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SON POSTA Hallwa l'~b:ildGr: Halk bununla ıantr 
S O N PO S TA Halkın kulajıdu: Halk bununla işıtir. 
S ON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla aö ler. 

ORDUSU 

-. 

ANKARADA CADDEDEN GEÇERKEN PARLIY AN SÜNGÜ 
COŞMUŞ BİR DERE HALİNDE iDİ. VE MIGFERLERİLE 

Misafirlerimiz Geçit 
Büyük Bir Alika İle 

Resmine 1 BıJgünün Meselelerinden r 

Mösyö 
lebrik 

Venizelos 
Etti, iki 

Baktılar Milli İrade Bu Mudur? 
,) 

İsmet Paşayı Hararetle 
Başvekil Öpüştüler 

l 

' 

- bzg... 

7 Yazan: Ataotlu Ahmet 
O.. o.. o ... fl İntihabat bittil 
Onunla beraber bir aydanberi kulaklarımızı delen, kalpleri

m tahriı eden, ruhlarımızı rencide eyliyen fiiril)Uiler, pahr
d ar, isnatlar, iftiralar, hileler, tezvirler, mlldahaleler, ıorba
Wçlft da bir müddet durdu ilmidi Le biraz geniş nefea 
ar'mak, biraz dinlenmek imkim huıJ oJduf 

Netice mükemmeldir: "Behemehal ve her ne bahuına 
olursa olaun kazanılacak,, emri harfi harfine tatbik edildi ve 
"Cümhuriyet Halk,, fırkası mücadeleden yilzde doksan ka· 
zanarak muzaffer çıkbl , ' 

Şimdi müfettişler, mutemetler, vililer, kaymakamlar, polis 
ve jandarma ~ihakkın iftihar edebilirler. Bütlln bunlar adeta 
yekdiğeri ile ralcabet edercesine azim bir fedakirlık ve sita-

yişe llyık bir feragati nefıile aldıktan emrin ifaıı yolunda 
gayret ve himmet gösterdiler lf Hele Bursanın, fzmirin, Ada
nanın, Balıkesirin, İstanbulun muhterem \•alilerine devleti kur
tarmak yolundaki gayret ve himmetlerine milkifat olmak 
ilzere " bir imtiyaz madalyası ,, verilmesi hakkında Meclise 
bir teklif vaki olursa, lehte rey vermeyi şimdiden taahhüt 
ederimi Fakat acaba fırka arasında badisabn künhü mahiyetini 
telkik ve tahlil edip hüküm verecek kabiliyette bulunanlar bu 
fahrü gurur duygusuna iştirak edebilecekler mi ? 

( Devamı 4 üncü sayfada J 

~~~---------····--------~~~-
Beşiktaş Belediyesi 
Reyiam neticesinde Beşik

taşta bir belediye tesisi lüzu
mu hasıl olmuştur. 

Maaş Pazara 
İkinci teşrin ayı maaşına 

pazar günü başlanıyor. 

Değirmen Haszlatı 1 

- Bu değirmen için kimi " dönüyor ,, , kimi " dönmüyor., 
diyor. 

- Dejirmenin hasılabna bakmalı: V~vsa <lönmüştür, yoksa 
iftiradır. 
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Günün Tarih 

Adana'da 
.............................................................................................. ~ ~ 

• 

120 Metre Uzunluğunda 
Bir Bayrak Yapıldı 
Adana, 29 (H.M) - Halk J 

Cümhurjyet bayramını hararet
le tesit etti. 

Serbes Cümhuriyet fırka
sının Adana merkezi bu 
münaseb~tle çok muhte
şem bir takı zafer yapmış ve 
120 metre uzunluğunda bir 

Türle bayrağı vücuda getirmişti, 
Bu bayrak geçit resmi esnasın
da 10000 kişinin başı üzerinde 
taşındı. Halk arkası gelmiyen 
bir akm halindeydi 

Dün iki 
Harap Ev 
Çoktü 

Nüfus 
Zayiab 
Yoktur 

Macar Ve Yunan Başvekilleri 

Ankara ya Neden Ayni 
Zamanda Geldiler? .. 
Mösyö Venizelos Sırplara İzahat Veriyor ..• 

Ankara, 29 (H. M.) - Yugoslivyanın (Avala) ajansı mulıa-
Yağmurların tesirile dftn biri, Mösyö Venizelos'tan bir mülikat istiyerek Macar Başvekili 

Dolapderede sıvacı Dikran Kont Betlen ile Ankarada huluşmalannın hususi bir manas~ 
ve Amber ismindeki kimselere f olup olmadığını sordu. 
ait iki harap ev ansırın yıkıl- Mösyö Venizelos bu suale menfi bir cevap verdi, dedi ki: 
1DJŞtır. İnsanca telefat yoktur. - Bu tarihte Ankarada bulunmayı Kont Betlen dahı. 

Bir intihar 
Hasköy'de terzi Madam 

evvel kararlaştırmıştı. Kendisine müracaat ederek benim dt' 
ayni zamanda Ankarada bulunmamı mahzurlu görüp görme
diğini sordum, müsait cevap aldım ve geldim. Bugön her Türkün bayra

mıdır, Serbes fırkada olduğu 
gibi Halk fırkasında da bay
ram yapılmaktadır. 

Mazalto oturduğu evin tavanına 
kendini asarak intihar et
miştir. Sebebi zarurettir. 

Gece Yarısı Tabanca Sesleri ... 

-
Merasim esnasında 

MÜESSiF BİR HADiSE ÇIKTI 

Adana, 30 (H. M) - Cüm
huriyet için fener alayı yapıl
dı, belki otuz, kırk bin kişi 
vardı. Herkes: 

- Yaşa11n cümhuriyet diye 
bağın yordu. 

Hiç bir hadise çıkmadı, yal
mz bir aralık: 

- Yaşasın Serbes fırka, 
diye bağıran iki genci polis 
birinci kısım Amirlerinden Ni
yazi Efendi bir berber dilkki
nına çağırarak fena muamele 
yapb, halk dükkinın önünde 
birikerek bu muamelenin 
sebebini ıordu. 

Niyazı Ef. kızdı, yaklaşan
lan ıilihla tehdit etti. 

Bir polis Ef. yaralandı, on 
bir kit tevkif edildi. Fakat 
halk terbiyesini mahafaza etti. 

Bu dakika tehrin inzibab 
asker ile jandarmaya mevdu
dur. Vali ile müddei umumi 
karakolda dır. 

Hadiseye sebebiyet verenin 
komiser Ef. olduğu anlaşıl
mışbr. 

Bir Amele Otomobil 
Albnda Kaldı 

1718 numaralı otomobil Fın
dıklıdan geçerken amele Ya
kuba çarpmış, birkaç yerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Bir Otomobil Kazası 

İstanbulda .. 
[Baş tarafı 1 inci ıayfadaJ 

vari, topçu, muhabere ve fen 
kıtaatımız, deniz kuvvetleri, 
askeri ve sivil mektepler sı
rasile ve güzel bir intizam 
içinde yürtlyorlardı. 

Geçit resminden sonra kıta
at ayni intizam içinde tram
vay yolundan Taksime gitti, 
orada Cümhuriyet abidesine 
çelenk kondu, konfetiler abldı 
ve kıtaat ile mektepler ve 
halk yerli yerine dağıldı. Ak
şam üstü yağmıya başlıyan 
yağmur, bu ncş'eyi biraz ka
çırmışb. 

Madalya Takılamadı ... 
Öğleden sonra vilayette 25 

konsolosun tebriki kabul edil
miştir. Müteakiben bazı zeva
ta İstikliJ madalyası takıla .. 
cakb. Fakat madalyalar ha
ı:ırlanmadıği için bu merasim 
yapılamamıştır. 

Mektepler Tatil 
Mektepler dün merasime 

iştirak ettikleri için bugün 
tatildir. Tedrisat cumarteai 
başlıyacaktır. 

Borulu Mızıka 
Burada takdirle kaydetmek 

lizımdır ki deniz gedikli kü
çnk zabit mektebinin dört ay 
evvel teşkil ettiği borula 
mızıka pek ziyade nazarı dik
kati celbetmiş ve takdir 
uyandırmıştır. 

Yavuzu Ziyaret 

Dün Gece Bir Kadın Ve 
Bir Erkek Vuruldu 

Dün gece Bursalı Ahmet, Kabak Cemil ve arkadaşlan 
Beyoğlunda Gülbahçe gazinosuna gitmişler, bir hayli içmişler
dir. Bunlar iyice sarhoş olunce birbirlerine küfürler savurmıya 
başlamışlar ve gece yansına doğru ansızın sokağa 
fırlamışlardır. Sokakta bir kurşun sağnağı haşlam1ş; devamlı 
tabanca sesleri halla epeyce korkutmuş ; kaçışmalar olmuştur. 
Çıkan kurşunlardan Fatma hanım isminde bir kadınla, HuJQsi 
Ef. isminde bir genç yaralanmışbr. Bursalı Ahmed in arkadaş
larından Sabri, Nuri ve Mehmet yakalanmış, Ahmet ve Kabak 
Cemil kaçmışlardır. 

~-=-~----------.. ··~--------~~~-
İnhidam 

Çıkan Ölülerin Adedi 
( 5) i Buldu .. 

Galata'da Mumhane'de yı
kılan evin enkazı altındaki 
ölüler birer birer ç.ıkanlmak
tadır. Komiser muavini Hasaıı 
Tahsin Beyden sonra sütçü 
Yaninin, moruk Osmanın, Pet
ronun cesetleri de bulunmuştur. 

Daha evvel ölüsü bulunan 
iSultana dahil olduğu halde 
bulunan ölülerin adedi beştir. 
Belediye yıkılan eve bitişik 
iki ev ile muhtelif mıntaka
larda 15 - 20 evi tahliye ettir
miştir. Harap evlerin tesbitine 
devam olunmaktadır. 

Bir Memur n 
Evi Soyuldu 
Kumkapı Nişııncasında Rü

sumat memuru Hayrettin Be
yin evinden (700) lira, ilci be
şi bir yerde, iki albn küpe ve 

Kır al Boris 
Bu Sabah Kıraliçe ile 
Limanııuızdan Geçti 

İtalyada prenses Ci) ovanna 
ile izdivaç merasimi ynpılan 
Bulgar Iura· ı Boris bu 
s;ıbaha karşı Çar Ferdi -
nant vapuı ile ve Kıraliçe ile 
birlikte limanımızdan geçmiş, 
Bulgaristana gttmiştir. 

• 

iki sukut 
Necat vapuru tayfalarından 

Rizeli Musbfa vapurun anha-
' . .. .... 

rına cıuşmuş, agır surette ya-
ral"nmıştır. 

* Enıinönünde, Rekabet ter-
zihanesinde çalış<.n Nesim Ef. 
pencereye bayrak asarken so
kağa düşmüş, o da ağır ıu
retle yaralanmıştır. 

Bu Sabah Macar Başvekili 
Bir Ceset ismet Pş. dan Çok Sa-

B l d mimi Bir Kabul Gördll u un u .• 
Cinayet Mi 
in ti har Mı, 
Belli Değil 

Bu sabah Unkapanı köjJrÜ
sünün yanında Harbiye mek
tebini henüz bitirmiş ihtiyat 
zabitlerimizden Nizameltin bey 
isminde bir gencin cesedi bu
lunmuştur. Zabıta bu ölüm 
vak'asınm cinayet veya intihar 
neticesi olduğunu tayin ede
mediğinden ceset Morga nak
lolunmuştur. 

Ankarada .. 
(Baş tarafı l ind sayfada} 

• • 
Mösyö V enizelosu, müteakiben 

de Kont Betleni huzurlarına 
kabul ettiler. 

Geçit Resıni Başlıyor 
Saat ikide geçit resmi baş

ladı, evvela muhtelif sınıflara 
mensup kıt'alar an mürekkep 
tam bir fırka, sonra jandarma 
daha sonra da izciler geçti. 

Bu, o derece mükemmeldi 
ki dünyada daha mükemme
linin mevcut o!masına imkan 
tasavvur edilemezdi. Ve her 
Türkün kalbi gururla dolu-
yordu. 

Tayyare Filomuz 
Geçit resmi esnasında tay

yare filolarımızdan biri de mec
lis binasının sakafına sürünecel 
derecede alç&ktan uçarak 
Tayyare cemiyetine yardım 

davetini taşıyan kağıtlar ab
vordu. 

Filomuzun bilhassa saf ha
linde akın hücumları yapan 
manevraları harikulade gü
zeldi. 

Başvekil ismet Paşa MacaT Bı;fvekUI 
Kont Betlen şerefine bir 2.İyafet verdi. 

Ve ba ayafette iki brdet lllilledJI 
münasebetleri hakkında his ve heyccaO 
ile dolu bir mıtak .Oyledi. Dedi ki : 

"Tiirk milleti bugün şahsınızda yalflll 
kendi.si ile en sıkı dostluk ve teşriki 
meaai miinuebab id-e ettijüniz.., 

bükiiıııııetin re:llini dejil, bize daiJJ19 
derin bir mttbutiyet Ye hudutsus bir 
itimat telkin eden bir milletin miioıer 

ailiai klll'fllamaktadır. Sevfocimh sata 

aliıab ve bizi bu akşam JwzurJaril9 

şereflendiren muhterem Yunan Başv~~ 
Hazretleri:U ve onwı çok mümtas p--

meaaiai M. Mihalakopulo.u An~ 
blrleştlrea mes'ut bir :badlae ile kat'IJe& 

bulmuadır. Slj'lam b1r nbdct lçİll~ 
kaynaşan ve derin h:li b1r medeni~ 
içinde sallanan asıllarına kadar çıkı:nak" 
ıııın Türk ruha ile Macar rubu ~ 
baris bir miitabebet teabiti kola:r§at• 

Bu beueyif o kadar barisdir ki, .tı. 
farkına ve mümeyyiz mahiyetleri bit 

o!makla beraber lisan farkına raj'PJ" 
damarlarımızda .syni kan dolllfllllf -' 

kaıa kardeşlerini kendilerine battW 
ettikleTİ ayn nrlıklar ortuında at" 

kahramanlık emelleri yaşatmıştır. 

Eğer buiilD bu vel6t ve fffJY" 
menbaa kadar çıkıyorsam, eğer bl' 

müşterek muiyi ve bu müvaz1 me.ctl" 

diyeti .iatifhat ediyoraam, bu, akşauı e: 
büyük aeYİılçle tes'it ettiğimiz Tiit 
ve Macar dostluğunun her teyden ..," 
ayni kahraman ırkın iki kolunun bil 

hakiki kardeş merbutiy~ti ile ~ 
lcndiiini aSylemek lçüıdir.,, 

Bapekll bundan aonra bugiDOıl 
h.akiluıtlerine temas etti. Balkaıda'1 

doğru etilen kardq Macarlara, An•1
1 

kadar ilerliyen Türklerin likayt kal• .. 
mıyacaklannı söyledi. Ve mliftd'ell 

menfaatlerin iki mUleti hulusle yekdi

ğerine bağlıyacaiun lllve etti. 

Macar Ba~vekili 
Cevap Verdi 

ismet PAf&DUl bu nutkuaa --; 
bqvekili ayni temeıuıileri tekrar eder 
cevııp verdi ve: • eı-ıı.ı 

- :iürk - Macar dostluğu beyn ..,ili 
siyasette de ezeli bir müvar.ene 
teşkil edecektiri Ve: 

111 
"-Büyük milli kahraman relsicüıDb • 

Mustafa Kemal Pqa kureUeri ~ 
içerim ., cümlesi ile nutkunu bitirdi-_........ 

vekili Tevfik Rüştü Beye bit 

Havada Ve Y d sual soruyorlar, izahat aiıyor
er e.. lar' ve daima pür dikkat ,, 

Seyirciler şaşırmışlardı. Göz· kerimize bakıyorlardı. 
Leri önünde bir sinema şerid. Geçit Resminden Soıır1' 
gibi çevr:len muhteşem man- at 

Geçit rsminden sonra ~ ,, 
zaraya mı, yoksa ha\•a da ali! üç buçukta Gazi Hz. nıit' 
beyazlı işaretleri görünen tay- firleri~izin ellerini sıkaral' 
yareler1mize mi bakacaklardı. ayrıldılar. 

Tribünün önünden geçen Başvekiller Ôpüştüle! 
askerimiz parlak süngü ve V ..... 

İsmet Paşa ile Mösyö CP" mığferleri ile coşan bir dere ~ 
halindeydi. zelos öpüşerek birkaç k ,_11i)t 

Şoför Rızanın kullandığı 
2290 numaralı otomobil Bey
oğlunda Okçumusa caddesin
den geçerken Arnavut Dimit
riye çarpmıştır. 

Dimitri başından ve vücu-
4tlnün muhtelif yerlerinden ya
nlanmışbr. Rıza tutulmuş, Sen 
Jorj hutaneıine kaldırılmıştır. 

Dün de Beşiktaş önünde 
yatan Yavuz zıhlısını birçok 
halk ziyaret etmiştir. Geminin 
iskele tarafındaki kısmı san
dallardan geçilemiyecek bir 
halde idi. 

yüzük çalınmıştır. 

Dostunu Yaraladı 
Uygunsuz kadmiar<laıı Sa

fiye, do~tu Hasan taı afından 
bir kavga net:cesinde• ağır 
surette yaralanmıştır. 

Rolünü Yaparken Ar
kadaşını Yaraladı 

Balatta l\·lilii sinema tiyat
rosunda katil rolünü oynıyan 
Hasan B. rol icabı bıçağını 
diğer I Iasan Efendiye daya
m:ş ve yaralamıştır. 

konuştular. Takdir ve teşe~ 

!
Misafirlerimiz Balkonda. kelimeleri teati edildL 

Misafirlerimiz Mösyö veni- Gece Balo vardı 
zelos ile kont Betlen ve ar- Gece Türkocağında C~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar 

.,_,__._. ______________________ .._. ____ __,,,~ 1 

kadaşları geçit resmi ile fev- huriyet balosu verilecale~ 
kalade alakadar oldular. Ara- I 2500 kişi davetlidir. B dıt 
sıra yanlarında duran Hariciye Gazi Hz. de bulunacakl_..A 

• • 
Ola Hasan B. Ve lzmir Felaketı 

, . Aunesj - Og~um, 1-~aan, ne 
yo ... un? 

ailı- 1 2: Huan Dey - İzmirli kardetlerimizin batına ı 3: Hasan Bey - Biz de fakiriz ama şurada f :17Ja 

selen felakete aihyorum. tilte, yorgan, çamaşır ..• Ne bulunan topla! 

.__ _____ . ,. :ıt', 

. h 1 göodetel• ,.JJ 

f 
4: Hasa•ı Bey - ızmirJc im:.l.ıt cyet ne (ı. Z»" 

Di.h lzm·ri e!lcr basmış~•. b:.ıgüıı de setler bı.5 
ırüı:el lzmırl 
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Her gün 
Ecnebi -
Mekteplerin 
Zararları 

M. ZEKERiYA _ __. 

b Geçende dostlarımdan biri 
enden çocuğu için bir mek-

tep ta . . . t d" S . vsıye etmemı ıs e ı. 

ekız yaşında erkek bir ço
cu"' gu vardı. Mektebe yeni ve-
~ecekti . Türk mekteplerine 
it' b~nıadı yoktu. Fransız mektc-
ıne vermeyi düşünüyordu. 

d -Ecnebi mektebe vermeyiniz 
d c, . nereye verirseniı, veriniz 
edıın. Dostum bu kat'i sözü

?te hayret etti, kendisine şu 
ızahatı verm?ye mecbur oldum. 

* Ecnebi mekteplerde okuyan 
Çocuklar mütereddi olurlar. Bu
nun sebepleri ha ittir. Ecnebi 
ltlekteplerde çocuğa ailesini 
~~~dirnıezler; memleketini sev-
1111tıezicr; tarihini sevdirmez-
er; llluhitini sevdinnezlcr. 

