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SON POSTA Halkm ıöziidiin Halk bununla J~ 
SON POSTA Hallan kulaj'ıdın Halk bununla ifitir. 
S O N PO S T A Halkın d l l l d i r: Halk bununla aö ltt. 

SİYASET OYUNU VAR= 
YENİ KABiNE SERBEST FIRKA TARAFINDAN YAPILAN 

ISLAHAT PROGRAMINI KENDiNE MALETTI ... 
Kazan,. Veraisinin Çok ~ikayet Olunan TaraflarL. $ERBEST FIRKA HAYRETIE Şayanı Hagret Bir Hal 

y ~ ___ V_' __ • Biz Dü .. dük.. 

Bugünkü Beyan:iıame, Defter Halk Fır=Tatbike fntihabattan Dolayı 
Usulleri Tüccan Bizar Etmiştir- ~!!rn.=:: Mahkemeye Müracaat 
Mukavele Numarası . icar Bedeli ZannolunursL •• -- farka ....... - ....... deha E d y k 

...,..., dllfGrmektedlr. BuaUD Mbebi, e n o ••• 

... ~t!~ hayat darlıjmcla ' 
~ bir İmli olu bazı ver-
,. ~e tenzillt yapma
~ &,or. Ba karar, umum 
~ arasmda, istisna kabul 

· -,._ .. ~k şekilde memnuniyet 
Kt..;~ Ba arada filen bu 
\ ~111ı altında bulunan balkın 
'clea.ek iatediji baa fCyler 
8~ dilflnerek muhtelif ~ h..kkında hem alAka

'fıtı.iıa fikirlerini, hem de bu 
tt111e • fartma niabetini teabit 
~Ya aydah bulduk ve ka-
~l'Jfisinden tetkikimize 
tt;bit ed" V ardıimm neticeyi 

Bu ıyoruz: 

ı _:e':Ji<3}bGyiik kısma aynhn 
"'1İar. Beyannameye tabi 0-

1... 2 - VL~ 
~ \te . ~ üzerinden mak-

3 ~verilir. 
flaf 8 cretle çalııanların ver
'• u sonuncu verfi de iJd •Ynlar. 

( cleva111a 4 lacü sayfada) 

kabine t•rafıadaa bhul eclUea ıalahat 

preulplerinla bir çok noktalarda. Ser- !le 
but fırka tarafından ileri ıdhGlea IDdr-
leri fhttya etmekte olaaaacbr. Bu -a,.t 
luqıaanda Mrbfft fırka ---.ıanı 

- Miikemmel; biz düfl
Qllillm. onlar tatbik etsinler, 
demektedirler. 

Serbest fırka menauplan
nm bu mütaleaya illve ettik
leri bir cnmle daha vardır ki 
o da.dur: 

-Jiamet Papmn· "po.rgra-
mımız beş ıene daha detit* 

J 
yecektir" dediii pin ISe
rinden fazla zaman pçmedi. 

Fakat ne oluna ._ ya-
pdacak ıilahattan ntamn n mil- • • • 
l~ istifade edecek olması lıttiWat ltmızlannı Tflf/cilc Salithı~tl1111 Maiilc. Bir 
illbarh S6rbest fub mem~ L MalJUlmeınlz ı Ot;incii Halcalc 

' nua4r .. Maamafila lkt.at Ve- BeleCliye intibabma ait ha-J lmiu.1 dinlenmiyenlerin de 
~ din llylecliji nutka mbldar yapdıyor. Hararetli •""kemelere· gitaMleri lazım 
huırhbız bafladıiuu liJtiJ.e.. ~pddıjı da sayleniyor. F.kat .. dijiqi kanun emrediyor. 
ler de var. lwlpkati daha yakından tetkik ~alikem4:1ere ıitme gtlnleri d~ 

ettiğimiz zaman g&iirilz ki. bu ~~esa, · ~· pazarlesı 
İNTiHABATA MÜDAHAL~ 
EDiLMiYECEK •• 

Fethi Bey "Söz Aldım" 
Diyor ••• 

Ankara, 1 (H. M.) - Fethi bey 
dün yine RelaicGmhur hau~tlerinin 
humrlanna kabul edileli. Bir ara-
lak kendisini sarerek beledi,. 
iatihababna ıapıldıtı aöylenen 

~ zalıi d -idi, ·Dün bu itlerle meşgul 
aret r e mevcuttur. ofmuı vazifesi icabı olan hukuk 

Halk fırkası azası arasında ntabkemelerine müracaat etlik 
mevcuttur. Fakat reyini ser- ve bu gibi itirazlar yapıhp 
bestçe vermek istiyen insan- yapılmadığını sorduk. Hiçb!r 
wda bu hararet mevcut de- mahkemede tıek bir itiraz da-
ğildir. işte misali: vası mevcut olmadığını öğ-

c tvell d . . l . . b 1 rendik. 
e er e ısım enm u a- B . t k d h Ik b . . u vazıye arşısm a a ta 

nııyan allan ıtiraz hakkı var- Teyini vermek için hararet var 
dır. Bu cetveller perşembe 1 denirse, bilmeyiz doğru bir söz 
glinti indirilmiştir. t söylenmiş olur mu? 

müdahaleler münuebetile fikrial ·1.m---------:..------------
Eski · Fırkada Islahat • 

Muhtelif Kazanç Mükellefigetlerirıe 
Tabi Bazı Ticarethaneler .. 

Kanunsuz Vergi 

Bazı Mutemetler 

sordum: 

- Hükii.met intihabata mü-

clahale etmiyor, ve etmiyecektir. 
& huau•ta katı söz aldım •• 

lzmir Meb'uslan 
Hareket Ettiler 

A.kara, t (H.11) - lu.ır meb'ualan 
WeıllJu latlbabatuua 1•l•ek .._. 
elch.t- ba Slrade memlebtlertmde lııa
,__.,. fukaler1 heeabane daha fa)'dall 

tiaJarq luınbt ettiler. 

Bunu yapıyorlar ... Hennan lspirer Meselesi 
Ankara, 1 Cff. M. ) - Ha-

' }>er aidatım• g6re karşı fırka 
Çankın'daki Vak a Buna Delildir .. flermaa t.pirer meaeleai hak-

ç..1nn ( HUIUll ) - Size 

1 
? J ılnnda laok6mete bir sual 

bugln mllhim bir ft8ika g6n- ! Vesika Sureti ·cakbr. ---

cleriyorum. Bu vesika bize iki İnti•h G •• .. 
hakikat 6iretiyor. Biri Halk~ ap unu 
fırkaamın muhtarlar Ya8tuile intihabat bet T epüıieVYelde 
k6ylüden veqp toplamakta ol- ,.pdacak, fublar da •)'Dl (3) 
maaıdlr. Halktaa veJ'li •lmak ftJa (4) Gacl s&ıll namzet U.-
ancak hOkcunete ait bir Jıak.. telerini ilh edeceklerdir. 
br. Herhangi bir mtıeue-nia 
halka vergi tarhebnesi te,
killb esasiye kanmıuna miina
fidir. 

Geçen p mahkemeye d6f- . 
tQnnü bildirdiğim vak'a ela H. 1 ·,~~...._.......,_ı&.i..._._~~ 

[ Deva•• 2 lad s.,fada] 

·~ KUPOD:21 
, _ 1'tin~i Piyanko 

on Posta 'ga Mahsust 
Fethi B. -Dostum! Bunu yıksan da yerine, benim }aphgun 

ıibi, yepyeni bir bina çıksan daha · iyi deiil mi? Bu bina riiı:ıira 
clapamıx, iki r6zim. 
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DABILİ I p l.j -BABEBLBB y 

Halkın Sesi Günün Tarihi 
• 

Vergilerin Azal
tılması Ve Halkın iki 

Zorbalık 

Kadını Kaçırmak 
istediler Memnu niyeti 

Hükumet, b.eı vel'jilerde mü
him surette tenzilat yapmıya ka
rar verdi. Buna dalr Ankaradan 
mühim malumat i'eldi ve dtınkü 
nüahamızda kaydedildi. Bu mü
nasebetle balkın ne düşündüğünil 
öğrenmek istedik ve teaadüf 
ettiğimiz kimselerden intibalannı 
topladık. Bakınız ae diyorler: 

Cemil B. ( Beyazıt, Bakırcı
lar 3) 

- Vergilerin hafifleştirile
cegı haberini memnuniyetle 
karşılamam.ak mümkün mü ? 
Eğer böyle olmasaydı daha 
müşkül bir vaziyete girecektik. 

* Hüseyin Ef. (Orhan Gazi, 
Gürlei cedit köyünden ) 

- Kazanç vergisinin azal
blacağım gazeteler yazıyor, 

buna sevindim. Çtınkü kazanç 1 

vergisi ağırdır. 

lf-
lbrahim ağa (Balatta, Cafer 

ÇSVUf mahallesinde Çiçek so

kağında 22) 
- Vergiler bizde umumi

yetle ağırdır. Bu vergilerin 
azalblmaaı lizımdı. Şimdi hü
kümet bunlan azaltmak isti-

yor deniyor, pekili 1 Memnun 
olduk. İnşallah sözde kalmaz. 

~ 
Faik Ağa ( Çarşıkapıda, 

Hüseyinağa mahallesinde 13 ) 
- Hükumetler millete ağır 

gelen vergileri hafıfleştirirlerse 

memnun olur ve onları takdir 
eder. İsmet: paşanın yeni ka

binesi bazı vergileri azaltmak 
istiyormuş. Allah vere de azalt
ıalar; memnun oluruz. 

* Mehmet Murat Ef. (Fatihte, 

Y eniçeşmede, Çeşme sokağın- ' 
da celep) 

- Vergiler çok ağırdır. 
Allah razı olsun; azaltacaklar
mış. Bir manda için ( 960 ) 

kuruş veriyorum. Bu, çok ağır 
değil mi? 

Kazanç nerede, ticaret ne
rede? 

lf-
Artin Ef. (Nurusmaniye 48) 

- Hükumet vergileri azalt

mak istemesini alkışlama
mak ne mümkün. Kazanç ver-

gisinden müştekiyim. Olsa 
versek iyi, olmazsa ne yapalım? 

Dün gece saat ( 1) buçukta 
İbrahim Nejdet ve Ahmet Ni· 
yui efendilerle beraber Veme
cilerden geçen Zeynep ve Le
man hanımlan bir sivil ve üç 
bahriye elbiseli dört kişi zorla 
kaçırmak iztemişler, mani ol
mak istiyen Ahmet ve İbra
him efendileri bıçakla tehdit 
etmişlerdir. 

Kadınların feryadı Gzerine' 
polislerin geleceğini anlıyan 
mütecavizler kaçmışlardır. 

Ticareti Hariciye 
Raportörlüğü .• 

Harici ticaret bürosu faali
yete geçmiştir. Büronun dört 
raportörü de tayin edilmiştir. 
En son tayin edilen Ankara 
Gazi muallim mektebi mual
limlerinden Akil Emrullah 
beydir. 

Kanunsuz Vergi 
( Bq tarafı 2 nci aayfacla] 

fırkasının halktan nasıl vergi 
toplamakta olduğunu ispat 
eden bir hadise idi. Şu halde 

buradaki H. fırkası teşkillb 

esasiye kanununu ihlil etmiş
tir. Bunun için mahkemeye 

verilmesi lazımdır. 
İkincisi, vergi tarhı iç.in 

muhtarlara gönderilen tamim 
eski harflerle yazılmışbr. Harf 

inkılabını yapan bir fırkanın 

mutemedi bizzat bu inkılabı 
hiçe sayıyor, demektir. Bun-

dan dolayı ·da bu mutemedin 

Halk fırkasınca mes'ul edil

mesi lazımdır. 
İşte Çankında Halk fırka

sının halkı soğutmasının sebep

leri bunlardır. 
Serbest Cümhuriyet fırkası 

burada teşkilat yapmıya teşe~ 
büs etmiştir. Çarşamba günü 
Ankaradan sureti mahsusada 
bir zat gelerek teşkilit yapa· 
caktır. Halk yeni fırkanın 
teşkilatını sabırsızlıkla bekle
mektedir. 

Sahte İcra Memurlan 1 
Nazmi ve Cevat isminde 

iki kişi kendilerine icra me
muru süsü vermişler; Bebekte 
kahveci Osman efendinin (12) 
lirasını dolandırmışlardır. 

IZMİR'D E 

Fort Fabrikası Gazetecilerin 
Pire'ye Gibnek için M h k l . 

Harici ye Vekili 
Moskova Seyaliatinde Hangi 

Meseleleri Gürüşüyomıuş 

Müracaat Ebniştir U a eme enne 
Fort montaj fabrikasımn 1 Dün Başlandı .• 

••Tan,, gazetesi yazıyor: Sov· 1 Serbest Cümhuriyet fırkası kar
yet mahafili, T cvfik Rüştü şısında Tfirk hükumetinin bia
beyle Mösyö Litvinof arasın- ncı siyasetinin ne olacağı 
da cereyan eden müzakerelere soriılduğu zaman Tevfik Rüştü 
büyük bir ehemmiyet vermek- Bey demiştir ki: 

Pireye nakletmek için Yunan lzmlr, 30 _ Fethi Beyla fzmıri zı ... 
hükfımetine müracaat ettiği retlerinde •para Ue tutulmUf aarboJu, 
yazıldı ve sonra bu hnber para Ue bağırblan aarhoılar,. rfbl yamar 

L-.! • yazarak efld.n umamlyeyi tehyiç " 
te1U1p Olundu. Atinada çıkan Fe•bl Beyin nutkunu tahrif ettiil iddia 
( Mesaje Daten ) gazetesi ilk edilen ( Anadolu ) mUdürü lbralılm Bey 

h b · · kl kal aalJye cezada muhakeme edildi. 
a en teyıt etme e mıyor, Mahk d kili ·ı k dl-.. • . .. : eme e ve en e en 

F ort muessesesının Yunan hu-
tedirler. Umumi siyaset işlerile "Harici siyasetimiz, Gazi ve 

_ Büyük Millet Meclisi tarafından 
kiimetine iki defa müracaat 
ettiğini ve teklifinin elyevm 
tetkik edilmekte olduğunu bil

beraber bu muzakereler esna- h . ·ı ·ıı· · · · 
da S t hük A t• . C utuhı çızı en mı ı sıyasetimız-

sın ovye ume mm e- d. 
ır. diriyor. 

miyeti Akvamı istiskal etmekte ismet Pş. hükumeti, harici 
devam edeceği ve Karadeniz- siyasetinde daima o yolu ta
de Rus filosunun kuvvetlendi- kipetmiş ve edecektir.,, 

"ficaret Kamusu 
İstanbul ticaret odası ticaret 

b:irosu şefi Hakkı Nezihi bey 
( 3 ) ciltlik bir ticaret kamusu 
yazmaktadır. Kamusun basıl

ması masrafını iktisat vekaleti 
verecektir. 

rilmesi için tanzim edilen plan Tevfik Rüştü B. Sovyet ti
hakkında Tevfik Rüştü beye careti hariciyesinin mllmtaz na
izahat verildiği zannedilmek- zımı Mösyö Litvinofu yakında 
tedir. Türkiyede görmekle memnun 

••Tas ,, ajansı tarafından olacağını beyan etmiştir. 1 

Yangın 
3 Dükkan Yandı 
Galatada Arapcamünde Ma

karacılar caddesinde fıçıcı Mi
halin dükkinından yangın çık
mış,I yelkenci Emin ve hırda
vatçı Hasan Efendilerin dük
kanlan tamamen yanmışbr. 

