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iDARE: IST ANBlJL NURUOSMANIYE. -$ERE1'. SOKA<}/ 

SENENİN •ı EN MtiHIM HADİSESi 
BUGÜN öGLEDEN SONRA 
IRAT EDiLECEK OLAN 

GAZI Hz. TARAFINDAN 
NUTUK OLACAKTIR .. 

Meclisin Küşadı Sırasında 
li. Ve S. Cümhuriyet Fırkalan 

Vaziyeti Nasıl Göriiyo:rlar? 

Bütün Memlekette Sa
bınızhkla Bekleniyor 

Aakara, 1 ( H.M. ) - Gazi 
I&. t:arafmdan dylenecok 
olan nutuk, gerek ddıUI Ye 

.ıerek harici Iİyuetimize temu 
edecek olmuı itibarile blylk 
Wr merak ile beklenmektedir. 

R.&111 mldieti 6lttllı lp1a Millet Meı:li•lni Rel•ieilmlııır Hz. açıgor •• 
IİI 4alcar., 31( H. M.)- Evel- rİDİ de ilAve edebiliriz. 1 Gene Halk fırkuınm k.-m.· 
1..... ~ Macar bqYeldli titti, lamet pqa, elinde bu iki atine 16re belediye iatihabab 
~ ele Ymwı bapelrili gitti neticeyi tuttuju içindir ki bu mlnasebetile 6tede · beride 
l..L ~ bir haftadan beri defa kendilİDİ çok kuvvetli girillen baza ml...tf laadiaeler 
~ ~ulunduju harid siyaset lıiuetmektedir. yeni fırkanın yanlq propapa-
._;.,.......dan kurtuldu, ıe Halk Firkaaının kanaatine duı ve yaDbt ellerde idare 

'-ld hayatına avdet etti. g&e yeni fırka vazifesini ya- edilmekte olmaa•aın bir ...,. 
~"'-il M. ( Venizelos ) un, pamaımt. memleketi anarşiye ticeaidir. 
t.; ela Macar bqvekili 1f6tllrm1iftilr. ( DeYamı 4 IDdl 1&J1fadal 
~en) in ge1meleri Aa- . ·-------

Ç ba~:U ,:1;:;e:;. Tufandan Sonra Zelzele Başladı.~. 
~ laınet pqa bayabDID· 

~-·ut ~UIDJ yqıyordu. . Dü. n Yıkılan ~afetlenn ve reamt malı- Evlerin 
Buldu ... ~•.,....::.de•: ;~idi. Adedı· ( 29) .. ,. 

~.ırat burtmden itibaren ;:) ~ 
~et •eaeleler tekrar · ikinci ~ 
~ dGtecek ve 6n pllna rene 
~ SİJaaet relecektir. Ba s:::. Meclia miizakere.ı b..
~ enel karilerimiza 
~ ~~- h&ftJI anlat-

"' a_;•ldl ismet Pf. bir evel
'..._._ SiYu demiryola
~:~ reunini yapbkt.. 
~ Iİ '- ehemmiyetle takip et
~tte muzaffer çakarak 

' ~ ;~ da Yama bqftld-
~ enizeloa teşyi ettikten 
"it ~ lıayabnda m bll
'I ~ L..iyetlerinden biri-
~ ettikten sonra rele-

::ı-~ Patanı.. barid aiya
--..~~ ~zandığı muvaffakiye
~ ~lediye intihabından 

er çıkllllf olmanın teai-

Cüel /aminle ,Şimdi De Z.lule Olagor 
lmdr, 1 ( Haauat )- Din aa• rftn, bu suretle yıkılan evlerin 

bah uat ıekizde iki defa ha- miktan 39 u bulm\lflur. Aynca 
fif zelzele olmuftur. Yağmur- Boatanhda yirmi beş yaşlann-

da gtlzel bir kadın cesedi da
ların teıirile iyice haraplaşan ha bulunmuştur. Bulunan ce-
bir kıaım evler, kısmen zelze- aetler, bununla birlikte lona 
le, kısmen de tiddetli rilzgir- baliğ olmuştur. 
laruı tesirile 71kılmaktadır. Bu- (Devama 3 üncü Sayfada) 

Bu merak, Gazi hazretleri 
autuldannda siyui fırkalarin 

yaziyetlerine de temu edecc.k
leri için en ziyade fırka mu
hitlerinde meşhut olmaktadır. 

Muhakkaktır ki her iki fırka 
ela milstakbel hareketlerinde 
Gazinin düşüncelerinden ilham 
alacaklardır. 

M. Venizelos 
Bugün Ankaradan 
Şehrimize Geldi 

M. Venizelo• N Miluılalco
pıılu refi/üılaile 6irlilde 

Y wıan Bqvekili M. V enize
loa ile Hariciye nazınm An
karadan ıetiren huau91 trea 
ba sabah saat 9 buçukta Hay
darpqaya muvualat etmif, 
IDİlafirler meruim Ye tezahll-
ratla karplammılardır. 

M. Venizelosun Ankaradan 
teviine ait haberlerle orada 
J'llF'dan miizakerelere ve yeni 
....ııedelere ait malômab ka
l!llerimiz 3 lincll sayfamızda 
a&ıb tarihi sGtunumuzda 

1 
Wacaklardır. 

- - -
Ati na Hadisesi Süratle 

Basbnldı ••• 
8qta Jeneral Pangaloa olmak 

..... bam zabitler M. V enizelo
-. ıaybubetinden lıttfade ederek 
Atinada bir ihtiW çıkarmak iate-
9lit1er. 

Fakat zabıtanın hadiaeyi vak
tinde habar almaaı üzerine tevkif 
edilmitlerdir. Bugün Atiııada sü
ktn hükümfermadır. Yunan Bat· 
yekilinin ,ehrimizde iki gün kal-

maaı mukarrer iken bu arzudan vu 
pçmeıi. hadise ile alikadar olaa 
aerektir. 

1 Bugünün Meselelerinden J 

(18) Liraya Mal Olan 
Çimentoyu Niçin (26) 

Liraya Alıyoruz? 

Memlekette mevcrıt çimento fabrilcalarından biri 

Ortaya, şeker meselesine benziyen bir çimento meaelai 
çıktı. Çimento fabrilralan keneli aralarında bir trW yaparak 
fiyatları y&kıeltiyorlar. 

Bu mesele etrafında yaptığımız tahkikat ıundan ill•cta.. 
&ugiin Tilrkiye dahilinde Eıkihiaarda, Ankara' da ( Aalan ) 

. çimento fabrikua, Zeytinburnun' da yeni fabrika, Bakırköyünde 

Kurt marka eald çimento fabrikua, Kartalda da keza eıki bir 
fabrika Yardır. 

8unlarclan ilk iç fabrika barut inhiAruu alaut olan F ranaaz 
gnıpunun aermayesine iatinat etmekte ve bu İfİD b&flllda (Pi 
p) n•m•ncla bir Almaala A:,m zade Talıain B. bulunm•ktadır. 

[ Devamı 3 üncü aayıfamızda J 

1 . Meclis Açılırken .. 

·. 

- Ah, kayınvalde ... Şu sendeki çene F etbi Beyde 
olsaydı, Mecliste lamet Pqaya atız açbnr midi hiç? 

-
] 
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Hallan Sesi DABfLI BABI 
, ........................................................................ 1 

Halk, Terkosun O ç Kardeş Milletiil Başvekili Gidiyor 
Nasıl lslalı Edil- Alı b a P Mis f S 
mesini istiyor? ç a" ıı 1 ı ar.. • afirimıze yi Bir e-
:., ~:-~==~ Paralan Aşmhlar, Fakat yahat Temenni Ederiz 
...... 1>1a • ...., • 1 nllrte Paylaıma Eınasında 

~~ ~ .. == Yakayı Polise Verdiler 
lf onaplar ......... ip.de a..U 
ıbabllıe1)d..,. • ...m.A1ı1...,..,.a11 

Allİılet Ef. ~ bp bllehe 

r.id~ J.;-~=-.ti':: 
akar, ......... '98 •atler 
lüç alma•. Bu lnuapuyadan 

..,_ ~~.m teliıdnu 
lalk6met ................ 
tiJacma temba etle çolE iyi olur. 

* llıhM SeBm B. ( IAYll bp 
talebe JUl'duada ) - 1erkoe 
......,..,..__ tektild.mm ..... 

Ba lmmpaDJa ........ 0 bl-
ktmetp aba ahnme•M ta-
nftanm. v.ma. BanacWd .. 
.-.- ecnebiler idare edi
,... Belediye aba aldı ve 
ı 'zWaclea beter bir telde a-
l& • da ..,.. ·-

AB B. ,.._f__ ap eeu 
.... ~llziWI) 

- Terk. kum,_,_ t.
_..W-ki birçok -,............ 
wı...ta ımmdir. AyrK:a ev-

ım. - ~ da temin ecli-
1-wktedir. Ba bale auaran .,. ••e••• eski unlar ka
dar lllllaür olamıyor. Hlk6-
met .... • ... k ..,. ıalalı 
etmek pldarmcla biriai dl-
eGnmelidir. • c..--ı B. (Ankara caddeli. 
Hacıbetirap medreseaiade) 

- Y angtn olm, au bulun-
.-z. Yler ekseri_ya S1llUZ ka-

Galatacla Romanya oteli-de 
obam Sadettin Bey d .. Top-
çalar caddesinden ~
JaDlll& Nuri itminde birilİ 
yaldafllllf, kendilİlıi akidea 
taml'mlf pbi bir Yaziyet p 
termiftir. Nwi bu urada bir 
faaatma bulm111, Sadettin Be
Jİll 130 dolar, 800 ruble •• 
bet Tlrk lirumı ibtiTa eden 
para dizdanmı &DllZID çarpa• 
rak kaçm•ffır. 

Nuri bu İfİ yaptıkta IODl'a 

kendWne taTalık eden arka
dqlan bolpvik Hilmi ve San 

HNtô ile =::ıran pllJlapuya • F• 
kat hiueleri ayınrken arala
nnda ka!P çalon•ş, tam bu 
...da ela Nmiyi anyan taharri 
memmlan bunlan hep birden 
yakalamıflardır. 

M. Venizelos 
Bu Sabah Valiyi 
Ziyaret Etti 
il V eniseloa bu sabah Hay

darpapya muvualabndan eon
ra bir 1.timpotla Saraybarnana 
hareket etmİf ve oradan doi
ra Yillyete ıiderek valiyi ma
lmnmda ziyaret eylemiftir~ 

Villyetten sonra Fener' de 
Rum bqpapamu ziyaret 
eylemipir. 

il. V enizeloa Ye Hariciye 
num Mihalakopulos, bugün 
tehrin muhtelif mahallerini 

lhhterem misafirimiz KoatBetlea din Ankaradan Banan Yalon 
tarikile phrimize ıelmif, Galata nbhmnu:la hlkfaaet memarlan 
tarafmdan karplammftır. Koat Beden b1J1Ga 11..-v lllfaretiniD 
6jle lipfetinde balmcak n Mp• ..ı ........... .,m.. 
cakbr. 

Macar Gazeteleri Ne Diyorlar? 
r.t.car sueteleri koat Beti- ,a.teril• hlml kabalclen 

10D derece memnun olmUflarchr. Şarlan en kuvvetli hlk6-
meti ola beımık milletin • Gul Mumla Kemal ,, ayelİDde 
bzandıjı terakkiden bahsetmekte, bltlbı Tlrk milleti ile bir
likte kont Betlene bu hlmll kahull .W-- &.m.t P .... 
ukerl .. liyul phaiyetinl habrlatmaktadırlar. 

Sarhoş Olmalılar' 
Bir Eve Tecavüz Eden 

lerden Biri Tutuldu 
Din rece ... t (12) ,e cloiıu 

( 10-12) kiti Fatihte otaraa 
pclildi zabiti Klmil Beyia 
evine zorla pmek iatemifler, 
Klmil Beyin zevceainin feryada 
lzeriae kaç1111flarchr. Bira 
eonra en relen Klmil Bey 
llleleleyi lğrenince lmlltecaYb
lerin petine düımDf, bunlara 
rugelmiş ve tabanca ile atq 
etmiftir. Mntecavlzlerden yal
mz Hubiterifte terlikçilik 
eden Hasan yakalanmıt. diğer 
arkadqlan kaçmışlardır. 

Bir Mektep Müdürünün 
Elbisesi Çalındı 

Beyoğlu (3) Gncil ilk mek..
tebe hınız girmif, müdllre ai 
ppka ve elbiseleri çallDlfbr. 

Azıh Hırsız 
Kapıyı Kırarak Bir 

Kadını Soydu 

Fatihte, Softuinaa m•hal
leainde Giritli Şalıeacle .... 
iaminde bir bdme11p oturu
Jonn11f. D8n pce ,.,_. 
dojra Şalıencle h•mm ,.....lr 
llzere iken 80kak kap. lan
larak içeriye bir adam d•lm11 
ve hemen Şahende hammm 
&zerine h8cum ederek içinde 
200 lira kadar para .. birkaç 
tane albn buhman para ke
sesini boynundan kapıp lraç
llllfbr. 

Ba adamm Hlseyia illninde 
biri olduğu enlaplmıfbr. Şimdi 
polis bu kapı kıran lunm 
aramaktadır. 

Bayram Sokağında Bir Cinayet 
' ftZiyette T erkos firke-

tİllİD memlekete llzumlu olclu
ia liylenemez, iyW mi, bu 
kampanyaya yapbjı iftea af
federek teaisabm bllk6met 1&

tm almalıdır. 

