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FETHİ 6VAP VERDİ 
rsada Muamele· Yaparak Yüz Binlerce Lira 

T • E k ı·ddi ı·· y·· ·· N dir? <3 .. -ç anın bne aşının ç uzu e • sayiadC:) 
11.nemerule Kanlı Ve Müessif iki' lıadıse 

eisleri Meczup Beş Şerir "Şenat 
• Yaptılar, 

'ldürül ... 

feci l:Sir Kaza ·ı ' f Bagünün Meselelerinden 
Bir Doktoru DeYiren 
9tomobilKaçarkenY~ Neden İki Taraf Ta Sustu?. 
tifilc!i, ~of ör Yakalandı 

Hırsızlar Niçin Mey~ 

Hediyelerimiz 
Sizi ·Çok Memnun 

Qecektif .. 

S..-. içia .. SON 
POSTA ,, kl)ilerine 
bua lıe~yeler vermeyi 
d~' eilenceli bir 
tali ~ tertip etti. 
ika ~ tafaillb, 
~ ........ 
ela nepdilecektir •• •• Lütfen 
~eyiniz 

dana Çıkarılmıyor? 

Etraf - El el &atinde kimin eli var? 
F etbi Be1 - Necmettia Sacbk Be1e IOl'aD 1 •• 



.. 

SON POSTA 1tln11•aewwel 

Hal/cm Sesi 

Moratoryom Şa
yialan Ve Halk 

Son samanda bir moratoryom 
llbı etrafında bam.ler olayor. 
Dün bu me-1e Juıkkaada tuadüf 
ettitimiz kimselerle slrüftilk, 
fildderinl Mrduk. Bize atatıclaki 
cümlelerle fikirleriai anlatblar ı 

Hileli 
Ve Fena 
Çukulatalar 

j Aparbman Hikayeleri Etrafında... J Hagret 

M d P A Edilecek 
Bapekil 

Seyahatini Tehir Etti 
aaşın an ara rt- Bir Hadise famet Paşa latanbuJ seyabatbll 

Rei8iclimh• Hazretlerinin T; 

Melibat H. ( Saraçanedc, 
Kırkçeşmc, No. 9 ) 

- Hükiimetin moratoryom 
llin etmesine liizum yoktur. 

* Mehmet B. (Fatih, Sofular 7) 
-:- Hükumet harici borçları

m vermesin; fakat dahilde 
alacağı varsa a 'sın. 

* Meliha H. ( Üsküdar, Halk 
caddesi, 88 ) 

- Moratoryom mevsım-
sizdir. .. 

lsmail B. ( Kasımpqa, Me• 
çit sokağında 9 - 11 ) 

- Hükümet moratoryom i:ln 
etmemelidir. 

Ihsan B. ( Hama.i uıde ) 
- Moratoryom ilin edil

meme.idır. 

* D ğan B. (BeyaZıt Hüseyin 
ağa mahn l ·si, pansiyoner) 

- Beoco moratoryoma 
biç te lüzum yoktur. 

* Nafiz Hakkı B. (Nişantqın-
da, Harbiye caddesi, 14) 

- Moratoryoma lüzum ol
madığı kanaatindeyim. 

• Kenm B. (Sirkeci, Kapriilü 

Belediye Tetkikata Baş
ladı, Hilekarlık Yapan
lar Ceza Göreceklerdir 

Piyasada aon zamanlarda 
gayet ucuz çukulatalar aabl
maktadır. Bunların bir kısmı
nın yağsız kakao ve yahut 
kakao enkaZJ ile yapılmış ye 
içlerine ıeker yerine glikoz 
ve batta sakarin karıştırılmış 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Belediye, çocuk gıdası olduğu 
için çukulatalara ehemmiyet 
vermekte ve nümuneleri tahlil 
ettirmektedir. Kanşık çukula
ta yapan fabrikalara ağır ce
zalar kesilecektir. 

Kaçak Bıçaklar 

Paket Gümrüğünde 
Bıçaklar Yakalandı 

Galatada, paket gümrüğün

de Almanyadan (Rotbuhner) 

isimli bir fabrika tarafından 
gönderilmiş 50 bin kadar tak-
lit braş bıçağı yakalanmıştır. 
işe Adliye vazıyet etmiştir. 

brarak Mülk Almak 
Cürüm Müdür? 

Aldığımız mektuptur: 
Ben Fethi Beyin l:ayırf a'ııyım. Neşriyabnızda mın muma

ileyh hakkında sizi idil ve munsif gördüğüm için son günlerin 
uzun yazılanna bir iki ıey il ivesini arzu ediyorum. 

Devlet memurlannın dibıyamn her yerinue maaşlanndan lıir 
miktarını tasarruf ederek onunla kendinin ve ailesi istikbali iç:n 
tetbirler •lmua -en ~h bir hareket ve durbinlik eaeridir. 

Şayanı takdirdir ki Fethi B. Devlet memurlan için imtisal 
nümunesi olacak bir basiretklrbk 16stermiftir. Netekim bu 
eseri ihtiyat ve basireti Fethi Beyden evel Roma büyük elçisi 
Suat 8. de gösterenk Maçkada seluen bin liraya bir apar
bman aabn almqtır. Kezalik Tokyo bllyük elçisi Cevat 8. 
dahi Beyoğlunda Tokatliyan ittisalinde bir aparhmanın nısıf 
hessesini hemen buna yakın bir para ile uhdesine geçirmiştir. 

Bu zevatın maaşlanndan ikbsat ve taaarruf ederek artbrdık
lan ile vatanlan dahilinde birer mülk edinmeleri iftihıra değer 
bir iştir. Gayri müslim vatandatı&rdan sahibi emlak olan bir 
çok zattan hangisi hangisine bu yolda izban baaet ve adavet 
ettikleri görülmüş ve işitilmiştir? Matbuat erbabı ve millet ve
kil:erince bu kabil ı.cvab muahaze etmek için bu emlakin gay
ri meşru bir kazanç mahsulü olduğuna ftf& nilfuzu n:e nuriyet 
ve mevkiinin sui istimal suretile elde edildiğini ispat lazımdır. 
Aksi takdirde müfteriler her vakit ~e her yerde linet v«r 
nefrine ınüatahaktır. 

Ka~akaWa Una IOkllkta 22 --.ıa ~ 

ibniillaagri İsmail 

Ticaret Borsası hk Mektt;J?ler i Gaip Kız 
han 15) Zararda Maarif Dersleef Çok Dört Gündenberi 

- Moratoryom ilin edilirse Ehemmiyet \İefiyor Ortada Yok 
i•ler büsbütün durur. Benim lstanbul Ticaret borsasının .M _ 

Y b nk Ankara. 24 (Husuai) - Ma- ~ Halıcıoğlunda Şabbas aoka-
fikrim budur. Alrcaöımızı ala- ugü ü varidatı maaaflanna arif k~' . Ik 

o· ve iİıeti i mektt;.plerde. ğında oturan Cevat Efr-ıdinin 
mı.ısa'' borC!~zu n~ .. .ı vere- t.ekabW etmemektec!ir. Borsa -:~~..;,.,., " .. -" --· ~ _ .. :...~ d , 1 • ~ t _u 
- 11 ~ ., ,........,.~ • - ,.. .. ~ • :.-..ua \;;ucı.u'"''ç" v-. ~· ...... ört giin e\•vcl evınaen-çık-

ceğ:z? bütçesiTJdeki bu açığm-ıı~lu te&ir. Bu mekteplerde taleb'- mı~ bir dnfıa -r- . ti * 1 • r • - ı terfii ıf Yt < go unmemış r . . . . Is . retle kapatılacağı düşünGlmek- ennel ı: ışı guzde '} ~n \1erak ediliyor ve aranıyor ' 
Fı ıp Ef. (Sırkecı, mailpa- t d' M ah it k • . etm enne mey an verı mıye- ı. •, 

ıa hanında -47) e ır. asr aza ma ı~n cek; bu noktaya Leh~ .yet 
- Moratoryom ilin edil- bazJ memurlann çıkanlacag· verilmezse sıra ile 1nü~imler, 

memelidir. lktısadi buhran da s<>ylenmekiedir. başmuallimler, ~ffif!er ve 
b:isbütün artar; işler durur, maarif müdirrleri te\2iye edi-
halk sıkınb çeker. Galata Kulesine lecdderdir. ' 

* ------As an sör Bulundu Müd · 1 · M l Mehmet Sadık B. ( Ankara ems enn aaş arı 
) KıİdıkAv halinde bulun& ·1 Barem kanuna clarllfüDuada caddesi 109 v, welecek .ene tatbik eclilec-ldir. 

- Mocatoryom ilin edilme- asansör bilyükçedir. Yapıldı' E kldemli iki müclenl.e beşer 
me id:r. gündenberi biç istifade edi - 7ua lira yeriJeeektir. ~er mü-

K lc~lar .. ~rasında ayh. 
K d k

- "lhtımmda bulunan 
a ı oy \·sel"'.. k - k ' ayıgı ~ 

"Hüdaya emanel\J 1 • er w • 

ta M h t 
. .

1 
.. ıger bır 

nı e me reıs ı -ce 
kayıkçı Radri reis ~ll.~a ~t: 

• _1 h :ı_:_: d b" b'lll'lerıru 
mıorer, er UWN e ır ııv 

kanca ve kürekle yaralaı r~ş
lardır. 

Bir Kadın Kendisini yadan avdetlerine lnt zaren dıl 
üç gfta tehir etmi~tir. MiUI;:; 

Pencereden Sokağa Atb dafaa ftkatetiae kimin sreı 
Fakat Bir Şey Olmadı Başv~kilin ~eisicümhur Hazretle" 

_ rine mülakı o!masından •O:,: 
Yüksek kaldırımda oturan taayyün edecektir. Maalll 

ahçı Kcçonu:ı zevcesi k1rk yaş-
1 

Berlia 11e~ri • ile Sah.~Y~ ~ 
lannda Madam Eleni ötedenberi · Nafia Yekillerinden bmnm ıneF 
sinir hastalığınamüptela imiş. 

1

. ha~ı ihtimalinden bahsedU 
·rur. i b. b h . ·ı tedır. u-un an ır u ıa'l tesın e • 

kendini 9 ır.etre yükaekliğin e- Yunan Muahedesı 
ki pea ·eredea 80kağa atmış, A 1l 1 a:laa •"len malu~ta '-
f Jk6:t hiçbir tarafına birşey r · 'ı u ıan me. • san mecliaiod .. 
olmamıp. lôUGl'a iyaa mediai de Türk•l'__. 

Kumaş Fabrikasında 
Yangın Çikb 

Samatyada ec.1.ah pamuk 
fabrikasa yanındaki kumaş fab
rikasından yanım çıkmış ise 
de yetiten etfaiye ıirayetine 
meyt.an vermeden aöndftr
aiifliir. 

Çantasını Kaptı 
Gümiışsuyunda oturan ma

dam. larohi Kabataştan geçer
ken l.nüne çıkan bir phıs 
içinde 4 lira ve .t tahvilih 
bulunan çantama alarak kaç
mlfbr. 

Meyhane Kavgası 
Ali ve Tahir iaminde iki 

kişi, Topçularda epey içmitler, 
sonra masraf meselesinden 
ka.pya tutuşmUflar, Ali ba-
flD.Jaa yaralanmq. Sonra nlra 
atarak Ye tabanca patlatarak 
kaçarken tutnlmu,tur. 

Sebepsiz Bir Yaralama 
n LL-..l- L-1.--.l- .a 

toför Mehmet Ef. yi sebepsiz 
yere bir hamal bıçakla yara
l~mıstır. 

İki Çoçuk Denize Düşti~ 
Dün Vatan vapuru Galatı. 

rıhhmına yanaşırken iki çocuJc 
denize düımüştllr. Çocuklar 
denize batınadan polia memur-
lan tarafından kurtanlmaılar
d1r. 

nan muabedeeini t..sdik etaaifd" 
Yunu kablneei tadil edilmif ., 
gene M. Venizeloaun riya,.d 
albDda İfe batlamışbr • 

Yeni Maliye Vekili 
Maliye Yekiletine Milli 111il~ 

faa Yekili Abdülhalik beyin taJ-
ft Müdafaa Yeklletinin de mu.I' 
katen gene Abdillbalik bey ~ 
fından idaıui Reisicümhur 14' 
retlerinin taldilderilae ikt:iraD et' 

NoeL 
Bu geee Hriatiyanlann ~ 

laa yortulanna müsadiftir· .,. 
münuebetle Beyotlu .. JD bOtfl' 
etlence yerlerinde tekmil .,,.,,, 
lar pefindea tutulmuftur. 