Mihal iki gün evvel dük
kanını (1000) liraya sigorta 
ettiği anlaşıldığından tahkikata 
başlanmışbr. ----

yankesicilik 
Eminönünde ".1eşrutiyet ote

linde oturan Raif beyin Köp
rüde, tramvayda, (40) lirası 
çarpılmıştır. 

Şehir Meclisi Salonu 
Şehir meclisinin içtima ede

ceği Cemiyeti belediye salonu
nuu genişletilmesi bitmiştir . 
azanın oturacağı sandalye 
adedi (68)e iblağ edilmiştir. 

Otomobil Kazası 
1703 Numaralı otomobil 

Ankara caddesinden geçerken 
seyyar satıcı Aliye çarpmış, 
yaralamıştır. Şoför kaçmıştır. 

180 Lira Çalındı 
Ankara · caddesinde Reşit 

Efendi hanında kahveci İranlı 
hüseyin efendinin • odasından 
(180) lirası ~alınmıştır. Hırsız 
belli değildir. ----
yeni Paris Sefirimiz 

Ankara, 1 (H. M.) - Yeni 
Paris sefirimiz memuriyeti ma
halline on beş gün sonra gide
cektir. 

M••th• Ş BALIKÇILIK KOMİSYONU 
U iŞ ey • • • Balıkçılık · komisyonu I Cu-

Bı·r Kadın Gaz Dökerek martesi günü saat ikide 'ııcca
ret odasında toplanacakbr. Bu 

Kendisini Tutuşturdu toplanb komisyonun son top· 
Kurtuluşta Kurtoğlu soka- lantısıdır. 

ğında 67 No.lı Madam Eleni- Balıkçılık raporu münakaşa 
edilecektir. Balıkçıların iste

nin evinde kiraa 60 yaşlarında dikleri şunlardır: 
Madam Ana5tasya yoksuzluk- 1 - Tuzlann ucuzlaması. 
tan intihara karar vermiş ve 2 - Bomba ile balık avla-,. 
üzerine gaz dökerek tutuştur- manın men ı. 

3 - Seyrisefain vapurla
muş, vücudunun muhtelif yer- nnda ve şimendiferlerde soğuk 
leri yandığı halde hastaneye balık dolaplan yapılması. 
kaldınlan meyus kadın biraz 4 - Balıkçı motörleri iç.in 
sonra ölmüştür. benzin muafiyeti. 
J. 5 - Balıkçılığa yarayan ip-

HU Sabah Şirket =le=ri=n ~g=üm=ru= .. k=mu=afi=·y~e=ti·=~ 

Vapurunda Do- fftJİH-HftRBİYE-
ğ an Çocuk 
Bu sabah Boğaziçi seferini 

Y,apan (70) numaralı vapurda 

Y eniköyde köse Hayık paşanın 

köşkünde oturan Nazmiye H. m 
sancısı tutmuştur. Köprüde 

mevkiye çıkartılarak bir askeri 
doktor tarafından vazthamli 
yapılmıştır. Çocuk erkektir. 

Seyrüsefer işaretleri 
Beynelmilel seyrüsefer işa

retleri belediye tarafından 
yerlerine konulmaktadır. lstan
bul ciheti ikmal edilmek üze
redir. Gelecek hafta Rumeli 
tarafındaki işaretler konacaktır. 

Beyazıt Havuzu 
Bozuldu ... 

Beyant havuzunun zemmı 
bozulmuştur. Yarından itibaren 
sular boşaltılarak 15 gün zar
fında tamir edilecektir. 

Peyami Saf anın 
•En Son 
Eseri 
Yakında .. imdat Geliyor" is

mindeki tefrikamız bitmek üze
redir. Ondan sonra edebi bir 
roman tefrika edeceğiz. Bu eser, 
Peyami Safanın Fatih - Herbiye 
ismindeki romanıdır, Eski ve 
yeni devrin tezadı İ\.inde, kahra
manlarının geçirdiği ruhi deği4-
meleri tahlil eden bu romanda, 
kadın ve erkek bütün karilerimiz 
kendilerini alakadar eden unaur
lan bulacnklardır. 

Fatih- Harbiye, genç bir kızın 
hem kendi kendisile, hem aev
diği adamla, heın de ananelerle 
milcadelesinin hararetli ve heye
canlı bir hikayesidir. Bu ruhi 
miicadelenin dekoru içinde, p.rk 
ve garp bütiin manzaralan ve 
tdetlerile görünür. Bu itibarla, 
Fatih - Harbiye romanındA, hem 
kuvntli bir aşk ihtirası, hem de 
bugünkü Türk cemiyetinin ta.
viri vardır. 

sinden başka kimse yoktu. Dava• 
nın mahiyeti teşrih edildikten ve 
İbrahim beyin hüviyeti anlaşıldık· 
tan aonra reis, lbrahim beye fU 
suali sordu : 

- Fethi beyin hmiri t~rifinde 
istikbaline gelen on bin kişiyi 
"para ile tutulmuş sarhoşlar, para 
ile bağırtılan aarhoşlar" diye teş• 
hir etmişsiniz, hakkınızda hukuku 
umumiye davası açilmışbr. Ne 
dersiniz? 

fbrabim bey: 
- On bin kişiyi değil, yalnıı 

on kişiyi teşhir ettik, bu teşhir 
efkarı umumiyeyi tehyiç mahiye
tinde değildir. Ensen bu adam· 
lar da tevkif edilmişlerdir. DedL 

Reis - Fethi beyin nutkunu 
tahrif ederek şark meaelelerinl 
kanştırmıpınu, buna ne dersiniz? 
Dedi. 

fbrahim bey- Bu noktada men• 
muhakeme karan aldım bu 
karar mahkemenizce de tasdik 
adildi Ye keapi kat'iyet etti; hatta 
bilihare yapılan itiraz nar.an dik· 
kate ahnmıt ve karar feaedilmif• 
tir, bu hareket l..anunauzdur. Bu 
noktada mahkemenizin bir karar 
vermesini isterim. 

Dedi müddei umumi merasimi 
kanuniye ifa edilmiştir. iddiayı 
vakim redinl isterim dedi. 

Heyeti hliklme bu buu.sta bir ka
rar vermek thero mahkemeyi Salı gft· 
nüne talik ettL 

Yeni asır ve Hizmet davalarına 
yann bqlanacaktır. Bu davada Scllm 
Ragıp lBcy henGz Celpnameyi alarak 
lıuı aya gelmediği için ha.zır bulwımı
yoıcaktır.I 

HARİCiYE VEKiLİ 
Tevfik RüştU B. bugün Musltovada

dır. Dört beş güne kadar Ankaraya av
detine intizar edilmektedir. 

MEKTEPLER AÇILlYOR 
Şehrimiz ilk ve orta mektep vcı U..

lerde bu günden itibaren tcdrteate bat-
&anacaktır. 

AMANULLAH HAN 
KIJı geçirmek bere JU'ID Rom.,. 

avdef edecektir. 

Kaza Malmüdürleri 
Y enj teşkilattan sonra kay

makamlık dairtlerine tayin 
olunan malmüdürleri bu hafta 
vaüfelerine başlıyaca~ardar. 
Fatih malmildllrü vazifesine 
başlamıştır. 

Maarifte Değişiklikler 
Ankara, 1 ( H. M. ) - Ma

arif müsteşan ile bazı m6-
dürlerin değişeceği haberi 
mevsimsizdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yük Arabası 1 

1: Hasan B. - Allah Allah- Burad• bir kalaba• J 2: Hasan 8. - Pazar ola arabacıbqı... Bu sa- l 3: Arabaa - Huan Bey ••• yükü ap ,eldi, Ba- J 4: Hasan B. - Ne i~f o atır yGk ld tapyamadı? d 
hk var. Nedir acaba? Gidip zlrellm. nlh at Diye bayle yerde 7atıyor? bıili yok\lfunu çıkamadı, çatladı, iflttl. au.ı!f:n'ic• - Sablmıyan bir hll.ldlmet aezeteainln la • 
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Her gün -
Matbuat 
Kütsiyetine 
Hürmet .. 

M.ZEKERIYA 
_J 

Geçende Kırklarelinden bir 
lllahacır gazetemize bir mek
tup göndermiş, orada emlakin 
ten;ii meselesinde yapılan hak-
•ıılıklardan şikayet etmişti. Bu 
hıektubu kari sütunnnda neş-
tetnıiştik. 

lki üç gün sonra gene bu 
adamın imzasıle bir mektup 
aldık. Okuyup yazması olma
dığım, şikayetini başkasına 
Yazdırırken söylemediği bazı 
~eyler ilave edildiğini bildiri
Yor ve kendi yazdığını kendisi 
tekzip ediyordu. 

• Karilerden biri gazetemize 
gönderdiği bir mektupta. pre
Vantoryumden şikayet ediyor
du. Ankarada iken Maarif 
Vekaletine uğramışttım. Bu şi
kayetle alakadar olan daire 
reisi bu mektupta yazılan 
§İk3yetin VMİt olmadığını 
söyledi ve tahkik etmeksizin 
neşredilen bu mektuptan do
layı izhar teessür elti. 

* . Dün Samsundan gelen hır 
arl ... adaşımla konuşuyordum. 
Orada bazı ufak tefek sebep
lerden dolayı şuna buna kız
tııış olan bazı kimselerin ga-
tetelere olur olmaz şeyler yaz
dıklarım ve bu asılsız şikayet 
\re iftiralann fena tesir yapb
R'ını söyledi. 

* Taşrada herhangi bir suretle 
tatmin edilmemiş olan bazı 
kimseler derhal oralarda Ser
best fırkayı ele alarak kendi 
nıevki ve nüfuuannı ve tesis 
takviye havesine düşmüşlerdir. 

Bu gibiler Serbest fırkayı 
da, bu fırkamn davasını da 
l~hHkeye düşürüyorlar. Bunu 
blisill ile mahal ~c şalıı.s zikre-
deı-ek tesbit etmek de mümkfuı-
~ür. Fakat şahsiyata geçmek 
lSt:enıediğim için buna lüzum 
g\irrniyorum. 

* Görülüyor ki İstanbulda ve 
~rada bazı kimseler gazete· 
eri ve Serbest Fırkayı şahsi 

taraz: ve heveslerine alet et
Xttekten çekinmiyorlar .• 
d' ~erbest fırka taşrada ken-
. ~sıne kucağını açanlara soğuk 
~z. gösteremez. Bu gibilerin 
k 'U\rlyetlerini tetkik edebilecek 
n adar zaman dn geçmemiştir. 
li u vaziyet onu bazı yerlerde 
ita alk fırkdSının düştüğü 

taya sevkediyor. 
Gazeteleri de kendiler..ne 

,.gel.en bütün şikayetleri tetkik 
~·tahkik imkanına malik değil· 
ırler. .Halkın derdine tercll
~an olmak endişesile gönde
nken şiki!yelteri dercetmemez

tc edemezler, bu hal bir 
i~etcyi bazen müşkül bir va
tiyete d- ·· bil' uşure ır. .. 
1i Gazeteler halkın dilidir. 
l ~ bütün dertlerini gazete
h~ ~a&ıtasiler söyler. Matbuat 
ı~~Yetinin en büyük fazilet-
. tınden biri Halka serbest bir 
~et vasıtaaı verebilmesidir. 
lar t bu vasıtayı phsi garaz· 
Jcu a. l:t~ alet etmek, onun 

lsıyctine tecavüz etmek de
lllektir 
d'" · Gazeteleri btı dereke 'e 
~Ürtnernek kariin vamele-

den biridir. 

ltı Gazetenin milessir ve hal
lc.ik dert ve şikayetlerine ha
Lla~en müessir olabilmesi 
~ ~ıy ..:-~ 
tlıe ... e..uu muhafaza edebil-
~ sı.le mümknndür. Kariin bu 
h tsiyete bürmetkir olması 
~tn b- . he unıyete, hem gazeteye 

d ın de kendine hürmet etmesi 
~nıekttr. 

SON EOSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi • En Müessir SilQh * j 

1 - Ağız bir silahbr. Söz ağızdan bir 1 2 - Döner, dolaşır, hedefini bulur ve, f 3 - Bir hükumet yazı hürriyetine mani 
şarapnel gibi çıkar. ya yaralar, yahut öldürür. olabilir, fakat milyonlarca ağzı kapıyamaz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

• 
Hükumetin Iktısadi Siyaseti Tamamen Değişiyor ••• 

pün Y epi Vekil er. Fırka İçtimaında, Yapmak 
istedikleri .Islahat Ha . kında Uzun Uzadıya 

izahat Verdiler ... 
Ankara, 30 - Halk fırkuı bugün l 

biri sabah, diğeri de akşam olmak üue 

iki celse aktettl, evveli lkhsaJi meıel&

lerl, ıonra da Adliye itlerini konuştu. 

LİMAN İNHiSARI 
NE OLACAK? 

Kllnıüye yeni lktısat vei<ili çıkmı.Jh. 