Çocuk ailesine, memleketi-
ne t "h" h" · b ' an ıne ve mu ıtine ya-
bancı bir Alemde btıyllr, ya-
ancı telkinler altında yetişir. 

Çocuk mektepten çıktı&'ı 
~nıan muhitine, muhitinin mu
/\ ~dd~satına kr.rşı likayt olur. 
t ılestni, memleketini, muhitini 
De"' d.i .. ~enmez olur. Bu bcğenme-
gı muhit ve Alemde ya

ianıak onu bedbin ve müte
t'eddi yapar. 

Ecnebi ır.ektc"!ıerde tahsil de 
tok geridir. Memleketimizde 
b. ulunan ecnebi mekteplerdeki 

0 calann hiçbiri uri terbiye 
llsullcriııj bilmez. Hele Frwısız 
llıekteplcri tahsil ve terbiye 
~ktasından birer müstebaae
f> • r: Çocuğu bu mekteplerden 
ınnc vermekle bir kiliseye 

'ermek arasınd fark yoktur. Pa
l>as mekteplerinin ftisunlu havası 
rcuğu ~an aldürür. Ameri
aıı mektepleri ise cahil ve 

llıütcreddi yapar. .. 
~eınleketin yetiştirdiği bü-

~~ .ad mlann hayahm tetkik 
ınız. Bunlann içinde ecnebi 

~c~eplerinden çıkmış kaç 
trtişıye rast gelirniniz ? Edipleri
hti~ alimlerimiz, askerlerimiz 
~ G~et ricalimiz arasında 
kış·cbı mektebi mezunu kaç 
~ iÖSterebilir siniz? 

b.ih Clıebi mektep mezunları 
tı~ı 'Yet bankalarda, ticareta
t~rde kitiplik ve muhasiplik 
On.le nıahküm olmuşlardır. 
dit an Ytıkan çıkana pek na-

erı tesadüf cdebi!irsiniz. .. 
Itri 'f ~nanistan ecn~bi mektep
tti n~n. bu feci tesirini gördü
ları •çındir ki bu sere çocuk
tııeı: ~~ehi mekteplerine git-

'f;nı menetti. 
llt:ka:k ~ek_tebi nckadar geri, 
bu nr ıptidai olursa olsun 
bu :eınJeketın mektepleri, ve 
lir. enıiekctin e.dammı yetişti-

lsu;ocuklann adam olmasını 
hiıı Otsanız, onu Türk mekte-

t Ve • • 
tınız. 

lVfuv l" g ada Teşki-
atını ·kmal Etti 
İtııı· 

Wt L~' 29 ( H. M ) - Mflt-
ldu~ı tfQ B. Serbea fırkan.m el •• t-.. l....!ı 
tt e~ltuu yaparak M'-

• !~N fôSTA 

Son Postanı11 Reşimli Makalesi lf. Ha atımızı Nasıl Uzatabiliriz? 
1 - ~- . 

" \ 
' . 

I 

3 - Okumak aaycainde istikbali g5rebllirlz. Ba 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Uşakları 
Müdafaa 
Ediyorum. 

•• 

, . 

' ' 

' 

Ötedenbcri, bizde ve bil· 
tün dünyada, mürai ve dal· 
kavuk insanları u aklar teş
bih etmek adet olmuştur; dal
kavuklara muharrir de, şair 
de , halk ta uşak diyip çıkar. 

1 - Hayabmu:ı uzatmak ve zenginlq
tirmek bizim elimizdedir. Yalnız mukadder 
olan hayatımızı yaşamak, yapmak değildir. 
Meseli okumak hayab uzatan bir şeydir. 

2 - Biz tarihi okumak ııuretile on bin 

sene eYelki insanlara kadar bütün m %ide 

yaşıyabiliriz. 

suretle kitap, bayatımıu senelerin içine aıkıfbrmak· 

taıa kurtaraıa bir lllmdir. Okumyanlar yalnız hay• 

Ben bu teşbihte, zavallı u
şaklara , ( haki~ uşaklera ) 
karşı bir h karet gizleı diğine 
kaniim. Uşakla dalkavuk ara
sında ne münasebet var? 

vanlu ribl kıaa ve manasız yaşamıya malıkamdurhır. 
Dalkavuk denen adam, ho

şuna gitmiye çalıştığı efendi
sini ulu orta met eder, dururi 
buna karşı iDtediği şey, çalış
madan para kazanmaktır. Ya 
bir ajans bq muharrirliği. ya 

İzmir F elô.ketzedelerine Müstacelen Yardım Edilmelidir •• 
bir idare meclisi aı:ahğı, ya bir 
mutemetlik kapar, işini uydu
rur, ayaklarını uzabr, gecele
rini barlarda, gUndüzlerini ya• 
takta geçirir, çalışmııdan ra· 
hat yaşar. 

• 
amı Vat nd şiar Var öşelerinde 

Bu Dakikaya 
İzmir, 28 (H. M.) - Yağ

mur ara sıra sağnak halini 
almaktadır. 

Yağmur Nihayet Kesildi 
İzmir, 29 (H.M.)- Yağmur 

iki saat sonra dindi güneş aç
tı, fakat ıehir büyük bir göl 
halindedir. 

Matem Listesi Büyüyor 
İzmir, 29 ( H. M.) - Bu 

gece sellerden 34 ev ile dUk
kin yıkıldı, yeniden 8 c~set 
çıkarıldı. 