• 

~Yüzünden Bir Meyha eci 
Bir Balıkçı Bir Ameleyi Genci Bıçakla 

Yaraladı... 

Dünlki 
Vurdu •• 

Faat B.(Tjbbiye talebeaindea Kuuaoaada otarao k&dr 
111) ...a.md.D t.kender .. F..ı-

- Terko. 1maı.,.., • ...-. kl,de INıbkÇJ lamall bir bclm 
•ın =m delilim ı JllDllD alda- ı yla•td• kMp +;I•. 
la uman m bal111118U_1~· Sa t..aD bıçakla lakeacleri ha-::==:r ... .,. eatmclu ,....ıa,.p kaç ........ 

* Slleymu bey (Talebe) 
- Sam glnler - balmaa

,., baza glnler bulunmuyor. 
- Su temm etmek için ne 

,semah? 
Ya muntazam bir tirket; 

brmah yahut ta hllkimetin bu 
,ı kendi eline almult lbmcLr. 

Kuponlanmız 
T el>elil ediliyor 
Vekit pçirmeyiniz 

Hemeıı 
Math••IDIU mGncaat ediniz. 

ıc...., .... _,ı.aeei Hilmi birkaç arbd•til• .. .,.. 
.... ...... sitmit. clomı ile ltotbet etmit ft biru w.,. ............. 

Hilmi bir arahk ~ dadandaia tezcliii Zeki .. 
s.lllutttia llmWe iki pnci orada glr8ace lwlerine plla
..., iki tuef ta klflrl• 1&wmuya baiJ•m11, baç.aklar pldl-
mlftlr. 

Tehlikeyi anhyan Sallhattin ve Zeki kurtulmak için bir oto-
mohile atl•mıtl-r, otomobil blbrkea Hilmi n ukadaflan 
Jetifenk azerı.nie aldırmıflardlr. 

illmi hıçaiun Zekinin karmaa •pla•ıf, za..Umın kum 
parçalmralr dtşanya fnlmmtbr, S..llbattin de gaptbıd• 
derin bir yara ......... Y erahlar Beyotla erkek lıaatanesine 
kaldmlmıflanhr. 

Çocuğllllll 
Boğan 
Bir Ana 

Zonguldak Zabıtası On 
Dört Y qmda Bir 
Kadını Te.kif Etti 
Zcmtuldak, 31 (HUIUal) -

Zehda, .. ; pyri ...... Wr 
.......... neticeli doimcluia 
çocala botdula iddia edilen 
• Refia • i-rinde 14 )'llpM• 
bir kadım tevkif etmjp. 

ilk tahkikata ... meaele-
IİD iç Jld ..-: . 

Tevkif edilen ~ bdmm, 
hanclu bir -e enel. ,.m 
13 ,....... ..... amlaabbet 
telWa olu anuı .. >..iye,, Dİll 
-aldaiı 30 lira mukabilüıde
tepikile ........ berbat edil-
miftlr • 

Bojula çocuk ifle ba ml
auebetin m•Wld&r. S. Dk 
mllluebetten IOnra •Refia,, 
avnelli tarafmdan mltemadi
,_ ..... eclilmifilr ..... 
bayala bir eliftedir. 

•Refia. ~uacl• ..,. 
_,.....mailere: 

çocala boima~ .. -:-• A.iye. tarafmdan s&-
tllrllerek terkedildip llyle
•ektedir. 

M. Venizelos An
kara Musiki 
Mektebinde 

Ankara - M. v enizeloa, 
lefaret erkinile beraber An
kara Musiki muelJim mektebini 
ziyaret etmiftir. 

Mektebin kız ve erkek tale
beai tarafuıdan miafirler iatik
bal eclilmitler Ye bir lr.omer 
Yel'IDİflerdir. 

M. V enizeloa, mektebin 11-
mflaruıa girdiği nkit, tale-
beye: Franmzca olarak: • Sa
balalanmz bayrolaun,, demipir. 

Milafirler mekt91>ten ayn
l11aia uman, M. Vemelol, 
etnfma ........ olu talebe,e 
hitaben: 

• - Çecukı.r, 1111, .. , .. 
.... belttiyar malan fen
ec11,...., piri, IİzdelL ... 
velki nelil, IİZİD her JOlda te
rakki etmeniz için, Iİze, ıe

miD Ye DmaD~ 
dır. Binaenaleyh, aer, Mi1b 
un'atlarmm, Milli kudretinizle 
Jlbeltmek için, pbpww, daha 
çok terakki ediniz. 

M. Cdit 

Günün Tarilı 

Mösyö Venizelos 
Anlcaradaa Aynbrkell 
Yaıasın Türkiy• 
Diye Batırdı 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Türk-Yunan ltilôfi. 

,_ ________________________ __. .._ _____________________ .... __ __.l . 

1: Haaaa Bq - At hekehm UmaJI Ven zeloa 1 2: Huan Bey - Dur bakayım?. Hah- Aıa... I 3ı Huan bey - Sen ele J•HJ. Pqual Hadi ı •• a..- B 1 - LltarMcalNfdarL 5's •J 
1.. __ _.___ ..... pim lllr. .. ..,... • .,_. . .... •= 

:eeaaplanl Şimcli 11ra bizcle- _,, .. _ +=•-1. 



,, 2 Teplnlsani 

Her gün 
ismet Pş~ 
Ve 
M. Venizelos 

M. ZEKERiYA _ __. 
Geçen gün bir ecnebi mu

~•hir anlabyordu: 1907 tari
hıııde idi. Muhabir olarak i Unanistanda bulunuyordum. 
ır ara Giride gitmiıtim. O 

~akit Giridin Yunanistana il
G~ için nümayiş yapıyorlardı. 

ltitte nümayişçilerin başında 
R'cııç bir avukat vardı. O va
~t gazeteme yazdığım yazıda 
ı.~ •vukat için şu tabiri kul
acnnııştım: 

BUJ'ada albn gözlnklü bir 
ıenç var ki ismini blitün dün
Yaya İşittirecektir. 
\' Filhakika t 910 da bu genç 
tlııanistana davet edildi. Baı

b~kiı oldu. Bulgaristan ve Sır
b ~~a birleşerek balkan har
.~ yapb ve küçük Yunanis
""'111 tam iki misline çıkardı. .. 

Gene ayni muhabir anlab
l'or: 

li Aradan on sene geçti. 
~bin :sonlanna doğruydu. 

~tiııada muhabir olarak bu-
1Utıuyordam. Bir J Kfiıı V cııize-
1~1\ı sarayda samimi ahbap
IClfı arasında buldum. Orada 
~kadaşlanna) ıunu ı&ylediğini 
"tlttiuı: 

ktı "- Ben Yunanistan gibi 
~ Ç(jJc bir memleketi idare 
bnelc için yarablmamııımdar. 

'v Bu aözlbı manası aşikardı. 
'nizeloa bnynk bir Yunanls
~ istiyordu. Derhal gazeteme 
~~r verdim. Venizelona de
har lftir; kendisinden delice 
~ketler beklenebilir. Fil
~ ka] ondan sonra büyük 
f a.ceralara abldı. Anadoluyu 
~ttetmek hevesine kapıldı 
"~ birçok delice hareketler 
''Ptı. 

lo Venizelos 'tu hastalıktan 
lı ıatıda kurtulmıya baıladı. 
qtd• da . ısat gtinden güne onu te-
~ \i etti. Nihayet hatalarını 
ıa .. ;dı ve Türkiye ile Balkan
~eU a. devamlı bir sulhnn te
~ erini kuracak yeni bir 
~l ilşnııya teşebbtis etti. Veni
b\l 08\ın bllyilklUğil buradadır 
t~ lüıumu anladıktan sonra 
~tli h nefsinden fedakirlık 
~llıaktan çekinmedi. Bizzat 
~~ haraya gelmeyi kabul etti 
~ u bareketile TUrkiye ile 
~t 'şnıak hususundaki ıiddet 
~ldtı. 8'tnimiyctini ispat etmiş 

"'. * ti b lliıelosun Ankara ziyare-
l~ it siyasi recnliln vatanı 
~apabileceği en bnyük fe
lir. 8lık ve en bUytlk hizmet
~ .Unun içindir ki Avrupa 
~iaın~eri ona Y unanistanın 
f'retı kı derler. Eğer bu zi
~ erDden Türkiye ve Bal
Qİt evletleri için uzun 
hlıtıd 'ullı devresi doğacaksa 
tebrik iltı dolayı ismet Paşayı da 
fc~~e takdir etmek vui-

. llu ıı. . . 
~ela eticeyı temin eden Ve-
~de~u. Ankarada ıörmek 
~ nı Tiirklere veren odur. 
~Ci B· ---
n<lttı ır Makine Kazası 