Yeni kabinenin bu sahada ppmak iste• 

dlğf ıslahatı anlahyOTdu. S~b:e Uman 

lnhlaan hakkında yapmak istediği şey

leri ıaymakla bcşladı. 
Şeref B. liman :ıirketlnden evvelki 

vaziyeti, bu vadyet llzerine fethi B. lD 
Dahiliye veklllfjinde bulun::fııgu sırada 
yııpılan tetkikabn netice•\ olan lnht.a
nn son idare şektll~rlnl f:r.ah ederek bu 
Haıun müdafaaın 1:anın olduğunu 
aöyledi. 

Demek ki kabine Liman inhisarını 

akııayan noktnlannı uılah:ı çalışmak ile 
beraber muhafaza etınek oiyetlnd~) dl. 

ZiRAAT BANKASI NE 
OLACAK? 

brtısat •ekili bu mevzuu mütenkip 
Ziraat bankasının ·vadyetine reçti. 

Ziraat bankasına yapılan tev
diattan heıabı carilere huredilen 
miktarın bir kumını zürraa mev
sim ikrazabna tahsis etmek lü.zıı
mu hakkında Celil (İzmir)· beyin 
mütaleası üzerine bu vaziyet ko
nuşuldu. Fazla bir şey yapmak 
imkanı varsa banka müd'1rile 
birlikte tetkike hazır olduğu beyan 
edildi. 

Haaan Fehmi B. (Gümüşane ) 
bankanın anonim 'irket suretin· 
deki istiklalini ileriye sürdükten 
s"nra gayri mankullere ful3 ser
maye konmasına işuet etti. 

Barem kanuuu karı~mda ban· 
ka memurlarının •niyetinden 
hahseyledi. 

Sım B. (Y oıgat) zilnaa kolay
lık kanununun tatbikabm eordu. 
Mü.pet cevap verildi. Harbiye 
otomobilleri tirketinin vaziye-
tinden sual sordu. Tiftik yetlştlr
menhı de teşviki iatenildi. Tetkik 
edileceği söylenildi. 

ŞEKER 
Müzakerenin en hararetli kıa

mını teker fabrik.alan teıkll etti. 
Bu bahh mG.ııasebetile Cenan.1, 

Atinaya Gidecek Heyet 
Ankara, l (H.M) - Atinaya 

gidecek heyet perşem~ günü 
ltalya vapunı ile hareket 
edecektir. ----Ankara Koşulan 

Anlmra, l (H. M.)- At ko
şularına bu cuma günü baş
lanacakbr. 

Bir Beraet Karan 
Ankara, 1 (H.M.) - Bafralı 

Tir Ali zade Mehmet beyin 
katli ile alakadar olarak mu
hakeme ed:lmekte olan Çakır-
zade Rahmi bey Ağır cezada 

Hakkı Tank, Hasan Fehmi ( Gü- olmuı hususunda teşkilib eaasiaiye nunları tebdil edilir, 'H ne de 
müşaııe1) Ragıp (Kütahya), Tahsin hükmünün ötedenberi olan teyak- lfıükumet mevkiindcn çekilir. Bu-
( Aydın), Remzi ( Gaziayıntap ), kuzla takip edilecegini, yükıek nu bilmek ve anlamak lk.zımdır. 
izzet (Afyon), Ragıp ( Zongul~ak) mevkiini anlıyan hakimler görü· Malt, ikbsadi ve adli ıahade ce-
Beyler söz söylediler. Neticede lürse Vekaletin vazifesini kereall reyan eden müzakeratta ve gurup 
teker fabrikasımn tesis tecrübesi hassasiyetle yapacağını söyledi. heyeti umumiyesinin ~ebellür eden 
muvafık olduğu kanaati kuvvet- Usul yollarında e3aslar muha- kanaatlerinden mülhem olarak fU 
lendi. faza edilerek tadilat olabileceğini, dakikadan itibaren programımı 
Şeker için kamı~ ziraati yerine pan- borç için hapsin geri gelmiyece- tanzime bqhyacağım. 

cann tercik cdUmeıi, yalnız •eker ırr· • --•- bo · en! 
6ını, ~ız rcunu verıwy ere Pertembe güna beyetinhe o-

iatiJı.ali dilşünülmeyip topraklanmn; için k t tb•k b k 1 l 
arşı ceza a ı a mn o ay aş- kuduktaa sonra ö"'ledoa •onra 

yeol blr mahaııl yctittlrllmek lıtenil- l d- - d-ğü. - idi • 6 

•neal oldugu, pancann gittikçe daha bn masını uşun u ıu, şe Dl mecliai ali l:uzurunda kıraat ede-
so.ııra kararleştıracağını söyledi. 

çok daha ucuz yetiştlrilmlye başlaodJğı Adliye vekllin-:ieıı aonra ldirıll19 ceaim. Muhalefetin tenkitlerine 
mevcut ıırar.:inin klfl maluıul nreccğl Bapekil l.met Pap çıkb, Jedl ki: bazmm. Fırka ile b'1kümet bir 
aolatıldı. _ Karşı fırkanın itirazlannı tahlil kitle halinde ODUD müvacehe.iıadc 

luct D. (Afyon}un Rıbtım tirkctindcıı edelim. Onlar bi":ıyctt şimendifer meıe-
bahıttmc i üı:erfne •ekil B. ılne itiraz: etmişlerdir. Bilahare biıı protyamını ve preaiplerinl tuef· 

B b timendifcr y.pılma.aın demiyonıı:. Yal- le müdafaa ~decetir. 
- u ir amme hizmetidir. nız inşaat paha'.ya mal oluyor diye bir 

İnhisar da ols:ı oyuncak olma- rücu yaphlar. 

sına müsaade edemeyiz. Bu- Fakat bir kilometre şimendiferin 
nunla meşgul olacağım, dedi. kaça mal olduğunu bir hesap ne-

H kkı T k B . S . ticesinde beyan etmiyerek efkin 
a arı · ın anayı tadil ettiler. lnMsar meselelerin· 

bankasına dair olan sualine . de tarafımdan &onılan suale kllJ'fı 
bunun nizamnamesile taahhüt 1 f nihayet liman inhisannı ileriye 
ettiği vazifc.yi yapan hale ge- sürdüler. Bu inhisarlar memleket
tiriieceği cevabı verildi. te faydalı müesseseler oldu

ğu ve dizbarko fiatlannı 

düşürmek gibi iktısadi netice-iTiRAZ BAŞLADI •. 
lktıı.at vckfllnın ı8yliyecekleri bit· ler tevlit ettiği huzurunuzda teza• 

mfftt. Heb'U51ıvdan bazılan s8z alarak hur etii. 
llmaıa şirketi bahJl•ne avdet ettiler. Sual 

aoranlann b:ltılanoda Ali Ccnani, Hakkı 

Tank ve Yunuı Nadi beyler vardı . 
Tank 8. mlleaaea-::niıa bütün bütün 

devlete mal edilmesini, luct (Afyon) 

amme hizmeti olduiu için ticaret odalan 

gibi bir milesaeaeye bağlımmaeını ileri 
ıilrdtl. 

Vekil 8. keyflydin tetkike fayan 
olduğunu aöylcdJ. 

Sıra Adliye Vekiline gelmişti. 
Yusuf Kemal Ber küraüye çı· 
kınca e -veli ya.palan tenkitleri 
babrlatb. Muhakeme ve hüküm· 

lerin her türlü müdahaleden azade 

• • • 

Bu baptaki itrazlana hükmU kal
madı. Şeker fabrikabnndan bahsedildi. 
HiUrO.met bu teşebbüs6 ile mamlekette 
büyük aanayi teaiı etmlf ve teker 
İstihaallhna bqlan111Jflu. 811Dun asarı 
meydaııdaoır. Buıün menfi netice ver
dif ıni iddia eden kartı fırkaya bu aa• 
n•naytln müspet netayiclni bupn ol· 
duğu kaJar yann da daha kudretle r5-
termiye muktedir bir •al:lyetteyu. 

Ziraat bankasına gelince: bunuıı. 
haklc.nda iktısat Vekili Beyin ver
diği izahat heyetiniıi ten'lri: etmiş
tir. Kanun yapan ve lıükUmct 
deviren yegane kudret ancak 
meclisi ilidir. 

Ne sokak politlkasile onun ka-

• 
ister inan, /ster inanma/ 

Dnıı sabah çıkan gaze
teler Maliye vekilinin ver
gilerde mühim tadilat yap
mıya hazırlandığını haber 
verdiler. 

l - Musakkafat vergi· 
lerinden yüzde elli nisbe
tinde tenzilat yapılacak. 

2 - Şehir içindeki ar
salardan vergi alınmıyacak. 

3 - Kazanç vergisinin 
tarh ve cibayeti usulleri 
değiştirilecektir. 

4 - Umumiyetle me-

murlara verilecek ta':cdir 
hakkı belediyeye verile
cektir. 

5 - S<.yyar esnaf ka
zanç vergisine tabi olmı• 
yacakbr. Diğer vergile ... de 
detenzilatyapuacaktır; ok
truva vergiside azalblmışbr. 

Dün sabah vapurda ga• 
zetede bu havadi..q okuyan 
tanıdıklardan biri: 

- Desene, dedi, Halk 
fırkası Serbest fırka oluyor. 

/star inan, ister inanma I 

Bel e diye lnôhaplan 

Taşrada 
DAHA CANLI GÖRO'LM.EKTEDIF 

Aydın, 1 (H.M) - intiha
küçük bir fasıladan sonra tek
rar başladı. Bir haftaya ka
dar bitecektir. Vaziyet Serbes 
fırkanın lehindedir • 

( BOGAÇ ) TA SERBEST 
FIRKA KAZANDI 

Osmaniye, 30 - Boğaç ka
zasında belediye intihababm 
ekseriyetle Serbest fırka ka
zanmışbr. Halk fırkas:ndan 

ancak dört namzet intihap 
edilmiştir. 
(VİZE) DE SERBEST FIRKA 

KAZANDI 

Vize, 30 - Belediye inti· 

habı bitmiş, ekseriyeti Ser
best fırka kazanmışbr • 

HALK FlRKASININ KAZAN
Dl~I YERLER DE ÇOKTIJR 

Köyceğiz, Isparta, 
Akdağmadeni, Güre, 
Karacabey, Yenişehir, Li,?seki, 

Gerede, Ayvacık, Bayramiç. 
Akseki, Bala, Mucur, Hacıbek-
taş, Es~ehir, Devrek. Kandıra 

ı Villyet ve kasabalarında be
lediye intihabab m Halk fırkası 
kazanmışbr. 

Doğum Hastaneleri 
Ankara, 1 (H. M.) - Ada

na, Malatya, Erzurum ve Kars 
villyetlerinde yirmişer yatakb 
birer doj'um hastaneai açıl-

beraet etti. ıl"------ -,__ -=-----' mak üzeredir. 

Sayfa 3 .. 

Sözün Kısası -Sahici 
Ve Yalancı 
Fırkalr 

• • 
Bir çiftçi fırkası daha te· 

şekkül ediyorm~. Bu fırka
mn hakiki çiftçi arasından 
çıktığına emin olmadıkça ba
yırlı bir iş göreceğine inan
mak caiz değildir. Ümit ede
lim ki böyle olmasın. 
Fırkalar da para ve elmas gi

bidirler: Hakikisi, kalpı, sahi
cisi ve yalancısı vardır. Şu 
çeyrek asıra varmıyan kısa 
inkılap tarihinde, Türkiye, 
nice sahte fırkalar, cemi
yetler, yalancıktan mücade
leler, danışıklı düvüşler gördü . 

Bu türlü fırka yapmak bir 
kere moda olursa felakettir: 
Almanyada otuz dört fırka 
mı var? Bizde kırk dörde 
çıkar. 

Mesela, bütün idare heyeti, 
halis burjuvalardan mürekkep 
bir komünist fırkası; başındaki 
ler hep patronlardan mürekkep 
bir amele fırkası; müessisleri 
kabzımallardan, çift çubuk sa
hiplerinden mürekkep bir köy· 
lü fırkası; bütün erkanı havas· 
tan ve eşraftan mürekkep bir 
halk ve ahali fırkası .. 

Artık, ondan sonra, Türki
yede fırka olmadığını söylemek 
kimin haddine düşmiq ? Allah 
vermesin,, 

Bir r.amanlar, biz muharrir
ler yalnız bir fıkayı gücendir
mekten korkardık; bu sefer, 
bir kelime yazarken, kırk dört 
fırkanın vaziyetini düşünmiye 

mecbur kalırız. Bu fırJcalıırın 
her biri yüzünden ikişer defa 
mahkemeye gitsek, bütü gii· 
nümüz Adliye koridorlannda 
geçer. 

Aman hrkalann yalancısüe 
sahicisine dikkat edelim. Çnn
kü yalana elmas takanlar A· 

dece plünç olabilirler; fakat 
yalancı fırkalara girenler gizli 
maksatlara alet olmakla kal
mazlar, memlekete bilmeden 
hiyanct te ederler. 

Aman dikkkat, iki gözüm. 

Adana 
Gürültü içinde Bir 

intihap Yapıyor 
Adana. 30 ( Hususi ) - iki 

günlük fasıladan sonra intihaba 
bata tekrar başlanmıştır. Halk 
fı...-kası mensv pla ·ımn bütün 
gayretlerine rağmen netice 
Serbest Cümhurıyet fırkasımn 

lehindedir. Dahiliye vekaletinin 
arka arkaya gönderdiği ta-

mimlere rağmen bazı rüesa 
intihabata alenen müdahale 
etmektedir. 

Memurlar, bütün aileleri ef· 
ratlarilc birlikte rey vermiye 
mecbur tutuluyorlar. Reylerini 
Serbest Cümhuriyet fırkasına 
vermek istiyen öyle amele 
var ki işlerinden çıkarılmışlardır. 

intihap mahallinde 6yle 
adamlara tesadüf edilir ld 
bunlann rey sahibi olabilecek-
lerini kabul etmek biran için 
babra getirilemez. 

Dün okşam bir müvezzi: 
- Yaşasın Fethi Beyi diye 

bağırdığı için gaıete alınacağı 
bahanesile fırkaya çağınlmış 
güzel bir dayak ablınıştır. 

Bundan başka bazı, ücretle 
t-ııtulan kimselerin toplandığı 
kahvede milstakil neşriyahndan 
dolayı "Son Posta,, 11\uhabirine 
taarruz edilmif, dövülme isten· 

miş, fakat y~pı!an müdahale 
üzerine hadise kapatilmışbr. 