İzmir, 28 (H. M) - Bugün 
yağan yağmurdan Karşıyakada 
Z?.fer sokağında 6 ev yıkılmış 
8 kişi ankaz altında kalmıştır. 

İzmir, 28 (H. M) - Taşan 
dere ve çaylardan mütemadi
yen ceset çıkarılmaktadır. Bu-
gün Hilal mmtakasında 18 
daha ceset çıkarılmıştır. 

İzmir, 28 ( H.M. ) - Son 
12 saa'" zarfında İzruirde yeni
den 116 ev yıkıldı, zayiatın 
yekunu da 97 yi buldu. 

Ölenler arasında bahriye 
yüzbaşısı Bahattin Beyin zev
cesi Nevreside ve kw Kadriye 
ve Ihsan Hanı !ar da vardır. 

(T cpecik) de bir evde ( 16) 
kişi boğulmuştur. Bu zayiatın 

haricinde, n~fsi İzmirde (194) 
kişinin hayat \•e mematından 
haber yoktur. 

Ameleler gece gündüz ça
lışuak enkaz altından ceset 
çıkıırmaktadırlar. 

(101) Ölü Karşısındayız ... 
İzmir, 28 (H. M.) - Bu 

dakikaya kadar çıkan cesetle
rin adedi 101 e baliğ olm tur. 

Bir Polis Efendinin 
Kahramanlığı 
İzmir, 29 (H. M) - Karan

tinada polis miirettebahndan 
Kemal Efendi selier arasında 
boğuimak üue olan bir ihtiyarı 
kurtarırken Reşadiye k6pribü 
yıkılmış ve Polis Eefendi en
kaz altında kalarak ağır su
rette yaralanmışbr. 

İzmir Yardım Bekliyor 
İzmir, 28 (H.M) - Belediye

nin yardımı birdenbire s5ntı
verdi. Ve felAkete uğrayan 
halk . dün geceyi aç geçirdi. 
Bunu s6yledikleri zaman inan· 
madım. 

Camileri ve otelleri birer 
P.Wer gezdim. Maaleeef s6yle
ıa.ı.-d.. daha feci bir ...... 

Kadar Ölenlerin (101) i 
ne ile karşılaşbm. Biçareler : 

- 48 saattenberi açız, yar
dım bekliyoruz, hükümete va
ziyeti bildiriniz, diye feryat 
ediyorlardı. 

İzmir gazeteleri fecaati ya
zınca halk çok müteessir oldu 
ve derhal kendiliğinden yar
dıma koftu. Belediyenin de 
aklı başına geldi, ekmek ve 
mum toplattı. Otomobil ile 
semt semt dağıtmıya başladı. 

Buna rağmen bu dakikada 
saatlerce seller albnda kal
DUf olan felaket%edelere ild 
katık sıcak çorba verecek bir 
müessese mevcut değildir. 

Vakıa Hililinlımer çalıııyor, 
fakat yalnız başına ne yapa• 
bilir, bunu siz takdir ediniz. 

imdat Heyeti 
Teşekkül Etti 

İzmir, 28 (H. M.) - Serbes 
fırka bir muavenet ocağı vU
cude getirdi. Bu ocakta 16 
doktordıın mürekkep bir im
dat heyeti teşekkül etti. Bu 
heyet bizzat Ekrem Hayri Be
yin riyaseti albnda olarak 

• • • 

felikete uğrıyan mıntakalan 
gezdi, evlerde yaralıli!n tedavi 
etti. lIAdannı hrka vasıtuHe 
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yaphrtarak meccanen dağıtb. 
İmıir, 28 (H.M) - Serbes 

fırka merkezi, umumi riyuote 
telıraf çekerek İzmir fcllket
zedelerine yardımını ı · let· 
mesi için tahsisat istedi. 

Belediyede içtima Edildi 
İzmir, 28 (H. M) - BugOD 

belediyede valinin riyaseti al
bnda feliketzedelere ne tan
da yardım edilebileceğim tu
bit için mühim bir içtima 
aktedildi. 

Hükumetten Yardım 
Geldi ... 

lzmir, 28 ( H. M. ) - Şimdi 
Başvekil. ismet paşadan villye
te bir telgraf geldi. Bqvekil 
bu telgrafında hükumetin yar
dım edeceğini söylemekte ve 
ilk tedbirler için vilAyete sall
hiyet vermektedir. 

Sokakların Temizlen-
mesine Başlandı 

İzmir, 29 (H. M.) - Beledi-

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Karilerimizden biri bize 
bir mektup g6ndedyor. 
Bu mektupta, mtiskirat 
inhisanmn inaanı mett 
eden garip işleri sayılıp 
dökülüyor. Biz bu iJleriıı 
hepsinden bahsetmiyeco
iiz. Mühimlerini daha son
raya bırakar-ak bu mek· 
tuptan birkaç satır oku
yalım: 

"İstanbul müdürlüiü 
Kabatq amban üzerin• 
naklediliyor. Fakat mua 

yüz lira almıya başladı. 

Fakat Sl\lcyman B., kendi 
kendisine hu maqı çok 
ıördii: 11Bana bu kadar 
aylık vermek gtinahbrl,, 
dedi. Mesele nasıl hallo
lundu, biliyor musunuz? 

Süleyman Beyi müdür mu
&\inİ yaptılar ve mUfinı 
iki yfiz liraya indirdiler. 
Müdürliiğ'e de dart yUz 
lira il b şka bir zat ge-

tirdiler. 

Yine Dfiyunu umumi-
ve sandalyalar, umumi 
müdür Asım Boyin ze~ ye zamanında yetmiş lıra 
kine uygun deii.I. N. yap- alan lmaldt mUdüril, bu
sa beğeııirslqif? Bir emlrl t\n beş yöz lira mUf 
Otuz bin lira v rile~k lıyor.,, 
ve yeni sandal.ya '1m•~ Bu tasarruf mücadelesi 

latanbul uıil.$klraL~ _gtınlerinde, milsklrat in
dlirft Snleyman B. , Qrıyu., \iaan kadrosuna vo mua· 
ııu umurjıl~ zam~ .melltma şöyle bir nazar 
da mtıdlrdtlj o vakit s~ . tbktaıı sou.ra taaarnıf ve 
leyman Be)'lp maqa sete. lktıaada riayet olunduğu
sen llN iCU, sODıN dert aa, ., kari, aen de: 

l.ıer inan, ister /1111nmal 

Zavallı uşak öyle mi ya 1 
Sabahleyin bntün ins r.lardan 
evvel yataktan kalkar ve p• 

' ye çamur deryuı haline gelen celeyin blltün insanlardan ıonta 
caddelerin temizletilmesini bir yatar; ve bu müddet z rfınd.3, 
ecnebi müteahhide ihale etti. verilen her emre ita t mec• 

Bulmuştur •.• 

Zararın Miktarı Azimdir buriyetile, çalıfır, didinir, ut-
lzmir, 28 ( H.M ) - Seylip raF, durur. 

esnasında Gümrtığü ıu bu- Uıakların kazandıkl n para, 
biından ihracat eşyası tama- tam alın teriledir. Bu mUkifata 
ıp.en ıslandı zarar yarım milyon uşaklar kadar hak ku 
liradır. 

lzmir, 28 (H. M) _ yapı- say erbabı pek azdır. H bnld 
lan takribi bir listeye nazaran dalkavukların kazandıklen para, 
ıon seylip hadiaeıinde Kasaba efendilerinin hoşun rf decek 

d . ll h tb ğr dıX... birkaç parlak ı6z siyi~ 
emıryo an a nın u a a• 1 kt "b ttı• oı-! L-•-o ma an ı arc r. oan oaa· 

zarar (1,700,000) Aycinı kum- k"l __ 1 ır.L~..ıı 
Ö du;;.n. • ı e \-'Uışau ve ua'"u yani 

panyasının i r }i... zarar ıse tu b ·Lı d _ L 

(900 000,\ ı· d 1 · · o rnn u ıa:ı a am ar&sıDC111 , / ara ır. zmınn umu- .. b ? 
m1 d (91\ il ı!_ ne munase et var zaran a / m yon ıu-a , • • 
.a.-L- • dil kt •· Dıycceksıniz ı...,, bunların 
uuımın e me e<Ur. , .k. . d • k ..:ı.__ f M .. Ih k V . N ı un e emır ulu'-1\W; akııt 

u a atta azıyct asıl bundan ne çıkar? Nice emir 
İzmir, 28 (H. M.) - Vali kullar. vardır ki, ne YUk 

mülhakat~ m~r~caat ederek ne de uşakhrlar: üt(b me-
malftmat ıstemışti. Gelen ce- ı l h tt "f ...: • mur ar, a a vazı e::u ft 
vaplardan anlaş:lıyor kı, mtıl- · d d i al "'· . . vıc anın an cm r w 
hakattl\ msan zayıab pek azdır . 1 L: ' 

j . 28 ( H M ) M namuslu uısan m' uırer 
rad~~ırköyü su ~tınd - k u: kuludurlar. Uşaklar da, vazlte
tulam dı, halk yükse8ı: d;- lcrinin hududu d iıili emir 
lara çıkmıştır. Mania valisi alınıyorlar mı? 
hadise mahalline gitmiştir, köy- . ~all-:avuklara uşak denme• 
lüyü Manisaya getirecektir. sını protest~ ederim. . tJoakhk 

lzmir, 28 (H. M.)- Foçada n?mu~!u ~ır me~ekfu. ~ 
şiddetli yaimur yağmaktadır. bır munasıp teşbıh bul •• 
Şimdi gelen bir habere naza- uıaklann haysiyetine, bilerek, 
ran ( 7 ) ev yıkılmııtır. bilmiyerek tecavilz etmiyelim. 

Soıi Dakika ... Manisada ~ . 
İzmirde Dün De Belediye İntihabı 

. Yağmur Yağdı Fes l:ed i 1 di 
Imıir, 29 - ( Öilcden son· İzmir, 29 (H. M.)- Manisa 

ra saat dörtte) yağmur fid- ı belediye ıntihabı feshedildi. 
detle devam ebnekte, yıldınm Mullri.ye mllfettişi Tal t bey 
dü~mektedir. lfıklarda Arnavut tahkikafo bQŞl dı. 
( Veysi ) Efendi bıı yıldınm
lardan birinin tesiri ile kömür 
haline relmiştir. 

• 

!smet Paşa 
Hastane Lüzumu Galatasaray Kulübüne 

(300) Yatağa Daha 
İhtiyaç Var 

fstanbuldaki hastaneler ih
tiyaca kifayet etmemektedir. 
Belediye bu sene meclise (300) 
yataklı bir hastane açılması 
hakkında 1'ir teklif yapacaktır. 

Şu Telgrafı Göndermiştir 

Sal. akşamı Selaııiğ'e ha
rc~~et ed6:.ın (Aris) takımına 
verilen ziyafet ve sporculan
mızın gösterdikleri misafirper
verlikten dolayı B~vekil is
met pnşa Gal tasaray kulü
büne şöyle bir telgraf gön

Göm ülen Ölü Çocuk dremiştir: 
Beşiktaşte. Sinanpaşa camii "Misafirlerinizle güzel oyu-

arkasmdaki mezarlığa bi? ka- h b · · ald G cnr 
d b. k . . d b" nunuzun a ennı ım. ~ 
ın ır pa et ıçı!l e ır çc- l . . . 
uk ııt'" n .. k Ni r:. ti sporcu anınızın mısafırlenne c u us gomer en gur a ı , .. .. . . . 

b. k ı: ü ve poh;e hn-

1 
ı.canşı gosterdJ.klen cıntil-

ır ız gurm ş Ü b ti . . kd" 1 
her vermiıtir. Pakc~•J içinden 

1 
ili.en m .nase e ennı t ır e 

bet aylık bir ces~t ~ıkmışbr. I takip cdıyorunı.,, 
Kadının qkili zaptedilm'für B şv kil 
ve aranmalrtadır. J.mtıt 
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ugünün Meselelerinde TOTON iNHiSAR iDARESİ Romanlardaki Gibi-

m ııu IRIDE . El &EC Hl 
BU 110001? BABIL KULESİ GiBiDİR iYEBini BULUI 
( 8q tarafı 1 nci sayfada] Afyon - Burada, en kUfW 

vetli hayallerin hile doğuraar 
yacajı garip bir hadi8e ol
m111tur. Vak'a tudur: 

Filhakika fırka kabhar bir za
fer kazanmıştır ve Franaızla
nn kavlince .. iyi biten her-
feY iyidir! " 

Fakat hakikatte bu zafer 
fırlmm mıdır ? 

işte bu mal fırkaya men
IUp tetkik ve tahlil iatidadını 
haiz zevab pek te millterib 
etmeme gerektir. 