Yalova Filmi. 
Seyriaefaia idaresi tara~ 

Yalovada onan filim, ı~ 
mek ilxere Mısıra ıönderllmiftlt• 

Müşterek T emsiL. 
Yuaanb ... •atkir D~ 

da)'i aan'atkirlan ile temaiJJıl""':" 
yana .ereceklerdir. Temsil ,,; 
y_o tarafındaa aeırolunacakbt• 

lrtisa Me~p]p_~i 
Barut auiistimall iddia ve ı+' 

yetlerine milteaJJilc do~ 
h6k6metçe mahkemeye ·~ 
bakkıada Aakarada kunedi ~ 
ri.-ayet Yarcbr. 

Yann Davası 
Cumartesi p.a .lzmitte .., 

hyacaktır. 

Fırka Grupunda 
hallı lwbmam Mecli8 1'~ 

dla ..... toplaamı.. ..,,__ 

. - Neden? memiştir. Bu Mam& Gala, deniMI' G~ kuma a,nlacekbr. 

- Moratoryom olursa piya- lmlaine nakledilecektir. Ma· - Grip Salgını · Kadınlara iM 
Atnıa):ınız .• 

Cevdet Bey Ôldu.. liJueti·i• ....ı o1..... ılll 
ettiti noktam etrafmcla .8-Jrı': 

r ANı.ar.U. 8emt __,, faclunada -da lnal•mn.h••. n __ udr"' 
1~...tanam lı .... ,. ...... c....t Bey ..- .., .. _ &MIR 

~ ehmlftlr. Galatuaray 81.,tdade.J .....,, 
sa durur, fabrikalar da mal mafih ba bir tuanur laalindec! ··. Şehriıılisde srtP ..ıp. .., Wde 

gC. ıdermez, bu en mühim me- •'el+ lçia Şltll Tenldd u.. wu 
.dedir. Kıraatanede Otururkc 'l ........ $1mdilill batka mektep tatJI 

'f. 
Semih Lnt!ü Be, (Snhalet 

knuıphanesi sahibi) 

- MemlelCette morator."Oma 
lUmm b•·edilecek kadar bir 
kmadl buhran yoktur. 

== 

Vefat Etti ~·--
Sirkecide, Trabzon kıraat · 

nesinde bir iskemlede otur. ı 
müşterilerden nıirala, •ltek -
idi Mustafa B. ini olarak ka , 
sektesinden ftfat etmiftir. 

Bir Kaza 
Şoför Alit Ef. nin idaresin

deki 7 numaralı otomobil Bey
kozda Mut 1.zez isminde küçük 
bir laza çarpmL,, yaral:.unaşbr. 

Son Posta'nın Resimli HikG __ ıesi: 

.....-.------------------------------

Galatada otu:-nn Madam 
KJira, lskender caddesindeq 
geçerken kömürcü Ali pqiııe 
takılarak hem lilordı atmq, 
hem de tehdit ettiğinden ya
k< l mllllfbr. 

D Ô 
............ 

y O.~ ipip ldü Yeni Teşkı1it 
Ewelklt~ Yenicami ana.-.. Bapeldl ,eal -~ 

d• bir aıt ~p ilmlf, bip lbdua " •alllen ait aM;:; 
ıeld:ainden ftl~t ettiii •nt..111- tına& projeleri.ı tetldliıl -~--MI 

.,_.:!._:· ·....:::.1-:.ı.-.. tedlr. Kat1 bnr Rem~ 
....... e. - ftlUlti>pnwua 6trF .. I Hazietferinila ....... eriD- ,_ 
na Celil ~ wle Mecdi Be,- .eıtleeektir. Şarktan 7 ..,.JI ,. 
dlr. K;....e. ~ .,._ ıs ...,....._. aak1i --~ 
lediJe ..nfctile ~. kun.tlnmektadir. 

Pazar Ola Hasan B. Begoğlun 'da 

YtL BAŞI 
fi AL06" 

o 
o 
o 
o 
o 
o • o 
o o 
o 
o 
o 

~=-==-=::::::dJl 
oooooa '00004)§ 

1: Hasan 8. - Burada dGtGn mD var yahu? 
Ahali - Hap, aeae bafl baarhiJ •ar? 

2: Haaaa B. - Yahu burası nereai, bunlar ne 1 3: Huan B. .- S...... da~ 1 4c Huaa B. - Yah• laaaiya " .......... _~ 
yapıyorlar? Halk - Tokathyaa, leDe bata .. IOUDu ilin diywlardı? Bu adamlar parayı nerede.: buluyorP'· 

Halk - .,_,. 1PP etleDl1orlar Huaa a.,. ecU,_. 



~~-arı-. -Gö-zite---ı--:. 1Dü~y~da N~ler Olu)1ör 7Aıiierikan Xa.Jın v • 
Gördüklerimiz B h B d F H •• k A -"'-------------------1-

..._,_~, ~-. r- U ranı er eva°! - ransız U u- Kocanızı Seçmeden Bize Sorunuz 

Kalp İşlttri 

Bu Ne Hal? • • V • ti J H Ji 
ı Senede Talebe Bi;te1 ı metinın azıye - spanyanın_ a -~: Komşul~..r Niçin Dedi-

ôğrenememiı? .---- k d y 1 r? 
Harf lnlullbnun yaptJiı bllyUk his- . o u apar a e 

illetler bakir eclilemes. Böyle olmakla • ıı 

beraber tek Wr er11.ıı e.11c1ı. .. Cevaplanmız Suvare Elbisesi 8elley1 mllteeavl• bir mUddettenbert L... ___________ _. 

dvardald kıs ilk mekteb clewaa Dedikodu, Şarkın en fena 

ettif1 halde baıtae bc1u bir ı..n.e Vazigeti pelc "!Jİ/ fÖl'iile11 F,aMu' Ü~ hatahjıchr. Kadınlar ipiz 
hile Bfreaememlftlr. İlk ,,ehlede bana ..ti lib al fı k 
~ •abuetı aıhntye.ı- hamlet- ispanyada Yeni İdare detti miiaakqalan davet et- ' me1191İae, · er r asını mem- olduklan için vakitlerini geçi-
miftlm. Fakat yapttfım tahkJkat bunua miştir. Mizakere heniz hit- DUD edecek yeni bir intihap recek menular ararlar. Tah-
akmd ı..,.t ettt. Evvelemirde muallim İspanya ihtilili sükun bul- memiftii. Sene baflll& kadar kanmm vermiftir. · Bu ~ha~ .illeri, daha ytılaek meaelelerle 
mlsı.6, .... ıyen tedrle haauaunda muş gibidir. Bazı cenup şe~ müzakereye devam edilecektir. ~an~unda mllnavebe De mü- mqp olmıya müsait olmadı
hatalan bliıtdlr, aa11sea ~~ aibl !erinde hill greYler mevcut- Bu teklifi soıyaliSt meb1ua-; hap umll teklif edilmektedir. jı için ko1Dfunun kızile, tam-
diier Wrçe~ 1nnalar da •:mi nslJet· tur. ldarei &rfiye ilin eclilm tar alkııla brfılamqlardır. 1 Bu sayede Makdonalt hlkt- dıklannm gençlerile uirqırm. 
tedlr. YaTI'1dUIUID t.tlkballal tfflllmll ıeh=-lcrde hAIA hmunuzluk ve' u:...kdonalt kab~m-: m.--.:1...!.! --. "'. liberallerin mllzalıeretİDİ • bir ...... ah 
etmekle mOkellef her ba'ba birçok .. ma ~ ııı::YIUI ~ S.Ymeyi, .evifmeyı a-

ç.relen bq YUnc•i- ,&phuladir. Be. için için bymyan bir ·rahabız• iktidarda kalmak için h"ber;l- Wzhmakta ve daha iki .ene ·Ye bir ayıp haline koyarlar. 
de""' hattı b•ek~u taıdM -~ hk vardır. Fakat hük6met -ıerin Jarcbaum temin ihtiya~ ddidar mevldinde kalmayı t~ Diln F. z. imzalı ltir kariim 
dua. Yavrumua erkek Uk mektebine vuiyete hlkim olmuftur. Dl bi..etmift.ir. Bunun için de llİill etmelst..dir. &ana bu dedikodu yUziin-
aakllat mütep mDclu .. ıadea rica Şimdi kıral ispanyada tek• den uifadıjl faciaya ait bir 
ettim. Bilahare akr3buı oldufuna rar meşruti bir idare tesisine mektup göndermiş, diyor ki: anladı~m m11alllmf bl~yetea ricamın 1 k 
la'afJ cihetine aidihnedl .. bittabi bir teşebbüs etmiştir. timat etti- .. Ben ciddi bir q la se-
daha da çocuk mektebe •Knderilmeidi. ği adamlardan ikisine bir mcş· viyordum. Kız da beni sevi-
lıtikbalin evlatları tedrl1&tıa hummalı rutiyei: fırkası tesis etmelerini yordu. Kız aşkımın gidi tut-
olr :um•nında yetiflrlerken yavrum teklif etmiştir. Bir taraftan da mak istedi. Çünkü ailesine 
evde ınahı.un ve irfandan mahrumdur. serbes intihap ile toplanmış haber vermekten korkuyordu. 
Allkadaranın nuan dikkatinin celblnl bir millet meclisi ihdas edile- Fakat dedikodu başlaymca rica ederim efendim. 

cektir. Kıral 1923 ihtilalinden kız korktu ve evine saklandı. Mı.ltepe ı Çınar aokağmda 

14 numaralı hanede DeYJet sonra diktatörlük vücuda ge· Ben aşkımın ciddiyetini ispal 
demlryollannda yol fen tirmişti. Şimdi de az çok libe- için evlenmek istediğimi söy-

memurlanndaa ral ve terakkiperver bir idare ledim. Bu da başka bir dedi-
Ga/ip sistemi lrurmıya çahşmakta· koduya mevzu oldu." 

---- dır. Bu dedikodulardan erkek-
Bir Mübadilin Şikayeti 1f !erden ziyade kızlar müteessir 

Bendcnlı. mübıdUlm. Alb •enedeo- Nevyorkta Buhran 
beri lıkln edilmek için yaı. ve kıt 

madd1 ve manev1 18rfettlğlm emekler 

hesap.sızdu. ElhamdülUIAh 2eçenlerde 

btr evi Uzerime tefflz ettirebildim ; 

fakat maaleaef bu evin tapu kıymeti 

75 altın llra oldufıı ve buailııkll kıymeti 

ancak ( 1000) llra ettlkt halde iakb 

ldareıl varidat. l'ayrl Hflyealnl (10) la 

zarp •e (6) ya tlkslm etUkten ·ıonra 

,750)Ure1a lblli ediyor. Benim latihkakım 

olan (100) altin Ura kap-dıkt- •onra 
(4&50) Ura da hDk6meta lııorç'lu kalmıı 

oluyorum; ayni umanda lakla ldareal 

(4850) lirayı yirmi ıenede adiyecejime 

dair Noterde bir teahbllt aeoedJ tanzim 

ettiriyor ki aenelli'l (245) lira l'~fyor. 

Halbuki iten ancak ketlr ailemin kar-

aını doyurabilecek kadar bir para 

ku.anablllyorum. Ne •metle harekat 
edeyim? 

M.L 
SON POSTA ı DahDlyo Hkiletbae 

mUracaat edlnlL 

Cevaplanm1z 
tlaaköydt Emia Beye: BahaetUjinlz 

~ıele, tamamen aUeri ve hu.ua1 bir 

.mabtyettedlr. Ancak zabıtalık ,,. mah

kemellk bir lftlr. Derclnde mnurus 

efendim. 

RiCAMIZ -

Devam Ediyor 
Nevyork boraasında cshamın 

düşüp çıkması bili deva~ 
ediyor. Hatta eshamm bir 
müddet yükselir gibi olması 

bile efkin umumiyeye itimat 
ve emniyet vermemiştir. 

Hükiimet timdilik ıu ted
birleri almışbr : 

Nevyork işsizlerine yardım 
için verilen tahstsata 250 bin 
dolar ilive edilmiştir. Ayan 
meclisi reisicümbura işsizlere 
yardım için derhal para aarfı
na mezuniyet vermittir. 

Bir taraftan da bona ko
miıyoncularile büyük banka
lann verdikleri temettn vergi· 
leıinin miktannı tahkike karar 
vermiftir. 

Bununla beraber iflblar bir 
taraftan devam etmektedir. 

Grevin Meşruiyetini 

Tanıyorlar 

lngilterede Makdonalt lan-
Bir dert ve tlklyetl olan, umum kumeti Avam kamaruma ame

lçin faydalı fikir n aealnl lflttlrmek le hakkında yeni bir kanun 
latlyen •atandq lçla ~N POSTA,, teklif etmi•tir. Bu kanunda 
.Otunlan açıktır ve daima açık ka- ""I' 

lacaktar. Fak.t bu yauJann mua71en amelenin umumi grey ilin 
bir hacmi 2eçmemeal lhımdar. Bayle etmesinin mCfJ'U bir hareket 
olmana, hem yaamn clsd secildr, 
hem b9"sa bir dartHala derdine yer olduğu kabul edilmektedir. 
,,ennelıı .a..aı. olıau. Bu aoktaya 1 Şimdiyekadar ilk defa bayle 
dikkat eclllaealai karilerimbdea riCA bir kanun teklif edilditi için 
ederiz. 

