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SON POSTA tlalkın gözüdür: Halk bununla görür·· 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 1 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Hnlk bununla söyler. 1 

İKİNCi TABI 
•• 

Tayyare Piyankosu Oğleden 
Numaraları 6 ncı Sayfamızda 

Gazi Hz. 
Dnn sarayJaki dairelerinde 

llıeşgul olmuşlar ve bir yere 
~amışlardır. 

* Düıı saraya birçok istidalar 
~rilmif ve tahkiki müfettişle
re havale olunmuştur. 

* Başvekil ismet Paşa yarın 
latanbula hareket edecek, 
tbuınartcsi günü şehrimizde 

ulunacak ve iki gün sonra 
Ankaraya dönecektir. 

Fethi Bey •• 
l.~eclisin Hitamını 

Bekliyor 
Ankara, 11 (H. M.) - Sa

bFık Serbes fırka lideri Ali 
. ethi B. meb 'usluktan, batta 
&ıyasi hayattan kat'i surette 
Çekileceği rivayetlerinin yeni
den deveran etmesi üzerine bu 
1ayialann asılsız olduğunu 
16ylemiştir. 

Fethi Bey Mecliste çalış
~ıra devam edecek ve istik
~e ait hatb hareketini bu 
lllcclis devresinin hitamından 
lonra tesbit edecektir. 

Filhakika Fethi Beyin ge
lecek intihapta müstakillen 
llaınzetliğini vazettiği takdirde 
kazanıp kazanmıyacağı ve bu 
&ahada Halk fırkasından yine 
lllüzaheret görüp görmiyeceği 
'Yn bir meseledir. 

Erzincan da 
Mühim Bir Zelzele Oldu 

Dün akşam Ankaraya gelen 
lllalumata nazaran Erzincan' d" 
lll\ihim bir zelzele 6lmuştur. 

Hükumet konağı ile bazı 
lllektep1er ve hususi müesse
leler kısmen yıkılmışbr. 

Telgrafane de hasara uğra
lllışbr. Muhabere henüz tesis 
tdilemediği için tafsilat yoktur. 
d Zelzeleden civar viliyetler 
.. ~ az çok müteessir olmuşlar
'«U', Sivastan Erzincana mils
tacelen imdat gönderilecektir. 

IK iDliZ 
ŞiDDETLE SÜRÜKLEYiCi 

BÜYÜK 

Aşk Romanı 
Pek yakında "Son Posla ,, 

sütunlannda 

Gaziye Ne Söyleme/, İsterdiniz? 

Dertlerinizi, Şikiyetle
rinizi Açıkça Yazınız •. 
Umumiyet Çerçevesinden Çıkma}'ı.P 

Gazi Hz. milletin dertlerini dinlemek için segalıate çıktı .. 
Tetkik seyahatinde bulunan 

