
SON POSTA HaUaa dsOdlrı Hallı bwauala ,.wr 
SON POSTA Halla• kalatıdan Halk bmaUDJa ifatir. 
SON POSTA Halkın dilldln HaDc buaunla aö ler. 

LAH SUPH18.-------... 
INIRLERINE ANCAK ZAYIF ADAMLARIN HAKiM 

OLAMIY ACAKLARINI HATIRLAMALI iDiNiZ! 
• Meselede 1 S 

liakıı İseniz Ce- on iki Giin içinde Yapılan Bir Kaza 
Bir Genç Kız 
Mühim Bir Teh

like Geçirdi 

~ap Vermek 
Elinizdedir •• 

lı....... .\akua, 31 (H. M.) - Ctlm
~et bayramı gecesi Tllrk 
~ balo verdi. Baloya 
... Hz. sefirler, M. Venize
lırıa.~ Kont Betlen gelecek, 
~ Vekiller bulunacak de
L!"· ~ haftanm en mühim 
"'.""'Gllelerinden birini teşkil 
~- buJ baloda bir pzeteci 
-•tile bulunmak fınabm ka-
"-ak istemedim. 

Saat on bire doğru Tiirk 
"-iina gittim. Gazi Hz. teşrif 
~lerdi. Biraz aonra M. Ve
'iıeıa. ve ecnebi misafirler de 
leldiıer. 

Gui HL ili ve M. Venize
bir arada alrmek mera

berkea salona h8cum etti. 
~Biz de bir müddet aalonda 
._ınıduktan aonra kalabahk-

llUIZtarip olduk, biraz 
'bıraıak tlzere yukan kata 
~ Merdiven b8f1Dda Ham
~lıa Supbi beye rasgeldik. 
~ell sendeledi, aonra 
Clecli.-dakine "hot geldiniz" 

AYnldak, iki adım atmıı 
~~tak arkadan Hamdullah 

aeaini işittim. Yanıma ao-

.... • "Zekeriya B. dedi, 
1ıııı .. ı Ya etrafı görilp yalan yaz
:""'q için mi geldiniz?" 
tft a..;. IOjuk kanlılıkla: "ffa. 4 

.. ~ ~ aadece baloyu 

.. -· 111e1c içial" 

( De.... 2 lael AJlfacla) 

Yardım Kifayet Etmedi ••• 
lzmir Millet Meclisinden Verilecek Büyük 
Bir Tahsisata Şiddetle Muhtaçtır •• 

lzn!r, 31 (H.M.) - Hilili
ahmeriu, belediyenin ve hü
kumetin yapbklan yardım, 
miktannın epeyce yükselmiş 

olmas.na rağmen kafi gelmedi. 
Son kırk sekiz saat zarfında 
hissesine hiçbir şey isabet et
miyen veya pek az birşey dil-

Hanedan Emlaki 

fa" felike~ede vatanc:lqlan- ı Millet meclisine icilen mira- leler aarfettilderi lfidildi q 

IDIZlD adedi pek çoktur. caatta bulunacaklardır. bOylk bir teeuOr uyandırdı. 
İzm~lile~n bu daki~ada Felaket Karşısında Bu efendiler memleketin 

bekledıklerı, hayır cemıyet- F k y ktur b" '--- f 1.1!!'- t kal 
ır a o ır ammı e111&e e maruz -

ferinin ve hükumetin bizzarur ı . 1 ( H. M ) B -n.. dı- ı1 cak 
zmır, • - u5 - gı zaman yap a yar-

mahdut olacak olan yardım- Kahramanlar mmt•ka•nda dımda fırka farkı mevzu 
lan ve Millet Mecliainden halk dı t · edilir. k b h a yar m ~vzı en 1 a aolamayacağım ve hayır 
alınabilecek mühim bir tabai- bazı memurlann • müesseselerinin her hangi bir 
aattır. - Bu yardımı ıu veya hu . tin ali dd dil · 

Ümit ederiz ki lzmir meb' fırka yapıyor, ona minnettar cemıy~ . m . a e e~ye-
usları bu ihtiya takdir ederek olmalısımz şekliade baza cüm- ceklennı takdır edemediler. 

kendilerine teessOflerimi beyan 

Din aabab elki ltiban 
mllb bankaaınıa kBpaindeld 
Nermin mağazaa 6nlbıde ald
beti fec:i olabilecek bir kaza 
olmllflur. Bu map:ramn ke
penkleri açılırken aaç kepenk 

fiddetle yl\kaelmİf Ye buradu 
fırhyan bnyllk bir demir par

çua O lll'&da IObJdan leçe8 

feDÇ bir rum launın batım 
ft yllzllntl yU'llllfbr. 

Genç im, yalım yaralan
makla kalmam11, ayal zamanda 

btlylk korka •• heyecan da 
pçirdftir. 
Polis hadiaeye vazıyet ebDİftll\ 

G 1 Y G d ederim . üze avtizumqz Bugu .. n i iyor 2 

1 Hudutta 
1 J 

Kazadan sonra 

(4) yaşındaki Kardeşin 
Y aralıyan Bir Ağabey 

Beyoilunda Y efilaokakta 
oturak Paaoyot anuile bvp 
etmit; bir aralık bıçağa çeke
rek llezrine aaldırmıtbr. 

Anua irkilmit. PanayotaD 
biçalı d6rt YllflDdaki karcletl 
Kalyana aaplammfbr. 

Dün Çalınan 
Paralar 

Dlbı Sirkecide Pazarak 

Evelki Gün 20 Bin Kişi ...__ _______ ~ 

Gemiyi Gezdi •• 

~ 

L 
- otelinde oturan Petroaun 275, 

-~------ 8efiktqta boyaa Hakla efen-

Zollillerüniz tlilı bira..,. gemigi ~n ..,.,. 
,._,lale ... 

dinin 75, Çavutfu çiftliği ubibi 
Mustafa Efendinin 40, Boğu
k•enli Mmtafa Efendinin 10 
lirası çalınmışbr. 

Hallınmıan ateclenberi gilzel Yavuza buaual bir muhabbeti vardır. B• 
allk•nıa ne derece fiddetle deTaqı ettithıi anlamak için fUDU kay-
dedelim ki Clmhurlyet bayramı nü, kahraman pmlmlıd ziyaret 
.. ..._. miktarı Jiımi bin ki!!ı; n mufbu'. Ynuumuz, bu~ 
lmmnıama terke4erek lzmlte 1 decektir. 

Mehmetçik - İtte timdi laanşıldık tamam... Şuradan bir 
aıara aar bakalım, Y errol 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

~ütçe Tasarrufu 
Ve Halkın Fikri 

Devlet bitçainde on aelm 
milyon kadar tuarruf yapıldı ve 
halkı memnun etti. Biz, dibı, 
balka bu tuarrahm daha zi-
1ade hangi maddeler Ozerinden 
yapılmasını wc:luk. Bazı ce
nplar aldık. Umumi ..ıu,et
te olmakla beraber halk ai
andan çakllllf alzler olduiu 
için dercini faydah bulduk: 

Ahmet 8. (Beşiktq, Orta
hahçe 16) 

- Ne .&yliyeyim bilmem? 
Meaeli: 

Meh'ular maaşlanm üç yl
ıe indirmeli, inhisarlarda ve 
diğer birçok yerlerdeki ipiz, 
iltimasla memurlar pkanlma
hdır. 

lf. 
Ama B. (Okçumma, Şeb-· 

l8ftr caddeli 28) 
- H&kometia bütçede ta

urruf yapmam dopudar. 
- Ne tibi tuarruflar? 
- lnhiur idarelerindeki 

mestur tabmt ualblmah, Av
rupa aeyabatlerine u para 
urfeclilmelidir. ,,. 