Salaha itin 
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UATADD18! T (j T 0 N İNHİSARI MİRAS KAZAnç UEROiSi 
Reyini Nasıl 1 E • · • jŞiktiyeller Pek 
Kullanacaksın? Y D J L J K Y A P J Y Q R ••• Fazladır •. 

Bazı vatandaşlar reylerini [ Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
nasıl istimal edecekleri hak
kında tereddüde düşmüşlerdir. 
Birçok suallerle karşı karşıya 
kaldık. Binaenaleyh vatandaş
lara reylerini nasıl istimal 
edeceklerini izaha lüzum gör

Çifter Çifter Oto-!J • ___ lş_e_Yc_a_ra_m_·· ıy_a_n_B_ir_n_a_k_ip_Ta_k_a_sı ____ '
1 ~ ş e yaram 1 yan 

mobillerle Kimler · f akaları Alan 

1 - Beyannameye tabi o
lanların çalıştırdıldan kimselere 
ait vergi. 

dük: 
1 - Her semtin belediye 

intihabab ayrı ayrı yapılacaktır. 
Yani Kadıköylüler Kadı köyde, 
Beyoğlunda oturanlar orada rey 
vereceklerdir . Bu itibarla 
namzetler de ayrı ayn seçile
cek ve ilan edilecektir. 

2 - Her vatandaş nüfus 
kağdını, hüviyet cüzdanını 
yanma alarak mahallesindeki 
sandık başına gidecektir .. Ora
da defterde ismini bulduracak, 
dilediği kimseye reyini ver
mekte serbest olacaktır. Her 
iki fırkanın daktilo ile yazıl
mış namzetleri belediyece ha
nilanmışbr. Lıtiyenler bu lis
telerden birini alıp albm imza 
ederek sandığa atabilir. lsti
yen boş intihap varakası ala
rak istediği isimleri yazıp 

sandığa atar. 
3 - Vatandaş, eline ven

lecck rey puslalanndaki ısım

leri dikkatle oku. Eğer oku
mak bilmiyorsan itimat ettiğin 

Geziyor? Kimdir? 
Umumi harpten evvel bu

günkü bina dahilinde bütün 
işlerini görebilen eski Reji, 
anlaşılan çok tasarrufla hare
ket ediyormuş. Çünkü Tütün 
inhisar idaresi bu muazzam 
binaya sığamadı. Karşı taraf
taki binaları da işgal etti. Me
murin kadrosu da bu açılışı 
takip etti. Denilebilir ki bugün 
Tütün inhisar idaresinin kad
rosu hakiki ihtiyaçtan yüzde 
kırk fazladır. 

Bunun sebebi ise malum
dur. İ.ıe adam değil, adama iş 
bulmak gayreti. Bu vaziyet 
karşısında idarenin salahiyet 
sahibi ve ihtisasa malik me
murlan da otoritelerini kaybet
mişlerdir. 

Tütün inhisar idaresinin 
hayreti mucip olacak işleri 
bu kadar değildir. 

Bu idarenin bir de taka filo
su vardır. Kaçakçılık ile mü
cadele edilmek üzere satın 

. .iman bu takalann bir kısmı 
Çanakkaleye, bir kısmı da Ka-
radeniz boğazına gönderilmiş
lerdir. Süratleri alb mili geç
miyen ve adi birer motörle 
teçhiz edilen bu takalann bir 
defacık olsun, kaçakçı motör
lerine yetiştikleri görülmüş 
hadise değildir. 

Esasen iki milden gürültü
leri işitilen bu motörler, uzak 
mesafeden adeta: 

- Ben geliyorum! diye ba
ğırmaktadırlar. 

İşe yanyamıyacakları uzun 
müddet tecrübe edildikten 
sonra nihayet bu takalar ge
tirilmiş, Cibali fabrikasının 
önüne bağlanmışlardır. 

Aldığımız haberlere göre 
Tütün inhisar idaresi, eski 
Anadolu şimendiferleri müdü
rü müteveffa mosyo ( Hüg
nen) in muşunu da satın almış 

tamir ettirmiş, tenezzüh işle

rine tahsis eylemiştir. Bu ida
renin birkaç tane de otomobi
li vardır. 

Evvelce verilen resmi ka
rarla birden fazla otomobili 
olmamak lazım gelen bu ida
rede bu otomobillerin ne işe 
yaradıklarını sormak elbette ki 
fuzuli bir sual sayılamaz. 

• Nurettin B. isminde, eksper 
imtihaaına girerek muvaffak 
olamıyan bir gencin kontrolör 
sıfatile Bursa şubesine memur 
edildiği ve bu şube vemesinden 
salahiyeti haricinde ( 3500) 
lira çektiği şayidir. 

Bu marifete mükafaten ls
tanbula nakledilen bu gence 
hala inhisar kadrosunda mev-
ki vermek, umumi disiplin 
noktasından ne derece mu
vafıkbr? Bu da ayrıca .tetkike 
değer bir mesele mahiyetin
dedir. 

bir arkadaşına okuttur. Ve r,----------------------....:.-------...;.--------------
ondan sonra altına imzanı veya c N s •• TUNU 
par;ağı;:y~n~~stimal için biraz O UKLA 1 U 
istical göster. Sandık başında 
fazla kalabalık görürsen sıkıl
ma, sıram bekle. Çünkü bir 
reyin kıymeti vardır. Her rey 
bu memleketin temayülihnı 
gösterecektir. 

VATANDAŞ! 

Belediye meclisinde hak-
kının miidafaa edilmesini is
tersen Sabiha Zekeriya 
hanıma rey ver. 

Mustafa Kemal Paşa 
intihabı 

Mustafa Kemal paşa -
Bura intihababnı Halk fırka
sımn kazandığına dair yapılan 

neşriyat doğru değildir. Bura
da bazı hadisat olmuştur ki 
sureti cereyanı B. M. Meclisi 
riyasetine telgrafla bildirilmiş
tir. Sandık bugünlerde açıla

caktır. Mustafa Kemal Paşa' 
S. C. F. reisi Felımi 

Memurlara Kredi 
ile Sabş 

Sanayi ve Maadin Bankası
nın açbğı yerli mallar pazan 
bugünden itibaren hükümet 
memurlanna kredi ile aabş 
yapmıya bqlıyacaktır. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize nya işinize l'lderken, sokak· 
la gezerken veya blriaUe J'Öriltürken 
her huri bir vaka karfumda kalabi· 
llıılniz. .. 

Havadis nedir bUiyoraams o YakaJI 
derhal görebillralnlz. Bir yancm, bir 
katli, bir kaza bl.rer havadistir. R.u
geldljinlz vakaludu ertesi ,ana ga· 
ır.etelerde s<Srmek latedljü biri olunca 
derhal telefonWDZu açınıI ve b.vadiaJ 
ıuetemize haber Yerlnls, isim ve ad· 
rulnhl de barakuuz. Verdlilnhı: hava-

Filler Nerede 
Ölürler 

Afrikada en meraklı şey

lerden biri de fillerin ölümü
dür. Bunlar yüzlerce sene ya
şarlar. Fakat nihayet onların da 
ölecekleri gün yaklaşır. işte 

o zaman fil ortadan kaybolur. 
Çok defa bir ormana dalar ve 
oradan nereye gittiği belli öl
maz. Bazılan giderken yolda 
ölürler. 

Fakat asıl ölmek için gittik
lcr yer bugüne kadar bulu
namamıştır. Birçok kimseler 
uğraşmışlar. Fakat muvaffak 
olamamışlardır. Bazılan bunun 

bir tayyare vasıtasile buluna
cağım dllşünmektedirler. Eğer 

bir defa bu yer meydana 
çıkarsa epeyce fil dişi elde 
edilecek demektir. 

BU HAYVANLARIN DENtzlN DİBİNDE NE SEYRET
TİKLERİNİ ÖGRENMEK İSTER MİSİNİZ? 

Kaplumbağa, 

- balık hep alaka _..,._ ___ ,_ __ 
ile birşeye bakı-

1==~~~=:1..~~~~~~=~c =.--r yorlar. 
t-_..:;7--~~~~~::::=:::::~:=tf=:=-=ı=--7. Ben neye bak-

C> . 

•• 
---~~~·· ı..----------

bklarını doğrusu 

çok merak ettim. 

Eğer siz de 
ediyorsanız bir 
numaradan baş

lıyarak sıra ile 
öteki numaralara 
düz çizgiler çizi
niz. 

En son numa
ra olan yirmi 
yediye geldiği

niz zaman bu-

!!J!!~~~!!~~::'.~=====:::::l nun ne 
meydana 

olduğu 

çıka-

cakhr. 

• 

Posta Çıplak 
Müvezzileri .. 

Bahri Muhiti Hindide bazı 
adalar vardır. Bunların etrafı 
mercanlarla dolu olduğu için 
bu adalara ne büyük, ne kü
çUk hiçbir vapur , hiçbir 
sandal yanaşamaz. Vapur gel
diği zaman açıkta demirler. 
Buradaki posta müvezzileri de 
bir değneğin ucuna posta çan-
tasını bağlıyarak suyun üstün
de tutarlar ve yüzerek vapura 
giderler. 

Vapurdan bir kova indirir
ler. Postacı çantayı kovanın 

içine koyar, yukardan çekerler 
Gelen postayı da yapurda iyi-
ce lehimlenmiş bir bisküvi 
kutusunun içine koyarlar, aşa
ğıya sarkıtırlar. Postacı bu ku
tuyu gene yüze yüze sahile 
çıkanr ve mektuplan sahiple
rine venr. 

AZİZ iŞ BAŞINDA ••• 

1 - G3z0m0n çüriliü 
ıeçtl artık. 

2 - Zaru yok, haydi 
ıel oyn1yaJım. 

- Pek ili ... 

5 - Hazır mııın? 1 
- Evet. 

6 - Şrak, trak ..• 

• • • • •• , 
• 

7 - ••..•• 

2 - Kira üzerinden maktu 
vergi verenlerin yamnda çalı
şanlann vergisi. 

Bu vergiler hakkında bize 
yapılan şikayetler şu suretle 
hulasa edilebilir: 

İcar üzerinden alınan verg. 
ler pek çok müşkülat doğur· 
maktadır. 

Mesela bir defa bir dükka-
nın mukavelenamesinde bulunaJJ 
katibiadil numarası icar be
deli zannedilmiştir. Bittabi 
vergi de o miktar üzerinden 
tarholunmuştur. Bu işin esaslı 
surette halli mümkün olama-
mıştır. Defter üzerinden alınan 
vergilerde ise ır memur ge
lir, deftere bakar, beyanname
ler verilir, maliye şubesi def
teri tetkik eder, ihbarname 
gönderir. 

Ve neticede vergi miktarı dai
ma yükseltilir; mesela ( J 300) 
lira safi kar (2500) liraya çıka~ 
rılır. Kazanç vergi nisbeti de 
o suretle artar. Halbuki beyan
nameler yanlış telakki edilince 
onu verenlerin de mes'ul edil
mesi lazımdır. 

Defterler l\1eselesi 
Maliye şubeleri tutulan def

terlerden memnun değildir. 
Çünkü bir kısım tüccar, bu 
defterleri lutacak memur 
kullanamaz. Kendi tutar, tut
masını bilmez, haydi yanlış
lıklar ... 

Tuhaflıklar 
Maliye memurları tüccar ve 

esnafın zarar tarafını nazarı 
dikkate almamışlardır. Eu iti-
bar ile bu gibi esnaf zar~t 
etse bile defterlerinde bıt 
miktar kar göstermeyi bir va
zife addederler. 

Nisbetsizlikler ! 
Yan yana iki ticarctane 

vardır. Birinin senevi yüz biP 
lira kar yapması mümkün<lii1•• 

Diğeri küçük hir müessesedit· 
Halbuki büyüğünün küçüğüıı: 
den daha az vergi verınesı 
gibi garibeler göze çarpar. ~ıJ 
arada iki defter tutuldugı.ı 
şüphelerinin uyanması ve 111e: 
murun tüccardan şüphe etınesı 
meselesi de başkadır. 

Halbuki bu vergiye es~ 
olarak mağaza icarile nıüstab'" 
demin maaşının mecmuu hesnP 
edilse daha adaletli olur. ÇiiP .. 
kü tüccar sırrını vcrmeırıel< 
için daima tedbirini alabilwel<' 

d. ~ te ır., 

Hapis Cezaları 
Vergisini veremiycn bir ıııiİ .. 

kellef, ihtiyar heyetinin ibniih' .. 
berile tahsil şubesi memurla~ 
tarafından (31) gün hapsetti' 
rilebilir. 

Halbuki bu hal bir tücC~ 
için ölüm demektir. Hays~ye~ 
kırılır, işleri yüz üstü kalır. Bıl':ıı 
kabele efrat arasındaki aJac aft 
meselelerinde hapis tar t 

tı . 
nazan dikkate almmaı:n•Ş 

ıc1ur· Haciz yolu en muvafık yo 

Geniş Düşünmeli 
b

. d~ 
Memleket buhranlı ır de 

vir yaşıyor. Birçok şubel~,a 
vergilerin yüzde altmışı t 

edilemiyor. ur• 
Brr şube 929 da 68()00 csJı 

vergi tahakkuk ettirıni~, 3? tit• 
18 bin lira tahsil edebılıniŞb•f 
O da birçok yerde hacze dbin dıemmlyetine ıı>re ıuetemb 

müklfabm Yermeyi vulfe bilir. 
Telefon numaramw ı.tubw • 203 • 

tür. 

- Ya. Ben aenl dG.a 
87le kanapeye fırlatmak 
lstemedJm ama, ellmdeıa 
kaçtı. 

3 - Bak timdi, ben 
aana bir tokat atıp 

kaçacağım. Eğer ben 
kaleye gitmeden yetl-

ılraen ne lli; yetlte
me:uen ben kazanınm. 

4 - Dur 
evveli ben 
ebe olayım. 

- Peki. 