"----------..... Avam kamaramda hayli tid-

Tefrika No. 10 SERVER BEDi 

- İKİllİZ ---
Hayri Beyin kahkahalan 

devam ediyordu. Sonra bir 
1euizlik oldu. Bir qya tıkırtw. 

Annemin .eıi yük.eldi: 
- Olmaz, Hayri Bey, çeki

miz. 
Hayri bey urar ediyordu: 
- Şuracıktan, pacıktan ••• 

ae olursunuz ? 
- Olmu, izdiYaçtaa enel 

hiçbir teY olmaz. 
- Adam... böyle pylerin 

izdivaçtan evvel tadı çıkar, 

sonra ekmek peynir yemek 
gibi birşey olur . Şuracıktan 
efendim... Pey olarak pey •.• 
Siz benden evi kiralarken na· 
ııl pey aldınız? 

Bir ıtllllşme daha... V alde 
hanım peyi Yermİf olacak ki 

Komünistle,; dinlememek için Sosyal demokratlar 
meclisi terkcdince, Ragşt.ağın manzarası 

Fransada Ne Oluyor? Garp Cephesinde 
F ran .. da Steg kabinesi 

iktidar mevkiine geldi. Dört 
gün sonra millet meclisinde 
programını okuyacakb. Fakat 
birgün evvel nanrlardan biri 
ile iki müsteşar istif alanm 
verdiler. Bunun sebebi, kabi
nenin sosyalist reylerinden is-
tif ade ederek mevkiinde ka· 
la bileceğinin anlaşılmasıdır. 

Buna, bir parlAmento ma
nevrası ismi verenler de vardır. 
Maamafih Fransanın yeni bir 
buhrana doğru gittiği sayleni-
yor. Çnnkn kabine, lAyik bi~ 
kabine olmakla beraber mali 
mesailde milliyetpe"erdir. Mü
dafaai milliveye ait meseleler
de sosyalist müzaberetinden 
mahrum kalacak olursa akal
liyette kalıp düşeceğine k ı_v
vetle ihtimal verilmektedır. 
Esasen biecliı huzuninda iti-
mat reyini ancak yedi rey 
farkla kazanabilmiştir. 

Gaziayıntabın Kurtuluşu 
lstanbulda bulunan Gazia· 

ymtaph gençler, 25 kinuı -
uııi kurtulut bayramını, Be
yazıtta, Cümhuriyet sençler 
mahfilinde tea1it etmiye karar 
vcrmiflerdir. 

Sükun Var 
Bu meıhur kitabın filmini 

Almuya hükumeti menetti. 
Çinık11 filmin gösterildiği si
nemalar önünde bir aürtı 

halk.. .toplanıyor, nümayişe 
benzer şeyler yapıyordu. Bu-
nun önüne geçmek vesilesile 
hük&met filmin gösterilmesini 
menetti. 

Fakat bu karar Almanyada 
çok büyilk akisler yapb. Sos
yaliıtler ve komünistlerle milli
yetpirverler ve demokratlar 
birbirlerine girdiler. Bu kararı 
irticai bir hareket telakki eden 
komDnistler hiikümete şiddet-

le hücum ediyorfar. 
Bu kavgalar Rayştağda da 

komOniatlerle milliyetperverler 
ve soayal demokratlar arasında 
ayni şiddetle devam etmek
tedir. 
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Hayri bey anızl&fb: dine lahzede koca buluyor! 
- Bir de padan 1 Hem de ne kısa pazarlık! An-
- E ... arbk sen çok olu- nem kapıdan zerzevat alırken 

yorsun 1 aahcile bir aaat çene Y&rlfh· 
Annem kapıya koıtu, ben nr da burada sık demedi. 

de merdivenlere doğru.. Seni domuz yosma ac-
)#.. ni f Alim1&1lah dllnyayı ba,ın• 

Yatağımın ıçıne girdim, geçiririm. Hele bir evlenmiye 
btiznldnm, demir gibi aoğuyan kalk ta göriirslln. istediğin 
çıplak bacaklanmı entarimin herifle gönlünü eğlendiriyorsun; 
içinde yumak yapbm ve öfke- aç, çıplak ta değilsin; boynuna 
lendim. Derhal anladım ki linet halkasmı geçirmenin 
ben annemin Hayri Beyle ev- ilemi var mı ya? .. Evvela sıra 
lenmesini istemiyorum, çünkü bende... . 
kıskanıyorum. Aşif enin zoruna Fakat benım de evlenme~~ 
baki Ben dururken, sidip elin J hiç gözüm y~~· d?ğrusu! Elımı 
beriflerile finpdiyor ve ken- sallasam ellısı mı ne derler? 

• 

olur. Çünkü bizim memleket
te bir kızin en büyfik cihan 
namusudur. Onun herhan~ 
bir surette zan altında kalma· 
sına tahammül edemez. Kın 
evine kapıyan his de bu kor
kudur. fakat bu kız evine 
kapanmakla kalbini de kapıya
bilmiş midir? Asla!... Bilikiı 
bu mahrumiyet onu daha 
ziyade ifık yapmışbr. 

Bu vaziytte erkeğe dtışen 
vazife, kızın namusunu kur
tarmak Ye resmen onunla 
evlenmiye talip olmaktır. Kınn 
aileai dedikodulann mahiyetini 
anlamak imkinına malik olur 
ve hem ku kurhılur, hem de 
iki Işık birbirine kaVUf1D11f 
olur. 

Jt 
Edirnekapı A.R. imzalı karie: 
Bu kari bedbaht olmak korkualle 

tlmdlye kadar evlenmemlf. Fakat timdi 
beklriıjın ıstırabını çekmlye batlamat
Bu adama tavsiye edllecek teJ, J&fllll 
almıı bir kızla ve yahut dul bir kadınla 
evlenmektir. Bu ku veya kad1111D ufak 
bir m, YeJa blr l'eliri oluraa mea'ut 
elmamıya mana yoktur. BUh .... Ç&lıf&ll 
Mr kadınla evlenmek ea dopu hare
lmttlr. 

Modada M. V. Hanıma: 
Numara .... yanht bulmUf8unwı. lsa

hata iyi dikkat edlals ,,. tekrar aama• 
ranıD s8nderblb. 

• 
Çamlıcada Selime H. 
Siz kararlannda laabet edea allh 

eellm ve blHi ıellm aablbl bir kıı.aanız. 
Fakat evinde mutlak hlldm olmak lllti
yen mDllteblt tablatll erkekle eT)enmeJr. 
ten aakımnu. EYlealrku akb aeUminlal 

Ben birkaç herifçi oğlunun 
camıu yakmadan gerdeğe gir
meli: niyetinde değilim. Dün
yaya bulaşık yıkamak için 
gelmedim. Benim programımda 
evlenmeden evvel yapalacak 
neler de var, neleri.. .. 

Annemle ertesi gOn kiraa
lann odasını topluyorduk. 

Valde hanım, ağzımı ara-
mıya karar vermif olacak, 
dedi ki: 

- Şu za•allı baba oğula 
acıyorum. ikisinin de kimsesi 
yok. Adamcağız birini bulsa 
da evlense bari •.. 

Ben, hiçbir teY bilmiyor-

Ceketin en alt kısmı müs-
teına, bu elbisenin ann de 
tamamen arkasının mOşabihi

dir. iki · yandan gelen birer 
parça, birer bağla bedeni 
teşkil ediyor ve bu bağlar 
hafif bir düğüm teşkil ederek 
qağıya düşüyor. Etek, kloş 
ve çok boldur. 

kullanınız. O alze en doiru yolu gös~cı 
reeektlr. 

* Amerika• im kollejlnden E. M. H. a ı 

Si~ hotgAm, mOstebit, ken
dini beyenmiı bir erkekle ev
lenmekten sakınınız. Arkadaş
larınıx arasında akıllı ve iyi 

diişünilr bir kız olmakla ma
rufsunUL Kocanızı iutibapta da 
bu aklı scliminizi kallanıuız. 
Kocanız sizin bu kabiliyetinizi 
kullanmıya müsaade edecek 
cinsten olmalıdır. 

Hanımtegze 

muşum gibi, annemi küplere 
bindirmek için fU cevabı ver
dim: 

- O mendeburun yüzüne 
de hangi kadın bakar ? 

Annem yatak çarşafım seri
yordu, birdenbire işini bırakıp 
bana d6ndü: 

- Mendebur kim? 
- Kim olacak Hayri bey 1 
Annem ıqaladı. Evlenmeyi 

dtltündüğü adama taktığım 
İlim midesini bulandırdı. Kızdıı 

- Asıl mende!>ur aensir. 1 
Demez mi? Beni bir gülme 

tuttu, bir ,Ulmc... Amanm, 
yarabbi kablıyo1·dum. 

ADMm lta.biitün ........ 
( ArU .. var) 
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O. O. P. U. 
İstanbulda Nasıl Tesis Edilmişti,. Troçki, Niçin 

Rus Konsolosanesindeıı Çıkmak istemiyordu? .. 
..._ ______________ Anlalan: Agahekof: 38 _...._._. 

Harbiye komiseri Troçki l o:ursa oğlu ile temas edebi:e
vaııf,.1>inden uzaklaştırıldıktan ceğini bildirdi. 
aonra Kırımda Simgirepol ıehri I Troçldnin ,.. L• L • 

· d El · · d b. Oıs u oıraz ı::a1ıa 
cıvu-ın ı maata ısmın e ır . 

k bad t 
... G p bır adamdı. Kendisinin bizzat 

asa a o w-uyor v" • • 
U'nun cLW.ni nezareti altmda bu- ==-----=--===-----------------
.... ayordu. Siyasi tefkilat sabık Menemende K l v 
komiserin faaliyet Ye lıayab an il e 
bakknıcla Moskovaya her hafta M •• •f B H d ~~·m .. ~orıar ftrmekte uessı i r a ise 

19'l9 sene ... i bat1annda Mos· 
konda bir şayia çıkallfb. 
Guya TrQÇki a~ surette has
talanmış ve merkez komitesi 
tedavi edilmesine müsaade 
etmiyormuş. 

Bazıları İ.le bu müsaade
yi StaJinio •ermediğini, se
bebi ise bo suretle kuvvetli 
bir rakipten kurtulmak oldu· 
jwıu söylüyorlardı. Hakikat, 
o zamanlar ne şekilde olursa 
olsun mubakk~k olan şey Troçki 
taraftarlar1nm gilnden güne 
ziyadeleşmekte olduğunun an
laşılması idi. Bu hakikati G. 
P. U. raporları da teyit edi
yordu. 

işte bu vaziyettir ki Troçki· 
tıin barice çıkanlmumı icap 
ettirdi. 

Uzun sftren müzakerelerden 
90ara Türkiye hükümeti Troç· 
kiyi kabul etmiye m1r1afüat 
gös~erdi. 

Verilen karan mevkii tatbike 
r.oymak yani T roçkiyi Tnrkiyeye 
lfltilrmek yazifeai G.P.U. me
murlanna laavale edilmifti. B• 
memurlar la.sa bir uma.ada 
Troçki taraftan ıınıfma Dtibak 
ediverdiler ve Troçldnin 
oğlu ile beraber G.P.U. ya 
b111 huun vaziyet •lmıya 
b<tladılar. 

( Baş tarafı 1 ind sayfada ' 
2 • 

İzmir ve havaiisinde bu ha· 
di.e teessürü macip o makla 
beraber tamamen mahalli bir 
mahiyette telakki edilmiı ve 
şayanı ehemmiyet görülme
miştir. 

Adnan 
Bu hadiae baklanda bi1Ahare 

relen mütemmim habaler de 
şunlardır: 

İzmir, 23 - Bu sabah •Mene
men,. de irtical bir hareket oldu. 
K.endialne Mehdi süaü veren der· 
viş Mehmet namında mürteci cahil 
biri, be4 •ilihh arkaclasite Maai· 
aadan yola çakmıt ve köylere uğ• 
ramadan datlarda geceliycre.k 
sabahleyin • Menemen " e pi• 
miftir. 

Orada etrafına halkı toplamak 
makHcfile bir cami meydamna 
P:lettk • Şeriat istem _ cliye 
f>atırmı) a Ye ne oldujuııu merak 
edrek gelen birkaç ldşiye kar!Jı 
Yan venniye l»qlemlflu. 

Den·iş Mehmet ve bet aiühh 
arkadatı bu kadarla da kJfmaaılf"' 
lar, camidea, herind " fnna Fe· 
tahna " yazdı bir 1etil •yrak 
almıılar, 11 Sancağı Şerif çıktı .. " 
di~ halkı kendilt:riae iltihaka 
dant H tqYilt .,ıe.mı.aenir. 

Fakat halk bu mecnuoane H 
hainane hareketi nefretle karıda
... ,, ondan uzakla911uıhr. Bu 
ualak baı.ı kimaeler de ae olUI' 
ne olmaz diye düfilnerek dilkkio
lannı kap•mıtlarchr. Birkaç ro· 
t.u ela deftit Mehmeclin etnfuu 
almaflardar. 