Niyui Ef. (Kuampaşada, 
Haa Hllrev mahallesinde, Se
bil IOkapcla 10) 

- llecliai idare azalarmm 
........... bim lmmahdlr. Bir 
polia 50 • 45 lira alıyor; Bunu 
Utarmalıdır. Mndiri umumilerle 
bir takım btly6k m&fettişlerin 
•yabat aGnlerinde aldaklan 
Jevmİyeyi azaltmahdar. • Nurettin Ef. (Tophanede, 
Bolbmbqında Hamamarkasm· 
da 8) 

- l>evlet biltçeaile yapalan 
IBmmm infaabn 6nlbıe geçil
melidir. • Mehmet VeJ ( Samatyada, 
Etyemezcle. Kadem tekke '°" 
~ :Lm IBzu!DllJZ komis-
yon ualarma Yerilen yüksele 
t.hej•atlar kalclmldaiı takdirde 
ba, mlhim bir taurruf olur. 

ismet Paıa 

.mAFIRLERIMIZE ZiYARET
LERiNi iADE EDECEK ... , ...................... ~ 

,. .,....... ....... Atllllır• ........ 
- ,,. y-- ........... .., ..... ................. 

Kont Betlen 
BURSAYI DA zlY ARET 

EDECEKTiR 
llaear bapeldll din Ankara

... laarelıet .mit "latuyoada 
Bqyeldl Ue heyeti Tekile uuı 
tuafmdaa tef1I edibaittir· lliaafi
.... e.na,. da d1aret etmek 
......Udar. 

SON POSTA 

DAB!LI 
Kadın 
Yüzünden 
Cinayet ... 

Dün Osküclarda Müte
kait Bir Memuru Vur
dular; Cani rırar Etti 

Boyahaneyi Soymıya Gelen Müşteri 

Üstelik Kendi Manto
sunu da Bıraktı 

O.. Beyoğlunda Bana _..tında Ramazan efea6lia 
bo,ahaaeaiae gel• tık bir .. tmazel beraber getirdiii man-

Oaktıdarda oturan miltekait tomDu temizletmek iateciijini llylemİf. Boyahanenin idare 
Sait Efendi ile Liz Osman iflerile mqsul olan adamı Mene. Meridir. Mllfterinin mantoaun
iamind iki kişi dllD lqam clald lekelere bakarken pk matmazel açık bulunan vitrinia 

f--' e rakı . _: .. ı b a 1 içinden bir fApka ve temizlenmlt eldiftllleri aprlDlfbr; bunan 
11&1aca •ç~er, u ~ far'"""' Mt el M · n.. · · k 

h luk d ela b
• kadm ıona varan mu en m..., .. ennm yajlllDB yaplfllllf, ve 

oş aramn a ar çalcLklanm iadeye mecbur etmiştir. 

meseleli ylztlnden kavıaya Bu kadm heyecanmdan kendi mantosunu da bırakıp kaÇIDlfbr. 
bqlallllf}ardır. 

Kavganm hararetli bir de
minde Uz Osman, bıçağım 
çekerek Sait Efendinin ilerine 
•tıhmt ve •u tehlikeli mrette 
yaralamışbr. Yaralı adam bu
taneye yabnlmışbr. Llz Osman 
ise henüz tutulamamqbr. 

Meselede Haklı iseniz 
Cevap Vermek Elinizde.. 

( 8q tarafı 1 nci sayfada) 

O: .. Tnrkocağına ldlfreden 
adam burada bulunamaz. Türk 
ocağım terkeder misiniz?. 
dedi. 

Ben ayni IOğuk kanhhkla: 
.,Hay hay,. dedim. Gazinin, 
V enizeloamı •e birçok ecnebi 
misafirlerin bulunduğu bir yer
de iskandal çıkarmak terbi
yesizliğini yapmak istemedim, 
sesaisce çekildim. 

Kaanlar, bahusus böyle 
bir mecliste iskandal çıkar
mak ayab1D1 göze alacak ka
dar ainirlerine mağliip olanlar 
zayıflardır. Hamdullah Suphi 
beyi bu kadar llİJıİrlendiren 
badi. fUdur: 

Ben Tilrk ocaiı için aarfe
dilen bir milyon liranın israf 
olduğunu yazdım. Ocakta ça
bşanlaruı fazla para aldıklanm 
söyledim, nihayet Hamdullah 
Supbi Beyin Dağyolu kitabını 
maarife nasıl sattığmı an· 
lattım. Hamdullah Suphi B. in 
eli kalem tutar, ağzı benden 
iyi söz a6yler. Bu .azlere, bu 
yazcbldanma yazı ile cevap 
•erebilirdi vermedi. TBrk 
ocağuıda iakaadal çıkarmak ia
tedi, muvaffak olamadı. 

Orada Mecliacl hllrmeten 
a6ylemedilderimi timdi l&Jliye-

• : Hamdullah bey Ocak Iİ-
1?111 • • d.;;,:1dir Ben llD evunz ~.. • on 
bet seneden beri Oc:aldayun. 
Ocağa para verdim, fakat 8i
IİD gibi Ocaktan para alma
dım. Her Ocaklı ıibi ben de 
Ocata pebilirim. 

Suiyen ben ocağa değil ba-

Ankaz Albnda Ölenler Defnedildi 
Galatada 11kılan evin enku:i albnda kalarak ölen Sultana 

ismindeki lmm cesedi; anası Rum olduğu için .ermek istemi
yen papaalann elinden alınarak babası Ali ağaya teslim edilm~ 
tir. Sultana ve diğer ölüler amele cemiyeti reİIİ tarafmdan 
defnettirilmiftir. 

Bakırköylüler 
Ecza n e 1 e'r in d en 

Şikayet Ediyorlar 

Balmköy eczaneleri gece 
D6betçi eczaneleri gastereıı 
livbalan koymadıklan ıçın 
sıhhat mtıdtıriyetine şikiyet 

Bir Otomobil iki Kişiyi 
Yaraladı 

Şoför Muammer Ef. nin 
idaresindeki otomobil Şişhane
den geçerken Yahya ve 
Şükrüye çarparak her ikisini 
de yaralallllfbr. 

Ölü Bir Çocuk Bulundu 
Kadıköyde Rızapqa arsa

sında bir çanta içinde 10 giliı
lük ölü bir erkek çocuğu bu
lunmuştur. ----

F oks Şirketi 
Bursanın Manzaralannı 

rıhne Alacakbr 

Ankaraya giden Foka fİr'" 
keti san'atkirlan ayan beşinde 
latanbula dlSnecektir. Şirket 
burada latanbulun bedii mana
muıdan bqka yeni yapılan 

mektepleri, DarGtfnnunu, Tıp 
fakültesini, Etfaiye ve Polis 
teşkilabm da filme alacaktır. 

Şirket mtımesailleri bir va
purla Bursaya kadar gidecek 
deniz sahillerinin manzaralanm 
Bursanm mabetlerini Ye 

kapbcalannın resimlerini çe
kecektir. Şehir meclisinin ilk 
iftimamdaki hitabeleri de 
aesli filme alacaktır. Hnktmet 
ve T urink kulüp tirkete yar· 
dım etmektedir. 

