yıkanması, 
nakil ve defin usulleri tetkik 
edilmektedir. Bunlar ya beledi
yece teşkil edilecek bir daire 
ile idare olunacak ve yahut ta 
hususi bir şirkete veraecektir. 

Demiryolları 1 Yıldız Sarayı 
Memurlan İçin İyi Bir 1Belediye Saray Mukave
Karar Verdi, Fakat.. lesini Feshetmek istiyor. 

Devlet demiryolları idaresi, 
ev yapbrmak istiyen memur
larına bir kolaylık olmak üzere 
para ikraz etmiye karar ver
miştir. Verilecek para, memu
run iki senelik maaşına bedel 
olacak ve (96) taksitte ve se
kiz senede tahsil edilecektir. 
Bina yapbrmak istiyen memur, 
bu binayı, aldığı paraya mu-
kabil idareye ( ipotek ) etmek 
mecburiyetindedir. 

Bu münasebetle şurasım 
kaydetmek lazımdır ki bu ka
rar, küçün memurların aley
hinedir. (600} lira alan bir me
murla (60)lira alan bir memurun 
ypbrabilecekleri evler bir ol
mamakla beraber, küçük me
murlar için, bugilnkü inşaat 
fiatlan nazarı dikkate alınarak 
azami bir hat konması elbet-
te ki muvafık olurdu. Meseli 
bir imir, maaşı nazarı dikkate 
alınırsa 4 bin lira borç alabile
cektir. Halbuki böyle bir ada
mın yeni yaphrmak şartile otu
rabileceği ev ( 5 - 6) bin liraya 
çıkar. idarenin nazan dikkate 
alması icap eden cihet itte bu 
nokta olmalıdır. 

Mülga Şehremaneti hükii· 
metle bir mukavele yaparak 
Yıldız sarayını 30 sene müd· 
detle ve 30 bin lira ücretle 
tutmuş ve Maryo Seraya icar 
etmiş idi. Maryo Sera ile bir 
sulhname yaptıktan sonra 
Yıldız sarayı kendi üzerinde 
kalmışbr . 

Her sene 30 bin lira ve
recektir. Son zamanlarda İs
tanbul belediye riyaseti Def
terdarlığa ve Maliye vekaleti
ne müracaat ederek Yıldız 
ıarayından istifade edilmediği 
için mukavelenin feshini ve sa
rayın geri alınmasını istemiş-

tir. 

-- Herkesin tercih ettiği ••sı 
BEYNELMİLEL 

ÜYÜK KASAP ANE 
S. NALBANDIS 

Beyoğlu Tünel mevkii 527 En 
milkemmel cinsten 11ğır eti ve 
filetosu, kuıu eti ve semis ta• 
vuklar. Muhterem mütterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edilir Ye kusursuz hizmet ve 

neaafet. Telefon Beyoğlu 2163 

M'ÜSABAKAMIZA iŞTİRAK 
EDEN KARILERIMİZ .. 

MÜSABAKAU ZABITA H1KA VELERi: No. : 2 
•• 

"Koşunuz... Beni Oldürüyorlar !,, 
Perşembe Gününde-. 
İtibaren Kuponlann! 

Tebdil Edebilirler ... 

IDAREHANEMİZ SABAH 
VE AKŞAM EMİRLERiNE 

MUNTAZIRDIR ..• 

:
1Gece Yansı Bu Kadını 

Öldüren Kim?. 
Soa Poıtanuı karileri anaında bir 

taH oyunu yapmak makudlle dereet
tiji kopualar bitti ve sıra kur'annı 

çekilmuine ıeJdi; binaenaleyh qaiJ• 
dak.i noktalan karilerlmbln anan 
dikkatlerine anediyonas ı 

1 - Kuponlann numaralı biletler 
Ue tebdiline T~Tinlevvelln 23 Uncü per· 
tembe ,UnG başlanacak ve Tqrinlu· 
nlnin 8 inci ıünü nihayet verilecektir. 

2 - Bu müddet urfında karilerimh 
biriktirdikleri kupoolan matbaamıza 
getirecekler, mukab!linde iki tarafında 
ayni numarayı tqıyan bir bilet alacak· 
l:ırdır. 

3 - fdıırchancmade Notere mOhür
letilmlş bir kutu vardır. 