Zira aiyui zafer denilen 
ıey iki fırkamn kart* k&l'fl)'• 
gelerek aerbea Ye llçtıncti tvaf
tan mOdahale vaki olm•lauım 
icra ettikleri fikir, itimat ve proa
ram mllcadeleainin neticeainda 
ihraz olunan netit"eye denilir 1 

Bu, Böyle Mi Oldu? 
Bir aydanberi p1ete KJ• 

falan burada polialn ve jan
darman1n, orada valinin .,.. 
kaymakamm mlldahalelerindea, 
halkla aralanncla çıkan mba
kqa ve teaadtımlerden, tw
ldflerden, yaralılardan ve 
aair bu gibi ahvalden bllıis 
haberler ile doluyorlardı. 

Ve garibi ıudur ki binler
ce vaki olan bu hadiselerde 
jandarmayı, poliai valileri ve 
kaymakamlan hep Serbea 
fırka ile kartı karpya garl-
yoruz. 

8q yllz otuz intihap daire
ainden hiç olmazsa birisinde, 
- tek birisinde - bunları Halk 
fırkuma kartı görseydik ne 
olurdu? Ne olurdu, kıyamet 
mi kopardı? Hiç olmazsa zahiri 
kurtarmak için b6yle yapıl
aaydı I 

Hayır! Hayır! Vazife bunlan 
bqka tarafa çağınyordu ve 
bu vazife o kadar mukaddes, 
o kadar yüksek ve mübarekti 
ki bir tek dakika, bir tek yer
de tegaflllll caiz olamazdı! "Be
hemehal ve her ne bahaaına 
oluna" emri o kadar kat'i ve 
llemt&mul idi ki her tllrlll ia
tiana fikri ta evvelden bertaraf 
•clilmittl t 

Zaten bunun bayle olması 

mukadderdi, llbtlt " naçardı; 
sira ikinci fırka tetekldll eder 
etmez meydana bir nazariye 
çıktı: 

Ba nazariyeye fire "Ser
bea fırka" teplddll eder et
mez Tlrldye halkı derhal ikiye 
aynlmıf bulundu. 

Halk fırkua tarafına siden
lerin Wfeai Jlbek terbiyeli, 
bnmpener, devlet •• latlka
metin ne olclutanu anlıyan, 
IObk gtlrlltllerinclen botlan
mayaa, devlet lmnetlerine 
itaati benimairm, rabıtalı, dlm
huriyete, clmlıuriyetin 'bitin 
prtlarma riayet eden efendi 
ve centilmen 6z Tllrlderdfr ti 

Serbu fırka tarafına ıe
çenler ise hep baldın çıplak
lardan, ipsiz, SOJSUZ sokak 
allprllntlllerinden, yankeaiciler
den, aenerilerden, ve yahut 
aaltanat ve hillfet arkuuıda 
kOfaD, fesin ve Arap hurufa
tuwı avdetini arzu eden, dev· 
let ve milletle hiçbir alAka 
•e münaaebetleri olmayan, tali 
ve saadetlerini sokak gtirlltll
lerinde, meydan iitifaflannda 
anyan bir takım yetil bayraklı 
ve gak aanklı aerıtlHftçu 
halitadan ibarettir. 

Şa mGIWU'a, ... ,,.,.,_. ltıblt ~ "-"" ,.. 1uı4,,,. /altı idl/ade eılehi,...,ltıtüll föderınl•or ,,.. ? 
Palud. - ,. •Uutl/letlııtbi ,,,, tleflllire6ll-1c -

Tnttbı inhiun devlet ftri. de, mahclat ta ola, blrlmt naal murakabe eder ? Kaldı laadır. Bundan dolayı ela me
clabmn 1elmde, oacla birini mltelıawn bulunuyordu. ld bu sevattan blriain Terdifl pav kadroıu lü~J>ir zamıa aa
tetkil eder ve bu it bir un'at Bu idare laeyetl lıalcLnldı, rapor, bazen ltir meDH1n1D • Wt ~dir. Hatta bir sene 
•e illtiau lficHr. A,.ı zam_. )'9rine muralaplar heyeti kem- tlkbal ve mukadderatı 1zen... sarfmd• memurlar, verilecek 
ela da bir heaap •e mali,. du. Bu heyetin eber uuı da de de m6el8İr olabilir. Adeta maqm kat'I mlktannı bile 
işi. Eter, bu faaliyet f'lbeaine itten anlamu olmak prtile. deytirme usulile erkim memu- tubit etm• mllmldbı olamıyor. 

h 
· rini tetekktil e._.;. olan ta- IWd Cemiyeti rn.umlye, 

azami e emmıyet verilecek ' Şimdi bu avat, idare itle- ......, 
1 "d bn b" _:_1: d-L- 1 nm· • badelicra akab _.ı_ ttln inhiur idareaiaden .. fllln gfdi ~ kayırmaya ya-

o ursa van a ır lllUW .... mur e cıua- beldiyebiliriz. nyu bu iaare, binbir de•let 
artmua ihtimal dahilindedir. eelder. Emri•akiler yapıldıll, Bu zevatın içide &yleleri laizmetlnden çıkıp ta lraynl-

Bu kadar milhim olan bir tan, İfler 16rtlldnktea ~ vardır ki ya idari bir memu- mua icap edea iuularla Clolu 
iti idare eden kimselerin tntb murakabe heyetinin verebilet riyetten infial ebnİf, yahut bir Babil kulMini andmyor. 
itlerinde mlltehauıa, zirai ve celi raporlarla ne netice elde herhangi bir faaliyet pbeain- Bu kayırma lautalığuıdan ne 
mali devlet siyasetine vllof edileceğini erbabı insafm tak- den tekallde ...Jıedilmlflerdlr. IWDU kurtulacaiız? Bunu 

diriae bır-1-ak d-La d~· Bu zat i- yarar ı----'ar lcH ancak Ceaabtbak bilir?. 
olmalan iktiza eder. Halbuki a&m iUI va•.. .,.- ™ 
Tütlln inhiMr idaresi, bu,nnldl olur. lieler niçin etld vuifelerind. ..c:=•.:;·""'ı:...~ lr ta!h 
şeklile inaanda hayret uyan- Aynca bu idarenin bir de ipka edilmemiflerdlr? Detll lllUU• talıanaak dotru dejlldir. 

te"-=- Leyeti vardır F-1--,t iseler tOtün hahiNr idaresinba ~ - L •. ..aLı 1..1--.ıerde t•ı.pa daran bir yerdir. Devlet .. mL 'Uf 
0 

• alUl nu .... - ••" ..... -----
~ bunun ekaeri azası da anzi itlerini bozmak için mi bura- zevat arul8da tok kı7111etH klm-

siyuetinde bu tekil hareket- olarak ve İDlan terfih etmek ya memur olunmuşlardır? seler buluaabWr. Bisba lttrasamız, 
tir ki yollann en çıkmazıdır. için bu vazifelere ıetirilmit- Bize kalırsa, bugtınldl teldi •unhaııran t•lde, umin •• a-

.M man Uletlae mlpteli ldaHlerle 
""" lerdir. Çekirdekten yetişmi1t ile idare, adama it bulmak hak kuanmıı ldraıeleri habra 

Tlltlln inlıiaannda evvelce işten anlar bir ttttnncllnüa ıiyuetinin tatbik g&rcltığll ge- feda edealerin :dlmlyetlae matuf. 
bir idare heyeti vardı. içlerin- yapacağı iti bu heyet nit, amma pek geoit bir sa- tur.] 

m, malt\m gazeteler ıtbıJerce, iki kendisi bizzat izhar etsini l Bu 6yle bir hakikattir ld orada poliaia, ta atede Yalinin 
haftalarca iddia edip dur- Bedihidir ki bu iradenin hiçbir safsata ve hiçbir kelime 't'e J..ymakamın mldabalele-
muyorlar mıydı? hakiki ve dllrGat olmasa için kalabalığı ile ıetrolunamaz. · rinden balaaolunduğuau ılr-

0 halde zabıtanın, devlet f birinci prt iradenin serbes · Bu hakikatin telkin ettiji mllyor muydu? 
kuvvetlerinin polisin, jandar- tezahlirüdür. Yalmz serbes endişe ile olacaktır ki devleti Pou.in, jandarmanm, valinin 
mama, valilerin, ve kayma- izhar olunan, yalnız mndaha- kurtarmak azmi ile hareket •• kaymakam iatilaap un
kJID(ann yalnız Serbes fırka leaiz ve maniasız ifade olunan eden gayretkeşlerin aergerdeai daldan bqında •• itleri ftl'dı, 
ile kartı karpya gelmeleri iradedir ki milli addedilebilir olan muhterem " Milliyet " oralarda ne ıezerlerdi? Bu, 
tabii dejil midir ? Bunlar ve yalmz bu suretle intihap ıazeteıinin mubterm aermu- aerede görtllmllftlr? 
devleti ve milleti muhafaza olunmuş insanlardır ki milli harriri Mahmut beyefendi Ah 1 Biliyorum, cevap laam
etmek vazifesi ile mnkellef iradeyi te1119il etmek salihiye- makalelerinin birisinde "Sam- dır: Serserilere, baldın çıplak
detil midirler? Demek ki tini haiz addolunabilirler. sun " da Serbes fırkanın ka- lara, vesaireye karp dnleti 
bunlar hakikaten vazifelerini Ama Milli iradeyi tqı- zandıjım " intihababn kanuni kurtarmak lkımdı 1 
ifa ebDİflerdir ve Halk fırka- yanlar araaında u Ergenekon " ve ıerbes bir tarzda" cereyan Demek ki T etkilib Eauiye 
~ kaun~ dev~et ve dan çıkma temiz Türk kanlı etmit olduğuna ve binaenaleyh ~unumuzda. d .•v!et arumda 
mill-&.a bıı..nL bır teL'!'-eden "ddıa" olunan ad-Lal bır tezat, bır ihtillf vardır. 

ıgu u,... DUA Efendiler ile beraber, baldın 1 mu - e ve z· T kil Es . •---
lmrtarmıtlarcLr çıplak serserileri de varmış! maniaların vaki olmadıjuıa bir ıra eş it uıye 1ULBU-

Bu bayledirl Buna diyecek Ne -/:!alım ki Türk T eşki- delil olmak üzere gasteriyordal n::: lanSerbbea d fırı kt ady!.. akın 
yok! llb "ye kanunu bunlar Makal · k b • 0 u ev e ... •aa-eyı o uyan ezleg6 lan . tih h kkı . ....:. 

~akat, . ı~ . tarafta ela ~ arumda fark gözetmemiştir · al' · d birisi d bal na m ap a vermı., ... ' 
~akimlyeti . millıy~, . bir miHı ve 

00 
sekiz y~ ikmal etmif ne ımız en er : intihap hakkının ıerbes icruı 

ırade •e bır de mtihap hakkı olan, blltün Tl\rklere • Efendi " Evet 1 Samsunda vali intiha- ise devleti telilikeye sokuyor! 
vardır. Ona ne diyeceğiz? olsun, baldmçıplak olsun- bata mlldahale etmemiştir. devletin aelimeti namma laer 

Hakimiyeti milliye demek, intihaba iıtirak hakkını ver- Fakat bakalım başına neler ıeyden evvel bu ihtillfı, bu 
hakikatte intihabat demektir; mittir. gelecek ? ! " demiştir. tezattan kaldırmak lbımdır. 

Bundan dokuz sene e.,
bir adam kansından a~ 
ft hOfUaa tiden diier blt 
kaclınla evleamek sev...
d&fmllf, bir sebep arallllf, bll" 
lamalDlf. Nibayet karısınm _, 
cbldan elbiaeaini almış, .., 
tarafa Aklamış ve ~ 
lltediji kansam elbiseyi~ 
Ml•ı•u vermekle itham edif 
e'finclea kOYlllUf. 

Aradan zamu ıeçmif, fi' 
kek llmlt· Bof&DAD bdlll 
.,..... biriaile evlemaİI• 
hlat ba elbi8e bik&yuilll!' 
Mim ,tinjiadea çıkm ..... 

... '*' .... ıelip, eaki "" 
ce..- •anp bir ıa...-
~f6reeelini tlmit • 

Nihayet ıeçen tin 
U. birllM 9U11da doluutlrı 
.at 'oea.• me(lılUp 
cimaı de ba elbİMDla 
-a. "'1tlcLt- P-emif 
1111 bd. derhal ,...,.. 