Bir Tütün Kaçakçısı 
Y a k a l a n d ı ... Halkalı Bağcılık 

Erenköy' de Kozyatağında Hocalığı 
oturan Hüseyin kaçak tütün 
ve sigara kiğdı kaçırmakta Almanyaya bağcılık ve ta· 
iken inhisar memurları tara- rapçılık tahsili için gönderilen 
fından yakalanmışhr. Necati B. Almanyadan dan-
===-==--====--==--==-~==-=• ınÜf ve Halkalı ziraat mektebi 
loya ıelmiştim. Baloya gelen- bağcılık hocalığına tayin edil
lerin kanaatlerine de karışıyor •;..,; •. 
mU1UDuz? Sonra dikkat ettiniz "" .... 
ben ocağa çatmadım, ocağın T Ô 
ideallerini tenkit etmedim. Siz ramvay lü Otomo-
keadi pbaın•:ra !ldan h&cu- b i 1 ine Çarptı 
mun intikamım vasıtuile Dlhı Sirkecide vatman Sl-
alamaumız. Y azdıldanmda yan- leyman efendinin idaresindeki 
bt w yalan ftrlB tekzip 
ec1iaiz. Gazetemizin aiitunlan 12 numaralı tramvay arabam 
ona da açaktır, yoba umumi belediyenin 140 numaralı ce
yerlerde iakaadal çıkarmakla naze otomobiline çarpllllfbr. 
ben değil m ldlçill6nbiiz. Otomobilin çamurluldarile ar-

M. Ze'lceriga ka lmımlan ezilmiştir. 

Bir Adam 
Karnından 
Yaralandı 

Hadise Galatada Bir 
Meyhanede Rakı lçilir
k en Vuku Buldu 

1zmir Ferah oteli müsteciri 
Remzi ve arkadaşa Mehmet B. 
ler diğer baz1 arbdqlarile 
d&n gece Galatada içmiye 
baflamıflar; Remzi B. bu sıra
da tabancuım çıkanp masanın 
lzerine koymuş ve içmekte 
devam etmiştir. • 

Remzi Bey bir arabk maaa
mn Ozerine deYrilmif, bu aar
ambdan tabanca ateş alımş, 
Mehmet Bey kamından ağır 
1111rette yaralanmlfbr. 

Bahri Müsavat Kabul 
Ediliyor •• 

Ankara, SO - BasrDn il. V enı.Iosla 
'-et pt. aruında lmu edllea bahri 
..a.aat protokohmaa aetal ...... ı 

"Donluk maalaedeabd bnu eden ta
nfepl llddep teellhata ....., lbtl

,... etme..ı,.e karar -.-ltlerdlr. 
Tahdit )'Olmada teaaYI an1acaıdarı111, 

aakabD taralı 6 q ene) haberdar 
etmeden lmallt Ye .. , .. t afparlflerlade 

bahmaama,.. ... ........ Od blklmet 
llrmcla ._... bala teatlalal tam bir 

.... lmlJ'et dalalllade cereJU ettirmeyi 
bbal ...... 

GaziHz. 
ldsAFIR YUNAN GAZETELERiNE 

BEY ANATl'A BULUNDULAR 

Ankara, 30 - Din akpm 
Tilrkocapadald baloda miaafir 
Yunan •ueteelleri Gazi Hz. den 
bqanat rica etliler. Reialcümbur 
Hz. Tilrkçe aaylilyorlarch. Ham
dullah Suphi bey tercüme edi
yordu. Gazi Hz. aynen dediler ki: 

.. - Yunan ıazeteellerini •ör· 
mekle babtiyanm. Matbuat hüki
metlerin ıiyaıeti üzerinde viai 
mikyasta icral tesir eden büyGk 
bir kuvvettir. Atina'da Balkan 
konferansına tiden Tilrk murah
hulan avdetlerinde Yanan aha· 
llai ve matbuab tarafmdaa ae 
kadar hararetli bir latikbale mu
laar olduldaruu baaa Mlylediler. 

Memleketiaize aYdet ettijialz 
aaman banda ı&dltlah Tiril 
milletinin hiuiyab Ye TGrk mille
ti tarafmclaa YuUD m.-hh•ala
rma yapılan bO.nG kabul Ye büa
ail latikbal baldanclald batibalan
IUD yazmanm riea ederim. 

bd mlllet arannda riai bir te,. 
rlld .. aai ....... Yardır. Bea 
phHD bu iki millet aramada 
tefriki maaiye tamamen taraf. 
tanın. Naul ld •iz de bizzat buna 
phit oldunuz. TGrk milleti de 

ayal ana " teWdd,. lfthA 
etmektedir." 

Teşrinisani 

---~----------------:: Günün Tarih 
·~ 

~-1------------------r 

Dostluk Misakı 
İmza Edildi ... 

Ankara, 30 (Telefon)-_ B~~ 
TGrk • Yunan dostluk m~ 
imzan tarihi bir bidiae oldu. 5:; 
at 6 da huauai bir trenle barek 
eden kont Betlenia te,rifill!_! 
IOnra l.met Pt- " Teriik Ruır
Bey ile M. V enizeloa ve M. ~ 
halakopulos Hariciye vekiletİJI' 
•eldi. 

imza merulml Teftik Rllftü ~ 
..Uaımında )'apdcla. Burada ~ ıJll" 
klmndaa bqka M. Venizeloela ı.eralll' 
selen Yunanh minfirler, Tllrk ye ~ 
ruetecller toplanauşb. 

Saat 6 buçukta hazırlık baflr 
da. Bu aıraaa lamel Pş. ile M. 1/.,. 
nizoioa, Tevfik Rüştü B. in ~ 
aımn ortuında yanyana birer k•
tuta oturmuşlardı Her ikiaİ d9 
gayet neı'eli görünüyorlardJ. 

11. Venhela. bu.en Janınclald ~ 
muaıun lberlade duran kitap bl~ 
deki cırara lnatuawıa alıyor, ewbiP "'
Yirl)'orda. Buen de ismet P11f811111 lı"" 
latma etllerek Framasea bul fCf'I" 
.a,.ıu)'Gl'da. • a1 

Bu aralık Nafia Vekili ZeP" 
B. le lkbaat Vekili Şeref B. •~ 
ta konutuyorlardı. Tevfik Rİtl' 
B. muahedenin lmz:.111 için ~ 
lan huırhklara nezaret ediy~ 

!iuırhklar bitince l.met . ~ 
ile M. Venizeloa yanlanna T~ 
RGftl B. ile M. Mihalako~ 
alarak muaya oturdular. 

Sut 7 de bua mumeleel ı..t::: 
Bir taraftu ismet Pqa de T ,,,. 

Rlltfll B. diler taraftan il. y......,ı ~ 
iL lmtalakopalos muahede ..... 
ulanaı koydular. 

lmsedan Hm& ismet pqaı 

- •Bu eseri imza ile tıooa' 
etmekle müftehirim." De~~Mloö 

M. Venizelos ta ayni ~ 
de cevap verdi. 

Bu sırada Nafıa vekili zr 
kii B.: _-t 

- Hayırb olsun, P.,..... 
diyerek tebrik etti. 

ismet Pt- tebusüm ederek ~ 
ederken il. V eni.seloe ZekAI &e,.ıa ,.... 
)'1rh olama I • temennisini Tllıkçe t~ 
ettL o.- ba hali meellal bir ..-

ha....Ue clalplandardı. .• _-11 
Soma iL Vcaiselu a1ata ~~ 

ismet Pqa,.a hitaben bir natuk 911J,eilll 

Son defa Yunaniatanda ,,...,
idi ikticlan •elditi zaman ;:: 
bir mektuptan bahsetti. ._ 
TOrk • Yuaan doatıutaaUll ..... 
kadar Hlzumlu oldaf'ID•___... 
ederken pyet ba :rolda ..,., 
eelderi emekler ana eclilea ~ 
ti.,t ftlftlleDe ........... 

malinclaa ftlpbe etmek ~ 
plcllflal llabrlatta. BuaCÜD .,,,_ 

- ......... elde ettljlmls bil.....-
........... bmall ....... ~ 

DedL ismet Pqa ela iL y, tll 
flkrlM lftlrü etti. U.... ye •~ ..MJ 
hanilerden sonra Yanlan bu a__.- · 

meaunanl1eUal ifade etti. tlf!t' 
llltealıılbea ........ ..... .. 