Gaziye aöyliyecek derdiniz elbette 
ki vardır. Fakat bizzat söyliyemi-

yeceğiniz: için bize yazmız, gelen 
cevapları 6 ıncı sayfamızda ok.u
yacakamıı. 

~~~----------·••·4ml----------~~ 

Tefecilerle Mücadele Edilmelidir 

Kema aşa K z ok 
Feci Vaziyettedir .. 

Btı Hali İzmir Meb'usları Da Görd·· 

-Nüfus
Garibesi 

aşıyanı Öldüren B 
Dairelere Bir Çare! 

Bundan üç sene evvel 
Eyipsultanda nişanlandık
tan sonra vilayetim olan 
Balıkesire gelerek nika-
hımızı yaptırdık. Ömrü 
yokmuş: Altı ay sonra 
lstanbula götürdüm. Orada 
vefat etti. Vefab da ma
hallemizce nüfus daire
sine bildirildi. Aradan 
üç sene geçti. Bu defa 
evlenme teşebbüsünde bu
lundum. " Bekar ,, ilmü
haberi almak üzere Ba-
lıkesir nüfus dairesine 
gittim. Deftere baktılar . 
ve: 

- Siz evlisiniz 1 dediler. 
Ailemin üç sene evvel 

vefat ettiğini söyledim. 
Falan Efen dinin keri

mesının adresile bera
ber vefat tarihinin bil-
dirilmesi diye Eyibe 
bir telgraf çekildi. T elg
raf parası olarak ( 120 ) 
kuruş tediye ettim. iki 
gün sonra şu cevap geldi: 

" Kayden sağ ve be
kar ,, dır. 

Ne dersiniz ? 
Balıkesir, Balık hanı karş111nda 

Şark tenlhancsl sahibi 

Mehmet Emin 

Maliye Vekilinin 
Rahatsızlığı 

Ankara, 1 1 - Maliye vekili 
Şükrü Bey iyileşmektedir. Fa
kat uzun müddet istirahate 
ihtiyacı olduğu için istifa ederek 
bir başkasının Vekalete getirile 
ceği ve ağlebiihtimal bu zatın 
meb'usluğa intihap edilecek 
olan Londra sefiri Ferit Bey 
olacağı söyleniyor. 

Maafih Ferit beyin devlet 
bankası müdürlüğü de ikinci 
sayfamızda mevzuu bahistir. 

- ....... ~~""""''""',....ıw~ ..... ~ ............. ~ .. ,~,, .. ~-, ..... ~~ 
teıekkül etti edeli murabahacı
larla bu kooperatifler arasında 
mütemadi bir mücadele var
dır. Mesela murabahao ile 
muamele yapan köylüye koct 
peratif tarafından para ven-

i lince bu adamlar biçarenin 
~ . yakasına yapışıyor: 

Kemalpafll lıallc.ı, lleledige dairesi önünde - Ya bo!cunu. ver, veya 
·ı 1. · O (H ·) K d"w · • • b . ltı- :ı 1 malını satacagız l dıyorlar. zmır, 1 uausı -:-. e: vereme ırı ıç~~ acız w • oa Bu suretle birçok köylUnün 
malpaşa kazası dabılındekı bulunan araıısı satılıga Çlka arazisi satılmıştır ve fena v'a-
köylü, murababacılann elinde nlmışbr. İzmir meb'usları da ziyete düşmü4lerdir. 
inlemektedir. Ziraat bankası, m.~hall~ine .. gi.?erek. vaziyeti ~~nkamız, Kemal~aşa köylü- .

1 

merkezden a1dığı emir üzerine gozlerıle gormuşlerdır. lerını murabahacı elmden kur-
murabahacılarla mücadeleye j' Bu hususta Ziraat bankası- ~rmıy~ çalışıyor: Borçları tes-

. . .. .. .. ·· · bıt edı oruz. E er bu bor geçmıştır. Bankanın bu nıuda- nın mu duru lsmaıl Hakkı Beyle f h . ~ f l gd w • 1 1 ç 
. .. POSTA . . a mm~en az a egı f" oan-

halesinden memnun olmıyan ı gor~şcrek. S~N . . ıçm ka ödiyecektir. İzmir meb'us-
tefeciler köylüyü sıkıştırıp malum t 1 tcdım. Dedı kı: ları b\, hususta İktısat Veka-
alacağını istemıye kalkışmışbr. ~.Vaziyet ~n ınedildiği. gib~ 11 ti' ile muhabere ediyorlar. 

fakat köylü istenen parayı fecıdır. Kredı kooperatıflen Adnan 

Sonra Başladı. 
Bulabilirsiniz ••• 

[ Bugünün Meselelerinden 1 

Beyoğlunda, Kovala
maca Oynıyan Kadın

lar Arasında 
Polis ahlaksızlıkla mücadele ediyor. Bunun bir misalini 

dün gece saat yarıma doğru Beyoğlu sinemaları paydo5 
olurken gördük. Birtakım ~ivil memurlar, sokaklarda do
laşarak ötekinin, berikinin \ 
nüne dikilen kadınları çevirı
yor, merkezlere sevkediyordu. 
Biz de kalabalık arasına ka
rıştık. Vaziyeti gözden geçir· 
mek istedik. Memurlar arkada, 
kadın grupları önde, adeta 
kovalamaca oynarlarken naza
rı dikkatimizi bir kadın cel
betti. Halinde iç acındıran 
bir biçarelik vardı. Süsünün, 
ihtişamının yerinde olmasına 
rağmen... Memurlara yakalan• 
mamak için adeta can abyor, 
içine girip saklanacak bir de
lik arıyordu. Bir sokak köşe• 
sinde tehlikeyi atlattı. Biz de Bedriye H. Ve iki Çocuğu 
yanına sokulup derdini sormak fırsatını bulduk. 

lık önce bizi, o gecenin karını temin edecek yağlı müş
teriler addeden kadın, ince eliyen suallerimiz karşısında 
biraz durakladı, kaşlan çatıldı. 

Anlaşılan, bin bir meraklı insanlarla karşılaşmanın alış
kanlığı ile olacak, sonra o muzlarını silkti ve konuştu. 

Her insan gibi bu da namuslu bir aile kadını idi. İzmitte 
bir katiple evlenmiş, sonra aralan açılarak ayrılmışlar. 
Eski nikahlısı şimdi Gebzede .. 

[ Devamı 3 üncü snyfamız:dadır J 

Aralarında Fark Var Mz? 

© 

ı - Koylüye ağır faizle para teklif eden Tefeci. 
2 - Devlete ağır faizle para teklif eden Tefeci. 
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Halkın Sesi 

asarruf 
Ve Ha 

Haftası 
ın Fikri 

--Tasarruf haftası yarın başlıyor. 
ru teşebbüs hakkmda fikirlerini 
ıorduğumuz z.evat şöyleanlath lnr: 

Tevfik B. ( Kasımpaşa Bah
riye caddesi 8) 

- Milli tasarruf ve iktısat 
c~miyetinin bir tasarruf haf
tası tertip etmesi şayanı taıe

dir ve iyi bir bul.ıştu • Her Tiırk 
bu hafta içinde daha faal ol-
malı, yerli n al kuHanmn\t su
retile yapılacak t snrrufnn 
ehemmiyetmi digerlcrine an
latma ıdır. Halkımız s yasi 's

tik al mizin iktısadı kuvvcti
rnızle takviye~in:n elzem oldu
ğun\! anlamı"'tır. 

Hüseyin Ef. ( K& ımp::ı'>a, 
Bahriye caddesi 6 ) 

- Tasar ruf haftasmda yerli 
malı kullanılması için heryerde 
propaganda yapacağım; 1 u, 
benim vatani bir borcum<lur. 
Reyimi vitrinlerini iyi dona
tanlara verecek ve onları ken
. dil erinden alışveriş ederek 
müstefit edeceğim. 

• 
Siileyman B. ( Kasımpaşa, 

Cezayirli Hasnn Pş. mektebi 
):~nmda 6) 

- Haftayı sa.bır:.ız'ıkla bek
liyotum. Bu \esile iıe ne gjbi 
eyler istihsal ve icıal ettiğimizi 
öğrenecek ve onları kullan
mıya çalışacağım. Yalnız, yerli 
malı kullanmak bir tasarruf 
olduğu gibi, kazancımızdan bir 

miktarını rtbrmal< ta bir ta
:.P.-...,,ftur. '-Jer iki tasarrufa 
dn riayet etmek lazımdır. Sonra 
kadınlarımız da sade yerli eşya 
kullanarak tasarruf yapabilirler. 

• 
·Ahmet Sırrı B. ( Hukuk ta-

lebesinden 307 ) 

- Her genç tasarruf hafta
sında her yerde, her fırsatta 
halkı irşat etmeli; yerli malı 

kullanmanm siyasi istiklalimizi 
takviye edeceğini söylemelidir. 
Kadınlar lüks Avrupa eşyası 
kallanacaklarına sade yerli 
malları kullanmalıdır. Böyle 
bir haftanın ehemmiyeti üze
rinde daha çok şeyler söyienir. 
Yalınız, mağaza sahipleri de 
bu işi ehemmiyetle benimse
.nielidirler. Yerli malı teşhir 
eden mağzalar büyük bir va
zife ifa ettiklerine kani olma-

lıdır) ar. 

D ABİ i ilABı.RL R 
Ankara 
E':spresinin 
Öııünde 

Dün Zavallı Bir ihtiyar 
Ba ı Parcalanmak 

Suretile Öldü 
Dün sabah saat dokuzu on 

üç geçe Suadiye ile Erenköy 
m asında bir kaza olmuş, 

l\t1e met Ef. isminde seksen 
bir y ş nda bir ihtiyar, başı 

parçala::ı ırak ölmüştür. 

V 1-c:'a ŞÖ}' e olmuştur: 
Mehmet Ef., yolun bir ta

rafından di~er tarafına geçtiği 
~da Ankara ek-;presi de 

görünmii}tÜr. Fakat trenin rüz
garı tes' yaparak biçare ihti
yar yere dikili bir d mir di
reğe çarpmış ve çukura dü -
nıüş, başı parçalanmış, öl
nıi' tür. 

Bu yüzden trenler bir aat 
geç kalını tardır. Makinistin 
bir kabnbati olmadığı anlaşıl· 

mıştır. Çünkü tren zamanmda 
durdurulmuştur. Vefat eden 
ihtiyar bakkala ekmek almıya 
giden demiryollar makinistle
rinden Ekrem Ef. nin baba
sıdır. 

Bıça Oy nu 
iki Sabıkalı Bir 
Memuru Vurdular 

Pazar günü akşamı, Galata
da Selanik birahanesinde bir 
vak'a olmuş, fakat bugüne ka· 

1 dar gizli kalmıştır. O akşam 
birahanede polis taharri me
muru Ahmet Ef. de bulunu-
yormuş. Eski sabıkalılardan 
kürt Kamil ile Ali gelmişler, 
tezgah başmda içmiye başla-

mışlar, bu sırada Kamil bir 
müşteri ile kavga çıkarmış, 

Ahmet Ef. müdahale etmiş. 
İki kafadar bıçakla memuru 
kasığından vurmuşlar ve yaka
lanmışlardır. Nemur ğu ya· 
rahdır. 

Silah Atmış 
Galatada Karakuş hanında 

oturan aktör Faik Ef. ıebep
siz silah atmış ve yakalan· 
mıştır. 

Gaip Kız Bulundu 
Bundan dört gün evvel or· 

tadan kaybolan kitapçı Mih
ran efendinin kızı Kadıköyde 
bulunmuştur. 

Hırsız, Hırsıza Y o Gösterdi .. 

Ü cevherci eon Ef. yi 
• 

oyanla Kimlermiş? .. 
Geçenlerde, Le on Ef. isminde birinin mücevherat ağ az ı 

soyuldu. Bu dü!--'c:anı oyan hırsızlar sıarip bir tesadüf neticcai 
meydana çıkmışlardır. Bakınız nasıl : Galatada, Topçular cad
desinde bir otel vardır: Selanik oteli. Altında g zinosu da 
vardır: Dobriçe birahanesi. 

Otel sahibi Mehmet Ef. eçenlt:r:l çırağı J\liyi vine gön
dermiş. Karısına bazı ~eyler söf!etmek için. Ali evde kimseyi 
bulamamış, konsolu açmış, içinde bulduğu elmasları almış ve 
bi tabi otele dön emiş, İzmite gitmi , az sonra hırsızlığın far
kına varılmış, iş polise aksetmiş, hırsız çırak ta lzmitte yakal -
narak elmaslar elinden alınmış, fak t bunlar tetkik edildiği 
zaman görülmüş ki Lcon Efendinin dükkanından aşırılan 
mücevherlerdir. 

Mehmet Ef. tutuluyor, sorguya çekiliyor ve bu işte yalnız 
olmadığı, kamarot Mustafa isminde biri il beraber olduğu 
anlaşılıyor. ikisi de tevkif eoilmişlerdir. 

!ferin 
Darüşşafakaga 
Üç Talebesi Avrupa 
imtihanını Kazandı 

-- . 

Tahdidi 
Teslihat 
Konferansı Mesaisini 

İkınal Etti 

Maarif vekaleti Fizik Y f htıari t bdidi teslibat ko-
Kimya tahsili için Avrup Y 

1 

misyonu mukavele projesini 
ikişer tal.ebe gö~der"?.iyc ka- kabul etmek suretile bet ae
rar verıış ve hır musabaka nedenberi süren mesaisini ik-
imtihanı açmıştı • İmtihana mal etmiştir. Şimdi mesele 
muhtelif lise mezunlann uıl komisyonun içtimaına kal-
dan ( t 00) den fazla Efendi mı tır. 
iştirak ettiği halde Fizik ve 

Kimyayı Darüşşafakadan Sad- Salış Kooperatifleri 
reddin ve Rahmi Efendiler · ,. 
Riyaziyeden birisini de yineı l İzmirde zürram malını yok 
Darüşşafakadan Fethi Efendi pahasına satmasının önüne 
kazaumıştır. geç.ilmek üzere satış koopera-

DUn toplanan Cemiyeti tiflerinin açılması tekarrür t-
T edrisiyei İslamiye bu Efendi- miştir. Bunlardan (Cumaovası) 
leri takdir ve taltife karar ve (Kemalpaşa) ya ait olanları 
vermiştir. şimdiden işe başlamışlardır. 

Şehir • • ec ısı 