4 - Karilerimi:ı: matb:ıamız.dan al
dıldarı ııumarah biletin bir kısmını 
kendi ellcrlle bu kutuya ~tacakla.·, 
ikinci .kısmım da vesika mukabllinde 
saklıyacııklnrdar. 

5- Kur'amı:r. kuponlann tebail mu· 
amclulni müteakip Noter tarafından 

anu eden karilcrlmf;;:fn hu:ı:umnda 

çekilecektir. 

1 TAŞRA KARiLERIMiZE 
GELiNCE .. 

lstanbulda bulunmalanna nafmen 
herhangi bir mazeretlerine mebni mat
baamıuı gelcmlyecek olan karilerimlz 
ile taşrada bulun nn kıırllcrimiz:e gelin
ce : Bu karilerimizin kurıımn:a iştirak 
edebilmeleri için önlerlndc kAfl der~ 
cede zaman bıraJıdmlfbr. 

1 - Bu kııım karilcrimlıı: kopun· 
lannı matbaamıza bir mektup ile 
gönderecekler ve mektuplanıım içine 
kendi adrealerine yazılmış, pulu ya· 
pıştınlmış bir zarf koyacaklardır. 

2 - ldnrchancmiz bu karllerimWn 
vesika makamında aaklayacaklan 
numarayı kendilerine eöadereeek, 

kutuya ahlacak bildi de Notere v..
rek kutuya attıracaktır. 

3 - Numarayı göndenneklijiınlıt 
için adrui yanlmış ve pullanmış 
alclAde bir zarf klfidir. Fakat te
sadüfen kaybolmamıuıı için urfm 
taahhütlü mektuba ~re pullanması-
nı ve içine de taahbtıt lkretinin 
konulmasını tercih ederiır. 

4 - iki takım kupon 18nde.renler 
yanbşlı§'a mahal kalmamak Oz:ere 
,kendi :r.arflıınnın üzerine "iki lakam,, 

j ışarEi<1st'Kymatı~0SHALARI 
TAMAMLIY ABILIRLER 
İstanbul karilerimiz için eksik 

nüshalan matbaamııdan tamam· 
lamak her an için mümkündür. 
Taşra karilerimiıin iae her eklik 
kupon için matbaamıza ıönde-

recekleri mektubun içine pul 
l"oymalan maksadı temine kafidir. 

Eksik kupon ırönderen-

ler ve adreslerine yuılmıt pullu 
zarf koymayı unutanlar, ilıerinde 
Son Poıta damgası bulanan ku
ponlar da kabul edilmiyecektir. 

:<UR' AMIZDA KAZANANLA 

Piyankonun çekilme.sini müte
akip ikramiyeler derhal verilecek, 
isimleri yaulacak ve müsaade 
ederlerse resimleri de basıla

caktır. 

MÜRACAAT SAA TLERI 
Sabah dokuzdan on bire, öğleyi 

Lüteakip dörtten sekize kadardır., 

Polis Bankası 
Şimdiden 178 

Lirası Hazır 

Bin 

Şehrimiz polisinin bir tea
vün sandığı vardır. Bunun 
sermayesi her polisin aylığın
dan ayda en az bir lira kesil-

mek suretile toplanır. Sene
lerdenberi devam eden faaliyet 
neticesi olarak bugün sandığın 
(178) bin lirası vardır. Bu 
para ile polislere az faizle 
borç verilmekte, ucuz eşya 
almak hususunda devamlı te
tebbüsler yapılmaktadır. Ser
maye iki yüz bin liraya çıktığı 
zaman sandık banka usullerile 
idare olunacak, bu suretle 
daha faydalı bir hale getirile
cektir. 

Şişlide, gece yarası, polis 
merkezinin telefonu şiddetle 
çalıDmL~ Komiser telefonu 
açh. ince bir k..~dın sesi, bo
ğulur gibi hayk~rJfordu: 

- Y etişmiz.. Ananyan a
partımanı "1,. numara.. Beni 
öldürüyorlar, yetişin .. 

Komiser başka bir ses duy
mamış, yalnız, telefon al~tinin 
yere yc.varlanmasına benzer 
bir gürültü işitmişti. Hemen 
yerinden fırladı, yanına iki 
memur aldı ve telefonda ve
rilen adrese koştu. 

Aparhmanın l numar.;ıı dai
resinin kapısına getdiler, evvela 
kapıyı çaldilar, fakat açılmadı. 
Nihayet, apartıma'lın diğer 

anahtarlarından biri uyduruldu 
ve kapı açıldı. 