...... ......,. ..... lkrala ...... ~ 
_.....r ... .we .. ...u•• ....... 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bulgar Kualı 

- - --- - ,, 
1 : H:ısa.ı bt~y - Pazar ola lmalbatu- l.tubula J 2 ı JWsar Juralı- Huan MJ, 1CS7le bir ~uiatlJe 1 3 ı Huaıa beJ - GG.zel ltalyaa dllberile eylendi- ı t: Ha.un beı- \ •hel• .wea akılla çakta. .,.. .. 

Diçin tc~:f eltiaiz? pldle, lida tlael ............ Wr a&eHm declba. alı. Yoka bala11 aeyahatlne mi çaktmız? bah 1eme1ıı için biaım hüklmet merkraine kadar ı•lli-
--



.. 1 Teşrinisani 

Her gün 
Memleket;-
llrnf 
Bir Bakış 

M. ZEKERIY A _ __. 
8ooTürkiyede cem'an yekun 
I..:_ O doktor vardır. Yani 1750 
~iye bir doktor isabet eder. 
L_ Çoğu büyük şehirlere mun
qqır olmak üzere 100 hasta
h~ Vardır. Yani 1600 kişiye 
ır Yatak düşer. 

Jo<]Çoğu cahil olmak üzere 
O ebe vardır. 

. Doğan çocuklann ikide bi
ti bir yaşından evvel ölüyor. 

~ 
ırı·~ekteplerde bulunan talebe 
•ill tarı (478,680) dir. İlk tah
'd ~ğında bulunan çocukların 
k' edı (1,400,000) dir. Demek 

1 tahsil mecburiyeti kanunu-
~n d" ti" • 
6 . mevcu ıye ııe ragmen 
l ile 12 yaş arasındaki çocuk-
C\rın %50 si mektebe gide
~Yor. Halbuki gayri müslim 
. cuklarm %90 ı mektebe 

iidiyor. 

n .!Urklerden erkeklerin onda 
~~u, kadınlann onda biri 

11tnak bilir. 
•tk~r:rııenilerde erkeklerin onda 
ok tıi, kadınların onda albsı 

11111ak, yazmak bilir. 
&t~mlarda, erkeklerin onda 
oku 1 kadınların onda beşi 

lllak, yazmak bilir. 

T.. * "if Urkiyede ahalinin %65 i 
.. t "d' t çı ır. % 10 u hili aşiret 
'lalinded" ır. 

* 3o T~rkiyede, kayıtlı ve kayıtsız 
hın fahişe vardır, deniliyor. 

* Türkiye'de 150 misyoner tb . . 
kı .ıessesesı vardır. Bunların bir 

snıı milliyet, bir kısmı din 
Sltopagandası ile meşgulür. .. 
il ~on zamanlarda cemiyetleri 

1~1 tarzda idare ihtiyacını ileri 
Ute?Ierin iddiası şudur: 

i . Bır cemiyeti idare etmek J:: o. cemiyeti tanımak lizım
ilın: B~r cemiyeti ~anımak için 
kikı bır tarzda içtimai bir tet
"1 , Yapmak lazımdır. Bu içti
t~ı tetki ortaya bir takım 
~anılar çıkarır. Bu rakam
lç.i tnemleketi idare edenler 
~.rehber vazifesini görür. 

lnı 12~e ilmi surette yapıl
tis:·~ır tetkikle toplanmış ista
\a~ er mevcut değildir. Fakat 
~a ~ ta olsa yukarıdaki ra
di~ a.~ hiç olmanzsa nazan 
ttk ~timizi celbe hizmet ede-

P.1 adar beliğ ve mühimdir. 
tttk.i~llllekcti idare edenler bu 
lalin ere ve böyle rakamlara 
ldar at etmedikçe ilmi bir 
'-'aı~ kunnıya muvaffak ola-

ar. 

Sahte Dişçi 
~dana Çıkarılıp 

ahkemeye Verildi 
}( . -

t'tk :ndılerine dişçi süsü vere-
'ctlıta.~~ekedeu diş yapan bazı 
tb~tık~arların :ıürediğini yaz
~Y • Bu hususta dişçi Murat 
&ıhhi Ve rüfekası tarafından 
\ttnı Ye müdüriyetine bir istida 
\atqb:~k bu gibiler hakkında 
Sıhıı· Yapılması rica edilmesi 
iaınhı~c ın~düriyeti Şafi Efendi 
~dl ~~ Çinlinin ikametgi
~y~ &it b~yat &yapılmış, diıçi
'-ht, d' ırçok malzeme ve 
d_., ~er bulunarak mfisa
~cc 111İftir. Şafi Efendi 

lllcyeye verilmiftir. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Kurnazlık Ve Zekii * 1 
-\ 

1 - Hilekar sütçü, süte su katar 
karlı çıkacağını .zanneder. 

2 - Halbuki müşteri kaybettiğinin far
kında değildir ve sonra dükkanında sinek 
avlar. 

3 - Kumadık zeka demek değildir. 

Zeki adam uzağı görür ve menfaatlerini iyi 
hesap etfer. 

... •• •• • • ".i 

•• •• 
UGUNUN TE GBAF 

Serbes Fırka 
Bu Defa Mecliste 
Ne Yapacak? .. 

Ankara, 30 (H. M.) - İddia 
edildiğine göre Serbes fırka 
bu defa Millet meclisinde 
daha esaslı tenkitler yapmıya 
hazırlanmaktadır. Şimdi dosye-
Ierini ikmal ile meşguldür. 
Bugüne kadar on beş dosye 
hazırlamıştır. Bu dosyelerin 
herbiri bir meseleye temas 
etmektedir. 

İlk tenkit intihap esnasında 
görülen yolsuzlukları teşrih 
münasebetile başlıyacaktır. 

Söylendiğine · göre Fethi 
Beyin elinde birçok vesikalar 
vardır. Hükumetin vereceği 
cevaplara gelince: bunlar, 
şimdiden tahmin edilebilir: 
Filhakika hükumetin tehlikli 
propagandalara karşı asayişi 
muhafaza için tedbir almakla 
iktifa ettiği, müdahalede bu
lunmadığı söylenecektir. 

Gene iddia edildiğine göre 
Fethi Beyin ikinci tenkidi İzmir 
liman inhisan hakkında yapıla-
cak, sonra diğer meselelere 
geçilecektir. 

Meclisin hararetli olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Serbes Fırka ... 
Nizamnaınesinde 
Tadilat Yapmıyor ... 
Serbes Cümhuriyet fırkası

nın nizamnamesi usulen hü-
kfımetçe tetkik edilmekte idi. 
Haber aldığımıza göre nizam
namenin bazı maddelerinde 
tadilat yapılmak !üzumu bildi-

Cümhuriyet Bayramı Memle
kette Nasıl Geçti? 

Her T araftaHalk Vecit
li Tezahürat Y apmışhr 

Kırkağaç, 29 - Cümhuriyet bayramı münasebetile yapıla
cak merasime iştirak için kaymakam Bey Serbes fırka 
merkezine davetiye göndermiyo tuzum görmemiştir. 

Serbes fırka kaymakamın bu hareketini efkarı umumiyenin 
takdirine arzetmektedir. Merasim parlak olmuştur. 