=.ı~~ 
==·.!..~~ 
Hin et ıiifür. ---

Üç Tevkif 

ziraıJalmz intihabat esnasında- Binaenaleyh milli iradenin Bütiln Türkiyede herçiba- Bunun da yeiane çaresi Ser· 
cllr bir millet filen ve baki- hakiki olarak tecelliai için bu dabat ve her emre rağmen bes fırkayı teıkll eden devlet 
katea iradesini izhar ediyor, baldırıçıplaklann dahi inti- kanuna riayet lllzumunu ilti- dOşmanlanndan intihap hak- Be · otlu Sanayi ve .. 
htlkmlntl veriyor. intihabat haha serbes olarak iftirak zam eden vali ve kaymakam kmı-milstahak olmadıklan için- ba!~:11 me~urlannclaa c;.J•t.f' 
biter bitmez milli hakimiyet etmeleri prttır. Bu prta bulunmamış olsaydı atlamak almak ve bu hakkı devleti ur h İbrahim Toaua 8eflO ~ 
artak teffiz tariki ile ve d6rt riayet olunmadığı halde, bedi- ye herteyden ümidi kesmek koruyan Halk fırkası mllnt.- hun~ttih'lf eJilmekliıete~~ 
sene m&ddetle intihap ettiği hidir ki milli iradenin tezahiiril llzım gelirdi. hiplerine gene müstahak ol- günll ma ... .-.:-.ai 
d--•-- ı- Artık b d•....1. Al b b k · • d ki · · h t ktirll cuma cu .... ~llM a 11111UU• -.,.- • u un. malw ve mecru tur ve inaen- Bere et veram ki o hale u an ıçın asre me t b · de Ba~~ 

HD• mOddetince milli iradenin aleyh bu maliil ve mecruh ıelmedik 1 Böyle bir teşebbnsn an1ar ıonra aaa ır ela c;,tl'_, 

yeglne vuıtai te:uhllrll, bu in- tezahürler tizerine kurulmut Fakat muhterem Mahmut ve 6ntinde iki kat oluruIA! Kapalıfınn •. k~~ .. ~ 
tlhap olaanlardadır; bu mld- olan herhmsi bir mtieueaenin Bey makaleaini dercettiği ia- Fakat hem hak vermek ve hem K~m camn şerilta ~ lf!: 
det _,avada millet bir tarafta de kanun nazarında maltil ve ıetenin sahifelerine göz gez- de esirıemek. i,te asıl tepvv~li terıf kıraat edileces___. ~ 
W.. 98 ,.m iDtibabat uma- mecruh addedilmesi llbtlt ve dirmiyor mıydı ? Her sütu- mucip olan ve anlaşılamıyaa şey! zu eden uvab kiral9dl 
- Mldw ld ,.melen iradesi- naçardır. nunda burada jandarmanm, Agaoflu Alun.t leri rica olunur. 



~1 Teırinievvel SON POSTA 

~Ka-rz---. c-ö-zi-ıe~Akdeniz Sahillerimizin lkhsadiBirCan Damarı 
Gördüklerimiz ·Süngerciliktir. Ne yapıp yapıp Kurtarmalıyız . •. 

Bir Koyundan Kaç 
Pösteki Çıkar? 

.. uhterem ~dlm 
8 t 

le. en burada müteahhitlikle meuuUlm. 

nuııen kaxanç vergl•l için beyan• 

:ille Yermiye mecbur olduğum halde 
Yanııameml kabul etmlyenler latlhkak 

''Porl atından kazanç verglal namlle 
tev)dfat icra ettiler. Blllhare Maliye 
llllifett' 1 ı, tarafından bu gibi vergiler 
ııınıceu fi bur e n beyanname vermlye mec• 

dur, denmesile ali.kadar memurlar 
llıllfett' iç lf beyln tazylkından kurtulmak 
L lıı 300 lira kazanç verglsile beraber 
111ltııın-

ı müddeti :ıarfında beyanname 
"ttııı d e liiınden dolayı (500) lira da 
teıa • 

Yı naktt tahakkuk ettirdiler. 

Slmdiye kadar bir koyundan iki 

=•lt1t1 alınmaz kaidesi mevcuttu. Halbu

lı.ııhtnden ilç pösteki yüzdüler. Buna 

•attım, •iz ne deralnlı:? 

Şebinkarahisar Tönükkapıaı 

Müteahhit Menzilci ı:ade 

lbrahim 

1.f AARIF VEKiLi BU iŞE 
BAKMALIDIR 

8 ~ 11tıdan on bir ~y nveJ Haymana 
lllı e nahiyesi muallimi iken nahiye 

, lld11tn arkada,ıan ile beynlmbde 

r:'Y•n eden ilmi münaka,a netlceı;i 
lıuı~IGğü tahkir ettl&'im bahaneaUe 
~b.,. mıntaka mGfettf.tl tarahndan 

~ le edilerek ı,ten el çektirildim. 

'btJ ht kanun1 olarak bugilne kadar 

~ 1 
bir netice elde edilemedi. Sefalet 

dit deyba. Allkadar makamatın nuarı 
'd lcatlnı celbet.menlıl bllhaaaa rica 

"lııı elendim. 

Eakı,ehlr HacıHyU mahalluhıde 
ıso numarada mukim hdzce 

aabık muallimi 

Akdeniz sahillerinde bir mnı~r pazarı.. Altta: Bir 
Gangava ve bir dalgıç sudan çıkarken .• 

A. Atila 

DEFTERDARLIGIN NAZARI 
DiKKATİNE 

tıl 'OllJcapanında Atlamataşında Araba

lıllfaı tamirhanesinde iıurda bir otomo
lllı Ilı Yar. Çalıflyor. Evvelld fÜD tahsil 
~llıurlan aktaaı Gı:eri reldller. Ku:anç 
k-uı istediler. Oı.aadıiıaı aöyle

>lııee (J.t) Ura ku:anç nrıtaı takdir 

~er Ye derhal parayı iatedller. 
• tteıııedlm. Zaten otomobUf ftletmı
•Otd q lllrı. Adam batına iki liradan 

'-le tt lahaUdara aekl:ı lira verdlifm 

1-d dltde meaeleyl kapatacaklanm •Öy-
Uer. Veremedim. 

\J ~unun U:ıerine karakola rötürdWer. 
lloı;ap 

'ttl anı nahiye aıüdürllne tlklyet le:· Söı: dinletemedim. Poata ile 
ıı,.1 itecekleri tehdldlle elimden (34) 

" 11t bı taııu, r •enet aldılar. Kefalete rabtan 
't-, e ettiler. Borcum varaa malım 
ııııu:!ellp hacı:etslnler. Borç için böyle 

.ıe )'apılablllr ml? 

Niyazi 

f.ıALÜLLERİN PARASI 

~ ltaıGuerden bir kısmının hakkı bili 

'-er •dilıııedl. Halbuki kıt baahrmak 
tdlr E 

tevıı · ier bu zamanda haklanmız 
e.ı, tdUıııeue lhtiyaç)anmıı:ı temin 

ııııy, x. 
'eltı. Cta;lmfs için çok aıkınb çeke-

latal!a >.lllcadar makamın bu lfle fU 

"-hetı -~gul olması çok hayırlı n 
1 olacaktır. 

Beyoğlu : harp malOlü 

Bedri 

Akdeniz kı)'ılanmızda vaktile 
yerdea biter gibi yükselen tehir
ler bu aeri n vili inkiıaflanaı 
1ahJl ahaU.laln ailngercilitine 
borçludurlar. 

Deinyanın beUi batlı üç aün
ırer tarlasından biriai de Anadolu 
kıyılandU'. Tlftitin Ankaraya hu 
olınaıı kabUinden ıünıer de ıahil· 
lerlmize hubr. Fakat halkımız bu 
ite bGyilk bir ehemmiyet vermiı 
detfldi. 

Lakin Uzömünün, incınnın 
ve baıka mahsullerinin çok 
para etmediğini gören ahali 
Uç sene evvel dikkatini denize 
çevirdi, sünger avcılığına abldı. 

Mühim Bir Servet 
Birçok sOnrer avlayıcı ,ehirlerimlz 

araaında: Meseli ufak " Bodrum • fehri 

bu sene yevmiye iki bin llraJık ailnger 

çıkarmaktadır. Stlagerlerlmizln ytlsde 

dokHnı lnglltereye, mUtebaldsi Alman. 

yaya rider. 
Verilen rakam bu ftte henüı: bir bat

lanrıç ifade eder, ati için l•e rwş 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

A 

Garip Bir Abide 
UkJn iki ,ey ahalinin bu dylne 

hali olmaktadır: 

Birincisi :ıabıtal aaydiye nlzamnomesldir. 

MUlga dilyunu umumlyenln aultan Ha

mit devri batına ait bir dojTu'u ol

bu nizamname evvel emirde bugilnkü 

vaı:lyete muvafık değildir, •onra pek 

muillktır. 

t e /.,.ika 
numarası: 10 PEY AMI SAFA 
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I' ATİB -BABBIYE 
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"anı e artık sinirli sözlerine de- J Fakat, birkaç adım ileride, 
'abaıı~deınedi; liseye giderken kaldırım üstüne sandalyalannı 
tUtıd ~1 Şinasiyi bu yol üs- çıkarmış bir kahvenin önün
'leca. e eklediği günlerin he- den geçerlerken Neriman gene 
\!Rra;•nı hatırladı. Ekseriya biraz hararelendi: 
kırt.. ~p oturdukları tanıdık bir - Al! İşte bir tane daha .. 
..ı .. sıy · 
'tf!rı d ecı dükkanının önün- Sokak ortasında oturuyor, 
baktı e geçiyordu. İçeriye kahve içiyorlar .. 
~ok h ~e loş havası içinde bir Daha güzel bir hayata 
k~n a. •talar gizliyen bu dük- karşı iştiyakım uyandıran bu 
kadar onu en uzak maziye kahvelere karşı kinini tekrar 

Ş. Çekti. döktü. 
ınaai . 

~ttı·~ . nın onu çok mes'ut Tramvay bekle )' ••tıı ·r me yerme 
0rdll. 1 •rafa mecbur olu- kadar geldiler. Fahriye her 

zaman oradan aynlll'dı. Dur-

Sllnger xıpluala, elbiseli " elblae. 

siz dalaıçJa, bir de ranıava denilen 

.,.. dealıdn dlblade sllrllklendirilen bl:r { 

torbayla .. ıanır. Kıyılarında .tlnger ada Rumlan Ankaraya kadar 
bulunan hilk4aetler bu Gç uulG • 

reri, yani mühim bir miktar milli 
serveti atırmalarıaa mukabil bir tek 
Türk dalgıç yetiştirmemişlerdir. 
Binaenaleyh mukavelenin feshi 
lizımdır. Ukin bunlar el'an hani 
harıl Türk servetini kaçırmakla 

meşguldür. Bu servet Türklerin-

llçlne do ellerindeki bilUin vesaitle .ıkol salmışlar ve mütehassıs 
yardım ederler. ibıvanının örtüsü altında, dal-

Halbuki blı:de, •üsagercllljin allka· JılÇ makinelerini kıyılanmıza 

dar bulundutu aakamla.ftn hu ltt• sokmuşlardır. Bunlarla bir mu-
lhtlsu aahibl olmaması dolayıslle ve k 

kavelename yapılmışbr. Mu a
buaa Ulveten nizamnamenin mutllklı~ 
haaeblle al1nıercllerlmtz muavenete velenameye nazaran Türkler
dei'fl miişkllllta utruyorlar. den usta dalgıç yetiştirecekler. 

Bu bal, memleketin ı:aranna olarak Bu Nasıl Mukavele? .. 

dir. Hükumetin de bu servetin 
bekçisi olması icap eder. Akai 
hal hu havalinin halkını acı bir 
inkisara uğratacaktır. bu zenain aaa'atı, daha doğarken felce 

ujratmaktadır. 

Çalışkan adamlann aradıklan 

himaye değil, lakin meşru sayle

rinde, kendilerinin serbes bırakıl
malandır. 

Bunun için de bu itin ait bu
lundutu makamlarm: balık nedir, 
aünger nedir? öğrenmesi icapbe 
eder. Ayni zamanda Hamit dev
rinin bir abidesi ribi ortada ka
lan zabıtai aaydıye nizamnamesinin 
bugünkü ihtiyaçlara (Öre değif
tirilmeıi lazımdır. Çünkü sünger 
arbk Akdeniz kıyılarının ikbsadi 
belkemiği meselesidir. 

Önümüzdeki aene sünger ih· 
racatının milyonlarca liraya baliğ 
olacağl muhakkaktır. 

İkinci Hail 
İkinci haile gelince: Kıyıla· 

nnda sünger namına ne varsa, 
çıkarıp tüketmiş olan on iki 

. 
dular. Bir Fatih - Harbiye 
tramvayi yaklaşıyordu. Bu 
tramvay, Nerimanda bütün 
arzulan şiddetle uyandıran bir 
münebbih haline gelmişti. Onu 
görür görmez ani bir arzuya 
kapıldı: 

- Haydi, dedi, istersen 
Beyoğluna kadar çıkalım. 