lıtı J)
0

J°• 31 (Hususi) - Bar
·~ il~ ~eğİrmeninde çalı
~~~Ctıtnakinis.t lbrahim efendi, 
~ ~iııi l!ıakineleri yağlarken s bUyijk dİfli çarka 
b.tı~tlıaıı ' kollan, bacaklan -~ p!_ difer kwmıan 

--~ olnuqtur. 

AAmd 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Postanın Resimli Makalesi lf. Kita lara Esaret * Sözün Kısası 
Hiurigetin 
Hududuna 
Dair 

• 
Hükümet erkanından biri 

demiş ki: 
- Tenkit ve münakaşamn 

bugünkil derecesine kadar 
müsaade ederiz ı fakat bu, bir 
derece daha ileri giderse 
müdahale edeceğiz l 

1. - Bir kitap okurken muharririni tenkit ı 2. - Okuduklan her yazıyı mutlak bir ' 
ederek düşünmiye alıımıyanlar, hakikat olarak kabul edenler, 

3. - Kitaplara esirdirler. Kitaplar onların 
Efendisidir. 

Ben bu beyanab okumadım 
ve başka birinin ağzından 
işittiğim bu sözlerin aslına ne 

derece mutabık olduğunu bilmi
yorum. Fakat hükiimet gaze
telerinin neşrlyabndan ve Halk 
fırkası erkanının beyanahndan, 
bütlin hiiktimet mahafilinin bu BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ zihniyette olduklanna hükmet
mek yanlış değildir. 

Odemiş'te Gizli Ve Çok Mühim Bir Keşif.. Eski Tekkeler 
Bu zatlara göre hürriyet, 

hükumetin ba tapu mutasamf 
olduğu bir arsadır.lHudutlarınt 
o tayin eder, topografik hari
tasım o çıkarır, bu arsayı iste
diğine ve istediği zaman o 

Serbes Fırka Ocak 
Heyeti Hfila Mevkuftur Al ı O b•ıı •Mektep Ve Kütüphane 

IDaD ar İOIDO 1 eri Haline Konacak .. 
ferağ eder veya etmez, tayin 
ettiği hudutlar dahilinde ika-İmıir, 1 [H.M.] - Ödeınİf· 

te bir hayli zaman evvel tev-
kif edilmit olan S. fırkanm 

ocak heyeti el' an tahliye edil
memiştir. 

Serbes fırkanın merkezi ta
rafından yapılan ıildyet üze
rine Dahiliye vekileti bu mev
kufiyetin sebebini sormUf, fU 
cevabı almışbr: 

- Serbes fırkanın Ôdemİf 

Durduruyorlar 
Paris, 31 [Hususi) - Almanyanın Saksonya ayaletinden 

gelen bir habere göre ayalet dahilinde askeri bazı tecriibeler 
yapılmışbr. Bu tecrübeler yapıldığı sırada hareket halinde bu
lunan yolcu otomobilleri ve makine ile i§liyen nakil vasıtalan 
birdenbire durmuş ve bir tUrlii hareket edememişlerdir. Tecril
be ~ bittikten sonradır ki bunlar yürllyebilmişlerdir. Bu ea
rarengiz hadi5e hakkında Alman askeri kumandanlığı aclmi 

, maldmat beyan ctmiıtir. Bu mibıasebetle çok mühim yeni 
bir keşiften bahsolunuyor. 

ocak heyeti tecemmuat kanununa 

muhalif hareket yapllllf, gidi tzmirde 
içtimalarla halkı htıkilmet İzmir Polisi •. 
aleyhine tetvik etmiştir. 720 Sayfalık bir Rapor 

Bu cevap üzerine ocak he-1 iz - iz 
Serbes Fırka ile Meşgul 

ti al. 1 hi al mir, 1 ( H. M. ) - mir 
ye v 1 a ey ne Y an yere belediye intihababnda yapılan lmıir, 1 ( H. M. ) - İzmir 

polisi Serbeı fırka mensup
ları ile meşgul olmakta ber -
devamdır. Serbes fırkaya in

tisap edenlerin ve bu fırkada 

kalanlann rahat yüzti görmiye
ceklerini söyliyenler vardır. 

ihbar ve iftira davası açmışbr. muhtelif harekat hakkında Ser

Tufandan Sonra 
Zelzele Başladı •• 

[ 8q tarafı 1 nci sayfada] 

Camilere yerleştirilenlerden 
(47) kişinin ilzerlerine giyecek 
fanilllan bile olmadığından 
memleket hastanesine yabnl-

mıtlardır. Hililiahmer f eliket
zedelere sıcak yemek ve çay 
dağıtmaktadır. 

Ziyana Ait Birkaç 
Rakam 

İzmir, 1 ( Hususi ) - Şim
diye kadar tesbit edilebilen 
ticari zararlar takribt olarak 
şunlardır: 

Islanan 3 bin çuval üzüm 
80 bin lira; 8 bin çuval incir 
100 bin lira; l 08 bin kantar 
palamut; ecnebi kumpanya
lanna ait 15 bin balya 
tütnıı 200 bin lira; Kuaba 
Demiryolları iataayo- nunda 
ıslanan 8 bin çuval buğday, 
15 bin çuval arpa, 300 balya 
pamuk, 50,000 okka pamuk 
çekirdeği ki zaran 300,000 
liradır. 

Aynca Şark halı kumpanya-
sının ziyanı 50 bin, Neft sendika
bn 100 bin liradır. Bu rakam
lar Ticaret odasına ait rakam
lardır. Hakiki vaziyet ancak 
on r gün sonra anlaşılacakbr. 
Bazılarına göre yukarki rakam
lar hakiki ziyanın yüzde onu
nu ifade eder. 

Adnan 

Barbn Ve Ereğli 
intiha hah ••• 

bes fırka tarafından 720 say-
falık bir rapor vücuda geti
rilmif, bu raporun bir sureti 
milddeiumumiliğe, diğer bir su
reti de Fethi beye gönde
rilmiştir. 

Marmara da 
Alb Kişi Enkaz 
Alhnda Öldü 

Erdek, 1 (Hususi) - Mar· 
mara adasındaki taş ocakla
nnda son fımnalar dolayısile 
çökmeler olmuş, (15) kiwi 
enkaz albnda kalmıştır. Bun· 
lardan altısı ezilerek ölmlif; 
(9) u yaralı olark kurtanlmı§• 
br. 

• • • 

Kaymakam Bey .• 
Olan Bitenden Haber

dar Değildir. 

Akhisar, 1 (H. M.) - Ak
hisar kaymakamı TUrkiyede 
Serbes Cnmhuriyet fırkuı 
namı albnda bir fırkanın mev
cudiyetinden haberdar olma
dığını söylemiştir. 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Hamdullah Suphi Bey Bazılanna gCSre bu hare• 
maruf bir simadır. Bu ketin yanlıt tarafı yoktur. 
zat, Türk ocaklarının yani Bize göre bir hars 
en güzide bir gençlik ve müessesesinden para alm
hars teşekkülünün umumi maz. Memur olandır ki 
reisidir. on Sn~rettiği fl· bu gibi müesseselerden 
kirlere göre mutlak bir para alabilir, almak hak
demokTasi taraftandır. kım haiz olabilir. Bu iti· 

Cnmburiyetin yürümesi, bar ile Hamdullah Suphl 
büyümesi ve tekemmültı Beyi tenkit edersiniz. Bu 
için hür seı ve hür söı:e demokrat meb 'us, şahst 
lüzum gösterir. Bu lüzumu iğbirannı çok defa olduğu 
sırası gelir, müdafaa eder lgibi bir ocak meselesi 
görünür, maamafih kendi- yapar. 
sine "Ulu,, Hamdullah de- Onu tenkit etmek, Türk 
dirmekten de çekinmez. ocaklannı istememek de· 

Meb'ustur. Tabii olarak mek olur. Bu vaziyeti gör
meb'uıluk tahsisatı alır. dükten sonra biz bu zatın 
Fakat TUrk Ocaklarinın bir demokr t olabilece• 
umumi reiıi sıfatile para llne inanmıyoruz. 
çekmekten de hali kalmaz. ey kari, 

lst.r l1tt1n, lder lnanmtd 

Sen, 

Barbn, 30 (Husuıt) - Bar
ba ve EreiU intihababnı Halk 
hrkua ekseriyetle kazanmlfbr. ı 

Ahmd '-----------------------------------------

Ankara, 1 (H. M.) - Ma
arif vekaleti Maarif eminlik
lerine bir tamim göndermiş; 
maarife intikal ebneai IAzım 
gelen medrese ve tekke bina
larile, talim Ye tcdriSi alakadar 
eden kütüphane ve elyevm 
maarifçe istifade edilmiyen 
veya kısmen istifade edilen 
bina ve araalann kıymet ve 
miktarlanm sormuştur. 

Bunlardan banları tadllit 
yapılarak mektep ve kütilpha
ne haline getirilecektir. 

IBugünün Meselelerindenf 
(Baı tarah 1 inci sayfada] 

( 18 ) Liraya Malolan 
Çimentoyu Niçin (26) 

Liraya Alıyoruz ? 
Bakırköyündeki eaki fab

rika AlAiyeli Mahmut beyin 
hissedar olduğu bir şirkettir. 
Kartaldaki fabrika da latanbul 
elektrik şirketinin sermayedarı 
Belçikalı grupa aittir. • 

İstihbanmıza göre barut 
inhisannm grupu çimento 
f abrikalannı bir tröat haline 
getirmiye karar vermiı ve bu 
hususta Kartal fabrikasile de 
anlaşmıştır. Bu tr5ste Bakır-

metinize ya müsaade eder veya 
etmez. 

Biz hili hüniyetin her an 
teneffns edilen hava gibi 
elzem birıey olduğunu anlamıt 
değil gibiyiz ve hükumet ne 
kadar müsaade buyurursa o 
kadar nefes almıya mezunuz. 
İllaki hava supapları hükume-
tin elinde bulunacak. Kazara 
biraz genişçe bir nefea almak 
istediniz mi, demirden bir el, 
derhal aizuıwn, burnunumıı 
llstilne kapanacak: 

- Nefesini tut, efendi, bun
dan fazlasına milsaade ede
meyiz, diyecek. 

Hukuku beşer beyanname• 
sindenberi hilrriyetin tarifi de• 
ğişmemiştir : " Başkasına 
zarar vermiyen her hareketi 
yapmak." Bu hududu kanun 
tayin eder, hilkümet degil; ve 
bu, zarar verenle zarar gören 
arasındaki meseleden bqka 
birşey değildir. Ancak mah-
kemelere ait bir mevzudur, 
hükümetlerin de burada bir 
fertten fazla vaziyetleri yoktur. 

T eşkiliib Esasiye kanunu 
demiyor ki : hnkfunetler, hat. 
kın hlirriyetlerini istedikleri 
kadar tahdit edebilirler, as• 
gan namütenahiye kadar ... 

Ah, şu Teşkilib Esasiye 
kanunu! 

1· köyündeki eski fabrika he
ntiz dahil olmamışsa da 
fiyat husuaunda tröstün takip 
ettiği yolu takip etmek mec- HapisanedeAçlık 
buriyetindedir. 

Avnıpadan memleketimize 
gelen Rus ve Alman mallan
nın tonu 26 liraya verildiği 

Mahkumlara Yemek 
Niçin Verilmiyor? 

halde memleketimizde yapılan Hapisanede mahküınların •ç 
çimentonun tonu 28 liraya sa- kaldıkları ve bazılarının aç• 
blmaktadır. Ecnebi mallan, Jıktan intihar teşebbllıiiııde 
nakliyeden başka ton başına bulunduktan yuıldı. Dtbı 
750 kuruş gümrük resmine müddei umumi Kenan Beye 
tabidir. Yerli mallan ise (18) müracaat f ettik. Bu husu.ta 
liraya mal olur. şunları söyledi: 

Demek ki arada on lira "- Açlık yoktur. Maamafih 
kadar fark vardır. tahkikat yapbnyonız. Her 

Şu halde yerli fabrikaların mahküma günde 930 gram 
bu hareketi bir ihtikirdan ekmek verilmektedir. Bir sene 
başka birşey değildir. evvel yemek te veriliyordu. 

Burada dikkate şayan iki Bu sene yemek vermiyoruz. 
nokta vardır: Birincisi, hükii- Yemek istiyorlar halbuki bu 
metin müteahhitlere, pahalı bir bütçe işidir.,, 
dahi olsa, yerli çimento kul 
lanmalanru mecburi kılmasıdır. 
İkincisi, bu fabrika sermaye 
darlannın ecnebi olmasıdır. 

Biz yerli mallarını himaye 
gayesile hareket ederken bun 
dan ecnebilerin istifade etıne 
sine imkan vermek bir hata 
değil midir? V inşaatta ih 
tiklra yol açmıyor mu? 

muuım HATIRAT"' 
Rus Zabıtasının sabık Şark 

şubesi müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

H&kdmetin bu meaele üze- Bu mühim iftaat silalleainin 
rİIM ehemmiyetle nam dikka qrine yakında bqbyonu. 
tini celbederiz. 



'.4 SaYfa 

Müfrit Milliyetperverlerin 
reisi Nahas Paşa, iktidar mevki-

. inden çekildikten sonra Mısırda 
husule gelen siyasi buhran 
bugün daha ziyade artmışbr. 
Nahas paşanın yerine kabine
teşkil eden Sıtkı Paşa, Kıralın 
bir emri üzerine Mısır kanu
nu esasinin intihap maddele
rinde bazı tadilat yapmışbr. 

Milliyetperverler, Mısır is
tiklalini ciddi surette tehli
keye düşüren bu kararlarla 
ıiddetli bir mücadeleye giriş
miştir. Milliyetperverler Sıtkı 
paşanın yapbğı bu emrivakii 
asla kabul etmedikleri için, 
yakında ehemmiyetli bir siya
al kavgaya ıahit olmamız 
mümkündür. Fakat zaferin ne 
tarafa teveccllh edeceğini şim
diden kestirmek kabil de
tilclir. 

Almanyada Faşizm 
Temayülleri ... 

Alman Dahiliye nazırı M. 