HiikQmet IHa ,•azJ:pti sariir 
•örmeı hemen tedbirleri •lmıtı 
bu mecnunlann topludddan 

111eyd&D1 jandarma müfrezeaile 
abluka ettirmiştir. 

Müfreze 1110rleeilereı dttllru 
teslim ohnalannı lckJif etmit. l>u 
teklüe rdX. H ateşle m1akabelede 
bu unmuıı ardır. Bunun üz.crioe 
müfreze tarafından da atete 
başlanmıt. arada fiddedi •'*1· 
deme olmuştur. 

Müaademe esnuanda maaJe
ıtef müfreze kuma•-ia••eala bir 
........ belıçilll tehit .. ...,... ... 

M6rtecilenlea Gç6 Adt. WrW 
•tu' praJ. olarak •i"hH• Leraw 
tutulm•ftar· e. ac&am arbd•tl•· 
nnm immleriıal Yermiftir. 

HaclİM!llhl YiMyet merkni .. 
a.luebaeaW mtiealdp bvaea da 
ic:apt;de. teclMrten .......... edil
mif birden Mr ubit kumuda
aıada •6frader ı1aderilmifm. 

Vü w.W ile Mtddei uma
•I •-.W de oto•d• •MeDe
me..e sitmiılı 4iırJ 

T+H!.tt .,aıh= ;ta. Yoba
Jard.a .... " ,..,.._ lf kit'-
--~ .... dijw ... .. ....... bçmlflar ,,. .... 
8lz r•ke•-.... ....-. Fakat 
W.. n .. wi7etleri aaı.p'-•t 

lzmirde. n M afıeda• ..._. mlfn
seler, ~kani.ak pidede takiple
.. baflanmlfbr. 

Pek 7ıluada ele sePC.tderi 
tüphe.izdir. Sahte Melıcf~ ulkı 
idile ça)lfmak \bere nlı.do '-ulu· 
..n..ea blllaMa iabllp, fapka 'H 
yeni harftedmb: aleyhıiDde lleze. 
yualarda buluamuıtur. 

Tevkifat Yapıldı 
lmür, 23 - Menemen irti

caı mühimdir. Tahkik•t irtica 
lmreketinia llaaisada lfİZI 

• 
Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

Hatta Troçkinin oğlu baza 
kavıala hadiae&er bile ~ıkar
maktan çekinmiyordu. Maauıa· 
filı. bu tekil mücadeleden bir 
aetice beklemek abeati. Nete
kim, aoa llzün (G. P. U.) da 
kalmua da bunu ~a:ııhan ga. 
terir. Nihayet bir ıüo, Troçki 
eOerinden tutularak fstanbula 
hareket etmek lzere balunaa 

--

•apura bindirildi. 
.,. oçki, lstanbulda. Sovyet, 

ko .olosanesiode oturacak ve 
(G.P.U.) mtimeasili Minskinia 
DCU ft; c1tmda buhmacaktJ. 
Moskova, •erdiği tali.matta 
( T roçki ) ye kal'fl lıürmette 
bur edilmemuiııi bildiri
yordu. 

Reamialzdc:n tablatlnl:r:I atr~ıunek 
1ıtliyorHnız, blı.e bir fotof'raf pmlerf.. 
nb. Fakat bu rl'Slm, ınrn'I poıtd11 çekll
mif bir f'DtoirJ olınaıaalıdır. Bu tale
dlırde .ate....__.., .aa.>.asınclıa 
yaıultablllrafnlz. 

'T11bhıtJ..t.i ltr-1& lftn fetotı'af 
13nd- karU..tala baklmub ait9-
ha.-ınmr:un cevaplan _tunlardll': 

Salilı Oiaz rıeg: Sakin V"' 

hüaktUI'. Meza 
him .e mtqktt
llta tabammiıl 

edemn. Girfi• 
ve milcadeleci 
deiildir. Bir itt• 
6oayak olmaz, 
bqkalan.n aç-

Titwle .AJurwt K....ı liıw 
Nete1i .. &eki
dir. Hayat. , e 
taliine k a r f ı 
nevmit deifidir. 
&fızahtan, rGfe
kasına mmiplik 

1 ehMıktea bot
lamr. Bqlrelart 
luJdoada maır 
olmak ilt.emez. 
Çabuk uabile~ 
fÜ'8e de zarar \ 11ez Ye ıö:. 
IOnll almak mimkündlr. Ar· 
kadqlan arumda taklit ya~ 
mak ve btbaf ıeyler aaldetmek 

~-~·r""C?. 

1 Sin em t. lar 
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llUHTEREM HALKIMIZIN TALEBi OZERINE 

Halledilen Bilmec-em-iz ~ Garp cephesi 
f MAJİK SİNEMASINDA 

28 KAnuauewel pazar gününden 
g&ıterilecektir. 

itibaren 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ' 1 

MILTON 
Şarkı lurah, raks ve fan· 

tezi imperatör6 

MİLTOM 
ÖnümClıdekl Cumartc.lden lllbaren 

fevkallde eter ibdaa olan 

BEDAVACILAR ŞAHi 
Hakikt F ransı%ca ıözlii ve 
,ar1cı1ı muazzam filminde 
blltön muhitlerimizin mah· 
bubu olacak ve takdir edi-

11 lccek alkışlanacaktır 

Solün Sal-. Yııluırtlan Aftılı: !IJllll------m!!ll-• 
1-BirftllyetU il EBEDi I~ 2 - Bal yapan 3, kaya 3 
3 - Nida 2, havale et- ş E H 1 R D E 

_. 1, kamer 2 
4 - W.. 4, ukcrf mmlll 4 
5 - Eald mmau kurutma 

lrt;adı 3, bir . tdür 3, lufif 
.. 3 

e - G&zel 3, çBt a 
7 - Tatla 3. Lir peyram

her 3, bir UJftD 3 
8 - i erbiye 4, baflık 4 
9 - Rahat edab ~ Cfi• 5. 

bir hece 2 
10 - Hastalıia kar11 koyaa 

3, bOyük 3 
11 - Reislik yapan 11 

faaliyette bulunan bir tei~kc 

ve tarikat mensupları tarafm
dan idare cdildiğiDi m4!ydana 
çıkardı. Telgrafnnda bildirdi· 
ğim aFb mOselllh hain erken
den Menemene rirmitfi:r. Hft
kümet cival'ında mahkeme c:a
miindc aıüeızini cebrederek 
bayrağı almışlar, tekbir getire· 
rek aokaldarı dolatmJ.Jlar, di
ierl bir camie gitmişlerdir. 
Baı•e•mda kDlab, izuleriiıde 

maYur tabaııalan Ye çapraz 
fiteklikler bW.D&D hainler 
aönyayı dllzeltcıiye ıelclikbrini 
ıeriatiıi katktıiıaı a5ytemişle~ 
dir. Halk araıradan bir mu
al!imlerinclen .tajma M~ 
de ı•e• Kublay Bey mür
tecilerin •izlerİDe m:akabele 
etmit. ..ıan karakola gkürmek 
iatemiftl. Mürteciler ta~uca 
ile Kublay Beyi yarala•ıfler, 
11e>nra beJraim tepesindeki 
bilile ıeçirmek içiıl bıçakla 
bqnn ı&.dainden ayırmJflar 
•e Mille ıeçir..n,a., laeW dl-

IZET'in harikulade 111usiki9in 
ALPHONSE DAUDETnin 

müessir romanını 

L'arlesienne 
filminin bütttn tehlikeli Re-

vimliliğini pek yakında 

EL HAMRA 
Sinemasında tamyac~ksrmz. 

yerek tebit gencin kamaı iç
mifkrdir. Jandarmalar cami 
abluka edince minareden ta· 
banca aWllU.fbr. Mürtecilue 
tealinı olmaları için i,aret ve· 

rilmiı, '"-Da ce•ap olarak 
jandarmaya attıt etmiye ba,la
IDlflardar. Müsademe fiddetl 
oJmuıtur, yobazlar ~.rapp k~ 
DUıfu,er&ar.ıı. JWktau ela cllrt 
yaralı vardır, ağır yarall yobez, 
" Mdıdi ölmez, kurfun tesir 
ebaa " diye bağuıywm.,. 
Gizli tarikatçiler Manisada ve 
Menemende tevkif edildiler. 
Şehit Kublay •e bekçi Şükrü· 
nün cenazclen ibtif aile kaldı· 
nlacaktr. 

İ%mir 23 (A. A.) - Oervif 
Mehmet namtnd• bir mtlrted 
yanında bq mhellAh arka· 
dqı oldvğu halele Manin ta• 
rahne.lan Menemene gelerek 

!I Tiyatro Ve Sinema!~ 
İ DAROLBEDJ\ vt TEMSlLI .. ERI 

ISTUl!ll mmtnS' 
Bu aqam 11aat 

21,SO da sabttan 

Beyle•e 

Bir K:-.vu',. ~~ m ~~~ 
l ıııi l Devrildi 

t tabi• S pne 

111!1111 1 
Yaun: Matrıhlp 

ude Cdll B. 

ALXAZAR - Dlnyati- asaık 
ALEMDAR - Afk reami geçidi 
A S R f - Cec:e Batakıaneal 

i 
,,. kuklalar 

ARTlsT!K - Hal - T-g 
ETUV AL - Brod•ey Kuklası 
El.HAMRA - Belllar MDbareld 
EKLE ııt - Ya.- Uyatr. tn.pu 
F0 ANSIZ - Y•nttn trupu 
GLORYA - Eiveda Madrft 
H A L E - (O.klldar) Leyf :tkar 

Açukea 
KEMAL B. - Kanla denizler Ye 

kınam dad.a.klar 

11 A J 1 K - r?' -.ıJ •• .,ıyonana 
M E {. E K - ef Geçidi 
O P f. R A - eıı Kazları 
SÔREYYA - Be.da Yu,·ası ve DOata• 

bnnla 8Aatıbauk 
SIK SrN!. - llanol .. ku 
FER ~H ~lr çoraplar, perili ç'ftlik 

halk aruıoda ( feriat isterim ) 
diye tahrikAt yapmıya çahş

mq ve balla kendilerine il· 
tihaka davet etmif i8e de 
halktan bu tahrike icahet 
eden olma1111Şhr. Bir kUçtik za
bit kum~~ ·bsmdaki jandarma 

mnfre~esi teslim olmıya davet 
etmiş ise de bu teklif atqle 
mukabele &6rnıüştür. Müsade
...de .arteciludeo üçü ökla
rülmütlür. Birisi ağ1r yaralı 

olarak tatiaal edilmittir. Kiiçik 
zahit ile bir mah•lle bckçi-.i 
de ~eJait "dftşmftştar. Kaçmıya 
mmaffak olan diğer iki ierİrin 
d,.tdesti için takibat yapal
maktadır. 

Mnrteciler ( f nna F etahna
leke ) yazılı bir bayraiı bimil 
bulunmakta idiler. 

lzmir, 23 ( A. A. ) - Bu 
sabah Mencmcn'de !l'r tlÜwrt 
terirler tarafoıdaa ilul edilmek 
istenen irtica hareketi hak
kında tah!cikat Vf: takibata 
dnrt ve fiddctle de•am edil
mektedir. 

Bu irtica ve ıekavet bo:re
ketile alakadar bazı tahısfar 
adliye makamah tarafından 
celp ve tevkif edilmişler ve 
yine ba itle alAkadar görüleli 
bazı mnnunlar Manisa vila
yetinden llenem.eoe ıeYkedil
mitlerdir. 

Fakat htlrmet ıöıtermek 
demek, Mr fürlü harekitım 
gözden kaçu-mayı da imir d~ 
mek değildi. (Minaki) nin ilk işi, 
vaı.ifcsini hakkile yapabilmek 
için (Troçlri) ile mfinasehet 
tesis etmek istemek oldu. 
Falcat Troçki cevabı ret vereli, 
kabul etmedi. Bir arzusu 

tığı yolda yürll· 
mek iıter, mes
uliyetten çek" n etrafa net• vermekten zevk ' 

:'I ' 
Bu günden itibareıt 

sınemasında 
KIZLARI 

MASK RUJ 

Latif ve lüks Parföm 

nir, namu n .. aflinde luıssa;; 
ve asabidir. Muktesıttir, aile
pervcrdir. Rüfek•••• kup 
sa.imidir. 

* 

dayar. Bir parça ihm.I~ir. 
KendWai MT4İrmuhıİ bilir. 