B~lıkesirde . . [ . Edirnede... . 
Balıkesır - Balıkesırlilcr, Edıme, 30 - Cümhunyet 

Cümhuriyet bayramını büyük bayramı parlak surette tes'it 
bir heyecanla tesbit etmiş, edilmiştir. 
Serbes fırka ocakları da bü- Bursada ... 
yük bir kalabalıkla merasimde 
bulunmuştur. 

Muhtelif teşekküllerin önün
de büyük Gazinin bostu bu
lunuyor, halk çılgınca alkıkış

layerdu. Hele kahraman as
kerlerimizin geçişi vecdiaver 
tezahurlara vesile oldu. 

Samsunda 
Samsun 30 (Hususi) - Hü

kumet önünde binlerce halk 
parlak tezahurat yapmı~tır. Bu 
münasebetle vali Kazım Pş. 

ve avukat Hasip bey birer nu· 
tuk ile merasimi açmışlardır. 

Bursa, 30 - Bayram pek 
güzel geçmiş, Halk sevinçle 
merasime iştirak etmiştir. 

l ~ 
ı Aydında 

Aydın, 29 - Cümhuriyet 
1 bayramı Aydında şen ve mes'
ut bir ğün oldu. Hükumet 
konağının önünde ğeçit reımi 
yapıldı. Bu geçit resmine mek-

: ı tep çocukları da iştirak etti-

1 
Jer. Vali ile Raif bey birer 
nutuk söyladiler. 

' Zebek oyunları oynanmış, 

1 
musiki ile şehir güzel bir giln 

Bu münasebetle belediyede 
vücuda getirilen Gazi kütüpa· 
nesi de kilşat edilmiştir. Gece 
belediye bir balo verdi. Vali 
paşa, kütilpanenin tesisi mil
nasebetile Maarifin kıymeti · 
hakkında güzel bazı vesayada 
bulundu. 

gaçirmiştir. Serbea fırka tara
fından remi makamlar ziyaret 
edildi, tebrikat yapıldı, bnyük 
Gaziye, meclise, hükümeto ve 
Fethi beye telğrnflar çekildi. 

Pertevnihal Lisesi 
Musiki Muallimliği 
Tanburi Mes'ut Cemil B. 

Htimit 
rilmiştir. Tadilat yapılması r 
teklif edilen nizamname kısmı 
bilhassa Üzerlerinde meb'us 

1 
sıfatı bulunan aza ile fırkanın 

• • 
ister inan, 

• 

Pertevnihal lisesi musiki mu
, allimliğine tayin edilmiştir. 

• 
ister inanma/ 

münasebetine miltedair olan 
maddelerdir. Serbes fırka, bu 
teklife muarızdır ve Halk fır
kası nizamnamesinde ayni mü
nasebete dair olan maddelerin 
daha kuvetli bir şekilde mev-
cut olduğunu ileri sürerek bu 
teklifin doğru olamadığı 
mütalaasındadır. 

Kanlı Bir Gelin Alayı 
Tokat, (Hususi) - Civarda

ki Karakaya köyüne gelin al-
mak için giden kafile arasında 
müessif bir hadise olmuştur. 
Yolda, bu eğlencenin bir ica
bı olarak bir kısım delikanlı
lar ay barıştırmaya başlamıt· 
lardır. Bu arada bir kavga 
çıkmış, kafile halkından iki 
kardeş birbirini müteakip atı
lan kurşunlarla 6ldürülmüıler
dir. Katilin kim olduğu belli 
dejildir. Birkaç kiti tevkif 
olunmuştur. 

;----------------------------------------------~ 
Zafranbolu ci v a r ı n d a 

u Durna ,, isminde bir or
man vardır. Bundan beı 
ıene evvel, ziraat müdü
riyeti umumiyesi, bu or· 
mam kapalı zarf usulile 
münakasaya koymuş. Ne
ticede talipler, her ne se
beple ise vazgeçirilmişler. 
Kanuna mugayir olarak 
ihnle feshedilmiş ve it 
pazarlığa dökillmüşttır. 

Üç aşağı, beş yukan 
orman, Karadeniz İşletme 
Türk Anonim şirketine 
verilmiş. Fakat ihale şart
larından çok aşağı bir 
farkla:.. Yani TOrk bul· 

nesi, bu yüzden bir milyon 
lira zarara girmiş. 

Biz bu malumatı kulak· 
tan duymadık. Zafranbo
lu' da Bulak köyünden bir 
kısım ahali bize mektup 
gönderiyor ve bu meseleyi 
kanuni bütün teferruatile 
izah ediyorlar. 

Buna rağmen, biz id
dia edilen bu yaman sui 
istimal karşısında müte-
reddit duruyoruz. Ziraat 
mildUriyeti umumiyesımn 
koca bir ormanı zcrzevnt 
tarlası gibi pazarlıkla ona 
buna ihale edeceğine pek 
inanmak istemiyoruz; ama, 
ey kari, sen buna: 

/der inan, iner inanma/ 

• 

İktısat İşleri 
Vekalette Kimler 
Değişecekmiş? 

Ankara, 29 ( Hususi ) -
İkbsat Vekili Mustafa Şeref 
B. iktısat işlerine yeni bir 
veçhe vermek emelinde gö
rünmektedir. Bu itibarla müs
teşar Şakir ve İhsan Abidin 
Beylerle, ziraat mildüril umu
misi değişecek, Abidin Beyin 
yerir.e Münilr B. tayin edile
cektir. Vekdleten idare edilen 
Sanayi müdürü umumiliğine de 
Avrupada tahsil görmüş bir 
zabn getirileceği s<Sylenmek
tedir. 

Manisada Bir Beş 
Bin Lira Meselesi .. 
İzmir, 30 (H. M.) - Dahi-

liye vekaletine yapılan bir ih
barda Manisa valisinden tiki
yet edilmiştir. Ortada bir beş 
bin lira meselesi vardır. Da
hiliye vekaleti tahkikata baş
lamışbr. 

Fenerliler Zonguldakta 
Zonguldak, 29 ( H. M .. ) -

cumhuriyet bayramı mnnase
betile şehrimize gelen Fener
bahçe küçilkler takımı bugiln 
Maden mektebi Karaelmas 
takımı ile karıılaştı. ikiye kar
ıı üç ile mağlup oldu. 

Bir idam Mahkumunun 
Garip Sözleri ... 

Muğla, 29 - İki kişiyi öl
dürdilğü için Bekir isminde 
Vanlı bir muhacır idama mah
kum olmuştur. Hüküm tebliğ 
edilirken söylediği sözler şun
lar olmuştur: 

"Bence idam olmak bugün 
yqamıya müreccahtır. İnşallah 
hüküm tasdik olunur. 

Kahve Piyasası 
Tröst Yapıldığı 
iddiası Berdevam 

Kahve piyasasında fiatları 
yüksek tutmak için bir tröst 
vücuda getirildiği iddia olundu. 
Mukabil taraf buna cevap ver
di ve böyle birşeyin mevzu
bahs olamıyacağı bildirildi. 
Halbuki bu tröstün mevcudi
yetini iddia edenler iddiaların
da musırdırlar ve şu sualleri 
soruyorlar: 

1 - Anlaşma yapıldıktan 
sonra hariçte kalan tacirlere 
kahve aablmıt mıdır 1 

2 - Kah•• piyuua hv
n.. s&ylenmekte midir 1 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Bilmeceyi 
Hal 
Edelim! .. 
Herşeyi bilir, herşeyi sezer, 

herşeyi anlar, kinini ve sevin
cini isterse gizler, isterse vel
velelerle ilan eder, kendisine 
fayda veren insanı yerin dibin
de olsa gökyüyüne çıkarir, 
kendisine zarar veren insanı 

gökyüzünde olsa yerin dibine 
batırır, memleketin her tara
fında dolaşır, her yere girer 
çıkar, herkesle temas eder, 
fakat kendini gizler; gözleri 
vardır, fakat biz göremeyiz; 
kulaldarı vardır, fakat insan 
ve hdyvan kulaklarına benze
mez; yürür, koşar, uçar, otu
rur, kalkar, cin ve peri şekil
lerine bürünerek insanların 
rüyalarına girer, Başvekillerin 
yorganlan üstüne kabus gibi 
abanır, vekilleri tir tir titretir, 
suçlulan telaşa düşürür, zama
nında intikamını alır, bekle
mekten yorulmaz, bağırır, 
fakat sesi çıkmaz, dili yoktur, 
fakat herkese meramım anlabr. 