Dün toplanmış ve lstanbu· 

lun belediye hudutlarını tesbit 

Üç Aylıklar 
Eytam ve eramilin üç aylık

larmın tevziinc ayan 18 inci 
ıünü başlanacaktır. etmiştir. Bugün de toplana

caktır. Dünkü Hırsızlıklar 
Mübadil- · Son yirmi dört saat zarfın

da yapılan hırsızlık vak'alarının 
Gayr· 
lerin P adedi dörttürt bir de mantar-

arası... cıhk tesbit edilmiştir. 
Ziraat bankası gayri müba- Yarın lkbsat Haf tası dır 

dillerin paralannı tevzie bugün 
Yerli mallar haftasının ilk 

başlayacaktır. Tevziata en az gOnü yarındır. Bu münasebetle 
istihkakı olanlardan başlana- muhtelif yerlerde konferanslar 
cak ve her birine istihkaktan· verilecektir. Vitrin mllıabaka· 
run yüzde ikisi tevzi edilecek- ına cumartesi gilnU ba 1 -
tir. nacakbr. 

Kasımpaş_ada 
Bir 
Vak'a 

Y akup İs'llinde Biri 
Karısile Görüşen Bir 
Erkeği Ağırca Yaraladı 

Vazifesi Çatalcada bulunan 
Y akup isminde birisi Kasım· 
paşada kaynatası Sali Ef. nin 
evind oturan zevcesinin Ali 
isminde bir adamla konuştuğu· 
nu görmüş, içinde kıskançlık 

hissi uyanmış, bunun üzerine 
Alinye hücum etmiştir. 

Bu yüzden ikisi arasmd 
bir kavga başlamış ve Yakup 
bıçağını çekerek Aliyi boğa
zından ağır surette yaralamıştır. 

Temyiz Azalığı 
lstanbul ağırceza mahkeme

si reisi Hasan Lütfü Beye tem
yiz az lığı teklif edilmiştir. 

H an Lütfü Bey Adliye Va
kaletine bir istida göndererek 
itizar etmiş ve lstanhulda ip
kasını istemiştir . 

Bir Mütehassısın 
Tekaüdü 

lst nbul Asan atik mnz~ 
leri (Eski şark) e erleri mfite· 
h ısı Bedri Bey tekaüde 
ıevkedilmiştir. ----Esnaf Cemiyetlerinin 
- intihabı 

Esnaf cemiyetieri mnddet· 
leri biten azalann intihabına 
yakında yaşlıyacaklardır. 

Evkafa Tahsisat Ge di 
Evkaf umum mildürlüğö 

lstanbul Evkafına cami ve akar· 
larmın tamiri için bir miktAr 
daha tahsisat vermiştir. Bu-

günden itibaren Eyüp ve Sul
tanahmet camilerile bazı akar
ların tamirine başlanacaktır. 

Eyüp cami ve şadırvarumn 

tamiri için 1500t Sultanahmet 

canın ıçın de 5 bin lira ay
rılmı br. 

Futbol İşlen 
İstanbul futbol heyeti dün 

akşam aktettiği içtimada 
birinci klimenin Fener, Galata· 
saray, Beşiktaş, Vef , latan· 
bulspor, Beykoz, Anadolu YC 

Söleym niye tnkımlarından 
terekküp etmesine kar r ver
miştir. 

ı(lnunuevvel ıt· 

Günün Tarihi 

Dahiliye Vekili 
Dün Ankaraya Gitti 

Şükrü Kaya 8. dün hükuınet 
merkezine avdet etmiştir. Dahili· 
)'e Vekili hareketinden evvel ga· 
ıeteciJeri kabul ederek emanet 
ile vilayetin tevhidi kararının iyi 
bir netice verdiğini ve ufak tefek 
kusurJarJn zamanla :r.alncağın• 
söylemiştir. Vali ve kaymaka7n}ar 
arasında geniş tebeddülat ynpıla• 
cağı rivayetini Je lekı.ip etmiştir· 
lstanbul vali muavini Faı.lı B.in bil 
valiliğe tayin edileceği rivayetine 
gelince ; F a:ılı B. çok çalışkan 
ve muktedir bir idare adamıdır· 
Terfii zamanı gelince elbette bir 
valiliğe tayin edilecektir. Fakat 
şimdi menubahi değildir. 

Şükrü Kaya B. mülki teşkilatta 
tebeddülat yapılacağının şiı:ndi 
5Öylenemiycceğini kaydetmiştir• 

Bu dnkikada tctkiknt yapılın k• 
dır. Faut K kiri viliiyetiniıı 

Van vlliyotine rapb karar lbn• 
alınmışbr. ,./ 

Halk Fırkası 
lstanbul Heyeti Değişt1 

Halk fırkuı l.tanbul hcyetiniJI 
müddeti bitmiştir. Bu beyetitl 
yerine yenisinin kona-relerde intİ" 
habana inti:z.aren l.ir heyeti müte-r 
tebbiae tcşkJl edilmiıtir. Bu yeııi 
heyet Cndet Kerim, RUknettioı 
Ali Rıza, Esat, lbrahim Beylerde.il 
mütcıekkildir. Yedek azahklar• 
Salih Cimcoz, lbrahim Ali Ber . . 
lerle Safiye Hüıcyia Hanım tay111 
olunmutlardır. 

Defterdarlıkta 
Yeni Bir Mesele Çıktı 

Avunduk z delerin umurıd 
l.tibltik vergi l cnri olduğ\I 
zamanlarda bu vergiyi vermede1' 
büyük bir muamele yapbklatl 
aıılattlrinş ve tahkikine b şlanmıt• 
tar. Verilmesi lazımgclcn verc' 
106 bin liradır. Fakat bu paraoıll 
alınmamaııından mes'ul olan irıı" 

dir? Verginin ınacağı ırada 
Avunduk zade ticaretancsl iflA1 

etmiştir. Sindik heyeti bu ticaret• 
neden matlubu olaıılann bir •1 
zarfında mür caatlannı istemiıtit• 
Defterdarhk bu para için müddeti 

ıeçirdikten ıonra mür catta buluııdO 
Ye müracaati bittabi nazan di1'" 
kate alınmadı. Şimdi anlaşılıııal1 

lup eden nokta bu müracaatıll 
neden a-e~ yapıldığı noktuıdar. 

Londra Sefiri 
Devlet Bankası 
Müdürü Olacak 

Londra .. firi Ferit Beyin Def' 
Jet bankası mGdürlüğüne tafi" 
edileceği ve kendisine Anka.rad' 
aynca bir memuriyet daha verilt' 
ceği söylenmektedir • 

• 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve ismet Pş. 
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4 ı Haaan Bey- Sen beni MaHye vekili yap,, 
<'D para bor~ almadan devleti idare derim. T.. t'' 
ıapanm, taurnafl Tam ılJ'aaı, Mali)• Vcjilli ele b•' 
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Hergün .------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~~~----------------... ~ Son Posta'nın Resimli Malca/esi Anne ·Sözün Kısası 
Demokratik 
Cümhuriyet 
Ne Demektir? 

...., M. ZEKERİYA 
k Siyasi devlet idarelerinde, 
tyfi veya mes'ul, tiddetli 

•eya ıayıf, müessir veya Aciz 
0~duğuna göre, b kiimet ıe· 
killeri muhtelif isimler alırlar. 
:L. Bu hükumet sistemlerinin 
:."_1. müfrit ıekli vardır: lstib
~ vo anarşi. Bu ilci müfrit 
klcU aras nda istibdad yak
ı.şan im ·yazlı aristokrasi, ve 
'~iye yaklaşan radikal de
lllokrasi vardır. Bu son iki 
~kil arasında da demokratik 
cGınhuriyet idaresi mevcuttur. 

1 - Annenin birine çocuğunu ııatmayı 

teklif etmişler ve bunun tırln (3000) lagillz 

2 - Bir anQere çocujunu aatıaa11 teklif 
edllemes. Çlnktl ita, annealn tefkati lle ala1 
etmektir. Aaıae muhabbeti muhabbetleriD 
e• mukaddeaidlr. 

1 - Fakat '11• UJ\elere rutıel.lrb ki, b11 •:.a• 
haMHıtl nl latlaal ec1 ... ıer. Keadl botılaltldan 
~ pc.ıdanaı fH• ederlw. 811 bal çocutu 
eıltaüta tlaha ı ... cletll ııaldlr? 

lirası teklif etmişler. 

8(1 •• 

Auel.., teeuklannırı hotılınlıjınma kurbaıu 
7apa&JUUL 

• .. 
b istibdat, bir hükümdarın veya 
ir zorbanın bütün rakiplerini 

te bütnn miJJeti keyfi idaresi
~ raroctmcsi demektir. 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
.. 

Aristokrasi, imtiyazlı bir eı
llıfın kendi menfaat ve idare
~ hlltün milı .e cebren ka

l ettirmesi demektir. .. 
. Demokrasi, tarihin bildirdir. hütün saltanatları }~kan 
ır sistemdir. 
Dcmokrası evveli ini im• 

liyazları ligvetmiştir. Bütün 
~at.andqlara rey hakkı ver
~tk suretile, onlar arasında 
•• \t • .,• •• t t . d H,_,, musava esıs e er. 

er vatandaş kanun nazarın-

~ ınüsavi tellkki edilir. Bü-
l'l vatandaşlara müsavi de

~:_cede tahsil fırsat ve imkan· 
"4'l'l temin edilir. Vergi yükü, 
~n vatandaıların kabi
?etlerine göre, müsavi aurette 
tvzi Pdilir. Hatta bazan va

t.nd .r arasında ikıtsaden 
111Gsavi adalet tesisine çalışılır. 

B· * i ız bugün demokrasi ile 
... dıre ediliyoruz. Demokrasi 
.. t b" h J ti ır ükümdarm, ne de im-
t1'bazlı bir sınıfın saltanatına 

ammül edemez. Demokrasi, 
~~thur bir tarifile, halkın, halk 
Çın, halk tarafından idart:sidfr. 

Yani, bir kelime ile, de
~ok · li rasi haJkm aaltanatıdu. 
t •lkın saltanatını, en kuvvet-

Değirmen dağı 
Tütün Mücadelesi Ne 

Şekilde Oluyor? 
30 Teşrinisani 930 tarih ve 

J 23 numaralı nüshamızda: Tü
tün inhisarmın yaptığı nedir? 
Değirmendağı köylüleri feryat 
ediyor. 9 liraya mutabık ka· 
lmınış iken yüz lira mücadele 
masrafı nasıl alınır? serlavha
ıı altında bir yazı yazmıştık. 

Tütün inhisarı bu yazı mü
nasebctile şu ceva!.>ı gönde-
riyor: 

Mlidüriyeti umumiyemizden 
İzmir Başmüdüriyetine verilen 
emir dönüm başına azami üç 
lira alınmRsı ve şayet masraf 
miktarı üç liradan dun ise bu 
hakiki masrafın tahsil edilmesi 
merkezinde olduğuna Ye he
nüz tahsil edilmiş bir para da 
mevcut olmadığına göre hilafı 
vaki ihbarahn matbuat kanu
nunun maddci mahsu~asına 
tevfikan gazetenizin ayni sütu
nunda tekzibini rica ederim 
efendim. 

TütUn inhisarı umum mOd i-rü namına 

Hamit 
SON POSTA: Değirmen· 

dağından bize bu şi kiyeti 
gönderen muhabirimizin \:eYa
bını yakında neşrederek vazi
yeti ayrıca tenvir edeceğiz. 

ve tevile muhtaç olmıya
~k surette, tesis etmek de
:0kvıoinin hedefidir. Bu he-

d tfe nekadar yaklaşırsak, f B h 
t C~oL-rasiyi okadar kuvvetle ransız u rant 
tgu cdiyoru:l demektir. 
~ti?datta, ve imtiyaz11 sınıfın Nihayete Ermek Üzere 
ti caınde, halk yek, ·kum-
b" veya imtiyazlı sınıl "- rdır. Mösyö ( Lival ) yeni kabi-
0nıol( • d · hnkfı k neyi te~kil için mesaisine de· 

~llc v~~dır~ ıse met yo vam etmektedir. Yeni Başve• 
.ı~ lialkın t.llrim l• ı•ğu yer- kil meb'uıan mecliıiode Möt· 
~ d yö ( Tardieu ) yö tutmuı o)an 
t~· cnıokrat cümhuriyei id~- ekseriyete ..istinat edecektir. 

' Yar demektir. 

Nekad T h Ticaret Odasında 
ar o um e· K. l k v • .... ır ıtapçı ı e 

ilaçlandı? Matbaacılık Komisyonu 
•ta~-. sene mahalli ziraat ida· lstanbul Ticaret ve Sanayi 

111
1 to~umlarm il.i~muı için odasanda bir kitapçılık ve mat

ti 1 lr:ılo göztaıı tahsis ederek baacılık ihtisas komisyonu te,
~diyc kadar 497372 kilo kil edilmiıtir. 
ç tflltı illçlamıttır. Geçen sene Komisyon dön ilk toplub
~ ~lca zürrama 80 bin, Silim llDl yapmıf, nqirlerin Defl'et
ltıJcçıleriı~e 20 bin kilo tohum· · b1deri kitaplardan müelliflere 
·~ bugday dağıtdmııb. Bu 25 nüsha vermesini kartılat-

e dağıblmıyacakhr. tırmışbr. 
B Gelecek defa husuai mat• 

elediye Broşürü baalann Devlet matbaa.. kar-
-~ ~lediye riyaseti geçen H· fllındaki vaziyeti lıalledUe
~ 1~ belediye broşürü yaza• cektir. 
~tah~nıs~ ~çin bütçesine 150 
~. .. .. bır ıkramiye koymuı· Madam Piyera 
lllııı Boyle bir broıür ya- Şehrimizde 
~lit •dıiı için bu sene de Fransıı san· atkirı Madam 
lltr:~~e ayni miktarda bir Piyera Ankaradan ıehrimizd 
~le bıye konmuttur. Beyenile- relmiıtir. Bugün Romanyaya 
"'-i, lr eser yazana bu iki ik- fidecektir. latanbulda temıil 

• Wrcl.a Yerilecektir. ftl'llleaİ mevzu habis de;tldir. 

Malatga'da Su Buhranı Var Ce beliberekette 

B Y•• d H Ik ç k Fırka işleri Ve Çiftçinin 
U UZ en a 0 Vaziyeti 