• Tire'de Vefik &gı 

Ihsan Beg: Ciddi ve uim· Aleminde ve •, 
knrdır. Çeti~ lidir. Çok gül
işleri başarır, mez ve söyle
kendi başın mez sessizce 
karar verir ve çalı;ır, nfuna
hareket eder. yişten, ıarlatan
Fena muamele-
ye derhal isyaı lıktao hoşlan: 
eder. İşgüzill'. maı. A ~ e 1 ~ y ı 
dır. Miifküla sevmez, ışlenne 
karşwnda aciz, ihtiyat •e b 

1 sıöatermez, lu!.·I ret karış• ı , 

yabm kazanabi- para biriktirmesini bilir, mu 1 

v•btmakt çekiume& hilal! külpeaent olmasına rağ~ .. - '· 
muamele ile hizmete ve iyilik- rufekRsı lıakkmda vefak!rdu. !jl~ 
iere leftetmek mOmktıncllır. Arkadaşlarile nadiren bozuşur. ~ ......................... _________________________________ __.~ .................................. .. 

t 

REN 
Vekayi ve barekit ile dolu 

bir atk menuu 
REN KIZLARI 

4 gi'zel kız tarafından temsil 
edile -k 

REN KIZLARI 
tematageranı ıon derece meauıWI edecek 

REN KIZLARI 
sözlil, prkılı ve :nuzikalı 

bir filimdir. 
tliveten: HAFIZASI ZAİF: 
YVETIE GtLBERT tar-fm
dan temıiJ edilen F rans.zca 

sözlli •e prkw ak~ç. 
Yeni ıene milnaııebetile mevki 

fiatlan berveçbizir tesbit 
edilmiıtir. 

fldnel SS,· Birlnel ve bılkon SS •• 
Hua•ll 7S. Zabitaa n .. ktepWe
r'"' 40.- Localar 300 •• 400 k11naal;ulll 



. 2.5 Kinunuenel 
'==" •' 6 '. t!J 1 • 

-
Geri Dönem1!9u 
Gözümüz .. 
ilerdedir 

---·--- M. ZEKER!Y. 
Pa a Halil Şeriat 

riz diyo L..an dökfö. 
4-

Kebakç.ı ıııııstafa ".ŞCriat 

laterak" diye 'lyra ' aç. • 
lf 

y,.niçtnler ~eri t isteriz 
eli) kalclırdWır. 

'la 
De .ş V· ~eti: Şenal: 

riz, diye · ul ao·AW~:u..""""' 
İıaaan kanı lö <iu. 

11--
N hayet Şe tı S •t: ~r·:ı 

lster'z, cHye mkılu a i i· 
durmak L edi. 

* Şimdi de lVı nemenôe bir . - . ,, 
llleczup " şeuat istem " cu~ 

balkı arkasına takmak istemif. 

. * Bu meı lt:ket hep böyle 
nıeczup •arın ve serserilerin 
Yüzünden kan döktü. Türkiye 
ne vak;t ayakta durmak iste
&e. daima ona hnriçten ve 
dahilden felme vurmak istiyen 
lerserilcr türedi. 

Şimdiye kadar bu mecmp
Car daima arkalanna takacak 
halle bulabilmişlerdi. Fakat 
bu?-fin artık şeriat b11yrağ1nın 
lrkasmdan gidecek kimse 
'oktur. Biz garplılaşmak yolu
ou tuttuk. Artık tekrar şarka 
dönerek bütün dünyadan uzak 
•c mütecerrit b:r hayat yqı· 
)ama yır.. 

Netekim Menemendeki •er• 
lcrinin hareketi de bir komed· 
Ja manzarası vermekten 
ileri gidememiştir. 

Bu hadise,, ıırbk bu mem!e• 
ltctte irticaan baı kaldarmaama 
•e yüz bulma.sına imkin olma· 
41ığıw gôıteren en kuvvetli bir 
tnisal olmuştur. 

Artık geri dönemeyiz. Gö· 
llimU:ı ilerdedir. 

Hayvan Hastalığı 
Ankara. 24 ( H. M. t - Si· 

"- ile Kays~ arasında Ve
bai hakari elin del'&lll dmek· 
Wir. Yapılaa tdebirler ile kor
._ wu'ı buttltğın itfuaaa 
Jar41ım edememiftir. Ciur 
ıtiliyd:lerden tekrar muawenct 

•dileecktir. 

Posta'nın Resimli Makalesi 

1 - Teli lbir ata benzer. Lıua oaa I 2 - O.a 5-- dizpa tü.. Ulim pp-1 S -fnAB onu meharetle l.tediği 1 1a 
Lıter"e 1.akim .olabilir. bnr, manialar atlata-. ...kedebllina bahtiyar, edemeue bedbaht 

.ıv. 

•• •• • 
BVGUNUN TELGRAF HABERLE7ll 

Soyulan Kasalar 
Uzunköprü Ve Kavak
lıda inhisar Kasalarını 

Soydular 

Uzun1cöprii. 23 (HusuıT) 
Uzunköprü tütün inbisat' ida
resi kasa muhteveyatı eçhul 
hırsızlar tarafından a7ırılmışbr. 
Kavalda müskirat inhisar k&aa• 
ıa da soyulmuştur. 

Fethi Bey 
Mecliste istizah 

Yapmıyor 

Ankara, 24 (H. M.} - Sa· 
bık Serbeı fırl:a Lideri Fethi 
Beyin para ile tutulmuş bir 
adam olduğu hakkmda yapıl
mıı olan neşriyatı mecliste 
mevzu bahsedec.eği hakkında 
deveran eden rivayete dair 
Kendisi diyor ki: 

• - Bu mecnuuane ıeyler 
ite daha ziyade iştiğal edemem. 
Bö)·le şey için mecliste istizah 
yapılmaz. Ben Necmettin Be· 
yio kendisinden sormuştum, 
tekrar aorınıya iüı.um yoktur.,. 

Kaptan Ve Çarkçı 
Mektebi 

Fethi Bey Cevap Veriyor: 

ıDüyunu Umumiye Tah-1 

·villeri ,~ iikselmedi, 
Düştü ••• 

Ticaret Odaları 
isimlerinin « fkhsat ,. 
Odasına Çevrilmesi 

İsteniyor 
Ankara, 24 ( Hususi ) -

lzmir ticaret odası son kon· 
grcsinde ticaret ve sanayi oda· 
larının ziraat, ticares, sanayi 
diye üç mühim kısmı ihtiva 

Diin ortaya 1enl l>tr iddia daha ebleh. ıRu Hdia d~ Düyunu um•ı• etmesini ve isimlerinin de .. fk .. 
mlye meselesi hakkında alacaklı ar ile bir ithinııme aletine muvafakat tısat odalan.,na çevrilmesini 
ettitimiz zaman, Pariste sefir olın:ııı dolayısile bu karara herkcsteq 1 temenni halinde ikhsat veki
ernl muttali olan ..Jxk Serbe. fırka llderi Fetll:J B. fırsattan lıtifade l f bild" . f 
ederek bir horaa muamcle•İ yapt? ~e birkeç yGz bin lira kazandı. e ıVn~Le! ırbmış ır. l h kk d 
Gene Düyunu umumiye meaelesi ü;erinde, fırkuının tcşekl...itG aıra· C1UUet u mese e a ın a 
larmda bir dostu ile de ikinci bir muamele } ·parnk kir etti, den:liyot'du. tetkika• yapmaktadır. 

Dün bu iddiayı Ankara ınılhabiriınize bildirerek Fethi Beyden Vekil Mustafa Şeref B. 
mütaleasuu almUIOI rica ettik. AJdıf1mt& tevabi •.f•iı,Y• naklediyoru&. ticaret we sanayi odaları llze

Ankara, 24 (H.M.) - Fethi Beyi görerek lsbuıbulda or- rinde esuslı bir surette meşpl 
h:ya ablan rivayeti bildirdim. Dedi ki : olmaktadır. Şimdiye kadar 

- Biraz dalıa gayreti.! devlet esrarmı ecnebiler,e t.ttlim mn.lbet faydaları görUlmiyen 
ettiğimi de iddiaede<:ekler ... Anlaşılan btlgilnşikayet edilen bü- bazı borsa " ticaı-et odaları· 
Hin ahvalin sebebi ben imiı!ru gibi t~vir etmek istiycrlar... mn lağvı mevzubahia olma~ • 

Düyunu u umiye itiL.".ıamesinin irıız.ısı için telgraf gelin- tadır. 
ce ben ondan bilistifade bazı adamları tA•tdt ederek borsada ""'1===-..r..,=-tt=-.-~ .--'""'aız--=rd=--=~,=-."L--=-t-ab:-
speau asyon yapmı;ım ıve 1t1 erce ıra aıanmışım, &y c mı ·ıftb b al - h'- L--

1...ı~ıft b' J 1. k 1 •1 1 Kw e ıgı &ar a a mezK.. • 

H lb k. it'lAf · _,__._!_. .. k. ~ . b .1 Ti a sa n an muza .,. gçc 
a u ı ı • oamenın ..uwı m~tea ıp ailyunu amumrye ta \'lı- u_ · k kdl b' t i-

l · ı. _._L;; • • h · · d 1 ı k 1 rd d ııum ıse pe a ı ır za o en ...,...e .. ıatizan V1C11: c o ara.: yfi ·se cceği ye e ü~tü. --'·d S L- li h · t L-
IO"~ be bö l b' L d b" l 1. k IDiW ır. erucs c m unye nr 
~e.r n ye lrşey yapmıj o say ım yüz ın erce ıra ar !'---- t kk-ı d tm • 
d v•ı . . ~---'- f_, b' . . al h' . bu..l-- l'JUJI qe u (; er e ez ee 
eıı 1 ı.ıynn etmış o.~tmı. if"e ırmcı 'i ama ma ıyeti 1111T. b" b lan d dn 
f~inci yalana gelince: Serbes C~mbuny~t fırkaı;mm tqekkülO nei 

1 t~~ı.u..~ a uA•~u 0~°: 
· l l ..ı • ı;:,.-=•t • • "'k l ._1 m ye r.uvıuuuıın :7 ..-ıueJecegJDt 

ı•yı o ur o maz cıüyuna umumıye ta~"iu ermın yu se eceğim kqf kteclir lan b teb-
tahmin ~~~~t.:.~mek için Sc=. fırka te~ek· rik ;.:: lkımd:r. za 

• • • 
ister lna.n, ister 

• 
lnanma! 

Maa.lesef bea tanıdıklarım

dan kimsenin bu 9Urelle zen· 
fİa olmasmı 'ebrlk etmek fana. 
bu Nail olamadım. Muamele. 
denildiğine göre lstasıbal ltot-
sasmda yapıl::uş. o ha!de kt-

'Bir bük~t ~areteşf .di- s9yJemedin. Bunua:la da min tarafmdan yapılmıştır 

Sözün K1Sas1 
Bir -
Kehanet 
Münasebetile 

•• 
Hük6metin para sahibi mu· 

barrirlerindcıa biri, fakat bil
mem bangiai. geçenlerde bir 
coşmuı efendim, co,ar a; bit 
kalemi eline almış erendim, 
alır a; bir y&zmış efeııdim, 

yazar a; ve buyurmuş ki: •Efen.o 
di! _, l işte aizc haber ver :y"· 
rum, duymıyaa varsa duysun, 
biz en aşağı beş sene iktidar 
mevkiinde kalacağız:" 

Ben bu muharririn makale 
mi, yoksa üfürükçü n~hası 
mı yazdığında bir b--yli tered· 
düt ettim. Bu memlel.:ette 
parlemantarizm var mıdır, yok 
mudur? Varsa, milyonlaıca 
halkın beş sene d3ği~ bet ay 
için bile kime rey vereceğini 
ke.~tirmek fuzuli bir kehanet 
olur; fakat bu memlekette o 
dediğimiz nesneden eser yoksa, 
muharrir niçin, " kaydı bayat 
şartile,, dememiş te beş sene· 
cilde iktifa etmiş? Bu ne tevazu, 
bu ne kanaat? 

Mademki Türkiyede muhtelif 
değil, bir muhalif farkımın bile 
nefes alması kabi! olmamıştır; 
mademki hüknmetin icraabnı, 
intihababm teftiş ve murakabe 
edecek bir tek siyasi teşekkül 
kalmamışbr; mademki, medeni 
memleketlerde olduğu gibi bcr 
lıangi bir kabine buhranı 
• velev bet sene iç.in bile 
olsa· hatırdan geçmez; muhar
rir, hayali lrenİf tutup ta: 
" memleketin tapu senedi biz
dedir, biz sağ kaldıkça siyui 
hayata kimse giremez!,, deseydi, 
iddiasının gülünç ve ha)Teto 
liyık tarafları daha u göıo 
çarpardı. 

Bazan davavcldlinln bexeya
m, müekkilin aleyhine olur Te 

ceusım artbnr. Localannda 
bu garip d•Yayt seyredenler, 
Halk fırkasını, büttin auçlanna 
rağmen. o ıavvallı mamun 
mevkünde görüyorlar. 

Garp Cephesi Filmi 
"G.rp ceph..-. ,..ı Wr .. dW. 