Kimdir bu? Biliniz bakalım. 
İşte söylüyorum: EFKARI 

UMUMİYE. 

Ciğer Ve Baş 

Anadoludan Mühim 
Miktarda Geliyor 
Havaların serinlemesi ilzeri

ne Anadoludan cıger ve 
baş gönderilmiye başlanlDlf· 
tır. Şimendifer güzergahındaki 
bütün yerlerden mesajeri ola· 
rak ekspresle her gün Hay
darpaşaya baş ve ciğer gel· 
mektedir. Et to getirtilmek 
isteniyorsa dv İstanbul belediye-

si bu etlerin mezbahaya götürii
lerek damgalanmaısım mecburi 
tutmaktadır. Bazı ciğerci ve 
başçılar belediyeye müracaat 
ederek bu mecburiyetin 
kaldırılmasını istemişlerdir. 

Mahalli belediyelerin damga• 
Jarile iktifa edildiği takdirde 
lstanbulda en birinci etin ok.o 
kası 40 kuruşa satılabilecektir. 

Millet Mektepleri Cumar
tesi Akşamı Açılıyor 

Bir teşrinisani akşamı la
tanbul ve mülhakatında 500 
Millet mektebi dersanesi açı· 
lacaktır. Bu dersanelerden 
46 sı İstanbulda, 45 i Bey· 
oğlunda, 66 sı Üsküdarda 
açılmışbr. 

Galatasaray Klübünde 
Boks Maçları 

Gelecek Perşembe günü ak-
şamı saat l 9da Galatasaray kln
bünde şehrimizin bütlin ta· 
mnmış boks<Srlerinin ifti.rak 
edecekği mühim boks müsa
bakaları yapılacaktır. Bu hg.. 
susta yarın daha fazla tafsilit 
vereceğiz. 

DlÜHİID HATIRAT~ 
Ru• Zabıtasının sabık Şark 

şubesi müdilrü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim iftaat ıilıilesinin 
nefrine yakında bqlıyorua. 
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ZEYNEL BEYiN FiKRi e e e 

mOnEIEI Zll-ı 1zM1R1 N 
ınin YERİ nERESI v E p EK 
Şimdilik Her 

• 
iki Fırka Da 
Değildir/ 

Serbea fırka lzmir reiai Ekrem 
Hayri 8. in Halk fırkuına geçmek 
latecllti rivayetleri G:ıerine bu zabn 
tekzibini nepetmiftik. Bu rivayeti 
Dk defa ortaya atan Zeynel Beaim 
B. bu tekzip karşıamda bize şu 
mektubu l'andermiştir: 

Muhterem ( Son Posta ) diin 
Serba fırka lmıir merkez 
ocaj1 reisi doktor Ekrem 
Hayri Beyin beyanabm neşretti. 
Muhterem doktoru cidden 
1ever ve hlrmet ederim. Bu 
1ebeple .. faziletinin tüken-
diğini ,, aklıma bile ıetirme
miştim. Umanm ki " halk yo
lunda mücadele ve mücahede" 
fulmda- mallim kıdemime rağ
men-benim de fatizilemin tüke
'Debileceğine muhterem doktor 
hiç bir ln inanmamlf olsun. 

His Propagandası 
lmıirli meslektaflarin sadece 

Ye ancak hisse müstenit fena 
propagandalan halkı filha
kika muvakkat bir dalilete 
dilşilrmilştnr. Hadiseler inkişaf 
ederek hakikatler safha, safha 
başlayınca bu dalilet bertaraf 
olacak ve Zeynel Besim denilen 
mutavazı faninin eskisinden 
belki beş misli fazla " halk 
adamı,, olduğu görülecektir. 

Şu ciheti bilhassa tesbit 
etmek isterim ki : "MünE;wer 
dmrenin" toplanma mahalli 
ne timdiki halile Cümhuriyet 
Halk fırkasi, ne de gene ıim
clild halile Serbea Cümhuriyet 
fırkasıdır. Halk fırkasındaki 
mthıevver gençler : karşı fırka
daki mtinevver gençlerin müd
deiyabna hak vererek sadece 
mevut tasfiye ve ıalahabn te
celliai intizarile gün geçiriyor
lar. Bilmukabele Serbes fırka
claki münevver gençler de içle
rini burkan .. akalliyet ve ade-
mi tecanGI,, derdİDİll kUfısın
cla sadece .. hakikatin tezahfi-
rll" intizarile dem aliriiyorlar. 
iki Fırkanın Vaziyeti 

Bug&nkl YUiyette Halk 
fJrkuı hlll o eski bildiğimiz 
halktan ayn Halk fırkasıdır 
Ye bugllnthıktl vaziyette Ser-
ltea Cllmhuriyet fırkası hali 
•um1 Isparta çorbuma da
aen, cephe.ı Ye çehresi belir
m Serba C&mhariyet fub
• cbr. 

Şimdiki hallerile mthıevver 
ıençlitf ne o, ne de bu t•t
min edebilir. Feilll her iki ta-
raf ta kendiaini tophya ve her
feyden enel kemmiyetten 
ziyade keyfiyete, dllnkllerden 
ziyade bugtinktllere, maceracı-
lardan ziyade gençliğe, zilmre
den ziyade halka ehemmiyet 
Yermiye bqhyalar ••• 

Zamanımız vardır. Heqeyi 
halkın huzurunda açıkça konu
ıacağız. Bigayri hakkın .. da-
neklik, maddi yardıma maz
hariyet" gibi töhmetler albnda 
ilanihaye yqıyacağırc.ı zanne· 
denler nasıl aldanıyorlarsa ga
zeteme olmamış ıeylerde yaz• 
dığımı iddia edenler de iylece 
aldrnayorlar. 

İsrar Mı Ediyor? 
Muhterem doktor Ekrem 

Hayri Bey -maalellef maalel&ef-
1,,ana arkadq o~.ak .,. .lZİ· 
Jette değildir. Bea d.W.,. 
mii8takil kaWm n daHrca 

HAZIN GEÇTl •• o HIBERUEllYI 

Hükômet Merkezine 
Gelen Resmi Rakam
? ar Ne Diyor? •• 

4 - Tire, Torbalı, Ôdemif, 
Bayındır, Selçukta insan zayi
ab yoktur. Ödemişte kırk ev 
diğerlerinde daha az ev yıkıl
mış, birçokları da hasara uğ
ramışbr. Telgraf ve telefon 
telleri tamir edilmektedir. 

5 - Urla, Seferihisarda 
mühim zayiat ve tahribat yok
tur. F elik etin merkezi aıkleti 
İzmirdir. Su ve hava gazı te
sisatı tamir edilmektedir. 