M •.• k •• ı At ç k kt d• Cebelibereket, (Hususi) -
UŞ ll a e me e ır Halkın dert ve ihtiyaçlannı 

tetkik etmek üzere buraya 
Malatya, (Hususi) - Alb aydanberl çok ıiddetli bir t u golen meb'ua Naci Pı., btltiln 

buhranı çekiyoruz. Bu yüzden bir kııım zeriyat ta kurumuıtur. memlekette umumi bir teveccUh 
Kır hududunu aşan susuzJuk villyet merkezinde de kendini his- kazanmış olan tüccardan Dede 
settirmektedir. Şehir içindeki çeşmelerin birçoğu kesilmiştir. Ef. den fırka i•lerile met-·' 
Birçok kuyuların suları da kurumuştur. Bunun sebebi, •u menbaı ,. 5 '" 
civarında bir fabrika yapılmasıdır. olmasını rica etmiıtir. Bu ka-

F abrika eğer ıehrin nihayet kısmında yapılmıı olsa idi, bu J rar isabetlidir. 
vaziyet hadis olmayacak idi. Bu fabrika için vücuda getirilmiı -tc 
olan göl, içine yağ ve kokulu maddeler karışmasından dolayı Bu hayaliye mahıuı kato 
istifade edilemez bir nald~dir. Sonra bu sun'i gölfin alb idetlerden biri de hayvan hır
çimentolu olmadığından ıular sızmakta ve bet, alb aaat uzak- aızlığıdır. Son zamanda epey 
lardan tekrar fışkırma~~adır. artan bu neri wkuat hakkm· 

Bu yüzden bazı degırmenler de muattal kalmışlardır. Bun- d ·dd tli t db. ı 1 t 
1 k ,,,,n dü ı · ı b·ı k f b ·k f 1. a fi e e ır er a mmıı ır. ar, anca 5 .. n :ı erı ça ışa ı me te ve a n a aa ıyete reçer * 
geçmer. durmaktadırlar. ihsan 

--------·•· Ziraat bankasınca oldukça 

Vazifesinin Cidden Ehlı· Bı·r 1· nsan yüksek bir fiat ne çiftçiye da-
ğıtılan tohumlar ekilmiı, eklik 

T a~arruf Cemiyeti Rei
lşe Nasıl Başladı? • 

Si 
Bergama. (Hu;usi)- Tasar- aza, noter Faik Beyi tebrik 

ruf ve yerli malları koruma ve birer çay ısmarlanmasııu 
cemiyeti azası, meşguliyetlerin· rica ettiler. Faik Bey kabul 
den dolayı istifa etmişlerdir. etti. Garsona bazı emirler vcr
Türk. ~cağında yapılan içtima- 1 di. Az sonra çay ye~ ine birer 
da rıya»ete 119 reyle noter b d k td· 
Faik, azalığa 117 reyle Dr. Ihsan arB a d 8 u ~et 1

: 1_! B 
09 l F

. 1 u a gos erıyor 1U erga-
1 reye .. ecza~•. ıruz, 107 rey .e ma Milli Tasarruf cemiyeti 
Tilrk o.cagı reısı M~bmet. ~lı reisi, riyasetini deruhte ettiği 
ve ~ebn beyler tayın edılmlf· cemiyetin umdelerini filen tat-
lcrdır. ı bik ediyor. 

Reis intihabım müteakip Can 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

lzmfr raı:etclerinden biri 
bir muharririni köylere 
pdermİf, klylüoiln dert 
ve ısbrabını yakından 
tetkik ettiriyor. Muhabir 
r "rdüklerini, itittiklerini 
gazetesine yazıyor. Yu
dıj1 feyler içinde çok 
acıkla •ak'alar Yar. Kly· 
lerden birinde k3y1Dnna 
turp ve ahlatları hqhya• 
rak yqadıflnı, k6y1Unlla 
parasızlıktan •• açlıktu 
mudarip bulundupau aa· 
labyor. 

Kiyltl mulıarrire eli
yor ki: 

- Efendi, ı&ıllnll aç, 
beal g6r. Şu çelıremba 
hali sana ısbrabımı anla· 
tamaz mı? Dtın son da· 

yağım olan inejimi •attım. 
Tohum yok.. Para yok .. 
Yiyecek yok.. Şimdiye 
kadar biıi arıyaa, soran 
olmamıttır. Altmıı hane· 
den ibaret k6ytlm6ziia 
yirmi lıanedea fazla halla 
hicrete mecbur olmUJtur. 
Bise tohumluk Yereceii.s, 
diye ,ok vaitler 7aptldıi1 
halele yardı• yapılma· 
mııhr. 

Bir taraftan da lıtanbul 
ıazetelerinde ldSyllldea ted• 
risat •erıisini mu•affa· 
kiyetle tahsile muYaffak 
olduldan için memurlara 
140 bin Ura daiıbldıtrm 
olc:ayoraz. Ba hakikatler 
karıısında artık k6yliintıa 
lıimaye edilditl lddiuınaı 

olnııyan yağmurlar da çiftçiyi 
çok sevindirmiıtir. Bu seneki 
kuraklık yüzünden fena bir 
va~iyete dUşmUş olan zürraa 
yemeklik için bir miktar buj'
day verilmesi çok musip ola
caktır. 

Saki 

Bugünün Meselelerinden 

Beyoğlunda Ko
valamaca Oyni
yan Kadınlar .. 
( Bat tarafı 1 inci sayfada J 

Aile ıeçimine alııık olmıyan 
erkek, karısında gördllğft ha
taları dayakla tashihe ufrq· 
mıJ, o dayak atmıı, (Bedriye) 
Hanım yapacağını yapmlf. 

Her ikisi için de müfterelı 
bayat, tahammnl edilmez bir 
bale ıellllİf. 

Biru tqvik, biraz da kendi 
arnaile mai bırakın··, (Aliye) 
iaaiade bir kadın simsarını• 
eliae düpaif. O gün, bufb 
laayabaı kalclınm Gıtlbtde ka
umyor. 

Sordukc 
- Çocuğunuz Yar mı? 
- Var, biri kız, adı ismet, 

6teki erkek, dört yqında., 
- Bu bayat sid sıkmıyor 

mu? 
- Niçin mlalayım. Dayak 

yok, hllrriyetim elimde .. 
Bu sırada yanımıza bir ka· 

dıa yaklqtı: 
- Kız ne yapıyorsun, Bed

.riye? Onlar gazeteci, onlara 
dert yanılır mı? 

( Bedriye ) Hanım, elimizde 
kalaa ..ki bir aile fotol"•· 

-işin 

Do§rusuna 
Bakarsanız .. 

.. __ fiti 

Köylünnn başına bir befi 
musallat olmuş: Mfirabahacılar! 
bir lira için ayda yirmi bef 
kurut faiı alıyorlarmı§. Deh
ıet. Kahrolsun bu m ·· rabaha
calar. Vurun, uçurun kelleleri
a.i. Zaten bizim ıueteci arka
daşlar da coştu, bu hain mü .. 
rababacılar aleylüne yazıp du
ruyorlar. 

Son habcrı Hükümct bu 
mllrabahacıların faaliyetine ni
hayet verecekmiı. Bu da ali. 

Fakat, hiç kimse, bu tefeci 
milletinJn neden türediğini dü
f Ünmliyor. Ben zannettiğiniz 
kadar budala değilim dostuml 
Bir llraya yirmi beı kumı fa· 
Wıı ne olduğunu bilirim. ister 
köylü olayım, ister mektep ço• 
cujıı ı bana bu faizi kabul 
ettirmek kolay değildir. Amma 
ve lakin... Paraya çok, pek 
çok ihtiyacım varaa, bir lira, 
bir tek lira göznmde tütüyorsa, 
bu yeıil kiğıt beni kara 
ıofaletten bir gün içia 
kurtaracaksa, dünyayı gözüme 
cennet gibi yqil ıösterecekse, 
yirmi beı değil, ıöntıl nzasile 
elli lrunış ta faiz veririm. (Pek 
yapmadığımız teY de değili) 

Bu tefeciler ortadan kalk.ar
sa, Beni ödünç para &lmıya 
sevkeden büyük ihtiyaç zail olur 
mu? Ne mlinasebetl Ciierlerf 
basta bir adama "kodein,, ve. 
rerek öksllrilğllnU bir an içia 
keaebilirainiz i fakat bu, ODWI 

ciğerini tedaYi etmek demek· 
midir? Yani, eser ıail olmakla 
müessirin vücudn ortadan 
kalkmıı olmak llıımıelme:ı, 
demek istiyorum. ı 

lıin doğrusuna bakarsanız, fU 
•İraat bankalan claba az f.W• 
para Yersclerdi, köyl8 lıer hal· 
de murabalıcının pençesine 
dllşmezdiı fakat ıtın daha 
dotrusuna bakarsınız k&ylOyG 
ödllnç paraya ihtiyacı olmak· 
tan kurtarmalı. itin ea doiru• 
suna bakarsanız ••• 

• f 

Tasarruf Cemiyeti 

DÜN YENi iDARE 
HEYETlNt SEÇrt 

Geçenlerde UUllWl toptu 
istifa ettijiai JaıcL;ımu: Milli 
lktıut ve T uarruf cemiyeti 
umumi heyeti d6a Ticaret o-
duanda toplaaarak idare M
yetl intihabım yaplDlfbr. To,. 
laabda (70) ua buluamUJtar. 
Mllnhal olu bq uahp 111 
zevat ittifakla HÇilmiflerdir ı 
Sanayi müfettiti Daait, Ti
caret oduı kitibi umumill 
Vehbi, Zahire borsası kitibl 
umumiai Nizameddin Ali, Ş.. 
1air mecliai azasından a'Yllkat 
Nazmi Nuri, Mnderriı mua
Yialerinden Etem Mublia B. ler. 

filiai bile almıya lnıum gar
meden tek kelim• ile fikriD.J 
anlatb: 

- Vl'I. •elir t 

* Abllk mlicadelesi, içtimai 
talahat yuvalan kurmakla se
mere verebilir. Bugünkü mü
cadele, nihayet ve bir derece
ye kadar sıhhi emniyeti. temin 
ediyor. Devletten beklenilen, 
bu gibi yuvaların açılmaııdu\ 
Bu teşebbnse bir an enel p 
rifilmeuc. ablacak adımlar ilet! 
lflclea adamlar 01-~. 



ÇOCUK 
SAYFAS 

H er Çocuk Bunları ı 
. B ilmek ister 
1
Merak Ettinz Mi? 

içi Boşalmış Ağaç 
Neden Yaşar ? 

Kaç Yıldız Var? 
- Ihsan ben sana havada 

kaç yıldız var söyliyeyim mi? 
- Söyle bakalım. 
- Tamam on beş bin.. 
- Ha., ha.. gilleyim bari. 
- Pek ili, inanmıyorsan 

'kendin say. Mendilin Dört Köşesini 
· De Düğümlemek 
Küçük Ressa~ Bunu yapmak için evvel& 

r ~1 mendilinizi çıkarıp masanın 

'. 

Yukarda birçok yemış ısını· 

leri vardır. Eğer bir harften 

başlayıp ıağa, sola, aşağı ve 

yahut çaprazlama giderseniz 

bunlan siz de bulabilirsiniz. Ba· 

kalım kaç tane bulacaksınız. 
tlatilne yayın ve karşılıklı uç- ,.._, -----------.. -------------:ı 

. \ lanndan biri!l~ bir elinizle, 8te- 1 BU PAZAR HAN~I MEMLEKETTEDİR ' Misal olsun diye bir tanesini 
ı . kini öteki elinizle tutup ikisini biz bulalım: Şimdi sol köşe-i birden dü- 25 Liralık Hediye Veriyoruz deki Eden başlayın sağa gidin 
l . ğiimleyiniz Bu A Lyi bulursunuz. Sonra aşağı 

evveli b~lki r, -~ gidin Myi ne sağ gidince A yı 
1 biraz gllçtür. · / bulursunuz. O zaman yemiş te 

Fakat birkaç • . ,_ elma olur. 
defa yapınca 
kolaylatır. Sonra arkadaşları
mza deyin ki: 

- Bunun iki ucunu birden 
düğümlcdim. Gördünüz. Fakat 

acaba içinizden dört ucunu 
birde düğümliyecek var mı 1 

Tabii herkes "hayır, onu 
kim yapabilir,, ~iyccek. O za
man ıiz resimde gördüğünüz 

, 1 gibi mendilin dört ucunu da bir 
Bu ldlçök çocuk bnytık bir 1 araya retirip döğümleyin. 

artisttir. Sinemada oynar. Deh- t - Tabii hepsi, bu itin bukadar 
f< t : para kuamr. Siz 4e onun kolay olduğunu rörünce güle-

Resimde birçok hayvanlar v~· bazı şeyler daha var. Bunların 
hangi memlekette bulunduklarmı ıöyliyebilir misiniz ? 

Cevaplarınızı çocuk muharririne gönderiniz. 

Bu bilmeceyi doğru balledenlerden elli kişiye 25 ı;~alık 
hediye verilecektir. Cevapbr on, beş gün . sonra neşrediJecektir. 

ı . :· 

Bu bilmeceyi halledenlerden 

yüz kişiye 25 liralık mütenevvi 

mükafat verilecektir. Cevaplar 
on beş gün sonra ilan edile

cektir. Cevaplarınızı çocuk 

muharririne gönderiniz. 

Bilmece 
Yuvarlaktır dünya gibi 

Çalışkandır an gibi 

Bulabilirsen sen bunu 

Kazanırsın oyunu 

Cevap: Saat. 

· H ., E R , 1 
PERŞEMBEJ 

--d 

Mük<if atlı Bilmecemizi 
Halleden le 

Kimler Kazandı? 

Ötme Dersi 

.. Haydi şimdi hep beraber 
Kokorikoooo ..• r ~~m::~m.::~lce:r~LUNUZ ı-'---·A_M_A_N_· _..;;;.N~;...E~_T_U_H_A--4-F __ __, 

_ _ _ Kabak Gibi iyi Duymak için TAYYARE MEYDANINDA_____.,,/ 

' Bu hayvan-~ ~ lar arkadaşla
nnı kaybetmit
ler. Aiayıp 

- Benim bllyük babamı - Evlidım biraz bağır, 
Hkıen yaş~nda a~a bqJadar ~ 'bili~ıi~ ki kulaklarım pek duy-
bir tel bey-.ı yok... 1 • 1 ~ • ma:ı. · 

1 
• • • 

- BOyük · anneciğim Byle 
ı tıe neden kulaklarına da ıöz-

Burası b.ir tay
yare meydanıdır. 
Tayyare yere i
nerken burada 
gördüğünüz şey
lerin hiçbirisine 

• 
• ... " 

duruyor, fakat 
bir ttirlO bula· 
mıyorlar. Şimdi 
aiz elinize bir 
kurşun kalemi 

alınız ve 1 nu

maradan baş