Virt, Alman memurları ara
aında bazı faşizm temayülleri 
görlilmesi üzerine şu beyanat
ta bulunmuştur : 

"Alman memurları arasında 
bazı Faşist mutaasıplan var. 
Kanunu esasiyi muhafaza için 
bunlar vaktile yemin etmiş
lerdi. Bu yemine ihanet et
memeleri için kendi kendile
rine karşı, daha cesur, da
ha namuskir ve daha hür
metkAr olmalarını tavsiye ede-
rim. 

"Hükumetin mevkii sağlam
dır. Bugünkfi idareyi muhafa
za ıçm kanunun kendisine 
bahşettiği her vasıtayı düş
manlarına karşı kullanmakta 
bir an tereddüt etnıiyecektir.,, 

Fransa'da Milliyetper-
verlerin Asabiyeti ... 

Almanya hadiseleri Fransız 
siyaset aleminde teıir yapmak· 
tan hAli değil. Fransız milli
yetperverlerinin Hariciye na
zırı M. Briyana karşı kini aon 
haddine gelmiştir. Hatta, M. 
Briyanın, harpten evvel kat
ledilen Joresin akıbetine uğn
yacağını söyliyenler de var. 

Fakat, sulh şampiyonu ol
makJa tanınan M. Briyan aon 
zamanlarda demişti ki: " Ben 
iktidar mevkiinde kaldıkça 
harp olmıyacaktır.,, 

Fransa'da, M. Briyanın ikti
dar mevkiinden ayrılmasını 
Avrupa devletlerinin ve bütün 
Avrupa medeniyetinin tehli
keye uğraması şeklinde tefıir 
edenler de var. 

Kaşar Ve Beyaz 
Peynirler 

Edirnenin beyaz peynirleri
nin tenekesi 7~750 kuruştur. 
Geçen haftalara nazaran tene
kede 25 kuruş bir fiat düşük
lüğü vardır. Trakya kaşarları
nın kilosu, toptan, 107 - 11 O ; 
Bulgar kaşarlarının kilosu, 
toptan, 165 kuruştur. Kaşar 
fiatları yükselmiye mütema
yildir. 

Eğer Siz Meşgul 
Olamazsanız Bize 
Bildiriniz •• 

Yeni hıfzıssıhha kanunu 
mucibince hükumetin altı ve 
daha ziyade çocuk yetiştiren 
analara paralı mükafat ver
mıye karar verdiğini yazdık. 
Bu kanun, aile babalarım bu 
mükafatı veya onun verine ih
das olunacak bir madalyayı 
alıp almamakta muhtar bırak
maktadır. 

Ekserisi ış ve güç sahibi 
olan kimselerin uzun boylu 
daire kapılarında uğrqamıya

cakları muhakkaktır. " Son 
Posta ,, karilerine bir kolay
lık olmak üzere, bu gibi 
ailelerin vaziyetlerini tesbit 
edecek ve sonra hükrımet 
nezdinde haklarını tahakkuk 
ettirmiye çalışacaktır. Eğer 

kanunun size verdiği hakkı 
isterseniz, resimlerinizi, adres 
ve isimlerinizle birlikte bize 
gönderiniz. 

Bir Yaramazlık 

Denize Ahlan Çocuk 
Güçlükle Kurtarıldı 

Beşiktaşta nakkaş Aptullah 
efendinin oğlu, komşusu inşaat 
müteahhidi Mehmet efendinin 
çocuğu Bahriyi kandırmış, Ya
vuza bakmak için Hayrettin 
iskelesine getirmiştir. Bahri 
Yavuza b~arken haylaz çocuk 
onu itmiş ve denize düşürmüş· 
tftr. Bahri iki defa babp çık
bktan sonra bir mavnacı tara 
fın<Jan kurtarılmışbr. 

Konservatuvarda 
Şehadetname 

T eşrinisaninin 7 inci günü 
konservatuvarda orta devreyi 
ikmal eden talebeye ıehadet
nama verilecektir. 

Mecburi Sigorta 
Maliye Vekileti, borçlanma 

kanununa tevfikan muhacirlere 
taksitle verilen emlakin, alanlar 
tarafından ıigorta edilmesini 
mecburiyet albna almışbr. 

Vejetalin Fiatlan 
Düşüyor 

T&rkiyedeki vejetalin fab
rikalan arasında rekabet var
dır. Bu yüzden fiatlar düşmek
tedir. Bu yağın kilosu toptan 
72 kuruşa sablırken bugünlerde 
bu fiat 64-68 kuruş arasında 
oynamaktadır. 

Yeni Zeytin yağlan 
Gelmiye Başladı ... 
Şehrimize Edremitten yeni 

zeytinyağları gelmiye başla

mıştır. Bu yağlar sabun ima· 
latmda kullanılmaktadır. Eski 
zeytinyağlarının birinci nevi 
de toptan, (66), ikinci nevi (63) 
kuruştur. 

.. 

Musakkafat Vergisi İçin İki Tüccar Cezalandırıldı 
Fatih kazasının hudutları, Tüccar Miço Kiryakidis Ef. 

kazada yapılacak musakkafat ile komisyoncu Marko Zahar
tahririne esas olmak üzere, yadis Ef. ticaret odası karar
d.efterdaı-hkça tayin ve harita larına riayet etmediklerinden 
üzerinde tesbit olunmaktadır. cezalandırılmışlardır. 

. i SON l?USTA 

• • 
Bu işle Uğraşma- . 
yı Üzerimize Boks VeAtletı 
A 1 a b i l i r i z • . . Maçları ..• 

Birleşmelerden Niçin Zarar Olur? 

Karşıyaka Belediye Re
simleri DerhalArttırıldı 

lzmir, 31 ( Hususi ) - Şim
diye kadar belediyesi müsta
kil çalışan Karşıyaka pek ili 
işini görüyordu. Bu kısım h
mir belediyesine raptedilir 
edilmez belediye resminin ar
brılmasına teşebbils olunmuş

tur. İzmir efkarı bu teşebbüsü 
hüsnü telakki etmemiştir. Bu
na ait vesika şudur : 

Dahiliye Vekaletine .•• 
20 - 9 - 930 tarihli ve 724 -

1 l 5 - 1280 mahalli işler umum 
müdürlüğü şube bir No. h 
tahrirata cevapbr. 

lzmir belediye meclisi tara
fından Karşıyaka akarabna 
ait tanzifat ve tenvirat vergi
sinin aslına iki misli zam ya
pılmışbr. Belediye vergi ve re
simleri kanununun albncı mad
desi asıl vergiye iki misle ka
dar zamma belediyeleri sala
hiyettar kıldığı kanaatindedir. 
Buna dair belediyenin verdiği 
cevap ve izahnamenin bir su
reti leffen takdim kılınmışbr. 
Muktezasının tayin ve emir 
buyurulmasını arz ve rica ede-
rim. 

lzmir Valisi 

M. Meclisinin Küşadı Arfesinde 
(Bat tarafı 1 inci aayfada) 1 nakaşalar bu mevzu etrafında 

çıkacaktır. 
Gene Halk fırkasının kana- Her iki fırkayı da işgal 

Bugün resmini dercettiğimiz 
yukardaki aile: Yaylaçayır'b 
Mustafa ağa ve refikası Emine 
hanımla çocuklarından mürek
keptiri ve on çocuk sahibi
dirler. 

Aşağıda sağdaki resim: Dört· 
yolda Yılanda Mehmet kızı ve 

Veysi oğullarından Hüseyin oğlu 
Ahmet ailesi Emine hanımla ço
cuklarım göstermektedir. Bun
lar aıra ile kızı Ayşe, oğullan 
Htıaeyin, Mecit, Mehmet, lbra-
lllm ve Aptullahı göstermek
tedir. 

Soldaki resme geline: Edir
nede KUrthoca mahallesinde 
12 No.da oturan Ahmet Cemil 
Ef. ve aileıini gösterir. Bu 
aile biri kız, altısı erkek ol-
mak üzere hepsi berhayat 
yedi evlada sahiptir. 

Harap Evler 
Be le diye B un 1 arı n 
Yıkılmasına Taraftardır 

Galatada Mumhane sokağın
daki evin yıkılması ve birkaç 
vatandaşın ölmesi belediyenin 
gözünü açmışbr. Şehrin muh
telif yerlerinde yıkılmıya müs
tait evler tesbit edilmektedir. 

T opane, Beşiktaş, Eyip, 
Edirnekapı, Samatya ve Üs
küdarda bu kabil evler 
yıkılacakbr. Belediye ile bu 
ev ve dükkan aahipleri ara· 
smda bu yüzden ihtilaf çıkmış
br. V ~iyet tetkik edilmektedir. 

Düyunu Umumiyedeki 
Komiserlik Dairesi 
Düyunu umumiyede tahliye 

edilen komiserlik dairesi def
terdarlık tarafından tesellüm 
edilmiş ve muhafaza albna 
ahnmışbr. 

Belediye lkbsat 
Mümeyyizliği 

lstanbul belediyesi iktısat 
müdüriyeti milmeyyizliğine be
lediye memurin mümeyyızı 

Hikmet Bey tayin edilmiştir. 

atine göre hilkümet bu anar- eden ikinci mesele ise bütçede olmuştur. 
ıiye karşı koymak mecburiye- yapılacak olan tasarruflardır. Halbuki yeni fırka bütçede 
tindedir. Hükumet ve Halk Hükumet, medise yirmi mil- yirmi milyon lira daha tasar
fırkası bu vesile ile fırsatçularm yon lira tasarruf edilmiş bir büt- ruf etmek mümkün olduğunu 
ortaya çıkihalarmdan ve yeni çe ile gelecektir. Bu tasarrufun iddia edecek ve bu iddiasm1 
fırkayı fena gayelere vasıta mühim bir kısmı fU suretle rakamla ispata çalışacaktır. 
yapmalarından korktuğunu ib- yapılmıştır: Halk Fırkasının Vaziyeti 
aas etmektedir. Eski bütçede tahmini mas- Halk fırkası son intihabab 

Buna mukabil Serbes fırka raflara karşı tahsisat konulur, kazanmış olmasına rağmen 
anarşinin ancak tenkide alış- fakat bu tahsisatın büyük kıs· daha çok kuvvetlenmiye ihti
mamış olanların kafalarında mı ekseriya sarfedilmezdi. Me- yaç hissetmektedir. Bunu 
mevcut olduğunu, fena ve seli Sıhhiye vekaleti geçen yapmak ıçın fırkanın son 
tehlikeli unsurların Serbes sene tahsisatından bir milyon 1 içtimamda kararlaşbrdığı ısla
fırkada olduğu kadar Halk lirasını tasarruf etmiştir. Ayni hatı tethike tevesstil edecektir. 
fırkasında da bulunabileceğini suretle demiryolları için de Saffet B. in yerine umumi 
söylemektedir. mesela on milyon lira tahsisat katipliğe Recep Beyin gelece-

Serbes fırka taraftarlarımn vazedilir, bu paranm yedi ği hakkında evvelce çıkmış olan 
fikirlerine göre hükumet inti- milyonu kullanıhr, üst tarafı şayia tahakkuk etmemiştir. Bu 
habatta yapılan yolsuzlukları bonolara raptedilince, gelecek mevkie, fırkaya eski kuvvetini 
örtmek için anarşi kelimesin- seneye kalırdı. iade edebilecek kudrette mem
den istifadeye çalışmaktadır. Anlaşılıyor ki hükumetin lekette sevilmiş ve şahsiyeti 

Görülilyor ki Millet Meclisin" yapbğı en büyük tasarruf b~ daha çok kuvvetli bir zat 
de en büyük, en kuvvetli mü- tahmini masraflar üzerinde getirilecektir. 

Önümüzdeki hafta pe 
be günü saat 19 da G 
saray kulübünde boks 111 

yapılacaktır. Dünkü nüsh 
da ,kısaca kaydettiğiuıiı 
müsabakalara bugün t 
avdet ediyoruz: 

Perşembe günü müsa 
lar Fransız boksörü ( f 
Martin ) menfaatine 
edilmiştir. Heveskarlara 
kolayhk olmak üzere de 
lerin çok ucuz olmasına 
kat olunmuştur. O gün 
şecek boksörler arasınd 
ranga ile Y orgos ta vard 

Kış mevsimine girerke 
tanbul idmancılarının ikiy 
rılmasile ehemmiyetini 
derceye kadar kaybetmiş 
futbol maçlarını boks 
rile telafi edebilmek 
sarfı mesai edi!mektedir. 

Atletizm Müsabak 
İstanbul mmtakası atl 

heyetinden: 7 teşrinisani 
günü F enerbahçe stadyo 
da İstanbul atletizm b · · 
müsabakaları yapılacaktı 

Mmtakamıza dahil F 
bahçe, Beşiktaş, An 
Beykoz, .Topkapı, Eyip,. 
şantaşı kulüplerinden ı 

edecek oyuncuların paza 
şamına kadar Rıhbm h 
8 numaraya isimlerini 
meleri rica olunur. 

Arap Harfli Res 
Defterler 

İstanbul Defterdarbğlf 
leket haricine ıevke 
şarlile, bazı devair amb 
daki Arap harfli matbu 
müzayede ile saboışbt. 

Kula Mevkııf 
Serbes 

Kula, 27 ( Gecikoıiş · 
Belediye intihabı esn 
tevkif edilen vatandaşl 
gün tahliye edilmişlerdir 
kımız tahliye münas 
memnuniyet içindedir. 

Kula İntilıa 
Belediye intihabının 

retle Halk fırkF.sı lehin 
celendiğini geçen mektu 
yazmıştım. 

Sandığın raçıldıfı 0 

gibi bir müddet olduğıı 
reylerin ne gibi rak 
iatinat ettiği, asli v~ 
azaların kimler oldu 
olunmamıştır. 

Halka ait bir uıüe59 

intihap neticesini halka r 
bildirmemek şaşılacak f 

Ecnebi Ana Mekt 
Ecnebi ana mektepl~ 

küçük Türk çocukları 
risat müfettişleri tar: 
tesbit edilmekte ve 
terkin ettirilmektedir. 
yandcı bir iki meb 'usun 

ğu da çıkarılmıştır. 
idaresi ecnebi nıekteP 
bir dersanede 30 daD 
talebe bulunmasına OJ 

etmemektedir. 