.Fahriye razı oldu. Hemen 
tramvaya attadılar. Nerimamn 
kendi kendine pek te itiraf 
edemediği bir zaaf vardı: Ma
cide rast gelmek ihtimali. 

Bu ümit Nerimanın neşesini 
iade etti. Fakat tramvay biraz 

ilerledikten sonra, Net .man 
parmağile Fahriyeye caddede 
bir şey gösterdi: 

- Allah atkına bak! Dedi, 

Halbuki bu adamlar aylu-
~anberi yüz binlerce liralık ıüıa- Ôz Türk 

=-=====--=-====-===-=-============-== 
İstan bulda Kaç !Almanlar Tütüu ithalini 

Dispanser Var? Azalhyorlar 
İstanbul beldiyesinin istan-

Almanya hükumeti Tütünl 
bulda 10 dispanseri vardır. 
Bunlardan dördü emrazı adiye, vergısmı artbrmak üzeredir. 
beşi emrazı zühreviye, biri de Bunun sebebi Almanyada son 
verem için açılmıştır. zamanlarda tütün istihlakinin 

Milli Sanayi Birliği azalmasıdır. Tütün vergisinin 

Tekrar Toplanacak arttırılması Aimanyaya yapb-
Milli Sanayi birligi önümüz- ğımız senevi 2 - 3 milyon kilo 

deki pazar günü saat ikide tütün ihracatının azalmasını 
tekrar toplanacaktır. Bu top- mucip olacaktır. 
lanbda mensucatçılarıla çorap
çılann boya ve perdah nok
sanları konuşulacaktır. Bu nevi 
sanayiciler devlet tarafından 
boya ve perdah işini yapacak 
bir merkezi tesisatı vücuda 
getirilmesini istemektedirler. 

yol üstünle mezarlık olur mu? 
Koskoca cadde... Ortasında 
mezarlık... Mezarlar arasında 
yaşıyoruz. 

-3-
Galatasaraydan tünele doğ

ru yürüdüler. Neriman Beyoğ
luna çiktığı vakit, halis Türk 
mahallelerinde oturanların ç~ 
ğu gibi, kenc!ini büyük bir 
seyahat yapmış sanırdı. Gene 
Fatih uzakta, çok uzakta kaldı. 
Tramvayla bir saat bile sür
miyen bu mesafe, Nerimana 
Efgan yolu kada uzun görü
nüyordu ve Kabille Nevyork 
arasındaki farkların çeğuna 
İstanbulun iki semti arasında 
kolayca tesafüf edilir. 

Bir İstanbul kızı olduğu 
için Nerimanm bu farklar 

Yeni Fırkanın Tahta
kale Ocağı 

Tahtakale Serbes fırka 
ocağı dün merasimle açılmış 
ve halk çok alaka göstermiştir. 

karşısındaki hayreti azalmışb; 
fakat, bir zamandanberi ken· 

disinde yeni bir hayabn işti
yakı ve yeni bir medeniyetin 
şuuru uyanmıya başladığı için 
bu farkların iter birine ayn 

ayrı dikkat etmekten hotla
nıyordu. 

Bir ıtriyat mağazasının ca
mekanı önünde durdular. Bu-

rada herşey, tek başına kon
muş zarif bir küçük şişenin 

tatlı mavisi, kırmızı bir ipek 
püskül, siyah kadifelerin arasma 
gizlenmiş bir ampblun yumu
şak ziyası, bir gümüşün parıl
tısı.. gözleri ayrı ayrı çekiyor 
ve zaptediyordu; burada her 
ıey, rahat ve mes'ut insanların 
kullanmayı adet ettikleri 

Sayfa 5 

Kadın Ve 
Kalp işleri 

Kadının Sadakati 
Meselesi 

Bazı Kadınlar 
Niçin Sadı·k 

Olmazlar? 
Bir kariim soruyor: 
"Dört ıenedir evliyim. Ka

nmı seviyorum. O da beni se
ver görünür. Kazancım yerin· 
dedir. Karımın her ihtiyacını 
temin ediyorum. Yaşayışımız 
iyidir. Karımın yemesi, içmesi, 
giyinmesi emsali kadınla-
rınkinden aşağı değildir. Buna 
rağmen sadakatinden emin 
değ'ilim. Bunu kıskançlığıma 
atfetmeyiniz. Elimde iyi fena 
vesikalarım vardır. Uzun uza
dıya düşündüm, tahlile çalış
bm, karımı hiyanete sev
keden sebebi bulamadım. Ba
na bunu izah eder misiniz?,, 

Cinıi ahlak noktasından ka
dınlan birkaç sınıfa ayırmak 
mümkündür. Her kadın cinsi 
ihtiyacının zebunudur. Fakat 
bu ihtiyaç bazı kadınlarda ba
sit, bazı kadınlarda müfrittir. 
Sonra bazı kadınlar yalnız bir 
erkekle düşüp kalkmaktan 
ze•k almazlar. Bazı erkekler 
gibi, kadınların da bazıları dc
ğifiklikten hoşlanırlar. 

Fakat kocalarını aldatmak-
tan en ziyade zevk duyan 
kadınlar koketlerdir. Bunlar 
zaten tam manasile aile ka
dım olamazlar. Bütün endi
şeleri kendilerini mümkün ol
duğu kadar fazla erkeğe be
yendirmektir. Bu kadınlar mü
temadiyen erkeklerin kendi
lerine iltifat ettiğinden bahse
derler. Hatta hazan bunu 
tahayyül eder, ve bu hayali 
bir hakikat gibi anlabrlar. 

İşte ortada hiçbir sebep ol
madığı halde kocalarını al
datmaktan zevk alan kadınlar 
bunlardır. Çünkü bu kadınlar 
erkeklere karşı çok zayıftırlar. 
Ufak bir iltifab bile reddede-

Aile içinde tesadüf ettikle
mezler. 
ri akraba ve ahpaplan baştan 
çıkarırlar. Eve teklifsizce gi
ren erkekler bunlann daima 
gizli işıklandır. 

• Hanımtegze 
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Arabt Rumi 

7- Cem.elahar-1349 17-Teşrinicvvel-1341 

V aklt•Enni· Vasatı 

Güne' 1 .18 6 .28 
Öğle 6.48 11.58 
İkindi 9.40 14.49 

Vnkıt-Eıani-Vasati -Akşam 12.- 17.10 
Yatsı 1.32 18.~J 

imsak 11.38 4.48 

efyadı; burası, ayni zamanda, 
bir insanın ne kadar me5'ut 

olabileceğini hissetiren imkan· 
lara doğru açılmış pencereydi. 
Neriman burada her duruşun
da, bu pencereden onların 

ıaateni imrenerek seyredi
yordu. 

Bir gün Şinasile bu ıt
riyat mağazalarından birinin 
camekam önünde durmuş-
lardı. Nerimandaki arzuları 

sezen Şinasi demişti ki: 

- Bu camekanlar kim bi
lir kaç TUrk kızını baştan 
çıkardı ve çıkaracak! 

Neriman, buradan 

her geçişinde bu sözü 
hemen 

balırl ... 
yor ve gülümsiyordu. 

(Arkası var) 
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RARlll 
HEK.İMOGLU ALI PAŞA SORDU: OGl.UNLA GÜLFiDAN, 

VERMiŞLERDi? 

Halledilen Bilmecemiz 

MERCIME(;I FIRINA MI 
Fıtnat H., tamamen ciddi- ler arumda rene ilk defa 

leşti, beni dikkatle stızüyor- olarak otfumu kıskanıyordum. 
du. Birdenbire: Onun gülerek, eilenerck Gtll-

- Efendi baba! - dedi - kı- fidanla bq bqa yemek yemesi 
zımz yerindeyim, likin görgüm beni haset bulıranlanna diifll
kuvvetlidir. Müsaade ederseniz rüyordu. 
size bir öğüt vereyim: Seviniz, Oğlum; imrümün yegine 
vuslatı düşünmiyerekl Çünkli ı mahsulü ismimin ve malımın 
temiz aşk, emelsiz aşk, hakiki tek miruçw, ocağımın biricik 
qk bir şuledir, mquku da kandili, o dakikada gözüme 
tenvir e-fer. Vuslat istiyen başka tlirlii görünüyordu. San
qk, sade bir iştihadır. Kar- ki bütün tcfkatim, bütün 
11sındakini alakadu etmek için muhabbetim silinmişti. O, ben
birçok şartlara ihtiyaç gösterir. =""""""===~===---==-===-=====-====:ıc:::===-==-== 1 

Biliibtiyar sordum: -1------------------------ı-1 2 

- Ne gibi? G Ü n Ü n Ta r i h i 3 

- Yaş uygunluğu, mevki 4 
cazibesi, servet bolluğu ve -..4ı---------------------~ı-ı 5 

saire ve saire! H . A s· ti. • d F k 6 
- Ya siz ihtiyarlann da anCI ıyase mız e lr a 7 

ıevilebileceğini söylemiştiniz. f k Y kt 8 
- İhtiyarların - hassas, nllk- ar ı o ur .•. g 

teşinas olmak prtile - sevile- br.tlclar mevldlnde bulunan b- aleyhinde ittifak etmiflerdt. Ya-
1 

bileceklerini ve ıevecekleriai binenin renri ne oluna olsun naniatanı da aralanna almak isti- l l._.-..ı.---...__ 
i yine söylerim. Şukadar ki ba harici siyaaetimizcle hiçbir fark yorlardı. Kabul ettim. ilk harp Soldan Saja, Yıılc.rdan A,ajı: 
' sevgiler, giSnnlden ı&ılle mi- olmadaiJ, olmamuı ~cap ettiti, bayle çıktı. ı _Bir İran tebri(5) tam (5) 

badele olwwı temis bir duy- iki devlet reiainin bflldimet mer- h .. • M h be 2 - Hiklye ili-• (3) de-
dan b imalıdır v kezlmizl ziyaretleri esnasında da- uancı u are ·-

gu İ aret O • a- L- lvi --•--ılmlf oldu. h • -"- niz ortasındaki toprak (3) tlr-
--L 1 ih • ua r ...... lKI •.... "Balkaa mubarebeal eanuında Acia-

t:aia giden -.a yo u tiyar- evel Serbea fırka lideri Fethi 8. lan inal etmlttik. Bu Adalana mukacl- pü (3) 
larm tayyedemiyeceli kadar MlSql Vnizeloa ile konUfUJordu. derllluu Loedr.da alfera konfer ... ta- 3 - Ri (2) ~ye YUlta-
mundur, dikenlidir. Yuua bapeldll: p. ecleeektL lltbak•eye bqlaach •• 1aq Si (5) 6lçü (2) 

- Silrtl ıllrll ıeaç odahlr - Zab lllı.rlain Y• fırkanızın taaealala Yuaaaı.taada kalmuına karar 4 - Dolir memleketi (7) 
tqayan ihtiyarlar yok ma? TGrk- Y11DU ltiWnamuiaia esa- w..U. Tarkl7e bu karan kabul etaedl. S _ Bir kasabamız (4) laer-

Onlar -x-11 .1-MI t aallaa taraftar Wuadutunuzu lluharebe7• huırlancla, lasiltereye l1d ( ) 
- •- ..._.. • lmlt ecl--'-, de-ı...a F·-..ı.ı '--v kes 4 

alan b d-'-'--dır Ekseri- ~ -.- 9Ull uc., abla ıamarlach. Bu pmller setince ... B 
•bn u IWWll" • bu auale fU ceYalN .,..,ıı: cadele7e ablacakta. Adat..denl&i keıuı- 6 - ir ekin (4) brpan (4) 
1a bqkalaruun qkına dil Ye- -HOktmetla aullaa mlteYeCclla nada oturu rumlan telldre hasarlaaı- 7 - Tabeden (4) sayı (4) 
rirler, tenine tuarraf Mffk'tli olan her tqebbflailae taraftanm. yordu. S:ıit Halim Paf& ile b~nim m"· 8 - Kudurmuı bir balde .. {7) 

terek dostumuz ola!1 M. (Dilon) u tavu· 
ıençlerin yBretinl mrla Jat Bu ribl s1l1ha matuf meselerde -ıa memar ettim. Satlraum ile konut- 9 - Koyun selİ (2) huır 
ellere verdirirler. •alaalefet Ye hrbcalık mevzuu mak ı.tı)'Ol'Clum. Brliluelde bulupcakbk. (5) yama (2) 

D ..ı._ itiraf" .-.&&.1- lt.W. detilü Yola çaktım. Giderken Milnlhte Avua-
avwn•m•Ullllt ..... ı • ..... ıo - Unvnn (3) manasız bir ~ - ~ turyaaa• S.rbiıtana il tim atom verdljiıd 