1 
vı.raralı.. çı-

İşte yüzlerce şikayetten 
l\nn ~,.k kücük bir k,sıOJ· - Akıllı imlşainl 



~ 2 Teşrin~el 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

-ıJ------

l(artal Belediyesini 
Teftiş Ediniz 

Kartaldan yaz.ılıyor: Burada muvak
l;atcn oturuyorum. Fakat bu müddet 
ı.arfında belediyeye ait ban 9eyler 
öğrendim ki efkSn umumiyeye anında 
faide tasavvur ettim. Kartal, Pendiğc 

ı ... z.aran varidatı daha çok olan bir 
ycrJir. Buna rağmen bir buraya bakın, 
L'rdc Pcndiğc, Pendik varidatsızlığına 

ı c~me!l b:r itfaiye teşkil etti. Burada 
bir ~eyler yok, Elycvm emvali mcbu-
1.<'y ait Soganlık yolundaki zeytinlikler 
miizaycdc ile &atılıyor. Banlar bir defa 
tet' ik cdılirse na!lıl kapatıldıklan anla

!Jı· ır. Aldlğım malumata göre belediye 
ııza·6ri'e hariçten dört kişi bir kısım 

:: yt!nlikleri satın a'.mışlardır. Fakat za-
ına.:ı gelince allikadnrlar paralan vermiş, 
Fakat belediye reisi hissesine düşen 

parayı vermemiştir. Bu para, müzaye
dc}'c kendi namına giren diğer bir mU
baJild n icra vasıtnsllc tahsil edilmiştir. 

Ş mdi mesele mahkemeye akaetmiftir. 
Du beledlyenin işleri bir defa olaun 

teftiş edilmez.mi? 
B. C._ ----

ANKARADA UMUMi 

BiR HALA 
Ankarada Yenişehlrle 9ehlr arasında 

bir cadde vardır. Buranın etrafı devairl 
resmiye ile muhattır. Burada bir arsa 
var ki burası amelenin haJl11dır ve 

otlnrla doludur. Tuhafı ıu k1 bu ar•anın 
b;ı tnr:ıfuıda polis meikzl var. 

R. 

KÖYLÜNuN MERASINI 

ALMAK LAZIM 
Bandırma - B:ıyramlç k3ytiniln mera

•nıdan köylü istifade edemez bir hale 
gclmi,tır. HükQmetin, bu halkın hakkını 
araması lizımdır. 

Kem.al Sa.im 

TUT KELiN PERÇEMİNDEN .. 
Altıncı daire! belediyeye giderak 

"l:"ncllmenl intihap,, buz.uruna çıkbm. 

ismimin defterde bulunmadığını .söyliye

rek itiraz. ettlnuıc de çekirdekten halka 
"e esbabı mcsalihe daima müşkülat c11-
karmnk ,için yetişmiş bir efendi • en 

mukaddes bir hakkıınt nez.etmek yetiş
miyormuş gibl - mahalleden defterde 
ismim olmadığına dair mazbata getfr
nıckliğimi bir sürü zevat hU%UrUnda ıtöy
lemcz mi? Daha ıaribi hepsinin de bu 
fuı.uli gnyretkeşe uyması hayrete del
rnezm!? Fesuphanallah .. insan bu memle
kette kimin neresinden tutsa kelin peı
Çemi gibi eline hiçbir ıey ~eçmlyor. 

A muhterem efendiler 1 !O aenedenberi 
hürriyet ve refahı ınlnt için çklışan bir 
Vntandnşınız.ı ankastin mukaddea bak• 
kından nasıı ve ne cesaretle uzaklaıb
rıyorsunuz? lttrauna niçin böyle bir 
•Ürü malAyanl sözlerle cevap vererek 
lnkisan ruhuha sebebiyet veriyorsunuz. 
Elhıizdekl deftere bakınız, varsa ibraz, 
Yokaa itizar etmek IAzımgelirke.n " ça
buk hırsız ev aah!blnl şaıırtır,, yoluna 
•apmakta mana var mı?!.. Bu gidişle iş· 
ler düzelir mi, herkese hakkını vermek 
hı, şeref ve bir vazife dej'il midir? ne 
"akit hakikati görmek ve halkı memnun 
etmek yolunu tutacain? 

Muradiye mahallesi derglh 
•okak No 4 

Doktor Melımet Şükrii 

Bir Vefat 
Genç ve kıymetli bahriye 

llıülizimlerimizden lzmit mayen 
ıutupundan Hayrettin Kenan 
lley dün vefat etmiş, parlak 
bir cenaze alayile Maçka kab
ristanına defnedilmiştir. Ailesi
ııe, taziyet beyan ederiz. 

• 
Son Alman lntihabahndan Sonra 

Bir 
• • 

Dünyanın Başına Yeni 
Bela Doğdu, Diyebil ı r ı z ••• 

... 

1 - Hitler, Arkadaşları Arasında ... 
2 - Sosyal 

Bir 
Faşistlerin 
Nümayişi .. 

Berlinde 

Bu adam, bütün muahedeleri 
yırtacağını, bu muahedeleri 
yapanlann mahkemeye çeki
leceğini, Fransaya verilen top
raklann geri alınacağını ilin 
ediyor. Ortalığı velveleye ve
riyor. Mevkii iktidara g~ldiği 
giin · Alma.oyada, bpkı İtal
yada olduğu gibi f qizmi te
ıis edeceğini bildiriyor. Böyle 
debdebeli vaitlerde bulunduğu 
ve kahramanca sözler söylediği 
için gençliği meftun ediyor. 

Dört beş gün evvel Alman
yada casuslukla maznun birkaç 
zabiti muhakem~ ediyorlardı. 
Hitlerin de şehadetine müra
caat etmek lazımgeldi. Hitler, 
gençliği ihtilale ve kan dök
miye teşvik etmekle itham 
ediliyordu. 

Hitler bunu fırsat bildi ve 
mahkemede heyecanlı, ateşli 
bir nutuk söyledi. Bütün prog
ramını anlattı. 

Hakim soruyordu: 
- Siz, silah kullanarak, kan 

dökerek iktidar mevkiine gel
mek istiyormuşsunuz. 

Hitler cevap veriyor: 
- Hayır. Buna ihtiyacımız 

yok. Bugün mecliste 172 aza
mız var. iki üç sene içinde 
ekseriyeti tamamen ele alaca
ğımızdan ve iktidar mevkiine 
geçeceğimizden şüphemiz yok
tur. O vakit bugün sizin işgal 
ettiğiniz mevkii işgal edeceğiz 
ve burada, benim durduğum 

Almanyada '
4
Hitler,, ismin- ı Bu adam aslen Avusturya-' yerde birçok başları uçuraca

de bir adam çıktı. Yeni bir lıdır. Harpten evvel Viyanada ğız. Muahedeleri imza eden
fırka vücuda getirdi. Son in- bir kunduracı imiş. Umumi lerin hepsini keseceğiz. 
tihapta büyük bir ekseriyet harpte cephede çalışmış, yara· Bu ihtilalcu beyanat genç-
kazandı. Meclise (172) meh'us lanmış. ler üzerinde müthiş bir tesir 
intihap ettir~i. Bu muv~a- Birçok fedakarlıklar yapmış, yaptı. Salon alkışa boğuldu. 
kiyetten aldıgı kuvvetle şım- harpten sonra A vusturyanın Gençler kendisini alkışla
?i. almanyada faşizm yapmak hemen de ortadan kaybolduğu- mak için saatlerce sokaklarda 
ıstıyor. Al "lA d"" bekledi Hitler ikinci bir Musolinidir. nu, manyamn mag up ve UŞ: • 
Tıpkı onun gibi düşünüyor, manlanna zebun olduğunu gö- Bu adam bugün, değil yal-
onun gibi konuşuyor, onun rünce isyan etmiş. _ nız Almanya için, bütün dünya 
gibi tahrik ediyor. Bütün Al- ~ günden .. beri çal~~- için bir tehlike halini almışbr. 
man gençliğini etrafına topla- lışa hır fırka vucuda getirm!fö Muvaffak olduğu ve iktidar 
mış, bütüu fırkalara, bütün ri- Nihayet şimdi bütün Almaa mevkiine geldiği gün harbin 
cale karşı harp açmış bulunu- gençliğini eline almış bulunu- ! önüne geçmenin mümkün 
yor. • yor. olmıyacağı görülmektedir. 

-
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hare ihtikinndan dolayı, l keo- ı Katerin, kendisine hiçbir 
disini asarak intihar etmişti. sual tevcih edilmemiş gibi 

Amolt, zeki, açıkgöz, ha~ habralan ara.ıında bana bun-. 
bir adamdı ve Mösyö Montes- lan anlatmışb. Bu hatıralar "' Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• .. 

İMDAT GELiYOR 
llunu .. -· B d gorecegız. u a uzun ... 
Urıniyecek. 

Raul, ellerini arkasına ko
Yarak dolaşmıya ve anlatmıya 
haşladı: 

-Gerçi meseleyi ta başlangı
tından itibaren tetkik edeceğiz 
llnıa herhalde gene uzun sürmi
Yecek. 

Fakat ben hadiselere en 

kısa şekillerini vermekle ik
tifa edeceğim bundan ·yedi 
sene, yani vefatından beş se
ne evvel, Mösyö Montesyö. 
Amoldu oda uşağı olarak 
maiyetine aldı. Mö_ı:tyo Anıolt 
o zamanlar kırkmcıa vardı. 
Ve bir mütaahhit tarafından 

Mösyö Montesyöye tavsiye e
dilmişti. Bu mütaahhit, bili-

yö gibi esrarengiz bir ihtiya
rın yanında bir gün olup isfi..: 
fadeli bazı şeyler bulabile
ceğini anladı. 

Bu maksatla, 
fazla yaranmıya çalışb onun 
bütün huyunu, tabiatini, miza
cını kavradı; emniyetini ka
zandı, hem hizmetkarı, hem de 
laboratuvarının memuru oldu. 
Ben bu devri Katerinin bana 
verdiği izahat üzerine tesbit 
ediyorum. 

hana şunu da öğretmişti ki, 
Mösyö Montesyönün yalnız 
Amolda değil, Katerine bile 
tamamile itimadı yoktu • 

Raul biraz durdu, muhatap
larımn kendisini büyük bir 
ehemmiyetle dinlediğini gör
dükten sonra devam etti: 

- Mösyö Montesyönün bir 
sırrı vardı: Altın istihsali. 
Bugün bunu biliyoruz. Fakat 
hiç şüphe yok ki, hizmetkar 
Amolt, bu ıım ta o vakitten 

Sayfa• 5 

Ve Kalp 
.... . 
işleri Kadın 

Güzel Kadın AramayınJz 

Çünkü Er GeçPişman 
Olursunuz. 

Bir Aile Faciası 1 M an lolar ~ 
Ankaradan (Hayati) imza

lile yazan bir kariim anlabyor: ı 
" Gençliğin en ateşli devresi 

olan yirmi yaşında iken val
delermiz deliletile evlendik. 
Refikam çok güzeldi. Fakat 
gilzelliğine mağrur değildi. 
Biz de o kadar züğtirt değildik. 
Az zamanda o kadar güzel 
anlaşmışbk ki hayabmızın so
nuna kadar birbirimizi seve
ceğimiz~ yemin ederdik. 

Öyle zannediyordum ki "saa
ciet kıralı ,, ben idim. Kıs
kançlık rekorunu hergün biri
miz kırıyorduk. Zamanlar sür
atle geçiyordu. Birinci yavru
muzu gömdük. Bu ıırada 
ukere davet edildim. ikinci 
yavrumuz da ben askerde iken 
dünyaya gelmişti. Hizmeti 
vataniyemi ifa ettikten soma 
sevimli yuvama kavuştum. 

Bir buçuk senelik askerlik 

hayab bende değil, refikamda ' 
bir tahavvül vücuda getirmişti. 
Ev eskisi gibi değildi. içime 
müthiş bir şüphe girdi, kendi 
kendimi yemiye başladım. 

Bu mantolar da mevsimlik
tir. Etek kloı, birinde yaka 
tnylti boz kürk, öbüründe 
beyazdır. Nihayet bir gün elime geçen 

bir deste aşk mektuplan her 
ıeyi bana anlatmıştı. Mektup
lar kız iken çalışbğı müesse
senin başkatibinden geliyor ve 
muhteveyatına nazaran ben as
kerlikte iken mektuplaştıkları 
anlaşılıyordu. Karımın hiyane
tinin delili olan mektupların 
bulunduğu evden de anlaşıl
mışb. Canımdan ziyade sev
diğim kanından hiyanet gör
müş, saadet yuvam yıkılmış, 
yavrum çıgnenmiş, benliğim 
mahvolmuştu. Kendimi evde 
manasız bir mevcudiyet t~lak
ki ettim. Nihayet bir gece 
bir şişe rakı beş alb el si
lah sesi... Karım kaçıyor ve 
bedbaht yavrum benimle ka
lıyor. Biz baba kız annemize 
koşuyor, bu iki yaşındaki bed
baht yavru ihtiyar annemin 
tükenmek bilmez şefkatine 
terkediliyor. 

Gözlerimden kıskandığım 
karım Anadoluya kaçıyor. Ve 
orada çalıştığı müessesede bir 
erkekle gayrı meşru hayat 
geçiriyor. Adresini elde edi
yorum. Kızımızın hayab tehli
kede olduğunu, analık hicra-

..__ .... ··-·.._-........ - ............................................ . 
hını almadım. O şimdi hala o 
adamla zevkü safasına bakıyor. 

Şimdi Hanımteyze... Altı se
nelik yıkılan saadet yuvama 
mı; analık hicranı ile fena bir 
hastalığa istidat gösteren za
vallı talisiz yavruma mı? Ka
nını unutmak için harap edil
mekte olan geçliğinıe mi acı-
yayım. Bu bedbaht yavrum 
bana hila yakın bir mazinin 
aatıraplannı habrlabyor. 

Bu nasıl anadır ki yavrusunu 
bir tarafa bırakarak şehvetin
den başka bir şey düşünmüyor. 
Belki birçok gençlere ibret 
olur diye bu kadım teşhir 
ediniz. ,, 

Sizi bedbaht eden amil iki
dir. yavrum. Biri kadının gü
zel olması ikincisini askerliğiniz 
esnasında kadının yalnız kalma
sıdır, Hiçbir kadın uzun müd
det erkeklerin iltifabna likayt 
kalamaz. O da iltifatların bu 
kurbanı olmuş, ve bir dafa da 
düştükten soma bir daha 
kendini toplıyamamışlır. Kıssa
dan hisse: evlenirken güzel 
kadın arama yınız. 