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Meşhur Fransız San'a~kirı Gabriel Kadın Ve Kalp İşleri 
Dorzya Bir Ay Sonra lstanbuldadır A·ı T k·r d EzelAı 0 · 

ı e eş ı ın e ert ... 

lloynıyacağıPiye~-' B .. ı· . K I 1

ler Arasında Beş ugun çın iZ a 
ı.tıtu MODAFAA vEKtLl MusTAFA Garp Sahnesı·nı·n l Gabriyel Dorzya 

ABDÜLHALiK BEYEFENDiYE - 1.------·------., 

1.fuhterem Efendim 1 

Tekaüde aevklm hakkıudaki muamc
leın üks Y ek makamınızca malOmdur. 

Senedi meşrutnm kolordunun 21-9-SO 
tırlh ve 14026 numara.aile gönderildiği 
lııld.. • -. tlmdlye kadar tekaüt maaşım 
tıhıtı olunmadı. Vaziyetimi yüksek 

llıakaınınua takdim ettiğim S-16-930 

tarihli taahhütlü mektubumla da ar:ıı:et
llılttiııı. Keza şimdiye kadar miiabet bir 
ııetıce _ 

çıkmadığından bu suretle mura• 
tıatı mecbur kaldım. • 

il Orduda geçen 15 aenellk bir emeğe 
•ttı buııUn maalesef teıe'ül derece

•lnd b' e ır sefaletin :ıı:ebunuyum. Maaailc 
•çlıt ~ a mahkQm kalmak lhere bulunan 

6 
denize, müktesebi bulunduğum teka

t t haldum her neden lbaretae, ıüra\İ 
ahatabıi Ye terfihlml vicdanı devletle-

tlnd 
en hUrmet ve Hdakatle dilerim 

'*endtıa. 
' KadıldSy: Acıbadem, Oamanlye 

maballealnde mukim mütekait 
birinci mülhlm 335-23 

M. Sellimi 

'1iistahdemin Ve Ücretli 
Eşhasın Vergisi 

d Geçen •eneye kadar l'erek müıtah-
'Qılıı )~ ve l'Crek Gcretle çalıf an qhaa 

(9~ de beş ka:ıı:anç verglıl veriyordu. 

Ol ) ••neal ka:ıı:ancı yüzde yediye lbllğ 
f ltııdu lae de netice ücretli kısımdan 
1.tlq ı '1Q o aıı ylhde iklal iade olundu. 

,. 
1tabdemln kıımı yü:ıı:de yediden veri

or, O 
1)1 cretlllere yapılan iade keyfiyetl 

~ ltıun müatahdlmlııln günahı nedir? 
Ylllnadım. 

Hikmet 

Defterdarlığın Nazan 
Dikkatine 

Se ~ llenfn dokuz ayını marango-ı fab-
~ .. ibda çalıımakla geçiriyorum. Birin

'- t'trbıde fabrikada muamele vergisi 
" .. il k ere montaj edilmek Gzerc baıka 
it ltllyorum. 

8 u it eına1ında vergi memurlan altı 
'tlııc 1 t L eyyar kauınç vergiai latiyorlar ve 
l.urllt lat •ya verdlA'imlz kazancı tanımıyor-

llıİı Ne yapalım? Yoku biltün kaı.an-
nıı kazanca mı vereyim? 

Oaküdar Paıallman 
Mehmet 

Ya Bu Enkaz Ne 
Olacak?. 

~-.y 1 
' t ce Hallç tlrketl Balat lakeleal 
\ 111 de ruino yaptırmıştı. Civannda 
1_ unaıı 
"'tltar mavnaların tezgihlarından 
ile.\' eden zift dumanlan muhitin 

teı::.:: lhlll ettiğinden hiç kimıenin 
lltf finı anlayan 9lrket nihayet 

"cııı lllctıı. un hedmlne karar verdi. İHbd 

tlrı~alnız rulnoyu yıkmaaını dUtllnııe 
"tt 

'' ~ '1ıltazı da derhal kaldırmaaını 
ıa1 • 11retle balkın mllrur n uburu-

1)1 ~1.ııl olmamaaını diif lwıe daha 
o lllıaz llll? 

Balatta Levi 

'l'ef.,.·k 
.... ~ numarası: 12 

Tanesi Bilhassa Erkeğin Farkı Ne ? 
Görülmiye Değer Evlenme Meselesinde •. \! Kadın Pardesüsü J Beraberindedir1 

Takdir Ettiği lki ı 
Erkek Artist T e 

Darülbedayide duydukları 
zevki, biraz da ecnebi tema-

Dorzyanın riyasetindedir. Mad- ____________ _._ 
Bizde anne ve babaların en 

mazel Dorzyaya Magnier ve 
şası ile tamamlamak istiyenler 
her sene kış mevsiminin hu
lülünü sabırsızlıkla bekJerler. 
Fak at tiyatroyu sevenlere ha-
ber verelim: 

Bu sene şehrimizde fazla 
miktarda ecnebi ttupu 
görmek belki mümkün ol
mıyacakbr; filhakika bu daki
kada ancak bir kumpanyanın 

gelmesi tekarrür etmiştir. Bu 
kumpanya, Fransız tiyatrola
rının çok tanınmış aan'atkar
larından Matmazel Gabriyel 

.J 
1 

\ 
~· 

büyük arzusu, kızlarını veya 
Roland gibi iki tanınmış 
erkek san'atkar da refakat oğullarını istediği gibi yeliştir-
etmektedir. mek ve sonra gene onları is

lik temsil teşrinisaninin yir- tediği gibi ve istediği kimse 
mi birinci günü verilecektir. ile evlendirmeklir. Kızlarının 
Kumpanyanın repertuvarında: veya oğullarının kendi başla

" Le proce de Mary Dugan,, rına, kendi istediklerile evlen-
uısrael,, mesi bizim anne ve babalan-
"Comedienne,, mızın ekserisinin kabul edemi-
"Le beguin,, yeceği birşeydir. Erkek evli· 
'
1Maman Colibri,, da bir dereceye kadar 
"Le rosaire,, müsamaha edilebilir. Fakat kız 
"Les ailes brisees,, evlada asla. Hatta ana 
Piyesleri vardır. ve babanın bu hususta kendi

Bir çok Çocuk Mektepsiz Dolaşıyor Konyada Ekmek 
lerine hak verdiren bir de 
darbı meselleri vardır : " Bir 
kızı kendi başına bırakırsan 
ya davulcuya vanr veya zur
nacıya.,, 

Niçin Pahalı? 
Maarif Bunların Sesini Konya - Burada huğda-
• yın olrkası 3 kuruşa satılıyor. 

Işı.tecek Halde Midir? Fiatlar~a so~ senelerde m~sli 

ldarehanemize on beş yaş
larında Recep isminde bir 
mektepli çocuk geldi. Üstü 
başı perişandı. Kastamonulu 
imis, babası lstiklil harbinde 
şehit olmuş. Anası, akrabası 
da olmadığı için sokaklarda 
kalmış. Fakat sokakların ço
cuğu olmak istememiş. Mek
tep aramış. İsmet paşaya ka
dar çıkmış. Dariişşafakaya 
kabul edilmesi vadolunmş, fa
kat olmamış. 

Şimdi bu çocuk okumak 
istiyor, fakat mektep bula
mıyor. Çünkü mekteplerde 
meccani leyli talebe için yer 
yoktur. 

Ağlıyarak bize derdini an
latb: 

- Babam bu memleket 
için öldü. Ben de onun oğ
luyum ve bu memleketin ev
ladıyım. Başkalarının çocuklan 
mektepte okurken ben niçin 
sokaklarda kalayım? diyordu. 

Biz bu çocuğa verecek ce
vap bulamadık. Fakat mem
lekette hu çocuğa benzer 
daha binlerce çocuk bulundu
ğunu düşündük ve müteessir 

PEYAMi SAFA 

• kaydedılmemış bu tenezzule 

f I Küçük Recep ] 

olduk. Maarif vekaleti bu ço

cukların seslerini işitebilecek 

halde midir ? 

Yeni Şurayi Devlet 
Aza Mülazimleri 

Hukuk fakültesinin bu sene 

mezunlarından Sebati ve Ne
cati Beyler Şurayi devlet aza 
mülizimliklerine tayin edil
mişlerdir. 

rağmen ekmeği 11 kuruşa yiyo-
ruz. Anadolunun buğday ambarı 

olan Konyada buğdayın bu 
kadar ucuz olmasına rağmen 

ekmek fiatlarının kıyas kabul 
etmiyen bu pahalılığının sebe
bi nedir? 

Öyle zannediyorum ki Kon
yada bu sualinize muhatap 

olan her vatandaş verilecek 
cevabı gayet iyi bildiği halde 
mühim bir sırdan bahsediliyor
muş gibi ıusacakbr. 

Bu hale gillelim mi, ağlıya

m mı? ... 

Cemal Talıir 

Rus Zabıtasının sabık Şark 
şubesi müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakında başlıyoruz. 

Bugünkü vaziyet eskisinden 
çok farklıdır. Eskiden kız 
veyahut erkek kendi pek yakın 
akraba kızlarından veya oğul
larından başka kimseyi tanı

madığı ıçm annesının veya 
babasının kendisine bulduğu 
kız veya erkeği memnuniyetle 
can arkadaşı olarak kabul 
edebilirdi. Halbuki bugün kız~ 
veya erkek, muhtelif kimseleri 
tanır. Ve bu tanışma nihayet 
bir gün sevgiye müncer olur. 
İşte o zaman ebeveynin vesa
yeti tanınmaz ve yahut pek 
ağır gelir. 

Erkek kendi hayabnı kazan
dığı için ekseriya bu vesayet 
zincınnı kırar ve istediğile 
evlenir. Halbuki yaşaması ba
basının ekmeğine bağlı olan 
kız için vaziyet böyle değildir. 
Bir felaket karşısında tekrar 
babasının evine ve belki de 
çocukla dönmek endişesi kın 
çok korkutuyor ve bu zinciri 
kırmak için iyice düşündürür. 
Bu esaretten kurtulmak için 
kızın da kendisini habrlamuı 
ve her felakete göğüs gerecek 
mukavemet edeck bir hale 
gelmesi lizımdır. Tufeyli bir 
kıza babası kendi malı gibi 
bakbğı için onu ancak kendi 
istediği tüccara aatar. 

Hanımtegze 

Sonbahar mevsimi için za
rif bir pardesü. Bel hatbna 
bilhassa dikkat edilmelidir. 

Tayyare ile Tevkif 
Amerikada (Detroit) şehrin

de M. Jerry Dakley'in katili 
olan bir haydudun tevkifinde 
bir tayyarenin büyük bir rol 
oynadığı ihtimal tarihte birinci 
defa vuku buluyor. 

Bu haydut cinayetini ika 
ettikten sonra, N evyorka ilti
ca etmiş ve oradan İtalyaya 
firar etmek üzere bir vapur 
beklemekte idi. 

(Detroit) gizli polis memur
lanndan M. LT. Hoffman, üç 
motörlü bir F ord tayyaresinin 
fenerleri sayesinde 5 saat bjr 
çeyrek zaman zarfında Nevyor
ka vasıl olmuştur. 

Bu seyahat trenle yapılmıı 
olsaydı 14 saat sürecekti. Mu
maileyhin muvasalatından bir
kaç saat sonra katil bir ban· 
kada yakalanmıştır. 

Tayyarenin yardımı olma
aaydı haydut her halde polisin 
pençesinden kurtulmuş ola
cakb. 
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hakkak gitmeli. Fakat izin 
meseli, para meselesi, tüvalet 
meselesi, Şinasi meselesi... 
Onu en çok para meselesi 
düşündürüyordu. Babasına 

tekrar nasıl müracaat edebi
lir? Daha bir ay evvel, yeni 
mantosunu, yeni iskarpinlerini 
yaptırmak için babasını ne bü
yük fedakarlıklara sevketti : 

' 

Son hadisenin fena tesirini 
silmek, babasının itimadını ye
niden kazanmak, onun zaafla-

1 bir iki saatini zahmetle geçir
di ve hava kararınca evine 
döndü. 

çin kimsenin yüzüne bakmaz, 
halbuki zafıru bu halil'! daha 
çok ifşa eder, belki bunu bil
meı, belki de çok iyi bildiği 

için büsbütün kederlenir, 
hızla merdivenleri çıkar ve 
odasına çekilir, o akşam ye
mek yemezdi. 

I' ATİB .. ilARBİYE 
\tl~rkasından, hararetle ilave 

l>aı: Gelecek perşembe Pera-
sa ı· · · 1 1 tUttı h. ge ırsınız o maz mı 

t~litıi ır balo var. Muhakkak 
t~l\ .. 1

' Çok eğleniriz. Ben 
" a· . 

t...,~ 'k ltı Nerimanla beraber 
h adar -t- - -r ah . go ururum. 

t.1atit ~~Ye. cevap vermedi. 
ı~erıınana •·· d··. ...._ Üf C&OD U. 

'1ıtı? nıaz nıı Neriman Ha-

d Nerinı 
l. 8 

1 
an da cevap vcreme-

,ı_ ct ol G 
~tnıak ene bitbasıw al-
~'1ct · Şinasi meselesi. T u\ ... N 
lldif erimar..ın yüzünde 

e Çok barizdi. Kendini 

' 

toplıyarak zorla gülümsediği 
halde vakit gecikmişti. itiraf 
etmiye mecbur oldu: 

- Vallahi, Macit Bey, bili
yorsunuz ki... bizım için bir 
gec.a evden ayrılmak ne kadar 
güç! 

- Siz isterseniz her şeye 
muvaffak olursunuz. 

- Çalışırz. Gelecek perşem
be mi dediniz? 

Evet, o vakta kadar 
gene görüşürüz, ya .. 

Balo! Neriman löbondan 
çıkıp Fatihe gelinceye kadar 
hep bunu cllişündli. Balo! Mu-

Fatihteki ev rehine konmuştu 
ve bu ağır faizli borcu ödemek 
için, babası, her ay, tekaüt 
maaşının bir kısmını ayırmıya 
mecburdu. Hele son hadiseden 
ıonra, bir balo tuvaleti için 
babasına yeni bir fedakarlık 
teklif etmiye hiç cesareti yok· 
tu. Fakat Neriman, sımsıkı, 
açılmamak üzere kapanmış im
kan kapılarının hepsini kurca
lıyordu. Bu baloya muhakkak 
gitmesi lazım. Saydı: Dokuz 
gün var. 

rını yeniden uyandırmak için 
bu müddet ona kafi göründü. 