- Bana ela Gllfldama tem Fetlal bey bu dlflaceaiai bili- ifiW.. BAyiik muharebe çakmak &sere IÖz (3) renk (3) 
Mum, Jlreil kmcllaia .... lıan paetrcilere .a,lediti fU ldL ll&llla:at s eri kaldı. 11 - Maksat (S) kudret (3) 

Fıtnat Hamm --ld•nm dzlerl il• c1a1ıa dJacle iu.b etmiı Vaziyetimiz Nazikti. .. 
btlktl. ... ı 

_ Ôyleyae • decli _ IDlllka- .. - M. Vezelos'un Ankaraya Sizin prup galip gelirse T6rki· 
_.1 Jmll plerek. TGrk- Yuaaa siyasetinin ye adalan, Bulgaristıın da Make-

..... almız, ı&I• •-••n•nıw. samimi bir do•tluk aafbasma wir· donyayı alacakb. Harbe girmemiz 
LAkia 11Dalma)'llld ki feDf bir meabai .aateren Ankara ziyareti llumdı. Fakat kual razı olmadı; 
kızm ruhuna tabiatla ublı bltla memleket için tayanı çekildim. Fakat kırala bu ibtima· 
mualm, bizim molla Hllpıetla memnuniyettir. tin önüne weçmeyi teahhüt etmead 
karalamaJanndn tok lmnet- Adalar denizinde Ye Trakya'da için Alman hükümdarına müraca-
Hdir. komıu iki deYletin yekdiğ'erine at etmesini tavsiye ettim. Alman 

itte, deYletli; ba litemll emin olarak dahili itlerile meırul hükümdanndan cenp çıkmadı. 
-•zlerden sonra molla u--e- olabilmeleri fırka farka olmaluıun 
.., • ..,... herku için bir muvaffakiyet Tekrar iktidar mevkiine ~elditim 
tin mefinlere kOJUp diktiii 1 b!u_ zaman Bulaariatan Sırbiatana hü· AJI a uu. " Go 

muskaları aldım, evime elan- cum etmif bulunuyordu. 

dam. Daha 90kalda ... birini yunan Başvekili Sırbiatan ile mevcut muabe-'-
boynuma ubm. Eft ...... miz mucibinee muharebeye ablcbk. 

girmez de ildnc:Wni od••m Dün Ve Bugün Takip Memleketimizin menafii bg. 
kıbleye nazır cephelhıe Yerlet- ~ttigıw • Siyaset Hakkında nu icap ettiriyordu. Neticede 
tirdim. Şimdi ilçlbıcBatlnO GOi- kaybettim. O bqka.. Bunun 
fidanın oclua etilin• koymak izahat Veriyor münakaşuına girişmiyecejim. 

teşrinisani pazar alqa·--• 
Majik sinemasında 

BİLLIE DOVE 
e ROD LA ROQ 

En son ibdalan 
BEKARET KONCAS 
sesli ve ıarkılı filimlerinde 

kalllllfb. Yunan Bqveldll Anbrada TGrk Bittabi sebep ve amilleri ar. 
Bunan için pceyi bekliyor- suetecileri u. koaufW'ba maziyi harpten kaçmak için her p- GLQ RY A 

dum. O f&u dialedltfm sizler habrlacla. Bizimle dila clGfman, bu- reye bq vurdum. Sineauı 
beynimin içiade dolqıp dara- ,en doat olarak brfıla11yordu, Adalar itini halletmiye ça- Pek yalanda 

Sinemalar 

SİNEMASIND 
Gösterilmekte olan FOX mamulibndan nefis ve litif 

MANUELA 
Filmindeki v AK E R o s Şarkılarile 

"GÖZLERiMiN iÇiNDE,, 
Nakarati dolaşıyor .. 

Yazılar filmin üzerinde olup, Amerika 
yapılmıt ve muzikalıdır 

AN P 

PARFfS KTRALI 
SUZANNE BIANCHRTl'I, llAltY OLORY, OAllllllL GABRIO 

ile beraber telDllil ediyor 

TANGOLAR, bq döndlriicil 
nefis m~odi!er filmi: 

BiR TANGO 
LOTFEN 

~m Asri Sinemada 
GEORGE O'BRllN " vt R a il A. v A u. ı 

T•afaa._ ....O~ 

TIT ANIK 

Muazzam ve pek müeaalr fllmleriacle aeyirelleri mitebeJ1ls 
tedlrler. lıAveteıı: FOx JURNAL dlnya laaYadı.lerl 

os nutkunu aaylerken. Bu .... claaa itiltana 11. 
Ankaraya dlGvasalab ve istikbal meratiad lntlbab •. a.. .• .ODP"".:; 

prdu. Mollanın mukalarmdan lrendl aeadUlne bir aual sordu: lıtbm. Hatta ahali mübadelesi ~!!:!-... ~= :ie...-=-;:.-: 
lmide dtıtlyordam, Fitnat - Bana. dila neye lyle yaptın, esasına yanqtım. 1914 de CAZBANT KlRALI Hepiniz bu hafta 
• ... s6zl • dm ' bufb neden baıyle yapıyorsua? 

ammm aıır enn ye ae cllyebmrmlalalz dedi n: Briiksele giderken bunu bir isimli san' at barikuım arz EL HAMRA S 1 NEM AS 1 N A ~ 
kapılıyordum, fakat ylrejim- •-Bu aualln cevabını hadiaele- prensip olarak kabul etmİf- ve ~dim edecektir. Buaı&ne ·dip dilber ve sehbar ANNY ONDRA JI py11111 laa7•--
cleki alev aönmüyordu, damar- rla tahantllhcle ----·'ıd1r. • . B ·-L- • • kadar glrdtliilmtlz • mu- C A Z Z K 1 Z 1 
lanmclaki futma dinmiyonha. --.w- tim. u ıA1111bm mze g&tenr anam eserlerden daha mah-
Gülfidam -·•cnn bir :.1.-ı... ile Ctbal..W D&.e etti. Yuaaa bat· ki bugiln takip ettiiim siya- teşem, daha zengin, daha ( D 1 E V ON RUM M EL P LA T Z ) dl 

\-"e· .,...... nld.ll tarilıteıa heyecaah Yak'alar- set, dün takip ettiğim siyaset• sevimli ve eğlenceli olan bu Almanca ıözlll ve mulıtelif varyete numaralanJll 
istiyordum. la dolu bir Japrak açmlfb. Aa- 1 kil H iki , b .__ __ mulıteşem filminde J!rilnllz. 

Sabahtanberi onu g&medi- latmıya bqladı. e tezat tq etmez. er • san at ari1U1a1, aeali, prlah, lıiveten: FOX FURNAL s6zlll clinya bavadi81eri: 
ilk M h be · t mi k t" · afiini" Fr•n11zca IÖzl.r. Tlirkr"' iza-

jim için aynca 6z61tlyordum. u are ııyase me e e ımm men hatlı ve bqtan bqa r~dir. Venizelos nutkunu siylerken. ~u a~dan iti~iO 
Yemeği, kendi odamd& yedim. 1898 senesindenberi Tllrldyenia temin gayeaine matuftur. Bu Bu hakiki pheserin muvaf Venizelosun Ankaraya muvasaleti ve ıstikbal merasiJDJ 
Gülfidanm da oğlumla bera- (Girit) ~dut iberiade lafd bir bA- da benim sadece vazifemdir. fakiyetini yalnız artistlerine --.fi! J. 
ber yemek yediğini hizmetçi- ldmiyetten batka biç bir allkuı Yunan Başvekili bu aırada eğil, ayni zamanda mi:r.anıe- Teşekkür nan zevabkk kiranı~~ 
den öğrendim. Hayabmcla ilk kalmaDUfb. Buna ratmen TOrkiye, ayağa kalktı. Heyecanlı bir Din azamet ve ihtifamına, lrtmali clarübeka eden ve arzı t~~e n:.. bu ~ 
defa olarak genç olmadığuna adanın hiç bir zaman Yunanista- seale ili ve etti: emsali glrülmemİf renkle- Beyazıtta Bakırcılarda klin mani o uğun . d~-

na iltihak etmemesini istiyordu. T.. k o- Değil• rine, orijinal ve canh dana, ifaya muhterem cet'. 
hayıflanıyordum. 1910 aeneaiade1dik. : abıiliye ur uşmanı ım prkı, varyete ve korolanna haneaindcn kaldırılarak Eytip tavassut eyleriz efen~~ .f.41. 

Oğlumun yaşında olsaydım mlracaat ettik. Anlatmak iate- - Bana Türk dlfmanı eli- medyundur. Güzide yıldızlar. Sultan civanndaki makberi Al da ade ,JJIJP~ 
fiiphe yok ki Gülfidan tarafın- dim. Cevap alamadık. Halbuki yenler var. Ben Tllrk dtıfmaml Danslar ••• Dilber kızlar ••• Şar mahsusunda rahmeti rahmana evi~~.: n:nıına. b" 
dan reddolunmıyacakbm, Cdeli- Giritliler meb'ua intihap etmifler, detilim, T&rk dlfawu olma· kılar ve dilnyanm en bllyilk tevdi edilen pederimiz Sam- Haspı 
likle itham edilmiyecektim, Yunan parlemantoauna rlnder- dun. Memleketinizde epey Qi• cazbandı. Bu flimin bnttın aunlu Alemdar Zade Hafız A- ~ 
.. ...ı.. almak için - boaa mltfeıdl. boa bu -b·..ı.n kabul rllli .......... OaLua - mdodileri mllahwan Co- ziz beyin cenazesinde bazır Birbirini y aral• ~ 

etmiyor, mutavauıt bir bana tM- lumbia plildarmda kayt ve 1 turaD 
yllz ıuyu d6kmiyecektim, Fd- Yiye bulmak iatiyordum, fakat Giritte çaiıpk• ~ elemamna imli edilmiştir. olan Ye elemlerimize iftirak Beyoğlunda o bol 
nat Hanımm dilile yaralanmı- n. .. bılll aldırmıyordu. O mnda bqa nud bir hareket takip I••--------.. ile ıerek bizzat ve gerek te- ile seyyar satıcı Bo~~~ 
JacaJdım. • llClkla #skce- 'S:w.t.n ile bulraristaa ~ ettliW .a,lalnler. • . IJ..&a bey-=:t tuiyette bula- ederek birbirini ~,' •' 
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HOR ADAM 
Yakında - Yevmi Siyasi Guete 

Çıkaran: Eshak lzmit meb'um Fuat 
....___--~-~-~--~~-~---=--~~~~-----

kat'I ve ·seri 
tedavisi için 

Spirosal 
sOrmek l azımdır. Zalımdtli işleri ·takip ederi 
adale sertlik ve gerginlikleri ile, a~·aklarda 
vakitsiz zuhOr eden ~orgunluklarda dahi 
Spfrosal aynı gOzel neticeyi temin edet. 
Spirosal tedavisi hem kolay, hem l!tiffü·, 
Çamaşırları kirletmez. 
Musirren Splrosel talep ediniz. 
Her ambalaj, meşhuru Alem olan iJ.Gfd 

saliblnl ihtiva eder. 

EB 
•• mu-İstanbul baytar 

diiriyetinden: 
td!~t1ısat vekaleti namına sabn alınacak seksen beş ili yllz 
l'İrıi ~ter Şerer fabrikası mamulatından bordizo aletleri 5 teş
t>ehanı 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 
icr erdarlıkta komisyonu mahsusu dairesinde aleni münakasası 
'ı: edil:ce~nden talip olanlaı:ın münakasa şeraitini anlamak 
........._re mudünyete müracatlan ılfın olunur. 

lstanhul Ticar_e_t -M-ü-du-.. r-liı-. ğu-.. -nd_e_n_: 
~~t~nbul manifatura ve tuhafiyeciler ve müstadimini cemiye
İlltih b 4- t 0.930 tarihinde yapılması mukarrer olan idare heyeti 
tt hal! 31-10-930 cuma gününe tehir edilmiştir. O gün kong
hty a. ı~de toplanılarak saat 10 dan 12 ye kadar hem idare 
htsb~hı ıntihabı hem de cemiyetin muamelab hakkında mesleki 

1 alde bulunacağı alakadarana ilan olunur. 