Hanımtegze 

= TAKVİM = 
nı bu yavrucağızı günden gü- Gün 311-T eşrinievvel-930 Hmr 149 

ne eritmekte olduğunu bildi- Arabi Rumi 

riyor ve kendisine, müşterek a.cemuleJevel-1'48 11 - Eylül - 1346 

hayatımızın imkinsızlığına rağ- Vakıt-Ezaıü-Vasatt Vakıt-Ezant-Vaat1 

Aıqam lı2.- ı1;5' 
Yatsa l.lı 19,21

1 

men sirf yavrumun habn için 
her türlü fedakirlığa amade 
olduğumu bildiriyorum. Ceva-

biliyordu. Çünkü M. Montesyö 
bu sırrı herkesten saklamamış, 
batta notenne bile ifıa etmişti. 
Onun gizlediği şey tarz ve 
usuldü. işte Amolt cenaplan
nın da ne pahasına olursa 
olsun öğrenmek gayretinde 
bulunduğu fey bundan 
ibaretti. Albmn nasıl imal 
olunduğu mu? Fakat, tavan 
arasındaki laboratuvardan bu
nu anlamak kabildir. Bir de 
güvercinliğin mahzeninde bir 
laboratuvar bulunuyordu. M. 
Montesyö oraya elektrik te 
getirmişti. Fakat, oralarda 
altın imal olunuyor midi? 

Ollaetl 12. 2 1 5.56 
Öjle 6. 10 ı2. 5 

idadi 9.29 15.2S lmaak 10.22 4 .t• 

Bu llboratuvarların göz boy.,. 
maktan başka bir hikmetleri 
var midi? İşte M. Arnolt kendi 
kendine 1bu sualleri ısrarla soru
yor ve nafile yere soruyordu. 

" M. Montesyönün ölü-
müne kadar ve vasiyetna
menin kıraatinden evvel, emi
llİm ki, Arnolt ta benden faz
la bir feY bilmiyordu. Y alnıı 
o vakte kadar bazı isticlliller
le ıu neticeye vasıl olunabilirdi 
ki, altın istihaalile, Şatonun 
bazı aksamını çeviren nehir 
arasında bir münasebet o la· 
bilir. Ta bidayetindenberi, b• 

(Arkuı •u] 
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BURAYA GiREN KIZLAR, YÜREKLERiNi DIŞARDA BIRAKIR. 
HALBUKi SEN YÜREGINI BERABER GETiRMİŞSiN ... 

Halledilen Bilmecemiz Sinemada Sansürün Mevkii ••• 

Birçok Kimseler Buna Şimdi ne yapmalıydı? •• Kızın il Gülnihal Hünkara Yaklaştı ... 
llgü.n denilecek kadar darımı L. ---------~----------
olan vaziyetinden flltma dil-

,.. . 
itiraz Ediyor ... f&p o &mide Yeda mı etme

lidi ?... Oçünc6 Osman, tiiy· 
.Uz kafasinı kaşıya kaşıya 
bir müddet diifWıdO. Yüre
iine, hiç alışkan olmadığı bir 
hevesi aşılıyan hafız Beşiri bir 
kere daha aöyletmeyi, ona 
söre Gülnihal ile temasa ~
rifnıeyi muvafık ıardn. 

"Darüssaade ağalığı" nm te· 
esaüsünden, yani zenci kölelerin 
sarayda efeadi mevkiine çıka
nldığı gündenberi difili, erkekli 
bütün hanedan efradı, bqlan 
sıkıldıkça o kölelere müracaat 
etmeyi itiyat edinmiılerdi. 
Rütbe, mansıp, para teniatuı
da, harp ve sulh ilinmda on
ların telkinine tlbi olarlar ; 
yabp kalkmak, yiyip içmek, 
gülüp eğlenmek ıibi • basit 
işlerde de yine oalana sevkile 
hareket ederlerdi. Bu sebeple 
üçüncü Murattan somaki Os
manlı idaresine (Haremağalan 

laaltanab) demek hemen hemen 
muavfık olur. Hakikatte o 
zavallı imparatorluğun hlkim
leri onlardı ve padipbla, muh
teşem birer mahkümdu başka 
birşey değildi. (1) 

Üçüncü osman da, idaresiz
likten doğan bu itiyada uya· 
rak Hafız Beşir ağadan istim
dat ediyordu. Hünkirm müla
hazasına göre bu müracaat, 
biraz da mantıki idi. Çünkn: 
Genç. kızın kenclWne sevda
landığım haber veren o adamdı, 
bzdaki durgunluğun sebebini 
de onun izah etmesi icap 
ederdi. Binaenaleyh köleyi ça
ğırdı: 

- Yanaş, - dedi - kulağım 
a ~ z1ma tut! 

... Bir esir için pek büyük bir 
ıeref temin eden bu samimi 
yaklaşma, efendi ile kölenin 
dudak dudağa gelir gibi al
dıkları vaziyet, halayıkların 
ağzını sulandırdı, baremağa
lanruo yüreiini hoplattı. Hafız 
Beşiri, o dakikada padişah 
kadar büyümüş görüyorlardı!. 

Hünkar, zıhninde dolaşan 
endişeden kölesini haberdar 
etti: 

- Bire kara oğlan, bu ne 
iş? .. Bana tutkun dediğin kız, 
göz kuyrugile bile yüzüme 
bakmıyor. Sevdalananlar, çıra 
gıbi yanmak, bıçak yemiş gibi 
inlemek gerek. Masallarda öy· 
ı~ duyduk, işıklar kitabında 
öyle okuduk. Bu cariyede ne 
ateş var, ne duman. Korkarım 
ki aldandın, beni de aldattın l 

Şimdi Hafız Beşir, ağmu 
Hünkirın iri kulağına ,akl.q
bnnlfb ve fısddıyordu: 

- Nanü nimetin gözüme 
dursun ki aözümcle laiW yok
tur, bu t:aze kız, Efendime 
aevdalanmqbr. 

- Ya neden ölgin durur? 
- Efendimin yüzünden gö-

zü kamaşmıştır. Halvette açı· 
hr, gül görmüş bülbüle döneri 

- Ôyle İae ODU götür, b
mare& kalfaya ver; allasuı, pul
lasın, birudım 1•mma g&a
aersin l 

Hafız Beşir, d&ıdii, Gülni
ha!in koluna pdi, alondan 
çıkardı. tenlıa bir ~Y• se
tince durdu: 

- Kmm.I - clecli - ......... . 

Kumral halayık, mütehayyi· 
rane sordu: 

- Naal? 
- Buraya girea kızlar, yü· 

:reklerini dıfarda bırakır. Hal
buki sen yüreğini beraber ge
tirmişsin, hem de dohı ıetir· 
mipin. 

- Ne ıibi ağa? 
- ,\şıkam, birini seviyorsun. 

Hünkin çirkin buluşun da on
dandır. Ben çok tecrübe ettim: 
Sevenler, yalnız sevgililerini 
pzel ıörür. B~kalarını, dünya 
güzeli de olsalar, bir pula al
mazlar. 

- Aman aia, neler ıöylü· 
yorsun ? Satılm11 bir kız, kimi 
sever? 

- Doğra konuplım ki doğ
na yolu bulalım. Vaktimiz ç.ok 
dar, acele etmek lhım. 

- Peki aj'a, ne yapmamı 
iatiyonwı? 

- Sea bir adama gönül 
vermipin. ben de kızlar ağalı
ğına gönül verdim ; sen nasıl 
aevgilini görmek, onunla bir
leşmek istiyorsan ben de bir 
gün evvel kızlarağası olmak is
tiyorum. Elele verirsek ikimiz 
de meramımıza .ereriz. 

Gllliıihal kıpkırmızı kesil
mişti. Y oldaşlanna bile ancak 
aambi bir buhran sırasında ima
en ifşa ettiği gönül sırnnm 
hafız Beşir tarafından açığa 
vurulmasından hicaba düt
müştil. Fakat onun vadettiği 
uadet te iradesini eritmişti 

Siyah köle, kucağına aldığı 
kızlar için hür havayı haram 
eden bu büyük ve süslü mah
pesten kurtulmak, aevgilisine 
kavuşmak imkinını müjdeli
yordu. Ciddi mi söylüyordu. 

Tren Alhnda 

Bir Kondüktörün 
Bacağı Kesildi 
Dün saat ikiyi yirmi beş geçe 

Haydarpaşadaıı hareket eden 
tren, Suadiyeye geldiği zaman 
kondfiktör Tatit efendi tren 
durmadan atlamak istemiş, 
müvazenesini kaybeJerek aağ 
bacağı tekerlek ıılbnda kal
mış ve kesilmiştir. Biçare 
memurun viicudu da berelen-
miştir. 

ZA YA ŞAHADETNAME 
Bakırk6y(l birinci m~kteptea 

927-928 sene.inde almıt oldutum 
ilk mektep pbadetnamuini zayi 
ettim. Bu kere yenisini çıkaraca· 
11mdan eakisınin hükmü olnu
yacatına Uln ederim. 

Balnrk(Sy Ceridik Nlya.d Bey 
eokapda SS No. l....n Bekiı-

yaİan mı?.. Kumral kız, 
ciheti dnşnnmedi, verilen müj
denin azemetile .senemledi ve 
biliihtiyar inledi: 

- Beni bu zındandan çı• 
kar, ne emredersen yaparım. 

- Öyleyse beni dinle: Bir, 
saat sonra padişahla yalnız 
katacaksın. Somurtma, densiz
lenme, güler yüı.: göster, oy
nak ol. 

Gülnihal, gene ihtiyaraız, 

kölenin sözünü kesti: 
- Yapamam, işte bunu ya

pamam. İçim ağlıya ağlıya 
sevgime ihanet etmektense 
güle güle ölmek daha iyi! 

- Ölürsen belki sevgilin 
de ölür. Onunla bir yasbkta 
yapmak kabil iken ayrı ayn 
yerlerdC:t hicran çekeceği.ne 

Yeni Bilmecemiz 

1 2 3 .. 5 6 1 8 9 1011 

Soldan Sala, YııUnl.,. 
Aşalı: 

1 - Bir kumat (4) ceaa C4) 
2 - Uuvan (3) beraber (S) ka· 

itile (3) 
3 - Sabık bir vekil (S) tatla CJ) 
4 - Güzel (3) 
S - Cerahat (') küçGk ko-

yun (4) 

6 - Can veri (2) ba)'U', yok (2) 
7 - Kapı önu (4) koyu delil (4) 
8 - Büyük (3) 
9 - Sayı (S) ku iaal (5) 

10 - Rumeli fiveai (3) ,.t (S) 
ytlluek (3) 

11 - Metfıur bir hatip ~ t.
leyif (4) 

Sinemada sansürün ehem- ı muayyen bazı şartlara tabi ol
~iyeti, sesli kurdeleler çıktık- mak lfizımdı.r. Bir hakim hu-
tan sonra daha büyümüştür. kuk mektebinden çıkar, dere
F akat işin garibi şudur ki sesli ce derece yükselir; bir xabit 
kurdelelerde sansüre uğrıyan mektepte okur sonra riltbe 
kısımlar, lakırdılar değildir, 1 d 1..... ı 1 ' · ık 

0 
.. • . ~ . . .. a ır; On.ı.or u <, mımar ı , m 

resımlerdır. Eger resım ıle soz 11. l'k t" t h b"1 ı d'ır 
b · d · k' h 'k" · a ım ı , ıcare ep uy e . ır ara a ıse, o va ıt er ı ısı Fak f'l" .. 1 • b .. I 
d f • · d k k d at ı ım sansor.erı oy e e ılım en çı arılma ta ır. d v ld" O 

1 
. d 

S. • Al • d b egı ır . n an tayın e eP ınema ve san at a emın e u . 
t h _.._ t k b"' "k b' eder. Bu ışten anlarlar mı, an-
arzı arCKe e arşı uyu U' ? .. .. .. . 

itiraz sesi yükselmektedir. Bu lam~ar mı. Duşunulmez. Iıte 
sesi yükseltenler bir iki mu- Amerıkadan başlıyarak perde 
barrirdir. Bu yazıcılann iddi- perde şiddetini arthran sinem• 
asma göre her meslek erbabı, s~nsürüne karşı yilkaelen itiraJ 
bir a:.evki ~gal edebilmek için sesinin sebebi budur. 

ölmek doiru mu? "Harp hata bakıcısı,, Amerikalıların vilcada ptirdifi bir 
- Ben kirlendikten sonra -----------J- filimdir. Ba aahnede Hedda Hof>el'., Zuo Pliat ve Ellea (Mak"' 

dediğin gibi yaşamak neye L B Q R S A karti) yi bir ameliyat masası başında g6rüyoruz. Bu filim bir 
yarar? az ela mir.abid\r. Doktor kıtlığı ininde nuıl iptidai YU1talarl• 

- Kirlenmiyeceksin ki. lstanbuI 30 Eyliil 19.10 çalqıldığını gösteriyor. 
- Ya Hünkir, salt sevmek· - Kapanan fiatlar - ==-~==---==a ...... ==-=--===-=-===--=-===-==-==-------.. 

le, kalı.r mı? NUKUT '· 
- Kalır, emin ol ki Iıahrl 
- Nas1l kalır ağa? Onun 

bakışı bile fena! 
- İstersen dinime, imanıma 

yemin edeyim de inan. Senin 
için hiçbir tehlike yoktur. 
Hünkinn yanana nasıl gire
ceksen öyle çıkacaksın. 

- Peki sonra?. 
- Sonrası bana aitr. 

(1) Harcmaialan hltanRtıod.ın ıikl

yet edebUmek cllr'c:tinl göatcren Dev• 
10t ~da1Dları da yetitmittir, O cllm· 
leden C\larak S:ıdraum damat Ali pqa
yı :ıdkredcbUlrt&. Bu ut 1128 de Mı1.1r 

valialH Ye kadaaaa bir emirname ~Ön• 
dermit ve ayııen 18,te dcmifti: [ Sarayı 
..ıtanab tayql namına havqidcn 
lastaraak lçla kat'ı aleti teauül emri 
mCJCmumunu rerıı mentdinla.] 

[ Ark.uı var ) 

Mezarlıkta Tutu-
lan Hırsızlar ... 

Eyipte, Otakçılarda mühen
dis Cevdet beyin evine gün
düz saat ikide hırsız girmiştir. 
Evi bekliyen kiiçtık kı7, bırsız
lan görilnce avazı çıktığı ka
dar feryat etruiye ve: 

- Hırsız varl diye bağır
mıya .başlamıştır. 