Bu baloya gitmeyi o kadar 
çok istiyordu ki muvaffak ola
cağını ümit etmiye başladı. 

Hayalında bu kadar çok iste
diği şeylerin hemen hepsi ol
muştu. 

Bu düşünceler onu yolda 
susturdu. Fahriyenin baloya 
gelmesini istemediği için ona 
bu bahsi hiç açmadı. 

Fakat Fahriye ona ne dü
şündüğünü sordu. Neriman: 

- Hiç... dedi, bugün Şi

nasının hali gözümün önüne 
geliyor ... Fena oldu, çok fena 
oldu. 

Şinasi, o akşam da, Neri
mandan ayrılınca, günün son 

Kapıyi açan kızkardeıinin 
Ye merdiven başında duran 
annesinin yüzlerine bakmadan 
hızla yukarı çıkb ve odasına 
girdi. 

Arkasından kız kardeşi de 
gelmiş ve ona limba getirmi.
ti. Biraz durdu ve Şinasile ko
nuşmak istedi: 

Nerimanı iki gündür 
görmüyorum, uğramıyor. 

Dedi, fakat Şinasiden ce
Y.ıp alamadı, biraz daha dur-
du ve odadan çıktı. Onunla 
konuşulamıyacak günler oldu
ğunu annesi de, kızkardeşi 
de bilirdi: Fena geçmiş günle~. 
Şinasi o vakit yorgun, birik 
bir halde eve girer, kaçar gi
bi hızlı yürür, derin ve çok 
mahrem kederini gizlemek i -

Bir kenarda durdu ve lam· 
banın aydınlatbğı odasına 

bakb: Darına dnğnık. Her 
şey bıraktığı gibi; ve şiddet

li ihtarları üzerine hiçbir 
teYe el dok;ınmamış: Bir ka
nape üstün yığılı notalar. Bir 
koltuğun üstünde kemençesi. 
Torba yere düşmüş. Y cr'1elci 
balının bir ucu kıvrılmış. Ma
sa':lın üstünde bardak, diş fır

ça ., tarak, kitap, bir tabak. 
Masanın k~nnndan sarkmıf 
bir nota yaprağı ..• 

( Ar kaaı var) 
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BABBM BIBLfZLIRINDE 
ONU BULSAM ARTIK DÔVMIYECEKTIM, HATTA SiTEM BiLE 
ETMIYECEKTIM. ONUN HER GÜNAHINI AFFETMiŞTiM ... 

Sadrazam, yavaşça kürkO· 11 h ~ d A d 
nün yakasına tükilrdft ve mı· Elimde Şamdan, Saba a a ar ra ım. 
nldandı; L----__;;;,---------------;--..ı 

-Eliyazübilliih, eliyazUbillalı 
ıeytao kulağına kurşun, dost 
evinden uzakl 

Mahmut Efendi, bu istiazeyi 
işitmedi, gözlerinden yq d6-
küle döküle anlatb: 

- Ben ihtiyardım, onlar 
gençti. Lakin öyle bir tehev
vüre kapılmışbm ki önfimde 
Karadağ olsa savletime daya
namazdı. Netekim oğlum da 
ilk hamlemi müteakip yere 
yuvarlandı ve bağırdı. 

- Kaç!... 
Evet; devletli vezir; çapkın 

oğlan yere yuvarlanırken bu 
emri verdi. Yalvaracak ben
den af diliyecek, ağlayıp sız· 
lıyacak yerde sevgilisini dil· 
şündü, ona halas yolu göı· 
terdi. Ben, ikinci yumruğu 

Gülfidanın gül yüzüne savur· 
mak isterken onun uzun bir 
şule, beyaz bir gölge gibi sa
vuştuğunu gördiim. 

"Bire facirel Elimden ne 
semte kaçarsın,, feryadile ar
dına diişmek istedim. Oğlum, 
bir zıncır gibi ayağıma 
yapışb: " Günah benimdir, 
baba, onu bırak, beni yald,. 
diye inledi. 

Gnlfidanın, olsa olsa, hiz-
metçilerin odasına gideceğini 
umuyordum. Onun için acele 
edip ardına diişmedim. SovKilf • 
mi öpen, koklayan ve hiı 11• 

kılmadan yataia sokmak iati· 
yen hain oğlumun u.tilne abl· 
dım. Tekme vurdum, yumruk 
vurdum, hıncımı alamayınca 

kaba yerlerini ısırdım, saçla
nnı yoldum, yanaklannı br-
maladım. O; ötesi beriıl ka
namış olmakla beraber, hiç 
sesini çıkarmıyordu. Nihayet 
yoruldum, bir köşeye çömel-
dim, kurbanını sorguya çeken 
bir kasap gibi yaralı oğlum
dan hesap aradım: 

- Mel'un! cariyemi bqtan 
çıkanyordun ha? 

- ....... . 
- Babalık hakkım haram 

olsun, inşallah sDrilm sürilm 
ıUriln 1 

Bu inkisar üzerine oğlum, 
yatbğı yerden batını kaldırdı ı 

- Vur- dedi - fakat dinle 1 
Bağırdım: 

- Ne dinliycceğim mol'un, 
ne söyliyeceksin kifir ? Marf· 
fetin işte meydanda 1 

- Sen genç olmadın mı 
baba? 

- Genç oldum amma ba
bamın balayığına ·et uzatma· 
dım 1 

- Halayık senin nikihlın 
değil, odalığın değil. El uzat· 
mışsam ne liıımgelir ? 

itiraf ederim ki sıkıldım, 
"onu seviyorum 1,, diyemedim. 
Sadece küfrettim, beddua 
ıavurdum, tehditler yağdırdım. 
EvlAtlıktan tardedeceğimi, mi
rasımdan mahrum bııakacağı
mı haykırdım. Ve sC'nra oda
dan çıkbm, Giilfidaı..ı aramıya 
giriştim. Hasbinallah; mücrim 
kız, hiçbir yerde yoktu. Hiı· 
metçilcrin odasına firmemişti. 
Kilere, hamama, tavan aruıııa 
kümese, mahzene filAn da 
ıaklanmamıştı. Elimde şamdu 
sabaha kadar aradım. Ne ken
dini buldum, ne mni 1 

Hekimoilu mınldaadı: 

- Kız kaçmıya, ıaklanmıya J Heldmoğlu, munia bir ıes-
alışkınllllJ. Bu noktaya balmu- le ihtar ettü 
mu koymalı! 

Mahmut Efendi bUyiik bir 
çevre ile göz yaşlannı sildik
ten, burnunu aDreklice temiz
ledikten ıonra ıamh, gamh 
devam ettlı 

- Evet devletli, Glllfidu 
yoktu. Sanki nur idi, aemaya 
uçmU§tu. Rnya idi. ıilinmittf. 
Ben, kara bir yeJs içinde eli 
b~ kahvvmiştim. Bulaam 
arbk dövecek değildim, söv ... 
cek değildim, hatta sitem bi
le edocek değildim. Birdenbire 
içime çöken hicran acııı onun 
her günahını, her kaba
hatini bana affettirmişti. 

Oğlumu da, onun aziz 
habruı hürmetine evden kov
mamııbm. Mirasımdan malı-
nım etmemiıtim. Sevgilimi gö
rllyor iibi oluyordum. Sıkıl
masam onunla diz dize oturup 
- sermayeleri kaybolan iki or
tak gibi - dertJeşecektim, GUl
fidandan bahsedecektim. Ca
nımın, cananımın en yakını 
oğlumdu. O yakınlık, oğlumu 
bana uzaklaşbracaktı. Fakat 
şimdi yakınlaşbnyordu. 

- Kısa ke1, ihtiyar 1 Dert 
d6kmeyi beri koy da Glilfida· 
m ıöyle. Ne olmuştu kız ? 

- Devletli vezir 1 Bilmiyor
dum, anyordum, ilkin bulamı
yordum. 

- Sonra bulmuşsun, paza-
ra çıkarıp satmıpın. Nice 
buldun? 

- Ben bulmadım, Molla 
Hqmet buldu? 

- Haşmet mi? 

- Evet, devletli, o buldu. 
Keşke bulmasaydı, keşke ben 
onu hil4 arasaydım ? 

- Molla Haşmet, sana iyi· 
lik etmiş, cariyeni bulmuş. 

Neden fakir adama düşnam 
edersin? 

- Ruhsat ver de kıssayı 
arzedeyim. Molla Haşmet, 
bana oyun etti. 

- Ya? .. 
- Evet, sultanım, oyun etti. 

iyilik eder görünüp ocağımı 
yıktı. 

- Öyleyse anlat! 

Hava gedikli küçük zabit makinist mektebinin 
kaydükabul şeraiti 

l - ikinci maddede yazılı şartlan haiz bulunanların istida 
ve vesaiki llzime ile 930 senesi ikinci teşrinin birinci günün
den itibaren Y eşilkk«Syde mektep mildUrlilğüne müracaat ey
lemeleri lhımdır. lstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri şe
raiti duhul• tevafuk eden taliplerin dahi işbu vesaiki mektep 
mtıdilrllliüne irsal ile alacaklan cevaba göre hareket eyleme· 
leri icap eder. 

2 - Şartlar1 şunlardır: A- Türk olmak. B- Taliplerin orta 
mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini ikmal etmiş ve asgari on 
yedi yaşmı bitirmiş ve azami yirmi yaşında olmalan lazımdır. 

( Orta mektep tahsilini ikmal edonlerle orta mektep tahsilinden yüksek tahsil 
ı5rcaler lmtlhanaız olarak kabul edlllrlu~) 

Sehit, malul, asker ve san'atkir evlitlarile ecnebi diline 
vakıf olanlar tercih edilirler. 

Mektep kadrosu orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dol· 
madığı takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenler· 
den usulü veçhile müsabaka ile almır. 

C - Tamussıhha bulunmak ( miltebassıslan tam olan hu
tahane heyeti sıhhiye raporu lhımdır. 

D - Ahllkı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
mahkum olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talebeler gedikli küçük zabit
ler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 

( Mektebi muvaff akiyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve 
mliessesabnda ( ON iKi ) sene müddetle Hava gedikli küçilk 
zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki aenedu. 
4 - Kaydii kabul muameleei lö birinci kanun 930 tarihi· 

ne kadar devam edecek ve bundan aonrald müracaatlar kabul 
olunmıyacaktır. 

5 - A.keri pilot olmak ve ulHri tayyareciliğiu dijer 
ihtiaaı itferinde kullanılabilmek içiD cn-ell haya gedikli kGıfDk 
zabit ma.kiniat mektebini muvaffiJdyeU. ikmaJ etmek f&rtbr. 

6 - Derslere ikinci kbma Wclayetmde bqlanır. 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 3 6 7 8 9 1011 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Soldan Sala, Yukardan AJalı: 
ı - iskambilde bey ( 1 ) 

erkek iami (5) sa (2) 
2 - Seda (3) bir bayan (3) 
3 - Seyrek değil ( 3 ) tö-

ren (3) 
4 - Bir nebat (7) 
~ - Asker (5) 
6 - Sonradan gelen ( 4 ) 

Irmak ( 5) 
7 - Gth:ellik illhı (5) 
8 - Bir YiliyetimI:ı (1) 
9 - G6ulh: (3) bir meyva 

(3) 
1 O - Çalgı (3) eıki zaman 

kurutma kağıdı (3) 
1 l - Çok değil (2) çürümüş 

(5) evet (2) 

İstifade ediniz 
1 -- illin 3 •atın gcçmlyecektir. 
2 -- Her satır 4 kelime h esap edi

lecektir. 
3 -- Her IUl.n S adet ilin kuponu 

mukabllindedlr. 
4 -- Her 3 ı ıtırda.-ı fazluına 2 

kupon llAve cdllmclldlr. 
5 -- Her kupon üzerindeki tarihten 

bir hafta mUddctlc muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilan kuponunu saklayı• 
nız. Bundan S adedini ilinmız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön· 
deriniz. ilanınızın ıra.ateye gir· 
mesi için bu kadan kafidir. 

= SON POSTA==
BEDAVA İLAN KUPONU 

2 -T cşrinisani - 1930 
, 

HANIMLAR TERZIHAHESI - Bahçe 
kapı Rasımpqa hanı 12 No. Telefon 
lıtanbul 4057. 

INEBOLU KANAAT MAÖAZASI 
Tenıf oğlu Yervant: Saatler, Anıulkan 
kaplama kllıtcklcr. Jıtaabul bilytılıı 
çar11da Mhfuacılar sokak. 

BiR MUHASiP - Heaap me· 
muru veya mubaaebeci muavini 
eazifesini görmek üzere lf iatiyor. 
Arzu edenıerin gazetemiz idare
hancaine müracaatları. 

DARÜLBEDA Yl TEMSİLLERi 

Hu ~şam ISTAftBUL BILEDIYESI 

sa•~:~: da ~~ ~ rı~w 
mahsus 

l 1111 TOPAZ 
-

11111111 
Yazan: Tere.eme edenlv: 

M. Papol l Galip, H. Ruhn 

4 perde 

Sinema Sütunu 

Sinema attıdyolannm en mqhur k8pek artistlerinden bitİ~ 
adı Buterdir. Bu hayvan artisti burada atlama talimleri yap J 
ken görüyoruz. Bu köpek " K6peklv ,, isminde bfr kodl 
çevirmektedir. 

3 teşrinisani pazartesi akşamı 

MELEK SiNEMASI 

' 

GEZA VON BOL V ARY tarahndan 
ROBERT STOLZ' ua mu.wlkhl 

BiR TANGO 
vUCNda ıetırllmit •• 
tatbik edllmlt 

LÜTFEN 
Şlyaru hayret Viyana opuetinl takc!Im edecektir. 

( fKI KALP BİRLEŞiNCE) filminin mümc11illeriı FEE MALTtr; 
ve WİLL Y FORST tarafından temsil edilmit aazlü, prkıh ~ 

danslı fevkalade zengin ve muhteşem bir filim 

GEORGES OHNET nin meşhur romanından muktebes 1 VA~ 
PETROVİÇ in SUZANNE HIANCHEITI ve GABRiEL GABRIO 1 

beraber temsil ettiği tamamen Fransızca sözlQ muazzam filmi olatl 