Zabıta memurları bütün oda
lara süratJe baktılar .ı ve yatak 
odasında bir kadın:n yerde 
yattığım gördüler. Yerde bir 
kama, telefon aleti vardı. Ka
dm, göğsünden vurulmuş ve 
6lmüştü. 

Apartıman kapıcısı, hiçbir 
gürültü duymadığını, o saatte 
apartımana hiç kimsenin girip 
çıkbğını görmediğini söyledi. 
Bir numaralı daire muayene 
edildi. Ne pencerelerde dışa
rıdan girildiğine dair bir ema
re, ne de kapının a!lahtar 
deliğinde maymuncuk iı.leri 

vardı. 
Apartımanın diğer katla

rındaki komşuların ifadesine 
göre, bu ölen kadırm kocası 
başka bir kadın seviyormuş 
ve o gece, sevdiği kadınla 
T okatlıyan balosuna giderek, 
zevcesini evde yalnız bırakmış. 

Müddei umumi ve zabıta 1 
numaralı daireyi iyice aradılar. 

Ortada şu emareler vardı: 
Mutbakta, yüksek bir rafın 

üstünden ve kanşık birçok 
şişeler arasından bir leke suyu 
şişesi çıkarılmış, musluğun ya
nına bırakılmıştı . Şişenin üstün
de hafif bir kan lekesi görüldü 

ve anlaşıldı ki, katil, bu su ile, 
elbisesine sıçnyan kan lekesini 

temizlemi.~; başka bir odada 
bir yastığa acele sokuımuş bir 
iğne iplik buldu!ar ve ipliğin 

koyu kahve rengi o!duğunu 
tesbit ettiler. Cinayetin ika 
edildiği odada da, kr mla 
pecçeleşirken kopmuş bir siyah 
smokin düğn esi buldul~r. 

AıJadılar ki katil, düğmesi 

kop!uktan som·a, bu igne 
ıplikle yeni bır düğme dik
tikten sonra kaçl!lışb. 

Zabıta, derhal Tokatlıyan 
balosuna memurlar gönderdi 

ve kadının kocasını orada 
buldu. 

Kocasım isticvap ettiler. O, 

geceyi baloda geçirdiğini bir
çok şahitlerle ispat etti. 

Zabıta gene tahkikatına de
vt.m ederek, nihayet katili bul
du ve biri manbki, ikisi de 
maddi iki delille cinayetin o 

adam tarafından ika edildiğini 
ispat etti. 

Karilerimiz şu suallere ce· 
vap vereceklerdir: 

1 - Katil kimdir? 
2 - Deliller nedir'( 
Cevaplar, her hikayede, 15 

sahrı geçmiyecektir. 

HÜR AD 
.... , 

1 Vefa Bozası Çıkh 
latanbul 4 6ncil icra memurluğun

dan: Açık artırma Ue pııraya çevrllc.cck 
gayri menkulün ne olduğu: :.1aa !kulübe 
alur, Bostanın nııııf hissesi. 

Gayri menkulün l:ulunduğu mevki 
mahallesi, ıokağı, numru .ısı: Boğaziçi 

BUyUkdere Kefeliköy kariyesl Hua':J 
pap Bahçe yolu No. S 

Takdir olunan kıymet: Tamamının 

kıymeti üç bin be, yiiıt liradır • 

Artırmanın yapılacağa, yer, gGn 
aaab lst. 4 üncü icra daareslnde 22-11-
930 tarih 13 llA 15,S ta kadar. 

1 - işbu gayri mcnkl.llün artırma 
tartnameııi 10-11·930 tarihinden iUbaren 
930-318 No. ile lstanbul 4 !incü icra 
dalreaiııin muayyen uumarnsıı da her 
lı:ealn görebllmcai için açıkur. IUi.nda 
yanlı olanlardan faıtla malCımat almak 
isteyenler, işbu t:ırtnameye ve 930-318 
dosya nunınrnsUe memuriyetlm.ze mOra· 
caat etmelidir. 

2 - Arta.'Maya iştirak için yukarda 
yazılı kıymetin yüıd .. yedi teminat g8s· 
terlleccktlz. 