Komşuların delaletile vak'a 
mahalline yetişen Otakçılar 
karakolundan polis Bedri Efen
di evi baştan başa aramış 
ise de birşey bulunamamıştır. 
Ayni adamlar Edirnekapı me· 
zarlığında bir ekmekçinin önii
ne çıkarak soymıya teşeb-

büş etmişlerdir:. Bunlardan 
Hüseyin oglu Ahmet ismindeki 
hınız tutulmuı, arkadaşı Ça· 
im lbnbim ile Sabahattin 
k•çm•fl•rdır. 

1 Altın tH,-
1 Mecidiye St,-
1 Bankonot 240,51 
ı Jmrı1a ır-z
ı Dolar 211,50 

JO Fransaa fr. 1'7,2S 
20 Liret 220,
lO Belçika fr. 116,-

?0 Drahmi 55,
ZG İsviçre fr. 820,-

Kunq 

20 l.eft 51,-
1 Florie 12,S 

20 Koron 12C,-
1Avuaturya ti 90,-
1 Peuıta 2C,S( 
ı Mark so,sı 
1 Zloti 22,SO 
1 Penıo 37,SC 

20 Ley 25,25,-
20 Dinar 77 ,2.5 
1 Çenıovoç 

ÇEK -Kuruş . 

1 lstt'r:tn 1030,
'1 Çcmoveç 1~-

20 Ley 79140 
Adet Sa. 

\ T.L.Dolar 0,47 2J 
1 ,, ,. Fr.fr.12,0,2,-
1 1, ,. Liret 9,0,2-
1 " n B.fr. 3,38,SO 
Ç ,, " Prahmi 36,40 t " 11 la. fr. 2.43,7S 
l " " Leva ~5,SO 

1 11 11 M:ırk 1,98,2!; 

1 ,. 11 Zleti 4,28,-

1 " ., Peıı.p 

ı " " Din:ar 

-..-am ........ IEJIJ" 
Is. B. DARÜLBEDA Yİ te -
silleri bu akşam saat 9,30da: 

TOPAZ 
4 Perde 

Tercewe edenler: 
1. Galip H. Rasim 

Geçen seneki gibi salı 
akşamlan muallim ve tale
belere, Çarşamba akşamlan 
üniformalı zabitana ve cu· 
,martesi akşamlan umuma 
tenzilat vardır. 

Bu aktam ELHAMRA 
Gala miisameresi olarak 

Villy Fritsch ve Lillian Harvey 

A ŞTarKııdan VmA edil S i 
Viyana opereti gösterilecektir. 

liveten:FOX MEWS halihazır sesli ve sözlü düna havadisleri 

• 
Yarın akşam ASRI SiNEMADA 

JEAN HERSHOLT, MARİON NIXON ve GEORGES 
LEWIS tarafından temsil edilen 

CAZBANT DELiSİ 
Muhteşem film g&terilecektir. Bu ghel ve içtimai 
dramda: MEYHANELER-CAZLAR-DELtı.IKLER - GOZF.L 
KADINLAR iörünmektedD. Maestro POLIA~SKY'niJı 
tatbiki musiki parçaları. Zenp varyeteler: Mlss S!MONS 

ve akıllı küçük taylan, köpekleri gilverci.Dleri ve uire 

~- YARIN AKŞAM -• 

MELEK 
iNE MASIN D 

ira~sine başlanacak olan 

BRAVO 
JlEKLENEN HAFI"AJJI' 

GAZETE ..... 
YARIN 
ÇIKIYOR 

8 SAYFA 

S KURU~ 

Daktilo aranıyor Sablık Motosiklet IJO" 

1 
Bir ecnebi tirketi biha ~~ 

Triomf markalı bir moto· Türkçeye ve biraz Franıııca)'• 
ki P b ·· .. t söz..ıü, sesli ve rckli 

si et e~em e gunu saa D l l bir daktilo aramaktadır. ~ 
OD üçte Sandal bedesteninde Hayat a ga an Tahriren Galata 188 ~ 
müzayedeye konulacakbr. Ta· filmi, kendiainden u%un zaman po.ta kaıu.aa m&ncaat 

bahsedilecek bir ahe.serdir. 1 l liplerin hazır bulunmaları. 'Alliiıiiiıiiiiiiıiiiııiiiiiı .. iliiliııi __ _. ma& 
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SON POS-VA 

İttihatçılar Di'Dtını Alide Hesap Veriyorlar .. [ VAPURLAR 

Sulh Teklifi Yapıldığı Nihayet 
ifşa Ve itiraf Olunmuştu -

·sefain 
Merkez acentesi ıGalata köprü 
bqıada Beyotlu 2362. Şube 
aeea teel a Sirkecl'tht Mühürdar 
zade ham albacla TeL l.t. 2740 

Fakat, Niçin Reddedildiği Gene Meçhul Kalmışb_: lskenderiye sür' at 
postası 

Ahmet Nesimi Beyin, harbin 
._ HDelerinde tirifilmek İ8-
~ mllı t•bbüsleri hak-

verdiji uzun beyanat ile 
... yeni hidiaelerden haber
~ . edilmif oluyorduk. Sabık 
·~ciye nazırmm ifşa ettiği 
ildi laakikatler arasında bil
..... Bulpristanm, harbin 
"8rdiinctl aenesinin 10nlannda 
'-ldbe bafladağı .iyuet tarza, 
'-rinde durulacak en mnlıim 
~ idi ve biz bunu yeni 
'lıenmif oluyorduk. 

Bununla beraber sabık na
llrlb verdiji mmı izahat 
~daşlardan buılanna bir 
~ noktada eklik ve mnphem 
"'6nmllştll. 

8ilhaua Bura meb'uau Hil-
~ bey arkad•pmız bu fikirde -. •e lulb teklifi meselesinde 
~ açık ve etraflı mı Hlaıat 

ordu. Fikriade dOiGmleaen 
~~yı sabık llUll'a fU clm

e izaha bmflada: 
- Rua ordum bomlduktan 
~ (Breat-1..itonk) tehrinde 
~ llluahede yaptık. Bu 111'&

L~ ~da bulunan Muhtar beye 
~er tarafından, sallı tart
~ teabiti için bir mllzake
re teklifi yapddıtmı, likin bu
.._ hükU.metçe reddedildiğini 
"ır.z evvel siylemiştiniz. 

Ben kuvvetle tahmin ediyor
~ ki Ahmet Nesimi bey, bu 
qaar uzun beyanattan 1 sonra 
~sözler karşısında IGılacatuu 
ldç ummuyordu. Vaziyetinin 
ltıiişküllcşeceğini anlar gibi 
olınuştu. 

... liilmi bey hiç oralarda de
lıldi. Önündeki notlara baka-
tak d . evam etti: 

- Demek ki Rus bozgu· 
~dan ıonra bize bir teklif 
trJneyllD edilmiftir. 

t<>~aara meb'usu bu dlmleyi 
lfaitti kat'i bir eda ile söyle-
tetir~~ sözünün sonunu f6yle 

~ ~u halde, en biiyilk düş
..._! ~ oLm ve harbe gir
~ baflıca mtlsebbibi bu
tiltt Ruıya devleti iobilil et
~ , sonra harbe devam 
~hi llıize lllzum kalmallllfb. 
~ zamanda Filistin ve 
hk cephlerinde İngilizlerin 
~l kuvvetli surette taar
~ ll' Yaptıkları ve mütema
~ ilerledikleri, buna mukabil 
'L•~- Cepbeleriınizde nakil va-
1>1~ yokluğu ve askere 
tft.ttan amaması yüzünden 
t~ettild hazılanmn vazifelerini 
ttllı.."tta. eri işitilmiş ve gö-

~ 'OQiyet ~ hti
lifa eeff bayle faydalı bir tek-
"'1ttir elkalem niçin reddet
"'-ıa · Eter hnkumet o za· 
'-)da ~Gzakerata girİfmİf ol
~ 0~ Almanya da muğ-
' • ÇGnldl biz Al
~ çOk bGjtlk hizmetler 
~ Halbuki Almanlar 
~J?\u~d_~ Jardunlarda ba-

lii - ..... c1ı. 
~ ' ~eden itiraf ede-
~ ~eb'u1a1nm ba 
~ ~ Ahmet Ne
·~ olcl aldığı vaziyet pek 
~ ."; Sabık Hariciye 
'-dtee • birinci cevap olarak . 

......, l'eldif ,......_ 
JOauı ki... Diye-

hileli. Fakat Hilmi Bey derhal ı retile maksadım temin etmek 
illve etti: istedi. Fakat Bura meb'uaunun 

- Öyle demiştiniz L. son ısrarı kartısmda işin içinden 
Nesimi Bey - HUIUI P- fU s6zlerle saynlmak tarzım 

rOşelim demişler. daha muvafık buldu : 
Hilmi Bey - Fakat bildi· - Hükiımetin o vakit b&yle 

metin resmi bir memuruna bir sulh teklifini niçin kabul 
aöylenilmif. etmediğini ben bilmiyorum. 

Sabık nazır bu fırbnayı aa- Çnnkil ben o zaman ( Brest
\'Uflurmak için cevabım lfU Litovsk) da idim. Bunu o ea
tckiJde tamamlamak istedi : . nada hariciye nezareti vekili 
. - Husu~ . !{öıilşmek teklifi olan zattan sorarsanız daha iyi 
ile aulb teklifi başka başka anlarsınız. Elbette bir aebep 
fCyler~. Fakat laer. halde. hu- vardı ki bu teklifi reddettiler. 
sual bU' temas talebmden ıha- Ş hald b • eki u e o zaman enım v -
rettir. 

1 
... 

Hilmi Bey, bu işin kapan- lim o an zattan sormanız ... 

maama kolay kolay razı ola- zımdır. mı"? 
caklardan değildi. Nazınn son Cevabı beyendiniz 
cevabına ıu taleple mukabele Nesimi bey, fU ıual bombar
etti : dunanı klll'flsında daha fazla 

- Pek ili, siz de bu nok- dayanamamlf, mlh teklifi ya-
taya cevap veriniz 1 pıldığım itiraf etmişti. Fakat 

Hayret Neaimi Bey, İfİ at- hernedenae bu teklifin nıçan 
latmak yolunu tutmuş olacak reddedildiğini bir türlü söy
ki Hilmi Beyin sualini evveli lemek istemiyor, kaçamak yol
lma cevaplarla karplamak m- lara sapıyordu. 

MUSiKi MERAKLILARINA MÜJDE 
Şişhanede JALE ıokata ve birahanesi. rni ve 

kAin meşhur nezih bir surette açil 
Mesktr ıulnoda lcr•JI Hafız BURHAN 8. ~~ ~~ 
abeak etmekte olaa •-.-1• -
Makbule, Şükli./e, w Meltllıat hanımlar dahi iştirak 
edeceklerdir. Her akpm saat 18 den yanma kadar muh
telif fasıllar ve fantazi parçalar terenntlm e~ileceeğini muh
terem bedayiperverana anetmeyi bir vecibe addederiz. 

Müdüriyet 

BOSTOR BİRAHAftESi 

ARNAVUTKÔYÜNDE 

Leyli ve Nehari - Kız ve 

FEYZIA Ti Liseleri 
Ana snufı, ilk muflan ve ayn teşkilAt dahilinde kiz ve erkek 

orta ye üe imamlarını muhtevidir. 

1 T eşrinievvelde derslere başlanacakhr. 
Telefon l.tanbul : 2867 • Bebek 210 

Müjde! Müjde 1 
Uzun zamandanberi aabınızlıkla 

beklenen ve dünya sergilerinde 
birinciliği kazanmıt olan: 

TİMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 
En 80ll Amerikan maldnelerlle ft balla ineç çellji ile mütehu

aaalar tarafından imal edilea Timuh marka tırq bıçaklan terkibinde 
benGz sanayi alemince malGm olmıJan ve münha11ran fabrikamız 
kimyageri tarafından ketfedUen harikulade kimyaYi bir maddenin 
ilived •ayeslnde kealdnllti zayi olmadan ayni bıçakla tS defa tırq 
olunması temin edilmiftir. YGzünüzün taravetini idame Ye zevkle 
tıraı olmak lateneniz bafka bıçaklardan aarhnua.rla yalnız ve yaln 

Tımsah markab braş bıçaklan kullanınız 
Anu edealere meocane.a DGmune ita ecllllr. Sahibi lmtiyu Ye yeırbe deposu: 

.. _.Çiçek Puum'cla Stratiyadi banmdaNo. 7-8 --• 

(İzmir) vapuru 3 T qrini
enel Cuma 10 da Galata 
nbbmmdan kalkarak cumar
tesi sabahı lzmir'e vanr ve 
İzmir' den aaaat 12de kalkarak 
puartesi saat 10 da lskend 
riye'ye varacak ve çarşamba 
lakenderiye' den kalkarak 
lzmir'e uğnyarak latanbul'a 
12 de gelecektir. 
lsKDNDERİYEDEN ak

tarma PORTSAIT için de 
qya kabul olunm. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz)Vapmu2T qrini
vvel peqembe akşamı Gala 
nhtımmdan kalkarak Zongul 
dak lnebolu, Sinop, Samıun, 
Ünye, F aba, Ordu, Gireaon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya fi· 
decek ve dönGfte pazar ıa
keleaile Rize Of, Silrmene 
Trabzon, Polathane Gireaon, 
Ordu. Fatsa, Samsun, Sinop 
lnebolu'ya ağrıyarak aele
cektir. 

Trabzon Birinci postala
rımız badema latanbul' dan 
salı günleri saat 18 de kal
kacaklardır. 

Galata' da-Karaköyde Sey
riaefain acentesi nhbmı pa
lamar mnltezimliği bir sene 
ml\ddetle ve açık arttırma 
ile kiraya verilecektir. 6 teş-
rinievvel 930 tarihinde saat 
16 da ihalesi yapılacağından 
isteyenlerin o giin levazım 
müdUrlilğüne gelmeleri. 

Mudanya hatb kahve o
cakları mültez.imliği bir sene 
müddetle her seferi 460 
kuruşta talibi lizerindec ir. 
Fazla kiralamak isteyenlerin 
1 teşrinievvel 930 tarihin
de saat 16 da levazım m~
dürlüğüne gelmeleri. 

lem ar za e vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

B••ı t Yapuru U en :; Teşrinievvel 

Pazar 
gün& aktam saat 18 de Sir
l<eci nbbmmdan ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya uğnyarak avdet 
edecektir. 