layarak numa

ralar araaında 
bir çizgi çiziniz . 
Çıkacak hay-

- A a.. biç 6yle ıey olur 
mu ? Bir ,adam aekıen yqı~da 
olur da batında beyaz. aaç 
bulunmaz mı? 

- Tabii yok. Bir tanecik 
lllle, bqı kabak aibi de ondan • 

' ltık takmıyorsun ? ' : 
' l . 

Çob~nla Bülbül 

dokunmamalıdır . 
: Bunu tecrübe et-
mek ister misi
niz? Elinize bir 
on para alınız 
ye yukard~.n a-
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vanın reamini 
boyayını.1. Ba~ 

kalım bu hay
vanların arka

daşını bulabile

cek mlainlz? 

Leylek Niçin Bir· 
Ayağını Kaldırır? 

- Babacığım, leylek . niçin 
bir ayağını kaldanr? 

- iki ayağını kaldınrıa 
dtlıer de ondan • 

Takvim Ne iş Görür? 
- NeclA, niçin takvim kul· 

lanırız? 

- Bat ,Unüm\hll unutma
mak iPıı amcacıjım. 

Bir yaz akşamı bülbül su
aunca çoban o~a tekrar öt-

mesi için rica etti. Fakat 
bnlbnl ıstmedi • 

1 - Kurbağalar okadar çok 
1 

bağırıyorlar ki onun için biç 
havesim kalmıyor. Sen duy-
muyor musun ? 

- EYet sen ötmediğin için 
duyuyorum. ( Çok defa baş-

kuınm kabalığını ıaklamak 
için kendimiz iyilik ıösterme
llyil. ) 

tınız. Parayı boş
luğa dilşürebiHr-
aeniz oyunu ka
zanırsınız. Bunu 
iki kardeş veya 
arkadaş beraber· 
ce oynayıp eğ· 

lenebilirsiniz. 
l{İllQ Parayı en· 

· · ·~v . hu~ yere kon
durursa oyunu o 
kazanır. 



i.,,..t -Kı-ari_G_ö-zile---t- K a r i ı e r !.. s i z e Soruyoruz •• 
J Gördüklerimiz 
1 1 

Bir Mütakait Za
bitin Feryadı 

Kadının Yeri 
Yoksa 

Ev Midir, 
Dışarda 

Yani Aile Yuvası 
Çalışmak Mıdır?. 

Mıdır, 

.ı\ciılf'rt kanunu atik bllkmlle tekallt 

Cditn °Ş oldufumdıın [lç ayda bir verilen 

l'lıu!,,.ıus maaşım yek6nu yirmi ackls 

buçuk liradır. Mahlyr. de olaa bir ferdin 

idaresine klfi olmayan bu miktar hııli 
haı.ırda valdelcrlndcn yetim kalan 

Çocuklarımla Uç ncfıl hluedar etmek

tcdt:r. Şu fasih rakamın an:eltlği ha:ı.ln 
~alşct ıstırabı içinde masumlar nehari 

l:ıcktcplerde tahalllerlne alyU ikdam 

tdiyorlar. 

Sabıkıın mUatahdem bu~ ıduium 
fatanbul taryare cemiyeti tahail me

llııaluğunun ilga1ından ıonra diğer 
L • r 'nzifei memuriyetin h;tihaallnl taki-

ben icap eden makamata rnUteaddlt 

llıilracaatıarda bulundum ve iki aene

dtnberi bikarar taltati beterin ycttlli 

'~YİZlli ıa.rfettfğlm haJde mUnhalllta 
&i ııtıfuz :ı.evattan hlmayccLll olular 
t .... 

nn Ye lkdar edllmltlerdlr. 

liOkGrnetl merkulyenln mllttebaı: 
ltıran: fnhllll eden münasip memuri-

)'ttlere 111Utekalt sabltanclan mllatehak'1l tercihan tayinini amlrdlr. 
Pllr olem hayat Ye vulyetlmlııe 

'tfa •vhametJo maktu Gcretll ufak bir 

._.lllarfyote tayfnlmla emrU ferman 

~•aauu ... ıaman yefbe •elcel 
h1lU. tıuı-aa •indi asam YO orha• 

"-dt•b hMl'otlertnd- iıMlla •• t.tlr
~ .,torta eloaMa. 

Perln 
118tekatt Hbitaatlaa 

Bir ihtiyat Zabitinin 
Şikayeti 

lta4..tt ytbbqılıktan mltekaldlm. 

111..ıetaa soml .tYarUltl ohlülu laalde, 

"llb. .. ........ olu lo)'rlaefalao 

""'--- ettim. XılaYUS kaptan olarak 

::. l.atta atllbe•eten letlhdamıma 
..... '• olclaa. it nrllmedL 

.. laclold naalk temhı YO ,a.lıaektlr. 
lab.ee ihtiyat aabftl olarak kayıtlı 

'- ...... emre baıı:mm. ihtiyaç •ama
ıııı..41a allletln pnclereceji vazifeye 

'-t.catım. L&ldıa • allbrem n hayati 

'u,~anmı teala edecek Yaaıtadaıa 
ıııı,hruın bulwauyorum. Benim ıfbl 
~k llatlyatJar hlmayeaı..lfiln eaerl 

tt.r-ı.. heder el•1•r. Ve •ru )'Oıı:doa 
:~••et J•tifmlt fhtlyatluuu ka7be
'Ver, 

Nazmi Kaptan 
Şeref .okaiı Ne. " 

Nanıea•ııalyo 

Bir Mübadilin 
Temennisi 

'-.teala mlbacllllm. ı.t-bul lakla 

:dtırtJetlnd• (4S2) numarab tlMyada 

-ı•ttı" enalum me•cut obnuana rajmon 
'" lakln edilmeyip ldra kltelerlade 

::-lllolneyim. Gaal HL Do slr'Ut•ek 

~· auhar olıayclıa bıraktıiı• 
"""'-• ••kaltll llç elaaua bir OY 

"''- ek huau.-da ... wonetlorlal 
~ •4-411a ofoMtm. 

Baıil11 çalıımı6a mea6ıır olan lcatlınlt0it11U 
Telefon muhabere memUl'fJleri 

bd flln evel bir Anket .,.. , ui ortaya çıkar. 
tık. Kadının yeri ey midir, yok- Bup hizde de itiyle Mr 
sa it midir? diye ıorduk. mesele Yal'. Çahpa kıdar 

Kadın tarlada çalııır, fabri- evlenince çal11mak Wemiyor
kada çalışır, hizmetçilik eder, lar. Erkekler de kanlanD111 
muallimlik eder. Fakat burjuva çalıımaıına kolaylıkla •u•a-
ailelerinln kadını çal11mıya fakat etmiyorlar. 
mecbur kalınca it tletif!r. itte biz ita• MIMl>W 
O ..Jdt, kadm ç•h..,ah aa- ulamak ı.tiyora w ....... 
dır, talıımama aılulır? •uel kaslara 110ruyonm 19iudlkt.. 

Mütemmim Teshin 
Sabah .e alqam 

Elektrik radyatörünü kullanınız 

SAT· ll de 
Vereıiye Alabili_rı iniz. 

1 aonra çalıtmak iater miıiniz? 
Niçin? 

Erkeklere ıoruyoruı : Karı-
ıw:ın çalışmasına mllıaade 
eder miıiniz ? Niçin ? 

~ 
Don muharrirlerimizden biri 

bu ankete bir mukaddime 
olmak üzere kariler arasında 
tesadüf ettiklerine bu aualleri 
aormuş ve aşağıdaki cevaplan 
almıştır. Siz de cevabınızı 
mümktlnae fotoğrafınızla birlik
te biran evvel •3nderiniz. 

Sabri B. (Ziraat ve makine 
mtUıendiıi) 

- Kadın çalıtmalıdır. Çnn
kn bu ıuretle aile blltçeıi 
daha dolgun ve iyi olor. Yalnız 
ana, çocuklarite de mqpl 
olacak Yakit bulmalıdır. 

~ 
T wlıaa B. (Miltekait l>ah

riJe sabiti Kıaıltoprak 134) 
)#. 

- Bana kalına, kadıa ta
biat.. çalıımak iatemez. Ko
eama •aridab klfl iM kadın 
CÜfmamab, yok defllae ça-
1.tmalıclır. 

Aflh H. Clalurkly, leytla
lkte, lluemhey 110kafında 11) 

- Hayatmda koc~ .... kartı 
..., ft YUar ft UmnJılr 

l.lrriyetlai aulaafua etmek 
lldy .. kadın itte çahımalıdır. 
l•ı• nlenmek De Wr ha-
7at arllad&fl teain etmek 
m.U.dı rlzetilir ' yemlik 
detll. Bence, tekrar ederim, 
ltlr erkek rf bl çahf malıc:lır. 

• Mellhat Hanım (Saraçane, 
.JCoYaeılar 9) 

- Kadın çocuklarile metgul 
olmalı, e'finin idare Ye tanıimi 
ile utraşmahdır. 

Hayatta ~alııan lıı::adınlann 
çocuklannın talim Ye terbiye. 
1erile biuat metgul olabllmele
rlne imkln yoktur. 

Leman H. 
retler 19) 

~ 
(Befiktq, Aka-

- Kadın ekmejinl kendi 
emetlle kuanmalıdır. Bu, ka
clımn lathriyeti Ye aaadeti için 
clalıa emin bir yoldur. 

• Muazzez H. (Kuımpqa, Ka-
laluız aokaiı) 

- Kadının 9'lrinci Yuifcıi 
nine bakmak,. 011un dahili 
idar~ni tanzim etmektir. Ka
dımh hariçte ltu itle ••ııul 
ollbUı n itlerini ihmal etme
line Hltep oluyor. Evi ile iyi 
meııul olan bir kadın da it 
yapıyor, çahtıyor demektir. Bu, 

Ferhat l•m•il 
(Kawala m&batltllerfaiu) 

Toprak Mkak Ne. S 
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PEYAMi SAFA 

SON POSTA•nın Edebi Romanı 

l'ATİB ~ B&RBh'I 
~ l<anepeye uzandı. Gittikçe ı Kulajı çınlıyor, ajıı yan 
ta tt~caıııan yabııyordu. Boğa- açık. Hayret içinde, ne oldu· 
~Skıır kere daha çırpındi •• tunu anlamıyor. Başından kor-

ş·rı~an tamamile dindi. kunç ıeyler ıeçti. Fakat .nedir? 
"' llndı her ıey ona ıarip ne oldu? ne zaman? niçm? 
~:de. i&rilnllyordu. Demin, Hatırlamıya çalıııyor. Bu 
~ı bir aaraınb lçiııde fellketler ne ıamao bqladı ? 
~d "Ye çalkanan •tYa. Makaim aalonu. Kaç ay enel? 
~ u. Buit ıekillerbal alcL. Ha)'ll', daha bir ay bile olmacL. 

~y aak'-. Kaç f1D enel? Bunu bulmak 

;, 

için badiaelerin fthriıtiDI yap
•ıya ufrqıyor. Sokakta1 ne 
ıGn l»ayılmııtı 1 Macitle laangl 
sDn Llbonda ltuluttular 1 O 
saman baloya kaç fÜD yardı ? 
On rftn. Baloya kaç gtln da
laa var ? Balo yann akıam, 
demek hepıi dokuz gün! 

Çok f&fb. içinde gayet 
uzun bir zamanın hatıruı (yar· 
dı. Senelerdenberi devam 
etmit feliketlerin ağır teıiri 
albnda idi. Hepıi dokuz on 
r.ınden mi ibaret? Bu zaman 
içinde ne oldu? Bayıldığı ,Un· 
den bqka bir teY hatırlamıyor. 
Peki, fellket nedir? Hiç. Ru-

' la• lstlncle maltfteti olmıyan 
bir tazyik. Nedir? Hiç, lair 
kAbua. 

Kapı hafifçe açıldı, Nezahet. 
- Neriman, ıel biraz içe

riye... açıldın mı? 
N'-. _,nan, biraz ev-.elld aciz 

ı&rünüşünUn tesirlerini ıilmek 
l.ayen kir çeviklikle dotruldu: 

- iyiyim! 
' Dedi Ye ayağa kalktı, yum
ruldannı aıktı ve gerinai. Biraz 
tereddllt ediyordu. Nezahet 
ona cesaret verdi. Odadan 
çıkblar. 

Bmtik odadan akort ...leri 
seliyordu. 

- S&yfa· 5 

1 Kadın Ve Kalp İşleri 
1 

Kocanızı Seçmeden 
1 

eve) Sorunuz 

Kocalarını Seçm 
• • a nm lstiyenlere Na...,i 

Kocamı Nasıl Seçeyim? 1 f Kadın Eşyası . l 
Birkaç gündenberi kocala- { 

nnı seçmek için genç kızlann 
ne yapmaları lazım geldiğin· 

den bahsediyorum. Kocaları 
aeçmek için kızların evvela 
birtakım gruplara ayrıldığını 
ve her kızın bu gruplardan 
hangilerine mensup olduğunu 
tayin etmesi lizım ieldiğini 

izah ettik. 
Genç kızlarıma tavsiye ede

rim, dünkü veya evelki günkü 
SON POSTA'yı alsınlar, bu 
izahab okusunlar ve ( Hanım
teyze ) adresile bana milracaat 
etainler. 

Oradaki izahat llzerine mü
racaat eden kızlara cevapları
mı bu alltunda peyderpey Yer
miye devam edeceğim. 

Kadirgada Mürüvvet hanım: 
Stıı: akıtlı bir luıı:aınaz:. Hotk&m 

4ojilal.U.. lsdlnçta laem ... •ut ola• 
cakauus, laem cle aH'ut eclecekalnla. 
IYlonecetf•lıl orkefl aeçnrken, l:ıuıawa 
lııotlı:l.m ,,. abtel:ılt olmamuıu cllkkat 
o4ila1a. Ht.al a.Jlmlat. kuYVetllcllr. Er· 
........ elsi au'ıat Mlp ocloml1oc•flnl 
kolayhlda aalıyal:ılllnlabı. Ne aat111 .S
tılmle eYleaecek erkete. 

Şiflide N. R. Hanıma: 
lk ltayatta teaacllf ottfjinla •lt

ldlller llutıaında .-ımeelal 1tu-
.., ... 1a1 ....... ,... Wr IDHtftlL Ko
...... tok kolayblda leteclljinla yola 
ptlreltUlnlabı. Bqka luclıalara ala
lııotle ula ••m•ım edUeblllralıala. 
Yalaaa alacatmııı: orkejba •Daekklt, -., -.ı olmamua lhımdar. llert, 
açak kalpli, kalbinden slyade kafa
.U. ı..ruet edea ltlr ıe•ç awn 
ilin ~ lth kı>c:Ja olabilir. Zaten 
ltayatuuııda .. ktaıa .&yacle refah bu
lacakauua. 

Hanımkgze 

Sultanahmette (Ş. H.) H. a: 
Slı 90k .allfktılpeaent bir laıı:aınıa. 

Sisi tamamen tatmla eden bir koca 
lt.almak ıUçUlr. Eler lhe lltodllf ni& 
ıtl:ıl hareket etmlye mtiaaado eden 
Ml'bea dllfOıacell bir ıenç bulablll,..11-
al& onuııla e•lenlıalz. Fakat eYlenlrkeıı 
..Okemmel bir adam, birkaç blıımelçlm1 
lld sGul 9ocujum olacak cll70 laayale 
kap&lmayuuL ----