1Mtv,. lalıall film An!uracla Bqy.aı:u. 
~mlttlr. rn.ı.. hal'A;..J.öetcrillr 
~~ ... b.ıta w..;. 
fllftırdacafrur. ----
Kara Sulanmızda 

--
Müthiş Bir Sis 

Ankera 24 (H.M) - MCtga 
kaptaa •e çark~ mektebine 
devam edertcen esbaba mtic
bire do1ayısite tahsillerini tcr
kcdcn, bilahare denizde müli· 
zemet ~c biımet ya1pm1ya 
batlıyan. ayni u .. nda da 
ticareti bahriye .atem t.ara-

Jt-r bir hükümet p~eteainin doy111adıa; lstiklil gezetcsi- ve ne miktar kar temiıa et- Batan Gemiler 
1uıtmuharriri baldund• dün ne geçtin, reı.aletini ayyu- mlftir? Borsadan tahkik olu-

IA*lra. 23 {A.A.> - Knif 
.... .. tebri ihata elmİftir'· 
Bugüa (Kroydon) taJyare ka· 
t"argiluedan bi'bir tayyare 
llarebt etsnediii ~ibi ıdei, 

fmdan imtihn e4filerek fi· 
lea bptaalık ın prkçılık 
yapmış olanların Bahriye mek· 
tcbi ımeaaUa.ra gibi ant bana 

... bendi ne.şret.Upir; ka çskard.nı. latiklil mahkc- aabilir. Ne Olacak? 
" Politikacdardeo birisi mesinde.o miiruru um•• Bu ukiYeti gösteren ub ) Ankara, 24 (H. M. - Ka· 

1"r gibi nıoamor yüule yiizü •uyu hürmetine her kim olursa olsun öğrene.. ra aularnuu dahilirıd. batan 
".ur.adı ıilwetMe bakmış. kurtuldun.. :Şimdi de Po- cek p}uraam kendisini tebrik vapurlan çakarm,ya talip olaa 

4e olmMlllfbr. 
tabi tutular•'k terfii !llmf et• 
meleri ~ekili« iteyeti tara· 

Hiddetindea oradaki .ak- litika guetc.ine yapllttn.. etmek isteri.na. Boksir Bedrav kqif için ikbaat 
... keodiei olduğunu sez· in1ul.ipçıbrm arıwr.a •o- ilhan vakiletinden pva iatemifti. 

• 

fından karar altına a11nm1stır. Monakoda Karışlklık IDeftlit. fakat bn beynine ku!dun, behey mnfsit 1mk S hh V k ( Evvelce mukaveleli feabo-
Mootekarlo 23 (A.A) - K '1l!'9Mlf bir halde bu göl- mnak~li berifl. Sen IMS• ı iye e i i dilen ltalya.u firketi tara-

P.reosin muYasalab esnasında Fırka ongresi reye~ kopıUf, yum- kenin yırtılmuı:ıdaaı da istifa Edecek Değildir fmdau t~bit edilen va-
~uhıhn ntimnyifteTden ıd~ nıldanm •brak bar bar ko.rknu:ZAn. lteınen yeni· Ankara, 24 (H.M.>- Sthhiye purlann tekrar keşfi için 

~ tmw edi1emer en 1 Bilhassa Maarif Mese- bağırmeya _,.,..-...: siai bulur&wı haydut kah· Vekili rahatsızdır, bir bo.fta lktı at vekileti tarafından 
a•-.-:•8 -t-erisl ecile Uhi l • Ü "od D k _.. ·ı . k . ı_ k ~IWI eA9 esı zerı e w·aca -" Sen Al'ay katibi r."'·· .. evinden çıkmıyacaktır. Bu mü- para ven mıycce • tır&et en· 

.._.,_.. matelif IM.:pis ce- ·d· T hsi n_.1.. Bunları lıaykınrken bir d" fı ·ı k 'f apma,,. 
:r - 1 l d A - 'kara, 24 ( Husuai } - ı ın. a o r . ..,_.rıao, na• .. betle Vekillerin en etıkisi ı masra ı e cşı y ı ,_,__ mahkim oınmş ar ır. ~ 1 l k k d' . ı· "b' _. _,ı_ -· t H 1 l . ti. ara ı en ısıne ge ır (Ti ı de "f d kabul cde-c ancax o r.aman Gazinin .seyalaatindea aobra zze o 0 arın maıye • ! olan Refik B. in ialı a e e- • .. 

ıt_ ı Ha C"·losu k ı fı .. 1 o1rou•, hakm•• ki aynadaki k n. kereye devam --dilecektir wyan va I" 1 Ankarada toplanaca o an r- idin. Jurnallarla mf.Mw y ~ t ceği rivayeti ç.ı mış ise de mu:ıa "" • 
, Kenitra. 23 (A. A.) - ılBal· ka koıwr.csiDde maarif meıe· Glurdu. ElMtlltüdalamı di· gölge dudaldaımı kıpır.da· teeyyUt etmemiştir. Sanayı· Müdürlügw Ü 
ho) fil<4UGa mensup bir deniz lesi de ehemmiyetli cnUJJaka.. Dl ı;pcrdia. Mqnstiyet tarak ayol keli'Olcled iade 
btyYaresi harekete muvaffak talara weaile ola~.. edıyor. Hüseyin Cahit B. Ankara, 24 ( H. M.) - Sa-
olaıuıvarak limann ,.,.kilm;..,.;... B b it'.=:- k oldu bir yolUDll buldun Biraı daha aynaya so· A k 24 (HM) H- neyi umum mlidürlüğüne İzmir 

J- ,,,_ .,,..... azı me 'uslar: a~, aıe • aya11 L-... kl..:....ı:c;.ioi kınr- n ara, . . - u-
SON POSTA: Bu filo t>ir teplerine, mulatelit tedrisata, ..._ "..,...• kulmuş, görmüş ki akis seyin Cahit Beyin Sanayi ve sanayi müdürü Recaittin Beyin 

ltalya - Cenubt Amerika seferi daha laz1a ehemmiyet •.erilmC' dm, "galde lngi&iz\tte kendisidir. O vakit du· Maadin bankası idare melisi tayin edileceği nnl~ılmaktadır. 
'tapmaktadır. si Hı ilk mektep auaalim . d kaYU'.dult .ettin. ıFa1ih ramamıı, sendelemi~, luç· azalığına tayiuj Vekiller mec- ''1l•g:;a11ı:&ı~~rm•a::a~ 
'•u .... efted-eki-.-- mUflannuı --umJ mliva&ene- Rıfkılar, Yakup KadriJer kır.a b çkıra yüz üstü lisi tar~fından tasdik edil- 11 

"' • , Tetkikat ye allllDUI fikrindedirler? t>unlan 1L- ytıztıne 'IVUr- Bo 
Miirefte, (Hus .. \ _ lktuat .«Çil yere düşmüş... iuk bir mişt1r. 

h 1 s· lfl A D h doları utanmadın. 1 . 1 . wel· leti tarafından fUapçı}ak ır d a a ses c m emış: K ·· çük l3elediyeler 
~,e bağcılık tetkikatma memur Ne.york,23 (A. A) - Mev- (Tanin) de vatanı 'kur- - Senin yüzün yerde, Ankara, 24 (H. M.) - Ve-
~dilen mütehassıs S~it 1~-ı~in b" .. ıe ..... !-d taranlara 'karşı ne1er oe1er yerlerde süriinmelidir ..... 
~ duattan ır çogunun URil at l iller heyeti Nuiaybin, Cizre, 

• ~ürefte topraklarını h~- ' ı -!t .. ( Si • Bank 
e&hga civcrişli bulmuftur. Bu eai mea1 1izerme ılı t Jidyat. Sawr kazalara beledi· Ay bJ. 11 aa 1 )yeni " 
~~t<>. ide prapç.ıbğın terakkisi Of Miyami ) bugün açılma - J ..,_. i1H111, ister i•aıınuıl } · retalilderinin kaymakamlar mül<emme1 bir şe~ılde ç.· 
~ ça1.ıfac&kbr. mııtar. Diğer .iki buka da t < rufmdan vaoıtmuına k rar ı kıyor. 

T.ut ••ls-1 f kapalaruu k'P"""Fv· j .... --------------------1 ftrdi. ,_------~-~ 

y 
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HIR&I DEllTLERDER sınnYi 1ESUjHt 
BAHSEODR DiDiZ 7 Efendinin 1 Aş 1 KAN E s ~ z L ER 1 Yolda DE AKSAHlll 
Karilerin Gelen Öf kesi - Tesadüf S,aniıgie Ne Gibi 
cevap la r l n l Efendi hizmetçiye bağırdı: Nuri yolde giderken hir Kolaylık Gös-

- Artık sen adamakıllı arkadqına tesadüf etti. Arlca-

Der cedig OrUZ işleri asıyorsun: Geç kalkıyor- daşının yanında bir de kadın terilmerdir? 
Hakikatleri söyliyerek hoş

nutsuzluğun esbabını arzede
ceğim: 

1 - HalAskanmız Gazi ba
bamıza bipayan şükran hisle
rimiz ebedidir. Cümhuriyetin 
feyizlerinden ahaliyi müstefit 
etmek cihetine ehemmiyet at
fetmelidir. 

2- Kanuni vergiden başka 
ahaliden vergi alınması meselesi: 
mesela; köy bekçileri maaşları, 
ve elbise parası, telefon para
sı, fırka tahsisab köylilye ağır 

gelmektedir. 
3 - Senede bir kimse için 

13 lira yol parası ağırdır. 
4 - Borç için hapis ceza-

1aının iadesi doğru değildir. 
c. /-/. 

* Gazi Hz. ile görüşmek na
&İp oisaydı bendeniz de şunları 
ıöylerdim : 

ihmal edilen bir ıstnıf me
mur varsa o da telgrafçılardır. 
Çünkü parası az, işi çok bir 
meslektir. Harpte de, sulhte 
de daima vatanı için çalışırlar. 

Bu söylediklerimi İstildal harbi 
ve Şeyh Sait isyanı tamamen 
ispat eder. 

Bununla beraber Gazi ba
bamız bir çok defalar vatan
perverliklerini de söylemiştir, 

fakat biraz. da maaş zammı 
bizi memnun edecektir. Çünkü 
hükfimete müracaatlarımızdan 

fayda hasıl olmamıştır. 
Hakkı 

I 
Enin 

* Gaci Hz. ile görüşseydim 

şöyle söylerdim : 
Halkta hükfunete karşı gö

riilen emniyetsiz' 'ğin sebeple
rini anlamak istiyorlarsa bun
d01n kolay birşey yoktur. 
Çünkü L ün memlekette, her
kes taranndan görülen iiç 
hastalık hüküm sürüyor: 

\ - Kanun sui istimali 
2 - Para sui istimali. 

3 - Dayıcılık. 

işte halkta bütiin fena fi
kirlerin doğmasına sebep bun
lardır; eğer hükiimet halkın 
emniyetini kazanmak istiyorsa 
bu hastalıklan tedavi edecek 
iliç keşfetmiye çalışmalıdır ? 

Muallim Sabri 

>f. 
Gaziyi görseydim: Muallim

ler hususi muhasebeden maaş 
alıyorlar. Bu yüzden aylarca 
maaş alamadıkları görülüyor. 
Muallimlerin de diğer memur
lar gibi umumi müvazeneden 
maaş almalannm teminini rica 
ederdim. 

----""' 
Muallim 

Tarık 

>f.----
"Gaı.i" Hz. ne umumi memleket 
meseleleri hakkında fikirlerini 
isal etmek için karilerimize bir 
sütun açmışb. Bu hususta söyle
nebilecek fikir ve mütalealar 
hemen hemen scrdolunmu11tur. 
Hakikatin tezahürü için açılan 

bu sütuna yakında nihayet veri
le~ektir. Badema karilerimizin 
mezkur ıütun için yazı rönder• 

memelerini rica ederiz. 

sun, odadan odaye yarı çıp,- vardı. -- ' 
lak dolaşıyorsun, piı par- Nuri arkadaıımn kulagıv na Ticaret odası tar,.fınoan GJ., Hz. ne verilen m t:•n leket 
maklannı her yemeğin içine eğilerek sordu: latanbul ahvaline ait rapo~ 
sokuyorsun, evin içinde dedi- - Bu kadın ıenin nen o- bugün de ·sanayiin t"şvikine eli 

k d 
l ? olan kısmını dcrccdıyoruu ~"' 

o u yapıyorsun ve karşıdaki uyor Teşviki sanayi kanunu bP-
çapkınla fingirdiyorsun, sen - Kanml yeni evlendik. kında dermeyan edilecek ırıt 
yoksa kendini evin hanımı Nuri daha alçak sesle talealardan mü~iml~ri şunlardıf. 
yerine mi koyuyorsun? dedi ki: 1 - Teşviki sanayi kaıı• 

lf.. - Zavallı kadın, hem kam- nundan istifade için ikl.-
Ha bra bur, hem tAfı, hem de topal! eden formalite cidden külfet' 

Ark d lidir. Binaenaleyh makine fi 
Nezihe, arkadaşı Me1ahatin • aşı dedi ki: iptidai maddeler cell: inde tıa«' 

göğsündeki madalyona baktı ·- Hızlı aöylc, korkmal Ku- kom~lanmızda mevcut oJ" 
ve orada birtakım erkek laiı da ağırdır. pratik usuller kabul Ye tatb~ 
saçtan gördü: lf.. olunmahdır. 