3 - Hakları ·apu alcllllle aablt 
olmıyan ipctc!dl alt "aklııarla diğer alA· 
kadarlann vu irtifak hakkı aahlblerlnln 
bu haklannı ve huıasile falı: vemurafa 
dair olan iddlala..~ itbu ilin tarihin
den itibaren yirmi glln içinde evrakı 
milıbitelerlle birlikle memurlyetlmiıe 
bildirmeleri icap eder aksi halde bak
lan tapu alclllile Hhlt olmıyanlar sabf 
beclelinhı paylaşmaıında hariç kıılırlar • 

4 - G5stuilcn pnde artırmaya 
qtlrak edenler artırma fartnamcabal 

• 
okumuş ve hu.umlu mn10matı .. im ş 
bunlan tcmamen k:ıbul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Oatünde birakılan 
gayn mcnkWün bedeli :ttımananda 

verilmeue gayn menkul lkinicl b ir 
artırma ile aablır ve bedel forkı \ ' C 

mahrum kalanan yüzde h t t falı: ve diğer 
sararlar aynca hükme h .. cet kalmaksııun 
mcmwiyetlmlıce alıcıdan tahıil olunur. 

Bq numaralı fikradaki prt tahakkuk 
etmek kaydile Uç defa bağnldJlıtan 
aonra gayrı menkul en çok artbrıının 

&atünde blnı.lobr. Şart tahakkılk etmeue 
artırma geri birakıbp alıcı taahhüU
rtnden kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - artırmanın birinci veya ikinci 
olmuına ve gnyn menkule teallQk eden 
kanunt hakka ve satapn tarzına gö e 
diğer ıartlar. Miitcrakı n vergi belediye 
, akıf lcareai mtiştcriye ııltttr. 

Birinci artırmada en r.iyadc 500 lira• 
ya talip çıkmı§br. Artırma (kincidir. en 
ıdyade artıramn llı:erinde bırakılacaktır. 
Yaulan emlAkin nısıf hissesi yukanda 

,.astcrilen 22·11· 930 tarihinde lst. 4 
llııcü icra memurluğu odasında L,bu 
llln ve gösterilen artırma ıartnamul 
dairesinde aablacağı ilin olunur. 

İyilhalde bulunan kelepir bir 
"F CHET,, demir kasası 
arawyor. 

Teklif mektupları, Galata' da 
461 No. h posta kutusuna ya
zılacaktır. 



. 8 Sayf T epinienel 'rt 

Seker hastalanna müjde 
Yerli mamulatı halis ve TAZE HASAN GLUTEN EKMEGI ~~ 

DEPOSUNDA 
Avnıpa11111 terkibi meçhul Glaten elrmelderi ,..m. pfet _. n hlh-x• •-.1u tae olarak ..... , •• w ................ .....,_ .... Huu Glatea ela.ekleri b8ytlk raibet 1'6rmekteclit 

Birkaç wae bomlmadaa cla1•ecak Ye cen.a.ı •Uafm edec.k GLUTIN elmelderl n pweld.I lmta paketi. ~ IO kuruwtur. Toptaalan Mmjllt. 

KABIZLIK HAZIMSIZLIK ~lh.,:r!:"" MAZON MEWA Tozu ... e1r pek midir. ile~ 
.a.ı laa.-a .... - Camidir. 

Kolay bir lıazim, rahat bir ayku temin eder. fehp.pt'cla H•• w 'Zil•• ecsa ........ lwWe 11_... .......... ecaa depa1& u.m.ı clepNU: 
, 

Bahçelrap .. hnk•• arkumcLi ... Bottoa ... ..... ..,... ..... 120 bnq. 

-

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

1 DEVLET DEMIRYOllARI ILANATI 1 
F..a pmp - Malatya laatb 1 mezk6raa ynal malıtelit ka

... ıeı••••da Om -.... tulle balapcaldarclar. 
1ommden ltibaret ffa-.lv, Fenipqadın Viraafelain 
Talataklprt, Kadala n VlnD- cama - banket eclea ka
telür iataafoalan 1 ~ t.r Fenipeıeda Toro1 ... t 
al 930 tarihinden itibaren yol- btarile, paar - llanket 
eti ve eua .... bl•tma .... eden katar Aclm • Na.arbiD 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
lataabal: Anbn cadderi 18 - 24 No. lar T......,, Hamt. ...... 