PARİS KI .RALI 
3 Teşrinisani pazart\!si akşamından itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDA 

BUGÜN VE YARIN 

Asri Sinemada 
Saat 16 112 malineılle suvaresinde 

UARYETE 
ASSO VE YANA tarafında 
Muvaffakiyetli çingene şarkı 

ve danslan. 
M • 

ALKAZAR SiNEMASINDA 
lstanbulda ilk defa olarak 

gösterilmekte olan 

DÜZTABAN 
Ye 

BASTIBACAK 
FALCI filmi 

-ASFALT 
BETTY AMMAN ve auS· 

TAVE FROEHUCti bil 
tarahnnan temsil edilen dl 
mükemmel film pek yakıı' 

ALKAZA 
SİNEMASINd9 

Büyük muvaffakiyetle devam 
~-mlı:ml ediyor. 

Gülhane Seririgatı 
Miisamereleri 

Gülhane Scririyab senelik 
müsamerelerinin birincisi, teş-
rinisaninin ikinci pazar günü 
saat 16,30 da Gülhane konfe 
ranı salonunda in'ikat edecek-
tir. Meslekdaşların teşrifleri 

" ~ - ~t~ ~~;, 

~~ 
rica olunur. §!!'" 

ŞAPJ_(ANJZI PARA~IZ TAMİR ETMEK • is~E~Ş~IZ tl'l 
Türkiye ılk şapka fabrıasından 250 kuruşa ındirdıgı so;iJıt·$ 

fötr şapkalarından bir adet almalısınız. Toptancılara ten) 10~ latada.Karaköy M yer mağazası yanındaki dar ( Havr: ı / 
10 TEL. B. O. 1415 ~ 

AYakkabıcı San' atkaranına 
lstanbul Ti~aret Müdürlüğünden: Js'~ 
lıtıınbul ayakkabıcı san'atkiranı cemiyetinin yeniden idare ~ 

intihabı S-11·'!0 Pll\.·uter. güni saat dulıuzdan fiil bete kad•'
1
, 

bpeda tramny durak yerindeki cemiyet merkezinde yapıla~ 
katluaaa Uia olunur. 



=:::::: 2 T etrinisani 

Eınniyet Sandığı Em
lak Müzayedesi 

Kat'i Karar İlanı 
~~ ..... 

... Ne. Merhunabn Cins Ve Nev'ile 8ı=
Mevki Ve Müştemilab 

'8sa G608 Eyüpsultanda Bahariye mahallesinde 
Yalı sokağında eski ve yeni 1, 2 na
marab iki ylz otuz arşın arsa ilurin
de ahpp bir katta ilç oda bir sofa 
iki kuyu ve harap hamam mahallini 
ve fite fınm Ye klnkadim ocak ma
baUini ve beş bin yedi yüz yetmiş 
arşın bahçeyi ft anayı ve derunüne 
cari bir masura tatlı suyu havi harap 
bir uhilhanenin tamamı. Zineti H. Ye Temk 

1 ve Hadi Beyler 
llQ 19183 Beyoğlunda Alacamescit mahalleainde 

Buğluca sokağmda eski 12 ve yeni 
8 numarab iki yüz altmış arşın arsa 
üzerinde istihmam mahallini ve iki yüz 
elli arşm ana ilzerinde soğukluk kısmı 
( camekan ) mahallini ve yüz yetmiş 

arşın arsa üzerinde odunluk külhan 
mahallini Ye yüz on beş arşın arsa 
üzerinde odunluk mahallini havi (Buğ
Juca ) haman namile maruf bir hama-
mın tamamı, Vasfiye Hanın 

1270 Samatyada Sancaktarhayrettin Samat
ya caddesinde eski 190, 192, 194, ve ye
ni 216, 216-1, 216-2,216-3,216-4 216-5 
216-6 216-7, 216-8, 216-9 numaralı 
beş yüz arşın arsa üzerinde soğuk
luk mahallini ve albnda dokuz dük
kam ve dokuz yüz elli arşın arsa üze
rinde sıcaklık ve su hazinesi ve kırk 
arşın arsa üzerinde killlıana mahallini 
ve iki bin beş yüz on arşın kadar 
bahçeyi havi ( Ağahamamı ) namile 
maruf bir çift hamamın otuz iki his
se itibarile on yedi hissesi. 
Ayşe Şaziye, Emine Habter Hamm Ali, Osman, 

l&lQ Hayrünnas ve Ali Süleyman, Hadimünnu beyler 
1150 Anadolukavağında İakelemeydan so

kağında eski 91, 89, 93, 95 ve yeni 
12, 13, 14, 13-1, 13-2, 13-3 numaralı 
yüz altmış beş arşın arsa tizerinde 
biri üç oda, bir koridor ve hariçte 
bir küçük hala, önünde adi bir bal
kon ve albnda kayıkane diğer hane 
yeni olup iki oda, bir hali, bir küçük 
avluyu ve iki dükkinı havi maamüş· 
temilat iki hanenin tamamı Huan Ef. 

~ 17150 Uzunçarşıda Yavaşçqalıiıı mahalle
sinde Gamevi Mabmutefendi soka
ğında eski 11 ve yeni 19 numaralı 
doksan arşın arsa üzerinde kirgir bir 
katta iki oda, bir mutfak gibi kulla
mlan bir ocaksız mahalli havi bir 
hanenin nısıf hissesi. Fatma H. 

Q)G 18242 Topanedc Karabaşmuatafa mahallesin
de eski Lüleciarutua ve yeni Lllle
ciarasbw ve Kale sokağında eski 
26-26 mükerrer ve yeni 26-3 DD1Da
ralı on alb 8l'flll ana &zerinde mu
kaddema iki dülddn, bir ahır el-

l'lı ~ yevm bir alunn ••m•m•. Şefti Ef. 
'""""'' Unkapanmda HaraççJ Kuamelunet 

mahalleainde Fener caddeaincle Ye 
Handerunu sokaimda .ki 1 ili 28, 
21, 23, 23 mükerrer ve Jeuİ 33, 35, M 
ao No. 360 arşın ana lberinde kArgir 
3 kattan ibaret üsttlnde 'n odayı ve 
albnda 3 dük.kim havi 1 han ( mez
kür 1 No. odamn tamamı ve 2 ili 
28. 21, 23, 23 mükerrer No. 3 dnkki-

._ nın nısıf hissesi) Muhterem Eclp 8. 
I0348 Oskndarda Muratreia mahallesinde 

Köprillnkonak sokağında 10, 10, 10 
mükerrer ve yeni 22. 24, 26 No. 132 
arpa Ufın ana iizerinde ahpp 1 kat
ta biri ldiçiik olmak here 3 oda, 1 
90fa, 1 mutfak, dijeri 104 IU'flD ana 
&zerinde ahşap 2 katta 3 oda, 1 sofa 
1 mutfak ve albnda bir dtikkin ve 
844 arşın bahçeyi havi iki hanenin 

-- tamamı Emine, Bedriye ve Necmiye H. lar. &uaa Hasköy' de Hacışaban mahallesinde aik 
Sulakçqme ve cedit Okmeydanı so

kağında eski 2, 4 " yeni 13 n~ 
r8lı yüz yirmi alb arşın &zerinde 
ahşap iki katta altı oda, iki ufak sofa, 
lkil yüz kırk dört arşın bahçyi havi 

ltQ bir haneain tamamı M. llariako 
IOQıJg Beylerbeyi'nde Havuzbqında eaki 12-

-' mükerrer 12 - 61 mükerrer 12 - 52 
mükerrer makl6p numaralı ylz .eksen 
1ekiz arım arsa 6.zerinde duvar b61· 
aı~leri mevcut olup ve iç d6nilm bU. 
dört yUz on iki arpn bahçeyi havi 

1
- l20Qs eaeri ebniyenin tam&m.1. 

Eğrikapı' da Hacıilyaa mahalle8inde 
&ıt H. 

~tik Ye cedit Ebe aokajmda harita 
1 • 2 mevkiinde Mki 9, 11 Ye Jelll 

SON POSTA 

HÜR 
• 

ADAM 
Yakında - Yevınf Siyasi Gazete 

Çıkaran: Esbak İzmit meb'usu Fuat 

9, 1 1 numaralı yüz otuz sekiz Uf1D 
ana üzerine mebni kirgir bir kattan 
ibaret sıvalan nokaan bir ahırın 
tamamı Osman Efendi 

280 12118 Eyüpsultanda Kmlmesçit mahallesin
de Kızılme.çit caddesinde eski 86,86 
mtikerrer ve yeni 42, «, 44-1 numa
ralı iki yüz on beş arşından ibaret 
münbedim hane arsaaınm tamamı 
( yalmz yan duvarlan mevcuttur ) Fuat Efendi 

20 13552 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde 
HaJilbey sokağında eski 11 ve yeni 
31 numaralı elli alb arşından ibaret 
ve beş arşın arahğl havi münhedim 
hane araasmm tamamı. Rafail Ef. 

90 15710 Üsküdar' da Yenimahallede Karamnnlı 
sokağında eski 27 ve yani 21 numa
ralı altmış dokuz arşın arsa üzerine 
mebni kagir bir kattan ibaret bir 
dükkimn t:amamı. Osman Ef. 

684 17141 Eyüpsultanda Emirbuhari mahallesinde 
Kışla caddesinde eski M ve yeni 11 
numaralı dört yüz beş arşın arsa üze
rinde ahşap bir kattan ibaret moloz 
taşından adi bir asma odayı ve yedi 
yüz altmış beş arşın bahçeyi havi ot 
mağazasının tamamı. Ahmet Ata 

4400 1760-1 Paşabahçesinde Köyiçi elyevm iskele 
caddesinde eski 1 ve yeni 26 numa
ralı yilz altmıı iki Arşın arsa üzerinde 
mebni kirgir Uç kattan ibaret Bstünde 
sekiz oda, koridor, bir mutfak ve 
yirmi dört IU'flD arsa tı:ıerinde bir ap
tesane ve gusuline ve yirmi arşın 

bahçeyi havi bir fınmn tamamı. Mehmet Cenlet 8. 
2065 17854 Kandillide Mezarlık ııokağında eski 15 

ve yeni 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 numaralı 
iki yüz seksen arşın arsa llzerinde 
ahşap iiç katta on yedi oda, bir sofa 
bir kuyu, yüz altmıı beş arşın arsa 
tizerinde bir mutfak ve bir ahır ve iki 
dönüm bin yüz elli beş arşın zira 
bahçeyi havi bir köşkün tamamı. Zahide H. 

205 17913 Topancde Karabaş Mustafaağa ve 
Beyazıt mahallesinde eski ve yeni 
Lülcciarastası ve Kale sokağında es
ki 40, 40 mükerrer ve yeni 13, 36 
numaralı otuz arşın arsa üzerinde 
kirgir üç katta ve üstünde kargir 
iki odayı ve arka cihetindeki sokağa 
müsadif bir dükt[inın ahın havi bir 
liç hisse itibarile fiii hissesi Mehmet Ef. 

1QI 18214 Edirnekapı' da Çakırağa mahallesinde 
Hançerlikilise sokağında eski 22 ve 
yeni 28 numarab altmıı altı arpn 
arsa üzerinde mukaddema kirgir iki 
buçuk katta d6rt: odayı havi iken 
Dat kab yıkılmış Jalm.ı iki oda, bir 
bodrum ve harap bir mutfağı havi 
bir hanenin taJDUıı N-.. .B 

430 18211 DaYUtpqa'da Dawtpap mahallesinde 
T arbana mektebi ıolcağında eski 7, 7 
Ye yeni 7, 7 - 1 No.lı iki yOz yirmi 
alb UfU1 ana &zerinde kirgir bir 
katta ahın ve iki yüz yedi arşın aru 
6.zerinde samanlık ve arabalığı ve se
kiz yiiz kırk yedi lll'fln bahçeyi havi 
ahır ve arabahğm tamamı. 

Hiiseyin KAmll B. 
1800 18548 Galata'da Yenicami mahallesinde A

yazma ve Çeıme sokağında eski 8, 
10, 8 mO.kerrer 13 ve yeni 1 O, 12, 13 
No.b yüz elli arpndan ibaret münhe-
dim hane arsasmm dört yilz hisse iti
barile Uç yüz elli dokuz (tam ve ilç 
1ehminin yedi biue itibarile beş his-
sesi. Mazato Y oda Simail Yocla 

a8CI) 18121 Osküdarda Hacı Haanahatun mahalle
ainde Pqalimam sokağında eski 90, 
121 - 1 numaralı bin yUz doksan arşın 
arsa berinde ahşap iki kaatta birinci 
bbnda on bir oda, bir büyük taş
lak, bir sofa iki kumalı hamamı ve 
iki küçük odayı ve ikinci katta on bir 
oda llç klçOk odayı bir sofa Uç yüz 
elli arşm anada kirgir bir mutfak ve 
aaireyi " iç bin d&t ytlz bq al'flD 
bahçeyi ye otuz arşın ana &zerinde 
bir odayı havi muht.cı tamir ve sm B.. 
barap bir yalmın tamamı Ayşe Mediha H. 

lf871 Beylerbeyinde Bürbaniye mahallC9İnde 
Halitbey elyevm Bayır 80kağında eski 
1 mllkerrer ve yeai 2 mlikerrer ve 
•e yeni 36,36 - 1 DUllW'alı yllz altmıf 
1ekiz arım ana ftzerinde ahşap iki 
katta Ye iki lmımdan ibaret aiti oda 
tld da, bir IDlltfak, bir tulumbalı 
im,_ W cııt.. lll'llD lberiDde de bir 

Sayfa ı 
. 

MOSABAKAU ZABITA HIKA VELERi: No. 

Salih 

Bu 
Ağanın Serveti Ne Old 

Adamı Öldüre 
Kim Olabilir? 

Arnavut Salih Ata zengin r atamn yazısım taklit e 
bir adamdı. Fakat servetini yeniden rakam atmış ve 
bankalara tevdi etmez ve marayı devam ettirmişti. 
Fatihteki evinde, yalmz ken- . Dosyadan çalman k 
disince malüm bir yere sak- ! define plim olabilec 
lardı. Bu yeri iki oğlu Murat 
ve Şaban da bilmiyorlardL 
Salih Ağanın albnlan, mücev
herleri, parası nereye gizlen
mifti? Eski zaman defineleri 
gibi bahçede mi gömülü idi? 
Mahzende, küflü ve ~tubetli 
duvarlar arasıuda mı saklan
mıştı? 

Salih Ağa oğullanna diyor
du ki: 

- Ben can çekişirken size 
mirasınızın nerede saklı oldu
ğunu haber vereceğim. Plan 
şu dolaptadır. Ben ölmeden 
bu dolap açılamaz. 

Fakat, Salih ağa, oğullarına 
bu definenin yerini haber ver
miye vakit bulamadan bir salı 
günü akşamı ve çarşamba ge
cesi, F atib yangın yerlerinden 
birinde göğsüne bıçak sokul