İspirto 
Alınmıyacak, Çünkü 
Fabrikalar Bunu Yapar 

Muskirat inhisar idareıi Clç 
ay enel hariçten mühim mik
tarda İıpirto satın almışb. 
Simdi Paşabahçesindeki fabri
'asına tasfiye cihazı koymak· 
tadır. Bundan ıonra hariçten 
lapirto almıyacakbr. Memle
ketimi!e senede hariçten 
( 3,5 - -4) milyon kilo ispirto 
ithal edilmekte idi. 

Bira Sarfiyab 
Bomonti fabrikaıı ıenede 

1 milyon kilo bira ıarfetmek

tedir. Bu, belediyenin reami 
lstatistikidir . 

Neriman içeri ıüince Şinui 
" Muammer, aazlan bırakarak 
ayaj'a kalktılar. Şinasi ona 
doğru birkaç adım ath. 
Neriman bakındı. 1 Saz. İçine 
bllyilk bir arıu gele:.: 

- B1rakmaym t 
Dedi, ıonra Muammere doğ

ru koıtu: 
- Müsaade edersiniz, dedi, 

ben ut çalmak iatiyorum. 
Bütün yüzlerde gayet ince 

bir hayret ve sevinç. Ona der
ba tulu verdiler. 

Kucağına udu ilk yerleştir
diii anda, geçirdiği buhran· 
lann Amilleri araaında milcea-

Bu sene rncda olan ktpe 
1 e iğneler 

'· 

Çanta Ye kunduralar 

... 

Bir yazı masası üzerine 
konacak eşya . 

:_ TAKVİM = 

Glbı sı 12- Ki.e\'vel-930 Kası:n 34 

Arab1 

21 -Rec:p - 130 

Vakit-Ezani· Vanh 

Giiaq 2. 35 7 .16 
Otıe 1. 37 12.1 

lkindl 9. 47 14.21 

Rumi 

29-Teşrlnis:ın: -111} 

Vakıt-Eza~'i· 11 :n:ıtl 

Ak1aml tı.-ı 16.41 
Yatsa 1.39 18.19 
lmaak ·, 12.48 5.29 

ıem bir varlığı olan bu san 
kinle ye muhabbetle kendine 
doğru çekti. Akort için ilk 
mızrabı vurduğu zaman, saza 
karşı bir utanç duyuyordu. 
Herkesin kendine baktığını 
zannetti ve rüc'atinin bu gö
rüntünden bir tebessümle kur-
tulmıya çalıtb. 

[Arkası var J 

Yakmda edebi tefrikamız 
bitiyor. Yerine: 

-tKIMtz-- -
isminde son derece lıege

canlı ve sürükleyici geni 
ir aşk romanı dercedeceiiz. 
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1
.r·a-n-da_,,._ eşide Bugu·· n Ög"' Iedeıı Soııra 

1 Buharada Oldürüldükten .:lonra 
l·'c sıl Tahrik~ Yapıld1? Da Ü f•·nun Salonunda Baş a ı ... 
l ___ ,..... ____ . ------- Anlatan: Agabekof: 28 ----

Bu zat ve mai)'r-: i-lel.i su hakimiyeli elinden bmıkmrık ' (O. G. P. U.) mlimcssili Minu
cas slar iklısat işlerinden i!ıilcıı:iycrdıı. Onların elindeki yan birbirinden şikayet telgraf· 

---------
Dokuzuncu tertip tayyare piyanko.unun beflnd ketidesine bu alqam Darülfllnun salonuııd• 

anlar adı:unlar olmak miina~c- rnıntukalaı.u~ idaresini ele ları yağdırmıja başladılar. 
b şlannııştır. Salon kalab lakta. Bufiln çıkan numaralan aıağ'ıya yatıyoru t 

bef le Tahrandaki ticarrl mü- gcçırmel· ıçm fo sat beklemek D b M' M' l u son, ınasyanm, masy n 
csseseleri~zde çalışıyor ve Rus azım geldi. Bu fırı:,at pek da Dubsoııun geri nlmmalarmı 
k l · · · · 1 ·ı ı l çabuk ÇtKh. 1927 senesi o onısırun ış en r meşgıı o c- 1 d .. istiyorlardı. . . .. .f mayısının on arma ogru 
yorıardı. (May) 111 dıgcı' ~-~zı c- l Tebrİ2. konsolosu Dubscn ve 
ai de İranın mali vaziyet' hak- --=~= 
kında her ay muntazaman 
(O. G. P. U.) ya rapor vermek 
idi. No. 10 Horasnu isyan• 
eiebaşılarından birinin akrabası 
v vaktile azetecilik yapm'Ş 

bir adamdı. Bu adn.mm (O. G 
P. U.) .·~ nekadar hızmetleri 
dokunduğunu ilerde okuyacak
lar göreceklerdir. 

Bundan sonraki numara 16 
idi. Bu, Kaçar haneda ına 
mensup ve Mesai nezaretinde 
mtihim bir mevki işgnl eden 

Fo,oğrafınızı 
Kim Old ğlınuzu 
Bu Resinı Diinyanın En 
Büyük Sinema San' at
karlarına Aittir. Resiın
den, Bu Adamın Kabi-

l liyetini Okuyabilir 
M:siniz? 

bir ... ttı ve bi:ı:e pek mlÜıim Kendinizi tanımak isti-
hizmetJerdc buluıı\lyordu. Ay- yol' musunuz? Bize fo-
ni nezarette iki kişinin hesa- toğraf ınızı gönderiniz. Size 
bımıza birb;rinden haberdar kim oiduğunuzu söyliyelim. 

(Arknı;, var) 

Gönderin 
öyli!Jelim 

b Çehrenizin biran ev-olmadan Ç4!.lışması izim. için 
çok iyi oluyordu. Çünkü hÖ}'- vel tahlilini görmek istiyorsam& bize süratle fotoğrafınııı 

gönderiniz. 
elikle bunlarııı sadakatle çn- Zarfın üstüne "Fotoğraf ,, kelime inl yazmayı unutmayınız. 

• 

2 Lll 
Kazanan 

8 

45 Lira 
Kazananlar 

50597 
hşıp çalışmadıklarını fa liyet- A 1 Er J • • 
tennın neticesile muk yese ceıe uınız. 3500 J ... ı·ra 
edebiliyorduk r--------,-=--=--------------- -

Tahrana geldiğim z.ımaıı 1 G • AT 1 C'•• 1 d• • ? ı 
oradaki teşkilata işte bu va- azıge ıveıer ..,ogıer ınız Kazananlar 
ziyctte buldum. Bir Eczacının M ühı"m cak. Bam yan .. ~ bir eczacının 16 4 81 lr mu diğer yerlerinde~; o-· 
vaziyet bundan daha iyi de- S Ö z l e r i maruzab da iıte budur Pqam. 

lmalr, Abancak, vapur ia:.:el..t 5 5 4 7 ğildi. Horasan ve Belücistan- Gaıi Hz. ne benim de söy- karşısında No. 526 da eaacı 8 
dnki teşkilatlar doğrudan doğ- liyecek bir derdim · vardır. Haşan Raııp 

ruya Moskovaya ınerbuttu. Anediyorum: Sut fstimallerle Mücadele 
Geylnr. havalisindeki teşkilat ı -Ben bir Türküm. Memle
isc (Bakü) O.G.P.U. suna bağlı 
idi ve bu te~kilalın reisi (Mihail 
Y efimof) Pehlevide konsolosane 
memuru sıfatile çalışıyordu. 

Mt"rlcezi T ebri:ı olmak şartile 
Azerbaycan mmtakası ( Tifüs) 
(O. G. P. U.) unun emrinde 
idi, ve milmessili ( Minasyıın ) 
isminde bir ETrueni idi. Tebriz 
jeneral kopsolosnnesi memuru 
bulunuyordu. 

Ayni zamanda T ebriz jene
ral konsolosu ( Dubson ) da 
miistakil olarak iş görüyor ve 
doğrudan doğruya Moskovıı 

:ile muhabere elmel:: salahiye
tini haiz bulunu~ :-du. 

İraıun cenuhuuda ise teşki
lat namına bir~ey yöktu. Va-
1 • \ hakkıııda konsolos ra
porlarile iktifa etmiye mecbur 
kalıyorduk. 

İrandaki te kilatm fena ida
<e edildiğini e mümca.eillerin 
layıkilc çalışmadığını gören 
Moskovn bana u direlctifleri 
Yerdi: 

1 - İranda O. G. P. U. 
ışlcri için bir merkez tqkil 
etmek ve Lütün mıntaka teş· 
kilatlarııu bu merkeze rap
tetmek. 

2 - İranın cenubunda O. 
G. P. U. te kilitı vücuda •e
tirmck ve bu tqldiltm faaUy ... 
tini cenubu şarki Hindiıtanile 
cenubu garbt lraka doğ'na 
ilerletmek. 

3 - Cenubi İranda BeJG
cistan mınt kasındaki kabileler 
arasında propaganda yapmak. 

4 - Belücistand bulwıaa 
İngiliz - İran neft kumpanyua• 
nın faaliyetini r6z önllnc:le 
bulundurmak. 

Aldığım direktifleri y rlne 
retirmek kolay detlldl. 

Tiflia • Baka (O. G. P. U) 

ketimin kanunları bana bura
da kendi mesleğim dahilinde 
çalışmak imkinmı vermediler. 
Ekmeğimi yabancı memleket
lerde aradım ve buldum. Ka· 
zandım ve yaşıyorum. 

2 - 340 senesinde Eczacı 
mektebinden· diplomıl almış
bm. Gümüşsuyu hastanesin
de ikinci mü1izimliklc v zifei 
askeriyemi yaptım. Tam ha
yata atılacağım bir sırada 
eczanelerin tahdid; kanunu 
çıkb. On bin nüfus için bir 
eczane açma sistemi. 

3 - Elimde iki yilz liram 
yardı. K~bireye gittim. Bir 
sene ecza üzerine ve piya ada 
açıktan çalıştım. Kendimi Mı
sırdaki büyük depo sahiplerine 
sevdirdim. Diplomamı tasdik 
ettiler. Eczane açmak ıçm 
Mısır hükumeti yardım yapb. 
Kahircde bir eczahane açtım, 
verle.ştim ve ya11yorum 'ft 

kaıanıyorum. 
Sınıf arkadaşları dan ~ 

eczacıyı da getirttim, yerlettir
dim. Çünkü ellerinde diploma-
lan olmasına rapen keaclJ 
memleketleriııde kuanamayOl'
lardı. Bunun sebebi de ar°"9 
tijim tahdit kuuaudur. 

Bir kanun ki ecualds m_. 
lejinde adeta bir ••Yi pdik 
uaultı tesis ediyor. Barap 
ıeldiiim :zamaa lmıirln Nil 
kazi!larını gezdim. Zengin mer
kezlerde ikişer eczane vardı. 
F al&.at rakipsizlik, ortalıkta bir 
nevi insafsızlık d~......._uşttL 
Hayret ettim. 

4 - Daha on pn kadar 
yatanımda kalacak, sonra gider
ken iki Türk eczacıaııu daha 
beraberime alacağım. 

6 - Eğ r bu tahdit kanunu 
deiifir e her oyimi abp vıp 
tekrar vatanıma dönecejim. 
Deilfmeue va&İ)'et baki kala• 

Gaziyi görmÜf olsaydım 
söyliyecekJerim tunlar olacaktı: 

1-lnhisarlann kaldınlmuı. 
2 - Adli ıslahat. 
3 - Ynksek .maqli, fakat 

mahdut mıktarda iktidarla me· 
mur kullanmak lnzumu. Sui 
istimal yapanlann şiddetle ceıa
landınlmalan. 

4 - Köylfiye yardım. 
5 - Tuarruf. 
Samatya tramny caddcıal N•. (m) 

H. N. 
Ahlakın Tezhibi Lizım 

Eğer Gazi il ıöriişebilıey· 
elim: 

1 - Umumi millet Yicda
mnın tezhibini, umumi harp 
ve ittihat TO Terakkinin 
herkesten ve herteyden ıel
bettiti iıtikamet, emniyet Te 

ciddiyetin tekrar iade.si milca
delesi. 

2 - Bnth faaliyet tu'lte
ferinde, kendi ayannda ruller 
yetiftlrebilecek ıurette teıtibat 
almmaaı ve maariffa ıslaha 
lthumunu &aylerdim. 

Ankaraı Hattat Enam 

Terakki Ve Adalet 
Gui ile ....... mlmkla 

..,, 4-cU. ldr 
-P....,T..w.labltıde ......... 
Eterı 
- A&lllıt ,... • .., 
Diyecd ohuwa .. .. ... 

ftrirdimı 

- · r ıfba kıyafetüıbl 
tebdil ediAlı. Herltaqi bir 
daire, bir it . racut 
ediniz. 
IODI'& va ide ı6rllt . 

Bundan bqka mllbadJller 
meselesini töyle bir ılS&d• 
ıeçiriniı va yine ondan aoara 
bendenizi çağırınız, fikrimi ar
&edeyim. 
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111 KAN 1 \h 
Sarayın Bu Acemi Kızını Y o .. a 
Getirmek Biraz Güç Olacakh ... 
Hakkı M11hfuzJur 

Ve derhal geri döaerek, 1 
1Yakta duran hü•kinn ö11hde 
İfildi. Diz çöküp ayak i'lpe
tekti. 

F ak~t hnnkar, bir elile onu 
J!nııtııdan tuttu, durdurdu. 
!Otelci elini de çenesinin albna 
koydu. Hayali, öylece büyük 
•bajurlu lambanın yanına ka
dar götürdü ve yüzünü aydın
hğı döndnrdn. Evveli, o vazi
Jctte bir lnhı:e bakb. Eline, 
alık bir hararet aşılıyan bu 

Yuvarlak ve dolgun çehrenin 
hafif esmerliği &%erinde koyu 
Pcınbe bir hare vardı. Umba
llııı biraz yukardan döktllen 
tiyaaı, onun, daima yere ba
~ gözlerinin 11k -.e uzun 
~iklerini daha mwı g&teri
)or ve gözlerinin albnı sıöl· 
lelendiriyordu. 

- Gözlerini kaldır.. Bana 
bak Hayali •• 

-4- Y azam Ziya Şalcir 

Htbıklnn bu lradeal llzori· 
.._ Hayalin kirpikleri bUhirine 
larpb. Y avq J•ftf sıaz ka· 
Pal rı kalktı. içinde kıvıl-
tanılu kaymyan Od siyah 
'1ev parladı ve bu alev, aaııki, 
"'1be his ve heyecan akıtan 
l.ir kaynaktı. B&tUn berrakldı-
hıa rağmen ucu bucağı gö- · Sabin • Hagal ,. 
1'6lıniyen derin bir kaynak.. huıuıiyet teaiı etmek pek ko-1 diği ( yemit tepsisi ) nden bir 
t_. -d 1 ı ld w bald lay olmıyacakb. kilçnk bardak aldı. Elind~ki açın en a ev er saçı ıgı e, 