Azami yardım için emir 
verilmİftİr • ---
İzmir İntihabı 

Dahiliye Vekaleti Mü
fettiş Gönderiyor 

lmıir, 30 \ı:;.,=·) - Dahi-
liye vekileti · vilAyetinde 
belediye intihabında yolsuzluk 
yapılıp yapllmadığım sordu. 
VilAyet intihababn salim bir 
tekilde cereyan ettiği cevabını 
verdi. 

Dahiliye vekaleti, aldığı 
müracaatlara cevaben intiha
bat işini tetkik etmek llzere 
lzmire müfettiş göndereceğini 
bildirdi. 

Serbes Fırkanın Bir 
Ocağı Mühürlendi .. 
lzmir, 29 (H. M.) - Serbes 

fırkanın ( Adagide ) ocağa def
terleri hllkiiınet tarafından 
mtisadere edildi. Ocak binua 
mllhrleacli. 

• Bu Me&eleleril' • 
Müzakeresi 
Arif esindegil 

- ... 
Ankara, 31 ( H. M.) -

Venizeloa limit ve ia~ 
feftinde bir hilanil kab~ ~ 
milf, aon derece mnt-: ........ 
olmllfbu'. 

Burada bulunan ecnebi ~ 
.t:ecller, M&ya Venizelot 
pipi, ltaiyanm teşebbtlll .. 
bir Akdeniz mtivazenesi -~ , 
mak arzusundan m~ 
g6rmiye çok mütemayildifle"' 
Ve: 

- lki tarafın anlaşm~ 
ltalyanın tesiri vardır, bu ~ 
yaret bir başlangıçbr. A• .. 
ni mtiteakip yeni mozak~ 
lere iptidar edilecektir, dit'. 
lar. 

M&ya Venizeloa bu ~ 
latanbula hareket edece~ 
Orada tiç gün kalması 111 

temeldir. Muahede ve 111"!'! 
veleler bugiin imza edileb..., 
cektir. 

Mösya Venizelos se~ 
siması ve çok cevval zek 
ile burada iyi bir tesir bara: 
mışbr. Kont Betlen de 
akşam hareket edecektir. 

• 
Vergi İkramiyeSI 
Defterdarlık Erkiol 

Paralan Aldılar 

Tedrisatı iptidaiye v~ 
tahsil etmek için M~~ye __ ;d 

murlanna yüzde bir İJ0'81P"" -
veriliyordu. Barem kan~ 
tatbikinden aonra bu >';:;i
bir. ikramiyenin verilip . 
miyeceği Maliye vekile~ 
tetkik edilmiş, neticede_~ 
mesi tekaniir etmiştir. IPP" • 
vekiletinden istanbul d~ 
darlığına 25 bin lira g&nclC' .. · 
miştir. Bu pradan 4 biD ~ 
ıını defterdar Şefik, 2 ,....a 
lirasını ikinci ıube 1118~ 
Hilmi, 1400 lirasını birinci~ 
mlldnrtı Ahmet Beyler ~ 
kalan kısım maliye şubeleJP"'."· 
tevzi edilmiştir. 

• 
Verem MücadeleSJ-
Tmuc Salim P•paıD ~ 

llGnuebetlle.. 

Verem mücadelesi ~ 
daki neşriyabmız m~~ ~ 
"Cumhuriyet" ıene biZI ~ 
haze ediyor ve Tevfik. • bit 
Paşanın bize g&ıderdiii ~ 
mektubu netretmediğillld -~ 
hticumlanmızm ulu orta rr 
dığım .CSylüyor. ~ 

Biz Tevfik Salim p~ 
mektubunu aldık, •e b' 
miye mecbur olmadığı_.~ 
vesikada yazılan biltOD .,_ il 
deleri hem neşrettik. ~ 
her birine ayn ayn ce••~ ,,. 
dik. Cumhuriyet gazetetlt 11':_ 
neşriyabmızı okum&Jlllf ~ 
g6rtinfiyor. Okusay~ı, ~ 
mektubunda zikre~eD • ,t', 
delerin cevaplarile birlikt~ 
tunlanmızda intifar P• "fi/! 
g6rllrdil. em '° vey~ .,. ~ 
iami llzerincle değil, 
ler lberiDde lroa...,_... 
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Ve Kalp 
• 
işleri 

Postalarda .• 
Biraz Daha Dikkatli Yardım için Bir Kanun Yaptı.1 

Genç Kıza Göre Aşkın Manası 

Genç Kız, Aşkı 
Nasıl Anlar? 

Olalım .. 
..Jnıcı ft.Uun, baı:ı poıtalann lntiııamıız.lı
~arı tlklyet etmekte hakkı nrmış; 
ltrthll ırlln Zonguldağa gllnderdiğimiz 6, 8 
lıot il ıuetemlz. Zonguldaktan Zafran• 
• ~a ırönderllmiş, oradan an~ak ayın 
; 1rfııde Zonguldağa iade edllm~ttr. 

llatıı 11 halin tek bir mana11 ola bilir: 
ı ..... .ı. Poata idaresi bl:ıı:e bu ıözll ıöy
~·•lıınell\eJI idi? 

ADLlYE VEKİLİ BEYE 

dl 7-10-930 Sah fÜDO Ödemlf bele-
)• latlhabı pek hummalı bir faali· 

htt, 
le1ıı l•çtL Halk reylerini Halk fırkaaı 

!er •e vermediklerinden tOrlU vealle-

1• Serbea fU"ka heyeti idaresi n 

-.el.,. da doku.ı kiti milddel umumllğe 
~.rij 
~ etek tevkif edilmlt1erdlr. Tahliye· 

1 l~ln mllracaat edl1dt laede ret 
t,~.h 

) 
1 verllml.ftlr. Bunun Ozerlne en 

•1'ıtı t 
111 

olan zaılr alır ce:ıı:a mahkemeal 
tıı:dı d J( 11 e ltira:ıı: edllmlttlr. Halbuki evrak 

)(~laya havale olunmuştur. Ödemi~tca 
d 'Ya llitınck için lzmirden geçmek lhlm· 
ır. 1\ ._ 

llıı! llnunl şekil en yakık mahellln a:ıı:· 

lı 
1 01du§unn göaterdlğl halde bu tekilde 

~tkct cdilmcmul meıı'ullyetl mucip biı 
llıı deği} anidir? DemokrHI Ye cGmhrlyet 

lı tflııın.Jnrlle kabili telif olmıyan lbü 
•reıı 

etten hepimiz mllteeaalris. 

Dit hektml: Kemalettin Rıır.a 

lltı{ MEKTUBUN HIKA YESI 

18ıı:iu•toaun sı inci ,Unll GireaOnR 
~ trilrnck llzue poltaneye bir mek

•ıtı.:.trllın!ttlr. Bu mektup fındık alım 
lçı ııa alt bUyOk bir ticari muamele 

) lldf. Posta,ra verildiği tarihten nlha

t ~ dört gtin ıonra Gıreaoua vasıl ola-
•ıı;ı b 

'ıı eaaplanmııtı. Fakat bu mektup 

• Ca.k eylülün 2.fı llncU gOnG Giresona 

t 'llıııştır. Yani postaya vcildlği tarih
tıı la ( ltJ 111 24) giln aonra; zarfın llı.erlndc-

lııı~&Jnga bunu ıııöıı.termektedir. Bu 
~ up alelide bir m~ktup oluydı o 

~dar ehemmiyeti olınıyablllrdL Halbu

ilalthunun gcclkmeşl yU:ıı:llnd~n yapıla· 
l ınuamdel tUccariye bozulmıya yUs 
lltııı k it.- Uf ve 1 1 taraf davaya düşecek 

~a~ ileri gllmiftir. Poıta ldarealnln 
llbı g(lnde gldebıiecek bir yere (24) 

ıııq de varan bu mektup hlklyealne 
arı dikkatini celbe.deriz. 

ld U H l T T 1 N BEY N E 
DOŞONOYOR? 