Şubeleri: Adana, la.ir Tlrkl,eaia '-" ..... 
lacakbr. hatta J01ca btarile n Alı 

Adapazarı. ... aceatel..t ......... Feftlpapcla V.......-. - -.at eden katar da 
beftada 3 defa Puer, Salı, bu Fenip11ada hatb mez-Bilumum alatı ziraigegi en müsait şenıitle 

veren gegine mii.essesedir. 
Cu-e ,Weri n Viraplair- k8raD yeYml maldelit katarile 
dea ,....,...,. Ca.arte.i, ..... caldmlar. 
Pmıhıli n Çaqaaba .... 
leri birer malıtellt katar ..,. 
....... eclecektlr. 

Fet.,_.• n Vlnrııhirden 
laareket n mnualat aatleri 
~ atlclir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 
V"mef9blrdeaç.,.... ... 

.. hareket .... katar Ha,
...,.... TGrOll *at lrata-

......... Hanbtı ·
Vire ,... 11.....ı.t: •• 'il 
VlnrteWr Hanbtı 10 48 
,....,... ...... et:ll-

cak,Küizinyer,Radyator Şofbe 
)le. paarlell .... ...... 
W. katar Adm-N...,w. 
-llettaplcabtarllen..__. 
.............. ••katar 
f;. ı.. Fenipe... laatta-

o.ı.a fula .... .. .... k .... ....,....._ ........ 
....... illa o1-. 

Vesaireden mürekkep en WI mtem yeni bir pu1i m•Ln pldilini 
miıhterem müperilerimize ilin ile kesbi teref e,leriz. DR. SElllRAllls EKREll H. Çoeak 1autabk1ua ..ttı•· ••• 

Tediyatta Büyük Kolaylık . DR. EKREM BEHÇET 
ltfi.f ......... kalak, .... -- ............ ... ••• _. 

Sabt ve tethir mafazUı: lstikıaı caddesi 101, Telefon Beyotlu: 898 11an101ıa Mektep IOkak No. 1 Telefoa Beptlu 2496. 

~ ..... ,.... 
o.-. M. Lutfi 

COUIANI SERbdYAn 
llUALLlllLIRINDEN 

PERTEV 
...... rab 

F~ı 
Pek Nlf'B-. 
•• TORK ...t ............. 
bm malttenm 
UaliJ• +.ıkdimı 
ec1 ... 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertn dit ma
cunu, Pertn ko
lonyalan, Pertev 

Pudralan 

_ .............. ... 
bel nl.tw,=dı• ( 7.oasaldak 
.......... A,...k, s.-, 
Onla. Gir-, Trabmn n 
.... llapawi .. Hope) ,. 
a•' et "ValdlbWr, G.._ 
.. o.,.,. ...,... adet ....... 

lllracaat 
bal •• , ........ aJhndeld 
yan•- Telefoat..t..111 

ı.aoWilmclicncWn.in
clea: Bir borçta c1o1a,. ...... 
.. ... •• .. adet piJllDO 
lf-10480 tarihinde 1Ut 14 te 
&o,aakl, M8rcllm 10kak Rum 
kDiMll bqaamcla 18 numaralı 
henenin 1ra,.. ininde açık 
artbrma ile aablacajuıclan 
talip olenlenn vakti nuaJJende 
clairemizia »3993 numaralı 
..,_.. m•halli fmaldrde 
memariyetimlq mlracaatlan 
illa ohmar. 

llALK DO TV 

fllC BIKLINILlllDICI BiR ZAllANDA 

BIRDBNBIRI ZENGiN OLllAK ANCAK 

TAYYARI PIY ANKO BILITI ALii AKLA 

KABiLDiR. ONUN IÇINı 

TAYYARE PIYANGm BiLETiNi ALllZ 
Dördü.ncii Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

·BOYOK IKRAMIYE45,000 LIRADIR 

~otlu. FerUdSy ikinci kıaam t :lr' allkadaranm Ye iftlrak bakla 
~dere lc.r sokak eald 157 plerlnba bu haldaruU Ye la......U. 