- Bu kimin saçları? diye Minnettarlık 2 - Teşviki sanayi · kafi~ 
sordu. Dilenci ( sadakayı aldıktan numuz memleketim· zde oldui,' 

- Kocamın saçları. . gibi küçük ve orta sanayi içil 
Ayol kocan d h Öl 

sonra) - Efendi, hen h- _:,.. 
- ·· a a - -y değil, büyük sanayi için tan~ 

medi. Habra olarak saçlarını kuruşu ne yapayım? Çocuk- edilmiştir. Yani teşviki sana1' 
niçin saklıyorsun? muyum ki gündelik verıyor- k ·1 · d ı. b•tl K d. · l d anunu ı e temm e ilecct-: " 

- en ısı ö me i ama, saç- sun? menfeatlerden ,.c İl!1tİyazlard,ıl 
lan dökülüyor, yann öbilr gün "'°' ı1 başında bir tel bile kalmıya- hali hazır müeq!;.ese!erimİ e 
cakl Sadaka Yerine sanayiimizin istifadesine irnki

11 

azdır, veya yoktur. Bir imti~aS 
gibi göriinen kazanç vergisıO: • İkiz Çocuklar 

- Niçin surabnı asıyorsun? 
- Karımın ikiz çocukları 

dünyaya geldi, fakat ikisinden 
hangisi benden? Bir türlü 
anlıyamadım. 

Kadına 

Dair 

Vecizeler 

&keğe karşı kalbiniz 
aslan gibi cesur, sesiniz 
tavuıan gibi korknk olsun. .. 

BMı kadınlara atılan 

dayak, mücaı ıt dekil, mü
k!fat yerine geçer ve mak
aadı temin etmez. 

* Erkeğin verdiği aıkı, 
çocutun verdiği şekerleme 
ribi muv11kkat bir zaman 
için kabul ediniz ve zarif 
bir hareketle geri veriniz. 

* Bir kadın vücudu, tuvalet 
vastasile aık aık zarftan 
değişen ayni atk mektu
bu ribidir. 

* 
Hiç sevilmemit blr ka

dını a:r. çok herkes sever, 
zira hiç kimse kıskaomz. 

Erkejin emirlerini din
leyiniz ve itiraz etmeyiniz, 

kafidir.O emirileri yapmaya 
lnzum yoktur. 

ERKEK - Şimdi sana beş yüz lira vereceğim, 
yarın... hafta sonuna da iki bin lira 1 

beş yüz de 

KA DiN - Oh... sevgilim... bana uöyle birkaç 
daha oku 1 

sevda şiiri \ 

,,,,,,,,_ __ Benim Aşıkım 
Benim bir aşıkım var, Sanki bir inde yaşar, 
insan değil, canavar r Dağlar, ormanlar aşar; 
Teslim olmazsa eğer Beni dişile öper, 
Etlerimi paralar l Tımaklarile okşar. 

* .. 
Sırtlan gibi vahşidir, Kucağında titrerim , 
Kaplanların eşidir; Ürperir her bir yerim, 
Onun gözünde kadJn, Fakat bir an olur ki 
Beyinsiz bir dişidir. Hiç kalmaz bir kederim. 

Non'tŞ 

D it 
Y E N,d n N 1 S A N L 1 L A R 

- Nişanlmdan niçin aynlıyorıun ? 
- Benimle illaki evlenmek istiyor! 

Pişmanlık 
HAkim - Kaynananızın hct

yabna kastettiğinize hiç piş

man olmadınız mı? 
Maznun - Hiçbir işe ya

ramıyan bir revolver aabn al
dığıma çok pişmanım. Cada
loz eene sağ kaldı. 

>f. 
Bir Tek Kıl 

Başında hiç saç olmıyan 
bir geveze, kadının birine de
di ki: 

Hanımefendi, çenenizde da-
ima bir kıl var, 11için aceba? 

- Çenemde o kıl yanlıı 

Hesap imtihanında 
Muallim - Farz.edelim ki 

babanız kırk liraya bir elbise 
yapbrdı ve on lirasını peşin 
verdi. Daha fgeriye nekadar 
verir? 

Çocuk - Hiç vermez E
fendim. 

Muallim - Oğlum, aen he
sap bilmiyorsun! 

Çocuk - Ben hesap bili
yorum ama, siz babamın nasıl 
adam olduğunu bilmiyorsunuz! 

çıkmış. Asıl sizin başınızda 
olacakmış. 

Dilenci - On Beş gündür 
açı mi 

Müderris - Gayet milhim 
fenni hadise... Dur senin hak
kında bir makale yazayım! .. 

Gevezelik 
- Karıcığım... Ben 61ür

sem acır mısın? 
- Çıldınnm. 
- Bir daha evlenmek İl-

ter misin? 
- Hayır... çılgınlığımı 

dereceye vardırmaın. 

Erkeğe 

Dair 

Vecizeler 

Kıakançbk, e.rketi hem 
dünyanın en zeki, hem de 
en budala adamlan aıraaı
na koyar • 

* Kıskançlık, bir erketi 
bir kadından ebediyen ayı
rabilir; fakat ıevdayı öldü
remez. 

* Yeni kadınlar naı.ann-

daı 

Koca + 'tık == erkek. 

* Bir çok kadınlar seven 
erkek, bir çok memleket• 
ler arasından 1reçen nehre 
benzer. 

* lnaan, daima, uzaktaki· 
nl yakındun daha çok se
ver.. Kadının yanında 

milmkün oldutu kadar az 
bulununuz. 

* Bir qkın verebileceği 

en büyük saadet, aevditi
niz kadının eıini Uk tuttu
tunuz andedir. 

* Kadın sizi affediyoraa 
sevmiyor demektir. 

o 

den muafiyet muamele vergitl 
yüzünden bazı ahvalde hattı' 
faydasız bir ha.e bile g~: 
mektedir. Binaenaleyh tcş~ı~ 
sanayi kanununun sanayiirPı
zin bugünkü vaziyetine "e 
ihtiyaçlarına ve husu iyetlcri~t 
yani mütevassıt sanayi içı~ 
daha müsait bir şekilde tadı· 
line ihtiyaç vardır. 

3 - İptidai maddeler nıu.a· 
fiyetinden istifade etmek bıt" 
çok merasime ve uzun zaman• 
muhtaçbr. Bundan maada b1l 
iptidai maddelerin gümrük reY 
minde naklen depozito olarak 
verilmesi veya bir banka me1': 
tubu ile kefalete raptedibııel' 
mecburiyeti de kaldırılmalıdıt• 

4 - Teşviki sanayi kanii" 
nundan istifade eden müeSSe". 
selerin oktruvadan muafiyetletl' 

5 - Teşviki sanayi kanii" 
nunun ikinci maddesine n~ 
ran mües.sesata verilmekl• 
olan primlerin daha salidl 
esaslara rapb. 

6 - Yan mamul eşya y•
pan sanayi, erbabı ile bd 
nim mamulleri mamul ~1' 
haline getiren müessesab sıD•
iyenin menafii ve ihtiyacatı 

• d kd... . .,t aym mevzu a ye ıgenne 

şekilde tecelli etmektedir. 8" 
menafiin telifi muktazidit· 
Meseli halıcılar, dokumacılafı 
trikotajcılar ipliklerin gümriil'" 
süz ithalini istemekte olıııal•" 
nna rağmen iplik fabrikalıı' 
n da aksini talep eyleınekt: 
dirler. Bu gibi vaziyetlerde ~~ 
tarafa imalat r r;mi verıtı"' 
diğer tarafın da tarife ile biıo'" 
yesini temin eylemek lazıııad'' 

7 - Muafen celbolun.O 
mevaddı iptidaiye zurufund" 
alınmakta olan gümrilk r~ 
minin ilgası. Esasen bu zut"" 
bir işe yaramamaktadır. I~ 
yaramıyan mezkur zuruf ı., ' 
gümrük resmi verilmesi doğr" 
görülmemektedir. 

8 - Bütün sanayie göt' 
tanzim edilmiş umumi bir ~:: 
nun ile matlup ve en f~ 
mllsmir bir teşvik ve hiro•>'' 
temini mtimkün olamıyacai1~ 
dan kanuna mühim san•"!' 
şubelerinin hususiyetlerine n•
ı:aran da maddeler ilavesi. 

9 - KUçük saIJayün biı:O~· 
ye ve teşvik edilmesini teıoİ' 
edecek tedabir ittihazı, kaJI...,-/ 
lar vaz'ı temenni olunur. 
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NUKUT Bu Sütunda He.rgün 

Hünkinn . Yüreğini Üynatb ... Sabinüsün Zevcesi 

Müthiş Adam 

Primo Kanıer.a lngı1iz 
Şampiyonunu Yendi 

l8llt tuaft ı 1ne1 .,tadal ı fdaçalıpnlann klffeai, Terkos 1 On ku7ufluk birmah•Y-u- 1 

firketini himaye eclenleriD .. .. .. d - k 
Eunlar Yjmdir? ca.tesi heTkeaçe maJtinclur. ran,,guzun enyuz uruşa l.Hdra - Geçenlerde ı.. I 

Mahmut Eat Beyin bu ipreti- çıkaran bir yolun neli- .,_ayala Paolino ile~ 
ftSlbdık J•r811 adamlarcl!r. ili okuyanların klffesi şeha.det cesi .çıkmaz olmaz mı? iDWI azmanı (PJ;mo Kamera) 
Fakat 6yle aclamlarc!ar ki... =~ ac1:.:ı:ri:"..i.X;. Buna bqkMt llJlemiyor, alb .••- lmlayb~yendl Bu~ 
kümete nGfuzetmiflerdir, hl- «ip gô ~rdi f f aenedenheri ismet Pata~ (tan IODJ'a kal'fWna adam çıbnl
kfımeti nüftWan altanda tatu- Fakat en garibi ıpJdur ki bu 1 ayrılmu arkadap olan biNi ınamMIDI teklif edell(IC---)ma 
yorlar istediklerini 1apbrmıya j adamlann kaffesi hali da Mala- 16xlüyod 1 dövütecek h ım Wabileeeji 
mukt:.m..ıer; hatta e kadar ki anıt E::.::r~ birlikte .•Jl!i ~e Ankara ffa!k Fırkaına- .m6ıfkil ~ ~ 
iham ge.-. ... Alet eti teslim lllfta ırlar, aym sı- cWrl- telÇa. sebebi it Ba te:Af ..p uldet pmpiyomı (Kes 

b
il _,__._ yul damgayı taşımaktadırlar. makalede ııaret olunan ma- Mi ) K elan ku-
e IWPlll"·• 11111 ela •Jllİ roll oJUmakta- bafilia adamlarına da lirayet n ' anaeraya mey 

0 

uBbdar açık 81Jledildeı: r -.... 99 llalamat EAt BeJÔI etti. Falilı Rıfta ve lımail c:ha " 'ba ~ Londra"da 
sonra ilim tasrilıiae Ilı liahr dedip gibi: Mllştak derhal kaleme aanl- yapllch. Dhlt müddeti 12 
mı? •Devletçe bir iınligtızlı dılar. • ravunt * 8k tellııit ecrdmifti. 

Anlcanda ..kale,& okuyan Jir/cetlcıuulaeok 1111 bun- Fakat anlaşılıyor ki Fakat- ıc...er-lwıbeti kar-
berkesin ılderi derlllll mu· ~ h lı be z' ı yukardan gelmiş olan bir .....- bta mldclet 8 nnnt 
ayyen p"'va. •uanen mu- ar emen a r a ırıar, Ç, .. • h .k. ubrllch- ilaç, l»..a.mktaa bir 
bitlere çe'ft'ilclif işe karışırlar, pay ister- 1 ,erman uzerıne_ ~r ı. 1 dakika dokuz RDiJe nnra da 

Fakat burada dahi hiçbir /er w alırlar t.ıe bu pay- taraf topu tıifeıı bır laita .. erdi. ÇAnldt Kamera
'~ meydan ftllDemek lar hep milletin lcae- tarafa bırakarak susta _ •Mlıit ,..ruldan h•sm·· 
içia M~hm~ Eaat B. Wmt sinden çıkar, çünkü on ve ~~hmut Esat Bey na mukabele imlrA11

- hınk· 
rebper~k edı~. kuruşluk iş güz kuruşa kendısıne altı seneden- mamıfb. Hakem arap gir-

0, diyor ki: ·~eaell ,_.. mal olur beri ilk defa atız aç- mit ve bu ıaJri .. .- d6Wf· 
mm luymetı.dwecek olan " d b • k · k .. · meye nihayet ftl"lllİllİr· 
D 1 t bankaa t--'-bn.-111. b Alb sene en en bili- ma ım anını 'lJermış p . K k di 

eve ._t-' .,.... un- aram ismet Paşa kabineaioin l •LJ- . h- J rımo ameramn, en a-
lann elinden neler çemedi? azasa olan bu zabn bu müt- o an n urrıget,,e ucum yarında bir hasım çıkıncıya 
Mesela Terkos şirketini bit iftaab ismet Pqamn ta- etmekle günahlarını af- kadar kiıme ile kavga ettiril
gaşatmak için neler, ne- k_ip ettiği ikbaadi ve • ım.ii /ettirmek yolunu tuttu ! memesi isteniyor. 