DEVLET DEMİRYOLLARI ILANATI 

tG: evıi Paşa - Malatya hatb J mezklının yevmi muhtelit ka-
)Qıı eegahında Ozan istas- tarile buluşacaklardır. 
l-ıı':tan itibaret Hamzalar, Fevzipqadan Viranşehire 
hhi, . Öprü, Kadılı ve Virtn· cuma günil hareket eden ka
ili Qao ıataayonlan 1 teşrinin- tar F evzipqada T oros sürat 
~ • tarihinden itibaren yol- katarile, pazar günü hareket 
1-~ etya münakalibna açı- eden katar Adana - Nusaybin 

F e : hatb yolcu katarile ve salı 
b-rta;1P&şadan Viranşehire günü hareket eden katar da 
Clıttı a 3 defa Pazar, Salı, keza Fevzipqada battı mez
dt11 a rnleri ve Viranşehir- kurun yevmi muhtelit katarile 
~~art ~\'zipaşaya Cumartesi, buluşacaklardır. 
lttj b · esı ve Çarşamba pn- F evzipaşa ve Viranşehirden 
t1iıtf ırer nıuhtelit katar ıey- hareket ve muvasalat saatleri 

V.tr ~decektir. 
ıra berveçhi atidir. 

~ t lleşehirden Çarşama gü-
d 'llJ-ek F evzipaşa Hareket: 6 -
.-..Pa a et eden katar Hay- Virantehir Muvasalet: 16 'l:I 
lilt ş da T oros sürat kata-
td~ll Pkaıartesi günü hareket Viranşehir Hareket : 1 O 46 
~'tt. •tar Adana _ Nusaybin F evzipaşa Muvasalet: 21 -

t'ıi Yolcu katarile ve cumar- Daha fazla maldmat almak 
~ rnn hareket eden katar için istasyonlarımıza müracaat 
~ada hattı- edilmesi ilin olunur. 

\ı.~8J>irto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

l,Şöo:OOO~J:tnboş şişe 
~~tıac:e~lı zarf usulile 8 teşrinisani 930 tarihinde bilmünakasa 

ltı-<tcaaur. Taliplerin şartnameyi almak üzere Ticaret ıubeaine 
arı. 

IJ 
KABIZLIK 

SON POSTA 

ittihatçılar 
VI 

Zabıta Hikayemiz 
Budu dertedemedik. Kari

lerimizden &zOr dileriz. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi:Galata k4p

rü bqında Beyotlu 2362. 
Şube acenteaiıSirkeci' de Mnhür
dar zade bam albnda Tel.lıt.27 

lskenderiye sür' at 
postası 

(İzmir) vapuru 31 T eşriııi-
evvel Cuma 10 da Galata 
· rıhbmından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e vanr ve 

İzmir' den saat 12de kalkarak 
pazartesi saat 10 da iskend 

riye'ye varacak ve çarşamba 
İskenderiye' den kalkarak 
İzmir' e uğnyarak lstanbul' a 
l 2 de gelecektir. 

lSKENDERiYEDEN ak
tarına PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu)vapuru l Teşrini

sani Cumartesi 17 de idare 
rıhbmından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Gelibo1uya uğnyarak 
gelecetkir. 

Mudanya Postaan 
İdare nhbmından saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşamba 
Mudanya'ya, pazar günleri 
Mudanya'ya uğrayarak Gem
liğe gider ve gelirler. 

Köprüden Yalovaya ak
şam 18 de ve Yalovadan 
sabah 6,35 te kalkan posta
lar 1 teşrinisaniden itibaren 
yapılmıyacaktır. Saat 18 
postası Büyükadaya kadar 
gidecek, sabah postası da 
Büyükadadan 8 de !calkarak 
gelecektir. 

ADIKZADE BIRADERLERk 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru p günü 

2 T. sani azar akşamı 
Sirkeci nhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acentalığına müracaat. 
Telefon İs. 2134 

Tokatlı 
Kış mevsimini meşhur 

-Popoff-
saıon orkestrasile açıyor. 

Hergün 18 den 1 e kadar 

kşam Taamı Ve T 
KONSER 

~. 

I 

. .. . " 
ASRI CİFTCİLİK 

4 

Bir çiftlikte makin~ ekseri çİftÇiler İçİ~ı elzem 

bir ihtiyaçtır. 

"Makine va11tasile çiftçilik ya pmak VI! toprağı fennf aurette 
tfthrelemek ilk zamanlar için her ne kadar mauafl. ,ıuraada bu 
aaul6 ziraatin her halde pe k ~ok kiır getireceği ve mahsulün çoG-al• 

ma11. eyifetmeıi aibi mucibi iıtif ade neticeler tt:min eclecefi tecrübe. 
Ue aabit olmut bir keyfiyettir. 

Bir çiftçi kendi arazisinib m Ohendisi o!malı 7e işlerini da ima 

makineler •asıtaaile gôrmeğe gayret e tmelidir. Çünka mAkinenibl 
siraatte fevkalade bir ehemmiyeti vardır. 

Traktörle •e bilhaua fORDSON tı-aktôrü tle zer'iyat yapmak' 
l'İft~ililin en muvaffakıyetli ve en §O.yam iatifad~ tanıdır. 

FORDSON traktörü alatı zireiyenin o kadar ıadeıe,tirilmiş birı 
bnmunesidirki onu kullanmağı ve r:ıatlup veçhilf' İdare etmeği öğ.., 

renmek ancak bir kaç saatlik bir meteledir. Bundan başka FORDSON 
traktörO her hangi bir t amire mühta~ bir hale maruz kalırsa. bu 
tamirab derhal ve kemali emniyetle yapabilecek Türkiyede bir r.ok 

• 
FORD •e FORDSON makinistleri bulunduğunu Ford kumpanyau 
Tark ~jft~ilerine arz eder. 

Türkiyede bu ,ekilde te°'kilat itjbnı-ile · yegünE olan Ford kum
panya11 aynı zamanda lstanbulda'da Tophan~ deı:ıQlanndaki kulliyetli 

mıktarda FORDSOı~ yedeh parçalarını butun çiftc;i .erirı ve für ltiv,.de 
Eİraatl~ meşgul oulunanlnre z.rai · ..... vadc:ı bulunnah vr '1u ,0 ,.,~tl, 

usulü ziraati aarileştirmel< a ı zu uncill bulıınan ::omisyonların nazn ı 

teftişine amadf' bulundurduğunu arzcJc-r 

FORDSON traktörü ve Tüı k~) ede l='ORDSON tr ktörü ~ervis 
hakkmda ıınalümat • lmak için <lerh J bize yazınız. 

Lincola FıJ1dso·1 

\.5'J,,::t1(.;t;,,. Yf.nym n-:/ /;' yı.m•tı .2.r~ 
FORD F'REEt-'OR ISTArJf!Ul. 

İstiklal caddesinde T okatlıyan 

LUVR MAGAZALA 
tefrişat levazımı satan almak hususunda bulacağınız faideleri hiçbir yerde hulamazsımz. 

En ili cıns mallar, 
en son stil desenler 

Kupunlarda 

O/o30 

rekabet kabul etmez fiatlcr, 
1

1 
KÔİ~Ôa ~/~lô Muşöi~Sda ...1 

-=======-===-===-==-====ıı=ııoı=-==z==-= 

l Tütün · hisarı idaresi 
HıY·tcHıH&RÖN umumi müdürlüğünden 

ePo ve ac:eııtaıı 
Moreno AlgranU 
lttHbul Sirkc(i Ycai Ha~ '"1 

mrtı, ırklund• 

5000 Yarda beyaz yağlı kaneviçe 
7000 Kilo beyaz guşe kağıdı. 

Bunları vermiye talip olanların yüzde 7 buçuk teminat 
akçe.aile beraber y.ığlı kaneviçeler için (10 teşrinisani 930) 
pazartesi ve beyaz guşe kağıtları için de ( l 2 tqriniuoi 930) 
Çarşamba günü Galatada Tütün inhisarında mObayaat komis
yonuna müracaat etmeleri. 

1 İSTANBUL DEFTERDARLIGI iLANATI 1 
Kiralık odalı dükkan: No. 2 T opane Bağaakesen senelik 

kirası 250 lira kiralamak, açık arttırma 27 teşrinisani 930 per
şembe 15. Defterdarlıkta (M.410) 

l\~EYVA TOZU almak. 
ekserı 

pek: ...&dir.. ~. 1 fla 

ba-.wa mfi m» c• Mfii. !iaıt· "'liorhoroni 
Yetıe labktbp sokak No. 35, 

• tan akşama kadar 
Kolay bir ha.zim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapı'da Hasan ve Zaman ecza depc'~ı .ıe İımhde Moıcro M~rgunatc ceza 

Bahçekapı it bankuı arkumda MUOD Botton ecza depo1u. BGyük Iİfesi 120 kunq. 

deposu. Umu.it! ...,_ 



Galatada Kara
köyde Börekçi 
fırını ittisalinde 
lllyük maballebicinia iistibıde 
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BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir • . 

Erkeklere mahsm gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MUSAMBALARIN müntebap çeşitleri VE 
hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar. 

ERKEKLER İÇiN 
Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

P d ··ı Gabardin ar esu er müflon ile 

Pardesüler 
Meşhur Mandelberı marka 
Empermeabilize gabardin 

Pardesu··ıer Meıhur Mandelb~ marka muflon ile 

Pardesüler ~~:t~~çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
K .. ı ı.,wz ostüm er L· •• 

uıpmı 

K •• 1 UcİYert ostum er ve siyala 

9 1 / Lirada 
2 itibaren 

14 1/2 " 
19 1/2 n 

25 1/2 n 

29 1/2 n 

37 1/2 
22 1/2 " 17 1/2 

" 13 1/2 " 14 1/2 " 18 1/2 
" ' 

HANIMLAR iÇiN 
M b 1 Deri taklidi 13 1 / Lirad 
uşam a ar muhtelif renklerde 2 itibar 

Muşambalar Çevrilebilir 14 1 
/ 2 ,, 

T k ti Muhtelif 17 1 / renç o ar renklerde 2 ,, 

Muşambalar Po dö peş 14 1 I 2 ,, 

Muşambalar İpekli 18 1
/ 2 ,, 

ÇOCUKLAR İÇiN 
Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

4 1 / LiradaJI 
2 itib 

7 1/2 ,, 
9 1/2 ,, 
9 112 ,, 

Tediyatta Büyük Teshilit Toptan 
Fiatına Perakende Satış 

- Yahu başıma gelene bak, bir ayda lastiklerim parça parça oldu, 
giyilecek hali kalmadı. 

- Niçin RUS lastiği almadın? 
- Siz nereden aldınız ve asıl mütaahhidi kimdir? 
Yenipostane karşısında No. 30-32 ve Fatih tramvay durağında No. 28 

Mustafa Murteza müessesab Türkiye 
ANONiM LASTiK ŞiRKETİ 

Yalnız RUS Lastiklerinin sabşını taahhüt etmiştir. Başka lastik satmaz, icabında muhayyer dahi veriyor. 
ANADOLU ve ISTANBUL'daki tekmil müşterileri tercihen RUS lastiği alıyor. 

Bak ben geçen sene aldım bu sene de giyiyorum, istediğin yerden al 
fakat şu iki markadan başka RUS lastiği olmadığını bil, markasına 
dikkat et. 

- Şu halde R U S lastiği alırsam iktısada riayet etmiş olacağımı 
anladım, çok teşekkür ederim. 

~,, \ ,...,. -···· 
c. 

MOCK8A 

Şeker hastalarına miijde TAZE HASAN GLUTEN EKME"'I 25 f(u~ 
Yerli mamulab halis ve \J ~~ı~1.1~$ 

Avrupanm terkibi meçhul Glut~n ekmekleri yerine ıayet nefis ve bilhassa hergün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on giin muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet ıı6rdle)ıt 
Birkaç sene bozulmadan dayanacak ve cevherini muhafaza edecek GLUTEN ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içersinde 50 kuruştur. Toptancılara tenzillt. 

• 
Tütün inhisarı umumi Etibba Odası riyase- 1 Etibba muhadenet ce' 
müdürlüğünden: 

1300 metre mik' abı kereste. 
Kapalı zarfla ve mevcut ıartnamesi mucibince bin ilç yiz 

- metre mik'abı kereste alınacakhr. Talip olanlan11 yiizd3 7,6 
besabile teminat .mektuplarını hamilen (5 T etria!ıaal 9a0) çar
pmba ,wın Galatada mlllleyaat ko..ı., .. 1111a mlrocaatlan. 

tinden: mi yetinden: ~ 
Müderris Dr. Tevfik Salim Paşa tararafmdan 31 T. evvel Önümüzdeki cuma günft saat 10,5 ta aylık içtiııl~eti fi 

llllO cuma günü saat 16,30 da Ttlrkocağında Etibba odaları aktedilecıetinden azayı kirsmw Türk ocağını ~efl"-· / 
tefkilitı hakkında konf~ns verileceğinden azayı kiramın olunur. ~· 
te~rifleri r:ca ohınur. Mes'ul Mildir: Hllll 