en hararetli bir zamanda insa- Halbuki o, Hayali gördilğn , fİşeden akıttığı mayile bar-
llın hayalinde canlanan bir ıülll dakikadan itibaren büsblitiln dağı yarısına kadar doldurdu. 
~Ynağı .. Biltün hayatım, en müs- baıka bir his ve heyecan Bu mayi, erimiş yakut ren
teana dilberlerin usarei büsnünü duymakta idi. Hislerini,, heniiz ginde bir eksirdi. Kat'iyen 
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- Kapanaa ftatlar -
NUKUT 

ı..u. 
Del. Amerika. 
•Frmk p,_.. 
21 Liret ltaıy-
21 Fraalr Bel~-
2t Drabal Yu-. 
ıt Fruk l.viçr• 
ıeı.... •uı·-
1 Fleria Fel-•ak 
ıt x.,.. Çek ... nak 
1 ŞlHa Avuatuıya 
1 bybfmsrk Alanya 
1 Ll•tf Lehistan 

ıt Ley Roaanya 
2t I>iaar Yqoalavya 

1 Çervon.ç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 İste.rlin kmııt 
Nny. ı 1lirk lfrıw dolar 
P&N 1 Türk lirası Frank 
Mlllno 1 ,, ., Liret 
Brllkıel 1 ,, ,, Belg. 
Clnevre 1 ,, ,, Frank 
Sofya 1 ,, ,, Leva 
Amesterdam 1 T. ,, Florin 
Madrft 1 Tilr liraaı Puta 
Berlla l ., ,, Mark 
YarfOH l ,, n ZelotJ 
Siluet 20 Ley kuNJ 
Ruıya 1 Çervoneç kunış! 
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103G-
0,47 22 
12-, __ 

8 37,65 
2 43,25 

S510 
117 
4,24,-
1,97,62 
4 o 

79, 5 
1 1088-

İstifade ediniz 
ı - hı. S uıbn l'eçmiyecektlr • 
2 - Her aabr 4 kelime hesap edi

lecektir. 
J -- Her ilAn 5 Met llln kuponu 

mukabtHndedir. 
4 - H• S • ıhrdn fazlasına 2 

kup9n illve edilmelidir. 
5 •• Her kupon Urerindekl tarihten 

bir hafta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

aonra ilan kuponunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. Jlinınız.ın a-azeteye gir
mesi iç.in bu kadan kafidir. 

1

- SON POSTA=
BEDAVA il.AN KUPONU 

12- Kinunuevvel-1930 
tahlil edecek kadar vakit ol- hiçbir içki kullanmıyan hün-

tınmekle yaşamış olan Sultan l:••--l!!m-------ı11 Lı mamıştı. Fakat, duyduğıı şey- kir, bu eksiri sureti mahsu- TEVELLÜT _ Ankara :.t M. v. ~amit, biranda kabaran de-
,.;_ bı"r ar•u ve ı'ştı"ha ı"le dı"lı"nı" lerin, basit bir kadın ihtiyacın- aada gizlice yapbnr ve etra- huap itleri ikinci 1ube he .. p memur· 
·~ .. lanndan Ahmet feref Beyin bir kı:r. 
hafifçe dudaklannm arasmdan dan çok ayrı olduğuna hük- fındakilere karşı içki kuUan- çocuğu dOnyaya gelmiş ve Nilofer Necil 

mediyordu. dığı hakkında bir z.an verme- 1,esmlye edilmiştir. 
Rtçirdi. lDudaklan kup kuru 
ld' Buna binaen, böyle (halvet) mek için kendi elile yaptığı GÖREN VE BiLEN VAR MI- Balkan 

ı, zamanlannda, kadm ve kız- konsolun giı.Ji dolabmda ıd· harbiadeıı sonra lataabuJda Ferlkayde 
Hünkar kendisini, bfitün gü- k Nuri F.fendt lımlnde blrislle evlenmlt 

larla uzun uzun onuşmak lardı. Bu eksir, ona, neı'e, ve onun vefatından aonra atırıvayettn 
tellere ve gu-z•ll1"klere doymuş BUvnkçekmeceye crltmlt ve ondan son-

'" adeti olmıyan hünkar, Hayalle cüret ve kuvvet verirdi. En ra 'h';.yat ve memahndan haber ahnmı-
laıınederken, tımdi bu yeni hasbıhal etmek, onuu sesinde buhranlı ve en heyecanlı za- yan Yaayanın Loros muhaclrlerfnd .. 
le Jtudretlı" ı"htiru menbaını haf sOvari Murat ça~ kızı CemUe Hanım 

d ld w tu b · ah · d" 1 d b d b" • lüakkında mal6matı olaalana Galatada IG d d b u ugu ır engı m- man ann a un an ıraz ıçer merkez nhbm hanında lbrahlm Hikmet 
riir g6rmez, bun an a ir )emekle zevk bulmak istiyordu. ve Asabına lizım olan kudreti Beye haber ve·- n • ..· .... _.~ _.,.,.. na 

hdum tatmak ihtiyacını his- Hünkir, Hayalin getirdiği babşederdi. rtca olunu·. 
W-:_ti. fak t b ihtiyarını. SATILIK APARTIMAN - Tepelt8f1 
L.~~ • a ' u ___, ve masanın llzerine yerleştir- Arkua vra Brlatol oteli yaaın4• (Ösc-) aparhmam 
~ bir surette tatmin et- aatılıktır. Kapıcıw aüracut. 

llle)r istemiyordu. Bazı mOı- Zilede Feci Bir İnfilak Oldu '":OPYAN - Erkek,,. kadua 
leaııa zamanlannda olduğu gibi r; lata Kredi Llyone bankaG 

~~::!.~~=~:~·~fa~: Beş Çocuk Tamamen SATILIK~;~;;~~·;;·; 
Hayali, olduğu yerde bırak- p ı d 

ta. Gitti, evvela nöbetçi l&l'ay- a r Ç a a fi ) 
laı.r;n beklediği koridor kapı
~n anahtannı çevirdi; kapıyı 
llQ!ıtlcdi. Sonra yanındaki ku-

·:r epe başında, B r i s t o 1 oteli 
yanında (Ôzcan) aparbmanı 
aablıktır. Kapıcıya miiracaal 

Zile, ( Hususi ) - Mahut Zile isyamnda asiler tarafından , ... ___________ ..,. 
kaleye endaht edilen mermilerden bazılan yumuşak toprağa 
tesadüf ettiklerinden patlamıyarak römülmilş, kalmışlardır. r" odaya geçti. Odanın bir 

~~lesini işgal eden bftyücek 
tr konsola yaklaştı. Konsolun 

r11ı Wıtalanndan bir noktaya 
,lrnıağınm ucile 'bash. Bir 
it.pak açıldı.. Burası, bir do
~tı ve bu dolapta muhtelif 
l>. ~dı titeler vardı. B1mlardan 
irini aldı. Tekrar kapağa ka

hda. Yatak odasına avdet 
etti. 

liayat, daha hlll elleri göğ-
:--de bağlı olduğu haldeay akta 

Uruyor ve g6zlerini kaldırmıya 
~et edemiyerek yere ba-

Yordu. Hayalin, bu tuimkir 
:Yeti, hGnkAn mkar gibi 
•d 11

• KCll'fWDda duran kız, 
cı;.ta. gUrbnz bir çocuğu an· 
'-~ordu. Henllz liyıkile uray 

1l'eal almamıfb. Bununla 

Geçen aene kaleye çıkanlan tehir auyu için bir depo 
yapılmıya bqlandığından l :-ıfriyat emuında töprak albnda 
Aklı olan mermilerden biri < e dlf&rly& çıkanlDUt. fakat cahil 
amele tarafından alelade hir d'mİr~J»..:~ ~i l:tir kenara 
bırakılmıştır. · l 

Geçen gün 6-8 yqlarında 2 kıı ve ftç erkek çocük mermi· 
nin yanında oynamakta iken mGthit bir tarraka duyulm\ıf, 
bundan korkan ahali heyecaala hadise mahalline koft1lklan 
zaman 5 çocuğun feci bir ha 1 de parçalanarak ceaetlerİnin etraf .. 
dağılmlf olduğunu görmliflerdir. 

Amele meıgul olduğundan çocaldann hareketi gartılmemif 
ve merminin ne tanda infili k ettiği ulqdamamııbr. 

Devlet Laboratdvan 
Devlet llboratuvan taf~şişe 

mani olmak için çal11mıya bı:ı ş
lamılhr. Laboratuvar halen 
peynir, afyon, palamut, ı azı, 

zeytinyaiı Kibi emtialarm tu
nifi ile metguldllr. 

A. MellA 

Bergama Belediyesi 
BOTON AZA lsTlF A ETTi ... 

Bergama, (Hususi) - Sabık 
Serbea fırka Bergama belediye 
intihabım kazanmıtb. Bu bele
diye heyeti ahiren iatifa etmit-

AŞK VALSi 
K•dıköy, Süreyya 

Sineması 
Sesli, sözlii, pr~lı' fi\im 

. . ' 
Şarap Müte~assısı 
Müskirat idaresi. Fruıudan 

60()..llra aylıkla ıetirttiji M. 
.~karla iki aenelik bir muka-
vele yapmifb. Mukavele mld-
c:leti bu aene bitmektedir. idare 
~den iki MDelik bir muka
ftle yapacaktır. 375 lira ayblda 
retirilu M. Benzinin cWıa bir 
...ıik mllddeti vardır. 

tir. Bazı azaya iatifalarmm 
ıebebini aordum. Cevap ver
mekten iatinklf ettiler. 

Yeni intihap yapılmua bek
leniyor. 

.. ,,. ' 
Bu Sütuııda Hergün 

MııAuriri: Necati Y ut1/--" 

Bir Çocuğun Hikayesi 
Bu akşam yemekleri yoktu. 

Kışın başlangıcından beri iki 
defadır böy)e oluyordu. Ne
dense annesi son zamanlarda 
unutkan bir kadın olmuştu. 
Geçenlerde gene böyle yemek
siı kaldıklnn gün, Nuri mek
tepte iken annesi kapıyı açık 
bırakarak sokağa çıkmış, bir 
tanecik seççadelerini çaldır
mışb. Bu0 ün de kim bilir ne 
çalmacaktı ? 

Bari babası çabu gelseydi. 
Hiç insan bir sene hastanede 
kalır da bir kere olsun çocu
ğunu görmek istemez mi? 

Fakat, orada, beyaz göm
lekli. doktorlar varmış. Onlar 
çocukları hiç sevmezlermiş. 
Artık annesine sormaktan da 
çekiniyordu. Kaç defa tecrübe 
etmişti: 

- Anne; baba"llı daha çı
kamuyacaklar mıl der demez 
kadıncağızın rengi balmumu 
gibi sararmıştı. Belli ki baba-
11ndan bahsedildiğini istemiyor. 

Bu akşam fırhna ortalığı 
altüst ediyordu. Rfizgar, harap 
evin çivileri gevşemiş tahtala
rmı ıorluyor, her kö~cden başka 
türlü akseden çabrdılarla bu 
sakin odaya tüyler ürpertici 
bir ahenk dolduruyordu. Bir 
saattenberi boş mangalın kül
lerini kanşhran ann~. de biç· 
bir şey söylemiyor. Nuri bil
mediği bir şeyden korkuyor, 
Elindeki kitabı karıştırmaktan 

birşey çıkmıyacağını anladı: 
- Uyku'11 var annel dedi. 
Er .:esi aa ah mektebe aç 

gitt.. r .at bunu kimseye 
hissettirmiyor, öğleyi iple 
çekiyordu. İkinci ders pay
dosunda talebenin hepsi annesi 
hastaneye giden bir çocuğun 
etrafında toplanmışlardı. 

Nuri, onu teselli ediyordu: 
- Ne olur canım, diyor

du; bak babam da hastanede, 
iyi olunca gelecek. 

Fakat kom§Ulannın oğlu fer
luıt bağırdı: 

'1 -lydi aen del dedi, ne 
na.aL.:W~~n·t Senin baban 61-
müş bel 

Nuri ölümün nt.. olduğunu 
biliyordu. Geçen sene mahalle
lerinde bir ihtiyar kadm ölmüş
tn. Bütün mahalleli toplanmış, 
onu bir tabutun içinde ağlıya 
ağlıya götürmilşlerdi. Ölenleri 
toprakta kurtlar yiyordu. Fa
kat babası ihtiyar değildi ki ... 

Nuri bu habere inanmamış, 

F erhadm cahilliğine gülmüşta 
bile. Fakat sonra nedense 
qlamıya başladı. 

Muallim vak'ayı haber alın
. ca F e.rhada bir temiz dayak 
atb. Ve,Nuriye de onun yalan
cı oldugunu temin etti. Zaten 
o, kaç defa bq'kalanm da al
datmqb. ... 

Nuri ağle yemeği paydo
aunda herkesten evvel çıktı 
ve bin mü,knlitla eve geldi. 
Fakat kapa bir türlü açıı..ı
yordu. Akai ıibi rtızglrta ka
l'lflk yağan kar da ıöz açtır
mıyordu. Karpki kompı cum
badan ıeslenerek : 

- Nuri, annen ıezmiye 
tltti, 1e11 bize geleceksin! de
clL Ama Nuri onlan hiç MY-

mezdi. Bilhassa o şişman ha
nımın: 

- Vah yavrucuğum! 
Ojye acır gibi sevmesini 

hiç çekemiyor, onların yamn
da kendini kabahatli gibi 
hissediyordu. Bunun için da
veti kabul etmedi \ e kapıyı 
çalmakta devam etli. 

Anne .. inin bu kar fırtınası 
içinde Nuriyi öğ e vakti aç 
karnına sokakta bırakarak gcz
m ye gideceğine inanmıyordu. 
Fak~t yarım saaltcnberi çah
nan kapı açılmak hiJmedi. 
Rüzgar gittikçe şiddetini art
bnyordu. Nurinin mosmor 
kesilen dleri arhk tokmağı 
tutamaz oldu. 

Komşu bir defa daha çağ"ırıa 
nazlanmadan bemen koşa
cakb. Fakat artık onlar ela 
aldırmıyorlar Jı. Çaresiz bur&
dan aynlmak icap ettiğini 
biasetti. Kukuletesini iyice 
başma geçirdikten sonra kapı
mn aiperini terketti. 

Cmk bir kar çamuru yolua 
bOtün çukurlarım doldurmuştu. 
Nuri bunlara basm:ıktan aakı· 
narak yavaı yavq mektebe 
doğru yürümiye başladı. Bu
gün ayakkaplan ona çok bü
yük geliyordu. Adamakıllı da 
eskimişti. Hoş alandıiı ıaman 