mak suretile öldürülüyor. 

Uzun bir tahkikata girişen 
hfikümet, evveli, Salih ağanın 
ıamımı konuştuğu adamları 
tesbit ediyor. Belki burılann 

arasında definenin yerini bilen 
vardır ve cinayet te bu mak
aatla yapılmıştır. Çünkü yangın 
yerinde öldürülen Salih ağanın . 
para cüzdanına el sürülmediği 
göriilmüştür ve maktulün hiç 
bir düşmanı olmadığına da 
kanaat hasıl edildikten sonra 
bu cinayetin define için yapıl
dığına hükmediliyor. 

Salih ağanın hiçbir samimi 
dostu yoktur. Oğullanna bile 
1ervetinin yerini haber vermi
yen Salih ağa yabancılara 
bu sırrını ifta etmiş olamaz. 

Zabıta Salih ağanın do:a
bmdaki evrakım tetkik ediyor 
'ft plim bulamıyor. Fakat bir 
dosya kartonundaki biitün kl
ptlan pzden geçiriyor. Bu 
kiğıtlann bepsir~e 1 den 19 a 
kadar mra .ıumarası konmuş

tur. Numaralara dikkat ettiği 

hükmediyorlar. Fakat bu 1 
dın nuıl çalındığı ta 
ediliyor. Evin vaziyetine 
lriğdın gündüz çalınm 
imkin yoktur. Gece ya 
misafir gelenlerin kimler ol< 
lan tahkjk ediliyor. Sen 
denberi, eve, iki misafi 
başka hiç kime gece ya 
gelmemiı. Bunlardan bir· 
gün evvel misafir gelen 
Efendidir. Bu, Salih av 
yanında bir müddet 
zeki ve aesm bir 
gencidir ve evde tiç 
misafir kalmlfbr. 

Öteki misafir de, 
ağanın katlinden bir gece e 
gece yabsma gelen Arif 
minde uzak bir akraba 
bir geceden fazla misafir 
mamışbr. 

Zabıta tarafından evin ~ 
çesi, mahzeni kazdınlmlf, 
varlar yıkbnlmış ve · 
bahçenin bir köşesinde, 
rağa gömülü bir küp b 
muştur. Küpün içi boştur. 
pün üstünü örten toprakta 
bani otlar bitmiştir. 

Zabıtaca hasıl olan son 
naat şudur: Bu iki misafi 
biri, definenin herhalde 
planı olabileceğini düşün 
(Yahut ta bir plan oldu v 

biliyormuş) Salih ağanın e 
de gece kalmış. Yalbğı od 
yanındaki odada bulunan 
taptaki evrakı kanştirmış, 
nı bulmuş, gece herkes u 
ken bahçeye inmiş, 
eline almlf, küpün bulun 
yeri kazm11 ve içindekileri 
pltmış. 

Fakat bunu yapan, m· 
lerden hangisidir ve niçin? 

işte karilerimiz buna c 
vereceklerdi.f. 

r Müsabakalı Hikiy4 
Müddeti 

Müsabakalı hikayeleri 
zin bu serisi de bitti. 
vaplar tqrinisaninin 11 · 
gijnii akşamına kadar id 
remize Yisıl olmuş bu!u 
malıdır. Geciken ce\lapl; 
muteber değildir Çünk 

Taki~ anlıyo. ki, 11 numara
chn itiba,.en bUliln rakkamlar 
7abana bir el tarafın~m ya
ıılmıt ve Salih ağanın yazı$' 

taklit eJ11nıif, Salih ağa 
tarafından kor aın rakamlar teşrinisaniııin 12 inci ~ 
(Ofort) del'•:ı bir i!!ç!a silin- biz bu hıkiyelerin doğr 
miştir. Anlaııhyor ki, meçhul cevaplannı neşredeceğiz ' 
bir el, dosyanın içinden 11 karilerimiz bize ondan e' 
numarah !tiğdı rlmış ve o vel göndermiş o)a~Atklaı 
raklr•mdan itibaren bütr:n cevapların doğru olup o: 
aayfa numaralanm sildikten madığını bu suretle anlıya 
sonra, bir kiğıt eksildiği caklardır. Ce,,aplar ( 15 
belli olmasın diye, Salih aabrı e mi ecektir. 

mutfak ve bq dönüm iki yllz iki ar-

tın bahçeyi havi bir hanenin tamami. Kadriye 

1516 Ayvansarayda Hocaali mahallesinde 
Hamam sokağında eski ve yeni .(3, 
45 numaralı ve doksan iki Uf1D ana 
üzerinde kirgir Qç katta biri ayn 
kapılı olmak iizere beş oda, iki sofa 
bir ocak, bir kuyu, bir toprak &'flu
yu h•Yİ dahili ahpp bir ftı.nenin 
tamamı. Memduh Efendi Vf' Fatma Badi 

Yalrarda dm ve nn'ile Mllltİ ve numaralan yazı!ı em' 
gayri menkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticeaiıı 
hizalarmda ,Werilen bedellerle mü.şterileri ilzerinde takar; 
etmif iH de mezk6r b~deller haddi liyıkında görülmedij 
den tekrar on beş giln müdü etle ilin edilmelerine karar , 
rilmİf ve 16 tefrinisani 930 tarihine m••sadif cumartesi gil 
kat'ı kanulannın çekilmesi takarriir eylemif olduğundan ye' 
meskftrda saat 011 dörtten on altıya kadar Sudak iclara 
mllr?'"'r • '"ylemelen liizumu Din ohmar. 



Ve en müntahap rekabetsiz mallarımızdan bir kaçının fiatları 

Flamengo Mantoluk ve el?tse!ik kahve-
renırl veya l4cıvert melros11 

Tuı•t Soa ırıoda kumat 
meh'Mu 

Tuı•t Sf!or mantolar 
lçan metrosu 

Dra Şık mantolar için siyah 
veya llcivtrt metrosu 

Krep Saten G~ndü~ roplar için 
lyı cıns metroıu 

Ura 

7,75 
3,90 
3,90 
5,75 
5,75 

Krep J·orı•et Tamamen ipekli 11yah 4 50 
veya renkli metroıa t 

Fl Gayet milntahap dı1sen- 7 amengo sua lerde ipekli kum-. mctro.ıı11 

Verlur şı·fon Gt-ce ropl:ın ve mantolar 
için metrosu 

Mantolar Hanımlara mahsus iyi cin• 
TUIT ten ipek astulı 

M t ı Hanımları\ mahıus İ)i clnı DRA an o ar dan tamamen krep dö~in utuh 
ve kürkle milzeyycn 

Mantolar Kürkten (Kolumbla 
lutrusundıın) 

6,75 
34 
65 

115 

S b hl ki ftanımlara mahsuı Pirene a a ı ar kumatından zena-Jn itlemell 

P il ı Hanımlara mahawı ıaff 
U OVer er yUo, yeni deaenlerdo 

J•J J Hanımlara mahaus 
1 e er yekrenk veya desenli 

P• • 1 Hanımlara mahııus çiı:glll 
ı1ama ar fanllldao yıkanabilir VC' teminatlı 

Lira 

7,80 
7,50 
8,-
6,75 

Fötr Merinos 0·~:~kı':r'dt;11•P 1,60 dea ltlbarea 

Şeniy Bereler Son ı::da 300 2,40 
İpekli çoraplar SunJ.~aen~ti~ ~~n v~crece 0,65 
Eld• l Hanımlara matı.us gUderl 3 50 

ıven er Yıkanabilir, temlnath t 

Kostümler Safı ~:~'!n~~=odan 16,50 
Völur Angle Bir metre eninde ve 
(F elpa) mfintabap r::ıı;:!e 3,50 

Mağazanın ikinci 
modelleri meşheri 

katında aÇılan (manto, şapka ve rop) 
15 T eşripisaniye kadar devam edecektir .. 
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PSALTI 
MÜESSESATI 

ŞARKIN en büyük mefruşat mağazaları en mühim mobilya 
fabrikası tesisab umumiye teahhllt olunur. İnşaata ait asara 
nefise işleri. Sab.f daireleri Beyoğlu Kabriatatn sokağı be
le<fiye dairesi karşısında (kendi ebniyeainde). 

Muhtelif fiatlarda eski ve yeni tanda imal edilmif mobil
yalann mD.ntehap çeşitleri bulunur. Aarl •• tezyinat eşyası. 

Bliytlk bir stok üzerine huıual ferait ve teıhilit 

Muktedir bir işçiye 
Kendi hesabına çaÜflllUI IÇlll bir çare ıa.teriliyor. 

Mühim varidat m6emmendir. Talep edilen sermaye 2-3000 
lsviçre Frangıdır. Yazılacak mektup Almanca veya lngilizce 
olacaktır. Cevap alabilmek için pullu bir zarf ıöndermelidir. 
Kari Weibcl, Manessestrrauel18 Zuricb 3 (Suisse) 

Tütün inhisar umumi 
müdürlüğünden: 

300,000 yarda düz beyaz kanaviçe. 
Yeni sene yaprak · tütünlerinin anbalijı ıçın 

kapab zarf usulile ve şartnamesi mucibince üç yilz bin yarda 
düz beyaz kaneviçe satm alınacaktır. Talip olanların teminat 
mektublarilc beraber 15 Teşrinsani 930 Cumartesi günü saat 
11 de Galatada idarei merkeziyede mftbayaat komisyonuna { 
müracaalları. 

Pazarlık suretile dolap 
ve yazıhane imali 

Ali ticaret mektebi mübayaat 
komisyonunda:ı : 

Mektep için lüzumu olan bir dolap ve bir yazıhane i.malile 
28 masanın . dlaıı ve 2l saranın tamiri pazarlıkla yapbnla· 
cağmdan tahp olauhrm 3 T Cfl'ÜlİsaDİ Pu.te.i &'ini aat 14 te 
komisyona müracaatları. 

Seyrisefain 
Merkez aceotesi:Galata köp

rll başında Beyoğlu 2362. 

Şube acentesi:Sirkeci'de Mühür! 

dar zade ham alhnda Tel.İat.2740 

İzmir sürat postası 
(Gü!cemal) vapuru 3 teşrini

sani Pazartesi 14,30 da Galat 
ıhbmından kalkarak Salı sa 
bahı İzmire varır ve Çarşam-' 
ha 14,30 da İzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

2 teşrinisani pazar İzmit 
postası yapalmıyacaktır. 

Alemdar zade vapurları 

B 1 .. ~ vapuru 
U e~·.\l 2 Teşrinisani 

Pazar 
gllnft akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize, Mapavri ve Hope) ye 
azimet ve Vakfıkeoir, Görele, 
ve Ünyaya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli : fstan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon btanbal 11 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzvi yeye sür' ati temessülü sayesin· 
de, kansızlığa vereme istidadı olan
l&r ve bilhassa emrazı aaabiye ve 
zafiyeti umumiyeye tesirab şif aiyesi 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
nafiası pek seri olup renksiz, hu
tabkb, zayıf, sıraca veya kemik 
hastalıklarına müptela çocuklar az 
zaman zarfmda diş çıkarırlar. Ça
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve genç· 
liğini sui istimal eıyliyenlere, ademi 
iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Be:r., evram, cedir, çocuklann yüz 
ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik 
ve ekzemadJl pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eyle- fi 
miş, ecnebi ve memleketimizin etibbasmın raporlarım kazanmıştır. Şişesi 60 biiyük I 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük t~~ 

-- Herkesin tercih ettiği -
BEYNELMiLEL 

BÜYÜK KASAPANE 
S. NALBANDİS 

qeyotlu Tünel mevkii 527 En 
mül·emmel ciaııten sığar eti ve 
filetoau, kuzu eti ve aemia ta
vuklar. Muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kusursuz hizmP.t ve 

nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

Eemniget Sandığı Müdür· 
lüğünden: 

Seniye H. tarafından 30 Teşrinisani 
929 tarihinde aandığımıu bırakılan para 
için verilen 5825 numaralı bonoyu kay
bettiğini a8ylemltlli· Yenlıl verilece
ftoden eski bononun hUkmB olmaya• 
cağı illa olıuııır. 

Beni oku! 
Nadide tek taşlı pırlanta 

küpe ve İngiliz mamulrtı pır· 
lanta yüzük, 3 teşrinisani pa
zartesı günil Sandal bedesb 
nında bilmüzayede sahibesi 
yedinden sablacaklıt. -----

Ucuz Sat1ş 
Beyoğlunda Galatasarayda 

yeni çarlJI caddesinöe No. 22 
E.Y Atru mefruşat maiaza3ı 

terkiticarete karar vermiş ve Tica
ret odasından vesikasını almıştır. 

Yatak ve yemek odası ve sa
lon takımları yeni ve 0tüatamel 
olarak yan fiabna sablıkbr. 

~ latanbul 7 inci lcra meaıurlıı§"I 1/ 

Bir deynl mahkQmbltııln teoılıl~,J"" 
fuı umnında tahtı bacıı.e alınıp -1 

. "" gUmrllj ü 2 num:arab anberanda ;, ~ 

ralı konşimento Ue 1-17-930 t.rl ;I 
Piy:rlotl vapurlA l..kendvund .. I ,1. 
tlransft ıUTctlle aafi 27 kilo '1 ;/ 

antlkacıtara yarar bir sandık eııeeJ" o _. 
yuhk 7 Te9rtn.. vvol 950 .. b ıa- tJI 
ranalt ıurctlle icra kılınan .ı..ı ~-' 
yedede kıymeti n.uhamm lneslol ~il" 
dığından 5 Tqrlnlaanı 950 t O pi 
mUaadif çqa"!lba gün& ıeat~ 
12 ye kad:ır tekrar mahallinde 0ı;I 
yede satı lacajından t.\lplerla ,_;I. 
nhhmında ıac:ıkQr 2 nuaıarıalı / 

nnbannda b .. .:ar bu una 0 ak 1110111 

mUracaatlan Ula olunur. ~ 

Mes'ul Mödftr: Hdlll ~ 