Mnracaat mahalli: İstan
bul meymenet ham alhndaki 
azıhane Telefon lstanbal 11 

!at-bul yedinci icra memurlujııadan: 
Blr deynl maldbnua bihla temini iatifua 

pmDmda tahb hane alımp Galata glba
rliU 2 namaralı aabanada 5 aamaralı 
koatlmeato Ue l · 17 • 930 tarihinde 
Plyer • Lotl Yapurfle lakeaderoaclan 
Tranıit ıuretlle reiea 44 kilo 81 Adet 
aatik9C1Ja 78• bir aandık bireclk 

kadife Juıhk 7 tetnnlenel 950 tari- 1 
bine aliaadlf Salı ıGai1 aut 10,30 tan 

iDii ikiye kadar mahalliacle .. blacajıa
daa tallpleria Galata nhbmuada maktr 
2 aumarah .. barda huu bul...acall 

Dr.Nami 
Amerikan lisan ve san tat dershaneleri Berlia tıp fakültesi aerlrlyabndaa 

Kayıt muamellbna 29 eylnlden 6 teşrinievele kadar devam mezun . DabiU baatahWar 
edilecek, ve derslere 6 teşrinievelde başlanacaktır. mütebaaaaaı. 

Kurlar: Tnrkçe, lngilizce, Fransızca, Almanca Stenoğrafi, Şişli Gazi Haldsk8r caddesi 
Daktilojrafi, Ticaret denleri Tllrkçe ve lnıilizce, Biçki, Beden l Namara 182 
terbiyesi. Nargileciyan eczanesi ittisalinde. 

Adrea: latanbul, Beyazıt Dibeldicamii sokak No. 1 - 3 Kabul: 2 .. 6 ya kadar • 
Beyojhı Şimal aobğı No. 4 Tel. B. Ot. 4252 --il 

HASAN 
Ecza deposu müstahzarab 

Parla, Londra, Roma ve Anapaawa baytlk tehlrlerlnde ea 
biiyilk mü!Wf1.b ve altın madalya " nlpnlan .,Joma
larla muudd•k blrincillli ibraz ebnlftlr. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaah amuml kanndık, romatizma, maca, kemlk, sinir, 
ftnm, ademi iktidar, tuallubü fel'&yba, belpYfeldijl 
hutalıklanaa nafidir, fllal 60 ~ 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçetinden müstahzar bir harikai an'at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en büyiik zevab Hasan kolony3SI istimal etmektedir 
~ 110 Ye 200 kuruşluk fİtelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer baatablda
nnda istimal edilir. Düııyaıun en nefia yatıdır. Ok
kalık fifelerde yiiz kunaftur. Bnytik tenekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Diflere ebedt hayat verir. lnd gibi parlabr. Çtlril
mekten vikaye eder. Ve elif ainlanm, aezleleriai 
keaer. 

Hasan sürmesi 
Gazlere mukavemetauz bir cuibe •e f6sun ika e
der. Kadınlann hayat arkadqadır. 30 kunqtur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker baatalıldanna Ye diyabetik olanlara iatilızu 
edilmiı nefis ve bilb••• tueliii huebile bllyilk 
bir nibet kazanmaktac:br. Adeai 25 lmraftur. 

Hasan balık yağı 
Noneçyanm halis Moriaa balığmm bq mahaulildtır. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk rayet 
temiz ve mu•kk•m tifelerde 100 lmnlftur. 

Fayda Hasan 
T abtakunısu, sinek, Iİnİsinek, pire, pe Ye 
aair başarab yumurtalarile imha eder. 75 kuru~r. 

AÇILIYOB 
Beyoğlu'nda muLEn IUJ 2 Teşrinievvel 
TAKSiMDE ~~~Ar; 
arayburnu parkında-icrayı ahenk eden 12 kişiden mürekkep 

(Asıi Türk aile musiki heyeti) 8 • ru. 1cra11 terean&m echoeektlr. 

Ml\ganniye ve muganni 
Hikmet Riza Hanım 
Semiha Nezih ,, 
Mahmure " 
Servet " 
Seyyan " 
Gazelhan Numan " 

Orkestra heyeti 
Necati Bey Kemani 
Şud " klarnet 
Şerak " piyıuı'at 
Emin " viyolcnsel 
Şevket " Banjo 

Derviş zade: lbrahim 

YALOVA 
1 Teşrinisani'de Kapan4cakbr. 

Ztımrnt Yalova kaplıcaları şimdiye kadar binlerce 
hastanın ısbrabım sıhhat ve neş' eye tahvil etmiştir. 

Sonbahann lltif aünleri, Y alova'yı bir kat daha 
rGzelleştirmiştir. 

T eşrinievvelin 15 ine kadar 
Misafir kabul olunacaktır. 

Mevsimin son günlerini neı'eli bir tedavi ve istirahatle 
geçirmek iatiyenler fimdiden miiracaat edebilirler. 

Tel. B. 1745 

Düzce ve havalisi 
nakliyatı: 

Tütün inhisan umumi müdür
lüğünden: 

Dnzce ve havaliainde senevi takriben nakledilmekte olan Ynz. 
yirmi bet bin kilo mamulibn bir senelik nakliyab mevcut 
prtnamesi mucibince mllna kasaya konulmuştur. ~ ~ 

Taliplerin teminntlannı hamilen 11 teşrineV\·el 930 saat 11 
de Gal:ıtada Tl\tün inhisan idarei merkeziyesinde mübayaat ko
misyonuna rJiiracaatlan. 
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Yeni Mevsim Y aklaşh 
Bu münasebetle 3alatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstündo 

' 

• Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi 

çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS ÇOCUKLARA MAHSUS 

İngiliz muşambaları 9' /2 Mb'a~:: 
Kabilitebdil muşambalar 14' / ~ ,, 
~uşambalar biverli• ..w1ı 19'/2 '' 
Müşambalar ~'!.ı!1.':1 

Gabardin ~~e:mne 

llethur llaadelberg marka empermeablliır.e 291 / 
Gabardin pardesüler 2 " 

Mandelberg pardesüler 3 7' /
2 muflon lle H 

Joıllb biçiınl kumqlard.aa 

Pardesüler 221/2 " 

Trençkotlar 17 1 / LiNıdan 
2 itlbaren 

iyi cins yünlü paltolar 

lnımz biçimi Kosru·· mler 
ıpor ve ıaire 

Uclvert ıriyah 've 
sair renklerde ,, 

" 
" ,, 

HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh- M b l 13' / 
telif renklerde uşam a ar 2 " 

Son moda biçimde M b l 14' / 
ve kabili tebdil uşam a ar 2 " 

MuhtelJf re~klerde Trençkotlar 17' ı 
~u~ 2 ff 

Kauçu}c muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

Trençkotlar muflon ile 131 
/ 2 

Yünlü paltolar 91 
/ 2 

Liradan 
itibara 

,, 
,, 
,, 
,, 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık parde· 

ıüler, paltolar, kostümler, ve muşambaların mün

tebap çeşitleri ve hanımlara mah•ua mantolar v• 
. ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

• • • • • 
ZARAFET VE iSTiF ADEYl MEZCEDINIZ 

Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en ınükemmel 

EMPERMEABİLİZE PARDESULER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSi;\JMLERİN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ=:: TEDİYATIA BÜYÜK TESHİtAT 
- ~ - -

Emniyet sandığı emlik 
müzayedesi 

Müzayed• lkru 
tedell L. No. 

365 9i93 

120 10099 

155 12096 

280 12218 

20 13552 

90 15710 

250 16473 

Kat'i karar ilanı 
Mcrlıunalın cins ve nev'i 
mevki ve mtiştemilltı 

Borçlunun iııml 

Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik 
Sulak çeşme ve cedit Okmeydanı so
kağında eski, 2, 4, ve yeni 13 numa· 
ralı yüz yirmi altı arşın üzerinde 
ahşap iki katta alb oda, iki ufak sofa 
iki yüz kırk dört arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı M. Marinko 

Beylerbeyinde Havuzbaşında eski, 
12-4 -mükerrer 12 • 51 mükerrer 12-52 
müke;:rer maklfıp numarala yüz seksen ~ 
sekiz arşın arsa üzerizde duvar böl-
meleri mevcut olup ve üç dönüm bin 
dört yüz on iki arşın bahçeyı havi 
eseri ebniyenin tamamı. iffet H. 

Eğrikapıda Haca lıyas mahallesinde 
atik ve cedit Ebe sokağında harita 
1 -2mevkiinde eski, 9, 1 l ve yeni, 9, t 1 
numarala yüz otuz sekiz arşın arsa 
üzerine mebni kirgir bir kattan ibaret 
sıvaları noksan bir ahırın tamamı. Osman Ef. 

Eyipsultanda Kızılmesçit mahallesinde 
Kızılmesçit caddesinde eski, 86, 86 
mükerrer ve yeni 42, 44, 44 - 1 nu· 
maral iki yüz on beş arşından ibaret 
münbedim hane arsasının tamamı 
(yalnız yan duvarlan mevcultur.) Fuat B. 
Hasköyde Keçecipiri mahallesinde 
Halil Bey sokağında eski 1 t ve yeni, 
3 t numarala elli altı arşından ibaret 
ve beş arşın aralığı havi münhedim 
hane arsasının tamamı. Rafail B. 
Üsküdarda Yeni mahallede Karamraolı 
sokağında eski, 27 ve yeni 2 l No, b 
altmış dokuz arşın üzerinde mebni 
kirgir bir kattan ibaret bir dükkanın 
tamamı. Osman Ef. 
Halıcıoğlunda Abdüsselim mahallesin· 

405 16770 

685 17141 

4400 17603 

2065 17854 

205 11913 

158 18214 

de Kumbaracı sokağında eski 163 ve 
yeni 15 J No. lı elli yedi arşı üzerinde 
dört duvar üzeri kiremitsiz a<li tahta 
ile örtülmüş bir 1hanenin tamamı. 

Zelira ve Fatma Destine Hanımlar 
Galatada Hacıima mahallesinde Çeş-
me meydanı caddesinde eski ve yeni 
22 numaralı yüz altmış arşmdan iba-
ret münhedim hane arsanın tamamı . 

Halil Nuri Ef. Ayşe Münevver H. 
Eyüpsultanda Emirbuhari mahallesinde 
Kışla caddesinde eski, 53 ve yeni, 11 
numaralı dört yüz beş arşın arsa ü
zerinde ahşap bir kattan ibaret moloz 
taşandan adi bir asma odayı ve yedi 
yüz altmış beş arşın bahçeyi havi ot 
mağazasının tamamı Ahmet Ağa 

Paşabahçesinde Köyiçi elyevm iskele 
caddesinde eski 1 ve yeni 26 - 1 nu· 
marala yüz altmış iki arşın arsa üze. 
rinde mebni kiirgir üç kattan ibaret 
üstünde sekiz oda, koridor, bir mut-
fak ve yirmi dört- arşın arsa üzerinde 
bir aptesa.ne ve gusulhane ve yirmi 
arşın bahçeyi havi bir fırının tamamı 

· Mehmet Ceydet B. 

Kandillide Mezarlık sokağında eski, 
15 ve yeni, 6, 6 • 1, 6 • 2, 6 - 3, 
6 - 4 numaralı iki yüz seksen arşm 
arsa üzerinde ahşap üç katta 
on yedi oda, l sofa, 1 kuyu yüz alt· 
mış beş arşın arsa üzerinde t mut
fak ve 1 ahır ve iki dönüm bin yüz 
elli beş arşın zira behçeyi havi 1 
köşkün tamamı. Zabicle H. 
Tophanede Karabaş Mustafa ağa 
Beyazıt mahallesinde eski ve yeni, 
Lüleciarastası ve Kale sokağında 
eski, 40,40 mükerrer ve yeni, 15,36 
numarala otuz arşın arsa üzerinde 
kirgir üç katta ve üstünde iki odayı 
ve arka cihetindeki sokağa müsadif 
l ahırı havi l dükkanın üç hisse 
itibarile iki hissesi Mehmet Ef. 

Edirnekapıda Çakırağa mahallesiııde 
Hançerlikilise sokağında eski 22 v. 

yeni 28 No.lı altmış altı arşın arsa 
üzerinde mukaddema kirgir iki buçuk 
katta dört odayı havi iken üst kab 
yıkılmış yalnız iki oda, bir bodrum 
ve harap bir mutpağı havi bir hane-
nin tamamı. Nesim B· 

430 18295 Davutpaşada Davutpaşa mahallesinde 
Tarhana mektebi sokağında eski 7, 7 
ve yeni 1, 7 • 1 No.h iki yüz yirmi alb 
arşan arsa üzerinde kirgir bir katta 
aharı ve iki yüz yedi arşın arsa üze
rinde samanlık ve arabahğı ve sekiz 
yüz kırk yedi arşın bahçeyi havi ahır , 
ve arabalığın tamamı Hüseyin Kimi B· 

1500 18548 Galatada Yenicanıi mahallesinde A
yazma ve Çeşme sokağında eski 8, 
10, 8 mükerrer 13 ve yeni 10, 12, 13 
numaralı yüz elli arşından ibaret mün
hedi.m hane arsasının dört yüz hisse 
itibarile üç yüz elli dokuz tam ve üç 
sehminin yedi hisse itibarile beş his-
sesi Mazato Y oda Simail Y odl 

Yukarda cins ve ncv'ile semti ve numaralan muharrer eti'' 
vali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri netice"' 

sinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerind' 

takarrür etmif ise de mezkiir bedeller haddi liyıkında görii1' 
mediğinden tekrar on beş gün müddetle ilin edilmelerİ"' 
karar verilmif ye 18 teşrinevvel 930 tarihi:ıe müsadif cuınııı"' 
teıi günü kat'i kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş oldıJ' 
ğundan yevmi mezkfırde saat on dörtten on altıya kad,ı 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

•• 
mıı--Gümrük umum 

dürlüğünden: 
Muhafaza ve Mmtaka memurları için yapbnlacak kaputl1~~ 

verilen fiat haddi layık görülmediğinden münakasanın pazar~ 
la icrası kararlaştırılmışbr. Pazarlık günü 2 Teşrinievvel tıııt' 
perşembe günüdür. Taliplerin ayni günde saat (ı4) de 5 

.. , . yo•· 
bulda Gümrük B~müdürlüğü binasında müteşekkil kcoııs 
müracaatları. _____.-/ 

Mes'ul Müdür: Burhanettin Ali 
.. 