= .O O K T O R ~ · setı NoJı ı.ız Y• mura1a t1a1r oı.. ıddia-
Ôm 

· T~ oluaU lqJllleb T••••.. .lanm ltbu illa tarllahadea ltlba-
er Abdurrahman na 21böi Ura kıymet takdir ren Jlrml ıh içinde evrakı 

CHt, c:ı..- F } ~4dea· · mGabitelerlle birHkte memuriye-
loHl\'t renp ve Bel 7 Af\tıınllanm/apılacata yer, ,aa, timize bllclirmelerl icap eder abl 

~uP. Mateh,.. .-t: la,taabul ilncG icra daire- halde laakJan tapu aicilile aabit 
Mua-nebaa ... Ankara cad- aiiıde 20/11/930 T. S. 13 ill 16 ya olmıyaalar aabf bedellaia paylq-

,,- kad.-. mumda hariç kalırlar. 
d..ı lalklmet koaata cinrmda . • 1 - lıbu l'•Jri menkulGn art- 4 _ G&terllen ıGnde arttır-
eüi ikdam Y urd'ıl karpmda tarın• ..,tnameal 81 11 / 930 tari- maya lttfrak edenler artbrma ..... _ 
71 numarada birinci kat. lainclea itibaren 930 f 327 ~u~ara -•eainl obmut" libuada .:;'ii. 

Her ,an birden fidye, d&t f1e latanbul 4 OncG ıcra daıresınia mab alaut bunları tamamen kabul 
haçuktan alqama kadar. tauayyea numaruında herkem • etmif ad Ye itibar olunurlar. 0 ... ---------•t ~Umen i~in açıktır. binda ttlııde bırakılan ... yri menkulla 

... olllll!!ğum~-v-e...-....-_,.~..,.an.... l.tubul 4 lac6 icra memurlu- yazılı olanlardan fazla mali- beclell um.a•nda Yerilmeue pyrl 

mnteh••• mat .ımak iatiyenler, itbu ıart- meakul lldacl bir artbrma De •-
tandan ı +.ete ve 930/327 doaya numa• tıhr ve bedel farla mahrum 

Dr. A. KUTIEL 
Doktor . Aça artbnaa Ue paraya çe•- ruile memuriyetimlze mGracaat kalman yGzde bet fllh: " diter 

H • N • rllecek pJri menlcuhln ne oldup ~B6. . zararlar aynca laGlmıe hacet kal-
ÜSeyıD 8ŞJf Kirıir bir bap aparbmanua 2·- Arttırmaya iftiralı itfa mab1Z1D memuriyetimlzce alıcıdan 

,ı...JA;llW'la& yuıh kıymeıin yG-.ie tahaU olunur, bq No. b fıkradaki 
aıt " e&enci bastahldar teda.U..- Tllrbe, eski HilAliıhmer binası tamama. teminat ..a.terlleceldlr. pıt tah•klnak etmek ka~ 
.. 1: Karakay Topçular Cad. No. M ,.__N_o_ .... ıo_Telefo __ n_lst .... ·~2ft_2"_w__. Gayri meablla · buliUMlutu .S .,.. Haldan tapu ~ De •· iç defa INapıldıktan aonra pJİI ·- •••kH, .........., ıokata, No. m ~ .....,_ lpot.kH ala ' blarla •..md • Pk artbraam 6wlll:ila .. 

Seyrisefain 
.... .....ııo.1ata ..... 

rG bqmcla Beyojlu 2362-
Şube acente.l:Slrkeei' de MOhilr
clar ude bam aJtmcla Tel.lat.27 

Mersin postası 
( Koaya ) vapuru 29 Ter 

riaienel çaqamba 11 ele Gr 
ta Rılıtammclan kalkarak Çr 

mkkale lzmir, Knlllik, Bod
nua, Raclol, Fethiye, Fmike 
Aatalya, Alliye'ye uin,arak 
MeriiD' e pdecek n d6nllfle 
api ilkelelerle beraber Tar 
aca. A••mora Kutadamne 
n,aakbr. Dalyan Marmaril 
yolca n ,aka sidit ve ıelifte 
Fetlaiye'cle aktarma _.,. 
almıp ...nlir. Ça.mkble ~ 
,& •lmmez. 

-..... ... hl, ........... ._,,,.~ 

....... 55.17 -T.W.ı "'·sıw·• 
Pe&t.a lıaıılw ı hte•hul - 7'1 
T ..... a let.w SON ..,._., _ _ _ 

ABONE FIA 11_ _ _.w 

TOulYa - ~ 
ı•ı.. ıs.. ...... 
711. '~ ı•" -· ... .. ue. ı ... .. 

o.a- ewek .............. 
blal.dea....U1ete••=e,.. 