da yeni değildi ya: Annesi bun
ları getirdiği gün çok ağla
mıştı. Onlan galba eski bir 
ahbapları hediye etmişti. Nuri 
annesini ağlatmamak için hun
lan eskitmemiye çok dikkat 
etmişti. Fakat, kaç para eder! 
Mektepte azıcık olsun oy
namadan durulmuyordu ki ... 
Hele buırfin, sular içine gınp 

çıktıkça bu papu lar birer 
paçavraya dönmüştü. Oka
dar da ağırlaşmıştı ki, ayakla
rına taş bağlanmlf gibi, yü
rürken diz kapaklan acıyordu. 

Yolda, kar suyu kemikleri
ne kadar işlemişti. Rüzgir 
geride ıslak bir kırbaç aibi 
kürücük omuzlarına vurdukça 
içinde bir şeylerin ftzüldüğünü, 
boş mide inde tuhaf bir bu
lanhnm kabardığm hissediyor· 
du. 

Mektebin lhıfine geldiği za
man artık adamakılla gô:deri 
kararmışh. Bır arı kovanı gibi 
uğuldıyan koridordan duvar
lara tutunarak ieçti. Sımf 
başı: 

Ortalığı çamura bula
dm, şu partal pabuçl rıRl te
mi%1e de öyle gir 1 diye ba
ğırdı: 

Fakat, Nuri artık hiçbir ;ey 
d ıymuyordu. Doğru aobanın 
yanına gitti. Bütün azası vü
cudile rabıtasını kesmiş gibi 
ayrı ayn ürperdi. Nuri buka
dar üşiidüğünü görecekler diye 
korkuyor, fakat kendisini tut
mak istedik;e daha çok titri
yordu. 

Gözlerinden yaşlar sızmaya 
bqladı. Fakat ıınıfın istihıa 
una upmamak :ç.in ao..1anıa 
başından kalkmıya n.ecbur oldu. 

Koridora çı\dı, karanhk 
bir kö,eye titti, yllzDnD du
var tar:-' .. çevirerek, l\fl-
milf arının Uatiı~ıde 

sıcak ' yapan bol ı&ı 
yaş' .adi, ajladı. 



SON POSTA 1Cü 

MOR i NA B L 1 K Yağının başmahsulünün 
Nefis, taze ve halisini yalnız Hasan Ecza Deposunda bulursu~uz. Kilo maa şişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

Maarif Vekaletinden:(..._ _vAP_UR ...... L_A_R_.. 
Htıkômet hesabına ecnebi memleketlere gönderilmek üzere 

mlsabakaya girip muvaffakıyet kazanan Efendilerin isimleri 
appya yazıl.mışbr. Bu Efendileri .. mensup olduktan Maarif 

Eminliklerine ve dairelere müracaatleri lüzumu ilin olunur. 

FERAH SİNEMADA 
!il,ntlllerin (Fakriınn) ilmine tamıunile vakıf A'11'11pa ft Amerlkanıa ber ~arafında takdir toplayan emaalai& Ttlrk ıan' 

Maarif Vekaleti hesabına : 

• Tarih - coğrafya 

Derecesi Şifre No. ls'lli 

Halil 
Hayri 
Feruzat 
Sadettin 

Mezun olduğu mektep 

Ef. lstanbul Lisesi 
---

' 240 
2 214 

' 3 208 
4 1-54 

Riyaziye: 

1 1 
2 700 

Fizik • kimya : 

ı 

2 
388 
619 

Tedria ualü : 

Nazım 
Fethi 

" .. 
" 

" 
" 

Sadrettia " 
Suphi " 

1 ~ Kemalkaya ,. 
2 304 Münftr ,. 

Gatutasaray " 
" " 

Sivas " 

lzmir Lisesi 
Darilffafaka • ,, 

" 
" tt 

Ankara Or. Mu.Mek. 
latanbul Mual. Mek. 

İktısat Vekaleti hesabına tahsile 
gönderilecekler: 

1 200 Kemal Ef. Galatasaray Lisesi 
2 210 Sait 

" " " 3 10'l0 M. Celil 
" 

Edime 
" 4 618 Cemal " 

Kabatq 
" 5 1515 M. Ali " Konya " 6 601 Mümtaz " Galatasaray " 1 204 Talat " " " 8 Xll Feridun " lzmir " 

Nafıa Vekaleti hesabına tahsile 
gidecekler: 

1 17 Daniş Ff. Ankara Lisesi 
2 252 Mi tat " lstanbul " 
3 563 Vakkas 

" 
Bursa 

" 4 212 Feridun tt Galatuaray " 

Adliye Vekaleti: 
1 14 Rıfat Bey Ankara Hukuk M. 

Harita umum müdürlüğü: 
Lito makinistliği için : 

1 1 Mehmet Ef. M:ılatya Orta Mek. 
2 Reşit ,, Tarsus " " 

Askeri fabrikalar umum M. 
Ma~ne miibendisliği için : 

1 24 Niyazi Ef. Saint Benoit Lisesi 
2 32 Selahattin ,, Galatasaray Jt 

Teknisyenlik için : 

1 21 Nafiz " Askeri San'at Mek. 
1 25 Ömer " " " " 
3 20 MehmetSadi Ef. " " " 

Mühendis mektebi: 
1 9 Ali Vedat Ef. lstanbul Lisesi 

2 ?:/ Fahri 
" " 

3 3 Aptullah " 
.... nır 

" 

3000 Kilo yerli Nişasta 
Tütün inhisarı umumi Müdür

lüğünden: 
idaremiz için pazarhlda 3000 kilo yerli malı nişaıta sabn 

alınacaktır. Taliplerin ylizde 7 buçuk teminat akçelerile bera
lter 15 klnunuevvel 930 pazartesi gtinll aaat 11 de Galatada 
m&bayaat komisyonuna mlracaatlan. 

Ciğer Veremi: Ve sair 
ciier butalıldan bakrn dok
tor H. Hayrab.etyan Beyoğlu, 
T•m sobtında; No. ?:/ 
laanede. Cuma ve pazardan 
maada, her ııtın ( 1-5), hasta
ları kabul eder. 

Beyotlu S inci icra memuriu
jundn: Mahcuz n furuhtu 
qaukaner k~tuk, b,_D_~"' tlfqaer, 
c(Olap veNire 13/1219'31 tadbtne 
lftlAdif Cumatteıi ~aiinl ... t 12 
de GalalM&rtlyda mel>Uyacı Davit 
Karuo Ef. ata d&kkl'tunın a'nGnde 
satdacakbr. Talip olanlaruı ma
hallinde hazır bulun111Alan ilin 
olunur. 

Seyrisefain 
Meri. eı acentesi: tJalata köprü 
bat nda Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'Je Mühürd&ri 
zade ham altında Tel. lst. 7240 

Bu gece AZİ.~ BEY Bu gece 
• • 

AYRICA : U9YETE ... SIRERlA _,. TIYAIIO 
Mersin postası 

(Anafarta) vapuru 12 ki 
nunue\'vel cuma 10 da Ga-
ta Rıhbımndan kaİkarak Ça

nakkale lzmir, Küllük, Bod
rum, Rado~ Fethiye, Finike 
Antalya, Alliye'ye uğnyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
Tqacu, Anamor'a ela ui
nyacakbr. 

Dalyan Marmaris Fethiye 
de aktarmadır. 

Milli Takvim 
Hem Tarihtir, 
Hem Takvim 

Milli ve tarihi vak'a ve 
•adiseleri bir tarih kadar cici
.liret ve iaabetle kaydeder. 
Bu vak'a Ye hAdiaelerle milte
taasip darbımeseJler ve atalar 
16zlerini havidir. Evkab ter'i
yelidir. Her memlekette her 
kitapçıda bulunur. Deposu: 

____________ __, lstanbulda Hüsniltabiat mat-
Mudanya Postalan hasıdır. 
idare nhbımndan saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşamba 

Mudanya'ya, pazar günleri 
Mudanya'ya uğrayarak Gem
liğe gider ve gelirler. 

Bozraada Postası 
(Gelibolu)vapuru 13 Kanunu
evvel Cumartesi 17 de İdare 
rıbbmından kalkarak Geli
bolu, Lips~ki, İmroz, Bozca
ada' ya kalkacaktır. 

Küprü-Adalar isklesi büfes 
" -Kadıkög ,, ,, 
Yukarıda mevkileri gös

terilen iki büfe ayn ayn 
tartnameler ile açık arthr
ımya çıkarılmıştır. Kat'i iha
lesi 1 ikinci kanun 93 f 
tariBinde yapıJacağından is
tiyen:erin o gün levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

idare levazım anbannda 
teraküm eden ve takriben 
4000 tane müstamel çimento 
çuvalı ile ... ahminen 6000 
kilo kadar çuv.ıl ve kana
veçe parçalan açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır. İsti
yenlerin 1 J birinci kanun 930 
tarihinde depoıito akçalerile 
levazım müdürlüğüne gel
meleri. 

6 Kostüm 
46 Elbise 
32 Kaput 
2 Yeldirme 

Seyrisefain idaresi hade
melerile tahsildarlarına yerli 
kumaştan yaptanlacak cins 
ve adetleri yukanda yazılı 
dört kalem elbise açık 
eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname ve nlimuneyİ 
görmek ilzere her ~ vet 
mtmakasaya iştirak efmek ı 
üzere 15 birinci kanun ~O 
tarihinde yüzde on depozito 
&kçe ~rile levazım müdür• 
lü w - ne müracaatlan. 

YARDIM Yur 
Emlik mücevherat ve ma 

clizdanı mukabiliacle P 
VERiLiR. emlik ALINIR 
SATILIR. Tap~ (erağ 

intikal muamelesi deruhte old
nur. Galata Ada han ikinci ut 
No. 16-18 Telefon Beyoğlu 32 

ADEMi iKTiDAR 
ve bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva Servoin 
haplandır. Deposu: latanbul'da 
Sirkec: le Ali Rıza Merkez 
eczanesidir. 
Taşraya 150 kurut poıta ile gönderilir. 

lzmir1de lrgatpazanndakl, Tr bzon'da 
Yeni Fera'ı ec~anelerinde bulunur. 

ADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru p günü 

14 K. evvel azar akşamı 
Sirkeci nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Aıyanak, 
amsun, Ordu, Giresua, Tra 
zön, ve Rizeye azimet ve ..
det edecektir. 

T afsillt için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Alemdar zade vapurlan 

B ··ı l vapuru 14 u en kinunuevvel 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nbbmmdan hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfıke
bir, Görele, ve Ünyeye uğ
rıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
Sirkeci, Meymenet hanı 
Alemdar zadeler, Telefon: 
lsWıbal 1154 

ON POSTA 
~.rmi, ::ıııası, rlava.:lı• ve .ı.ıı < JJL!t.:11 ----1dare : lıtanbul, N :ır J' , n .an J• 

~ret aok.ıJr 3, • j/ -Te1 • ,, bt ... u .. ı • lH 
P0t lwtutıa. hhalnl • 71\ 
'lclf at lat-b:at SO,..., P:l3TA 

-
ı.aoı. "'· 1 Sene 27111) ""· 7S.. " 6 Ay 14'» ,, 
400 .. s ., IOJ " 
150 .. l ,, 300 il 

Gelen evrak ırcri veri aea. 
Ulnlard.ııı m ·sıallyet alııı uıı. 

Mes'ul Müdür: HtJlit Bahri 

ZADE 

ALI MUHiDDiN 
Merkezi: Bahçekapı İstanbul 

Şubeleri: 
Ankara 

..:ialata 
Kadıköy 

Iseyoğlu 

Panfall 

Kauire 
lskenderive 

Hacı Bekir Zade Ali Muhiddin ticarethaneleri Pangalb 
şubesinde taze pasta, çay için nefis biskili emsalsiz 

çikolata gayet leziz baklava 

-

:;:-_-
~ 

NCVT"'" 
Aspirin 

kornı1r1mı-•t'r' 
sayesinde su '111. .; •· ... olunur. 

Y olnız kırmıı: \_.".1.~ ~ .... h.ı.ktld .. ~o,ıııt• 
ambolihno dikkn' - ., .. ..,..,,,.Vl mwırrat 
talep cdini~ 

ispirto ve ispirtolu içkiler inlıi 
umumi müdürlüğünden: 

1000 (bin) bidon 
Kapalı zarfla mübayaa edilecektir. ihale kinunue 

13 inci cumartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 

stanbulun meş ur 
"Yılnıaz MllSiki Heyeti,, 

Kemanii şehir M sırlı Hrıydllr Beyfa idar'Psinde sekiz 
kıymelli sao'atkirandan mürcLkep ohap erltabı zevk ve 
nın mazhan teveccüliüdür'er, 

KemanH "eb1r Ali H.aydar ts. • Kaııu"ii 9cb1r G.tlip B. 
Udii yekta -INhaettt• il. wsclltan.t fftit laafu SalAh 

11 Appoa P..f. ..., 
Faıla i9ti.rala eden hoşelhan Ye hoplllra Hanımlar aynca fantezi 

;alar teslllllli edecekleriBL pı ılıt ... enı müıterUerlu ~ Ocıraber 
lttiba meselede her nevi mqrıabat dabl s-.J\'l latıf ve kein'• 
arak ller JIWSUO dimaia ne,eİ/ıe ve muttarfp TUlalln ıueswrete ~rtriıd~
., 'lt1i n"hs •h:~ft'l1h Qa,ı karaaf'a b"'-eai ..aeall• '7f' -.GdllrG Abdıa 

Beyotlu 

·2 inci Noter 
Galata Tilnel Mertebaai aokak 

1 EhYence emJlk bakamı. Bono protutoa11 
• ve ıalre. Tel. Beyoilu 1385 

Parta Tıp Faldll_.den 
Cilt, ~ Bel116iıa' .iıap mllt• 

Dr. Bahattin ŞeYki 
Babuıll Muenct eteH "-''"'' 

birinci kat aababt•n •lif•"'" b• 

cc====:.=-ır===-:==~~======================:::=================================~::;:.t;:Z::::==========================================:;==:-:::;::====:;ı=::;::::::=::==:::r=.~ 

Süt veren 
annelere F osfath Şark Malt hulisası Kullanınız. Sütünüzü artbrır. Ço

cukların kemiklerini kuvvetlendirit 