/ıoor 

Merkezi Avrapaaa 
Futbol 

Awapacla lik maçlan han· 
retle devam ediyor. Son at.. 
nan ..ticeler .m .. clu. 

Macariatanda : Admira Spor 
k dibi 9-1 j'mmiftir. 

Çekoeıo..ı.:,aw1a4.;-da .... 
Pl'J•J• 3-2 plip ....... 

Bu Haftanın 11..açlan 
l.tanbal fatW Le,tetind-

26-12-30 ta' ' ... itn edile
cek ilk •ı;a.. .-lan!r 
ba.cl .... ,......_.._ ....... 
Altıw•!C---. aut 11 
E,ap-Hilll tut 12,40 
Pera-Tatoaya •at 14,30 
Hakealm Refik Bey 
Birinci kllM lllac!,omclm 
latııbulapor-Beykoz -t 11 

J&akem Sedat lbza B. 
B~taş ·Vela uat 13 
Galataur., - Fenerbahçe 

14,45 hakem Niyazi Bey. 

Etibba Muhadeı1et cemiyetinden: l d ı ? 11yaset hakkında •erilmif en B l'I.. d k d. . . er .IJapma ııar. ,. rlthiı ve öldiiricil bir e 1eı e en ısıne yenı 
Ankarada Devlet Lanka11 h&k&m değil midir? Daha bun- bir sandalye vadedildi. 

tetebbiiliai alcıPMte Djratmak da leci bir itinf .. --,.1 Rawp Bu cuma ıGm1 10 baaçukta Tilrk ocafpnda içtima wrdlr. 
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Nazar Dikk:ate- \ l 
Dört encdenbcri ıuuv&ffakiı ti ve müstakillen idare 

etmiş olduğumuz şcvrole otomobil Acentalığını 931 senesi 
iptidasından itibaren kat'iy;en terkediyoruz. F·mabaat 

sabıkı veç'hil~(ke1nCli mağaza ve garajımızda müs
takillen) bilumum otomobil malzemesi, garaj 
Valantin boyaları ve bilhassa resmi ve husu
si her nevi teahllüdat işlerile iştigal edeceğimizi ve 
esasen da;ma peşin olarak ~alıştığımız Şevrole kumpan
yasına hiçbir borcumuz bulunmadığım muhterem müşte
rilerimize arzederiz. 

Teahhü~.ıt işleri için: Ankara Posta kutusu 331 tele
fon 1 C65 - 2829 

Ankarada A. Avni mücssese5İ 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

30 O kasket yaptırı
lacaktır. 

{ - Gümrük muhafaza memnrlan ihtiyacı için 3000 kas· 
ketin yaptınlması kapalı zarfla kırdırnuya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri, lstanbul· 
da Gümrükler umum m~dürlüğü levazım memurluğundan An· 
karada Umum müdürlük leva'Zım müdürlüğünden alınacacaktır. 

3 - Kırdırma, İstanbul' da, gümrükler başmüdürlüğü bi
:nasınC:a kurulacak alım ve sabm komisyonu tarafından ya· 
pılacaktır. 

4 - Kırdırma, 10 kanunusani 931 tarihine rastlıyaıa aı
martesi günü saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan, kanundaki hükümlere göre yazılı 
pu ve sa,tten evvel fstanbul'da komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmıya girecekler, Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına ve bu gibi işlere girdiklerine dair vesika göste
nceklerdir. 

7 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 855 lira
lık muvakkat güvenmelerini ( Teminab muvakkate) lerini belli 
saatten evvel Başmüdürlük veznesine yatırmaları. 

8 - Örnek, İstanbul gümrükler umum müdürlüğü leva· 
zım anbarmdadır. istekliler orada görebilirler. 

9 - BeUi saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol
durulduktan sonro hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. 

İs anbul ithalat güm-
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Kutu 
Sandık 
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Çuval 

Adet 
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" Sandık 

Fıçı 
Tambur 
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Sandık 
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700 Gr. 

29 Ki. 

57,600 
21 
10 
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37 

1120 
37 

925 
809 
205 
431 
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575 
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CiNSi EŞYA 

Portakal reçeli 
Demir kesti 
Demir makine aksamı 
İpek mahfazalı cep aynua 
Kopya defteri (Transit) 

rpek mensucat 
ipekli, pamuklu mensur.at 
Mukavva kutu 

Yün örme çorap 
Yün totur 
Pamu havlu 
Kuru f asulY.a 

Tehi demir fıçı 
" teneke 

. . " ağaç fıçı 
Hasna kart postal 
Maden yağı 
Mazot yağı 
Benzin motorin 
Benzin 

1 Sigara tablası teklinde 
1 zift mamulatı 

-·-., c 
CG ... 

Eo-

Yakanda cins Ye enYaı yuılı 16 kalem eşyanın 27-12-930 

w 29-12-930 tarihli Klinlerinde lstanb!ll lthalit ğümrllğii mü

•nriyeti ıabf ambannda bilmüzayede satılacağı ilin olunur. 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
pzelliğini muhafaza etmek 

istenıcniz 

TiMSAH MARKA 

TIRAS BICAKLARINI ' . 
(KROKODiL) 

kullanınu 

D«i.J>oıu: Çiçekpazar lstr ti
.ti Rao No. 7 - 8 

MARKA 

HUTCHIN80N 
En aaeıana 

l .. At11tlklerldlr ---

epo "~ a<'cu ası 
Moren o A lgrant.I 
lıt•nbul Sırkc-cı Y fRI Hao 6-1 

fımrtı. arlusındaf • 

'. n 
" J\.nod Tansyonu ,, ve 
"Akümülatör 'Bekçisin 

ile 

Bütün RADYO ahi
zeleri, doğrudan doğ
ruya elektrik cereyanile 
mükemmel SU"ettc işler. 

~ 

" Türk Philips ,, Limited Şirketi 

-DARÜTTALİM-
veHAfIZ BURHAN Bey 

Heyetleri, Veznecilerdeki aalonda cuma gecesi ve 

Cuma günleri müsamerelerine başlıyacaktır. 

• ••• "'~! . .. : .. ' :! ·'' .... ,., 'C -:· ~ f .... .. •••• •• • •• 
~· 1 HEpiYELER! •• .. 

Her ne yaşta olursa olsun • il 

• • • 
kemali memnuniyetle kabul ; 
edilen en mergup hediye bir a -• KODAK : 

••• •• Fotoğraf makinesidir • 

• 
iST ANBUL DEFTERDARLIGI lLANATI 

KİRALIK KULÜBELI ARSA - Alman se
farethanesi Yanı Tarabya, kirası 57 lira, kirala
mak açık arttırma 4 Kanunusani 931 pazar 15 
....,~tte~arlıki:a · (M-fsr· f:Y 

' ~ .. ~ 
Adala~ malmüdür-. 

lüğünden: 
Sat.tık ev N. 14 Doğramacı sokağı Hamam yanın-da Çami 

mahallesi Büyükada iki kat harap bir haldedir. T abmin ~tlilen 
kıymeti dcfaten ve peşinen alınmak şartile 488 liradır. Sat:.j 
muamelesi 4-1-931 pazar günü saat 14 te Adalar malmüdür
lüğünde yapılacakbr. 

HiÇ BEK L E NİL M E D 1 G l BiR ZAM A N DA 
BiRDENBİRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PiY ANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
A/lıncı Keşide 

11 Kanunusani · 1931 dedir 

BUYUK 'IKRAMiYE200,000LiRADIR 
Ayn ya: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, "10,000,, 
liralık ikramiye ve 
liralık bir mükafat 

istanbw üçüncü icra daire- önünde açık arttırma suretile 
sinden: sablacağmdan talip olanların 

Bir borcun temini istifası için mahallinde memurun._a müra
mahcuz ve paraya çevrilmesi 1 caatlan ilan olunur. 

mukarrer haıl, koltuk, kanepe Doğum ve kadın hastalıkları 

ve sair eşyayi beytiye 1-1-931 mütehassısı 
. h. .. d.f b DOKTOR 

tarı me musa ı perşem e H •• . N • 
günü saat ondan itibaren ' useyın aşıt 
küçük Mustaf apaşada Ali B. 1 Türbe, eski Hilaliahrner binası 

h ı No. IO Telefon İst. 6222 
caddesinde 10 numaralı ane 

DANTOS 
(HASAN) 

Diş macunlarının en mükemmelidir 

1 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşabr. Çürümektea 
vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlabr. Dit· etlerini kuyyet• 
lendirir ve kanamaktan meneder ve diılerin arasında kalan 
tefessuhatı ve ufuneti izıle eder. Dit ağrılanna, nezlelerine 
mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. 

Mikroplan imha ve ağızdan gelecek her türlii hastalıklan11 
sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve 
birinciliği diplomalarla musaddakbr. En bilyük miikifat 

ihraz eder. Altın madalye ve nişanlar almışbr. Hasan ecza 
deposu. Dantos diş macunu yerine başka başka bir marka 
verirlerse almayınız. Çünkil DANTOS dünyanın en enfe.t 
mükemmel diş macunlandır. 20 kuruştur. 

VAPURLAR ] 
1 Trabzon Lüks Postası 

ll_s __ e __ yr_is_ef_ai_n_,.' SULH ~a:,:::.s PERŞEMBE 
Merkez acentesi: Galata köpt'Ü 
bafında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı !tında Tel. lst. 7240 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 26 ka

nunuevvel cuma 1 O da 
Galata Rıhbmından Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye, Mersin'e 
kalkacak dönüşte Taşucu, 
Anamor'a da uğnyacakbr. 
t Dalyan, Marmaris, Fethi
ye' de aktarmadır. 

Trabzon ikinci 
postası 

( Karadeniz ) vapuru 25 
kanunuevvel perşembe ak
şamı Gslata · nhhmından 

İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, ·Trab
zon, Rize, Hopa'ya kal
.kacak ve dönüşte Pazar 
Rize, C. ,:, Trabzon, Polat
hane Gircson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, İneboluya uğnya
caktır. 

Piyasada satılan saatlar 
meyanında 10 büyük mükafat 
kazanan yegane saattir. 

. Umumi acentaları: Nasip 
Cezveciyan ve Mahdumu Ç~ 
şuyukebir lst:anbul 

Teşekkür 
Şehit arkadaşımız Osman Şioul 

Beyin cenaze meraılminc iştirak ile 
merbutiyet erini gösteren Kasımpaşa 

halkına lctekkür ederiz. 
Beyoğlu üçüncü mektep 

Baımualllmliil 

günil saat 20 de Sirkeci u'ı
bmından hareketle ( Zongul• 
dak, İneb?lu, Samsun, Ordu. 
Gireson, Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon. Rize, v., Ma~vriy• 
azimet ve ayni iskeleleri• 
Görele, Fatsa ve Ünye'ye 
uğnyarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu kar
şısmda Mizan oğlu han No. t 
Telefon' f stanbul 354 

YelkenciVapurlan 
KARADENİZ POST ASI 

Vatan vapuru 24 
Kinunuevve 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
nhb~ından hareketle (Zon
guldak, lnebolu. SamSUll, 
Ordy, Giresun, TrabHD 

Sürmene ve Rize) iskelelerine · 
azimet ve ndet edecektir. 

T afsilit ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında klin 
acentesine müracaat T eL 
lstanbul 1515. 

Dr. Horhoruni 
CiL T • ZGbre.i •• Bnllp 

Tedavibanuh Be1otlu Tokathyd 
yanında Mektep ıokak No. 3S 
muayene her ıOn aktam• kadar• 

sor~ POSTA 
Yevmi, SiyuJ, Ha.adla ve .tiaik ruetosl 

· idare ı .ı.ta.bul, Nıına•ımaia.11• 
Şeni ıokaf'ı S5 • J/ 

Telr'.,.: 1.t..ı.ıı1 • 2>J 
Pal.• kutua11: btaa.blll • 711 
Telp: lat-bııl SON POSTA 

· ABONE FiA Ti · 
TORKIYE - Ecm:st 

1400 u. 
750 H 

400 ,, . 
1S0 H 

1 Sene 
6 Ay 
s .. 
1 ,, 

27ı>J 1.<t. 
1400 ,, 
• 81>t) .. 

soo ,, 

Gelen ewak rerl nrll-nııL 
hlnlardan muullyet alın nn. 

Ma'ul Müdür: Halit ba/at'l 