Jt. Bendeniz bundan üç ay evvel Azap 
Pıda 

1111 ıı:ıotor depo atelyealnde va:ıı:ifeml 
llıua t 1 k ld~ a a ki ederek çalıımakta idim. 

'\f ~ lınlrinln bir emrlle Kuruçeşme 
ıt•Ye 

lı-ıtı Dıot8r makinlıt muavinliğine 

lıottı ~dlın. Maaşım da naldı. Hakkı
'lıa.Lı e cLılz. ye.re ziyaa uğradığından 
~le · d tlitty lllü Ürlyete müracaat ettim. Bu 

~ttdiltllı:r:.den aolayı vazifeme nihayet 
er. 

.\Ucm 
<l11tı11h d ve çocukla.nm ı8rllnllyor. 
)•tııad eğil ml? kabahatim nedir? anlı
~lılıaı::; •llkada makamatın na:ı:arı 

1 Cclbetmcnizi rica ederim. 
Ka1ımp~adan: Remzi 

Yeni hıfzıssıhha kanunu 
mucibince hükumet çok çocuk
lu ailelere yardım edecektir. 
Altı ve daha ziyade çocuğu 

olan kimselere ya muayyen bir 
para verilecek, yahut ta bu 
para yerine bir madalya ihdas 
olunacaktır. İşleri, güçleri resmi 
dairelerde bu işi takip etmiye 
mlisait olmıyan çok çocuk ba
baları, ailelerinin resim, isim 
ve şöhretlerini bize bildirsinler. 

Otelciler 
Aralarında Bir Teavün 
Sandığı Yapıyor 

Otelciler cemiyeti bir ( T e
avün sandığı) ve bir de istih
lak kooperatifi teşkili için bir 
nizamname hazırlamıştır. 

S'lildık için dört bin lira 
iptidai &ermayeleri vardır. 
Cemiyetin aylık umum mas
rafı 150 lirayı geçmediği için 

azanın teahhüdab da bu san
dığa ilave edilecektir. Yeni 
nizamname mucibince otelci-

lerden ayda asgari 25 azami 
1 ()() kuruş ve müstahdeminden 
onar kuruş alınacakbr. 

istanbulda cemiyete kayıtlı 
200 otlle 600 han vardır. İs
tihlak kooperatifi de otdci
lere otel eşya ve levazımını 
ucuzca temin edecektir. 

Biz, kendil .. 6.tn nfikümet ~ez
dinde, kanunen ihraz edecek
leri hakkı arayıp neticeyi bil-
direceğiz. 

* Bugün çok çocuklu aileler-
de nikisinindaha resmini derce
diyoruz: 

Bunlardan sağdaki Beşik
taşta, Y enimahallede, Serbet
hane sokağında 23 No. da 
oturan tacir Arif Ef. ailesidir. 
Onbir çocuğu olmuş, beşi öl-

Pamuklarımız 

Çok Sabldı, Az Para 
Getirdi 

Bu ıene Mersin limanından 
ihraç edilen pamuk miktan 
geçen seneye nazaran daha 

çoktur. ihracat fazlalığı yalnız 
eylül ayında ( o/o 43) tnr. Buna 

mukabil fiatlar geçen sene

ninkinde ~% 31) düşüktür. Ge· 

çen sene eylülünde Mersinden 

( 1,547,332) bu sene eylülilnde 
ise ( 2,210,822 ) kilo pamuk 
ihraç edilmiştir. Bu ihracat 
fazlalığına rağmen bu sene 

pamuk yüzünden memlekete 

giren para miktarı hemen ge· 
çen sencninki kadardır. 

8ir Polisten Şikay~t 
c Ediliyor 

"-ııad 'İalotıunda Düyunu umUJRlye kar
a 241 

llft.tıdı numarada ohuaa ıucu Settar 
ttlc.t., (lS.s) numaralı polfı efendiden 

istanbul Müddei umumili· 
1
1 ğinden: Mezunen lstanbulda 

-=--...... -----.... ==- bulunan Bafra ceza hakimi Ba· 
1açarak r•im• ettiren '1lr ıuçl")'\l 1 bellin Beyin hemen vazifesi 
9lklyct ettlii halde bu pollı efeı:.dlnln J • 

.r~lçld 
r. Bir gündelıflnl ortaya kaçırma1ıdır. b~ına harel:et etmesi lüzumu. 

numarası : 11 PEYAM/ S .. 1FA 

SON POS~iA'nın Edebi Roır.anı 

I' ATİB - llA ...... ııs:. .... 
dcı~:ntasındaki esans ıişesini 1 birşey habrladı : Küçükken 
~c!iJ l'ınak vesilesile ma~azaya 1 balası on· RPma7anda Be·ıa6:ıt 
tittc .er. BütUn enanın ilikle- •erg'siu~ ı;ötü. nnıdn. Oı·ad'.l, 
~oku:4~;!ş hafif bir güzel çadır gibi birşeyin altında, 
'~ iı.ı·~. nnıan bu mağazaian::ı Arao kılıklı bir ,dam, irili 
•id kgıne de şaşıyordu. içe- uf aklı L,ırç.ok yağla, kirli şişe
tttu t alabalık olduğu bdde ler arasında, a;akta durur, 
• ş eriler d~ta b. pekaz kocuşarak, ~okular u ~-.rdı. Bu çadıra 

1 
m~kayeseyi tekrarladı ve bu 
iki 1 ::oırn arasındaki farkı dü

J tündü. 
Yolda yürürlerken, herkes, 

Fa.hri~·eden ziyade Nerimana 
di~kt.t ediyordu; fakat hu, 
Nerimanın herkese ayrı ayrı 
dik1<atinin llir karşılığından 
başka birşey değildi. Kıyafet

~ere, yürüyüşlere, yüzlerdeki 
man.ılara büyilk bir tecessüsle 
ha.km gihleri, herkesin alaka-
ıını çr..:..etek büy:iyor, parlıyor 
"'- daı'llıl C(nlı bakıyordu. 

Löbonun 3niind~n geçtiler. 
~er;ma 1 çeriye doğru bir göz 
•dtı v~ Macidi göremedi. Fa
kat onun ikinci kat salonunda 
o:n.as1 ihtimali de vardı. 

~ ra.nı ır dilsiz gibi ifar~Ue uzwlı...an Y-'klavırke,?l bile sert 
~1Yorlar~~latıu-ek istP.c:iiklc~ni 1 bir r u.e, b.shar, hacıya&ı 
~ıtı u tü · Yalnız, cam t.axg!lı- kokusu N .rima:un mMe.sioi 
•~cletin .ne kunup ~sl~ııl:ın JJ bulan"'ıracak t!erecede bur-
. Sabt ınce çıtırdıcı. naıuı dolardı Ye ora la:ı çajuk 1 
~•ini nıenıuru ~z, e~.;.aaa J ge~ ııck istc.rrli. 

doldururken Nerim~n Son polerde ~k ıık yapbiJ 

kadar beraber çık
m~~ı evveli Fahriyeye teklif 
edemedi. Müaait bir kıyafette 

mnı, altııı hayattadır. isimleri 
Şahver, Cihat, Nihat, Melahat 
Semahat ve Nebahattir. Bu 
ıon iki küçükler ikizdirler. 

Soldaki aile ise Cihangirde, 
Kumrulu sokakta, 40 No. daki 
aşçı dükkanını işleten Arif 
ağadır. Sekiz çocuğu vardır. 
isimleri ıunlardir : Seyfettin, 
Muzaffer, Sabahattin, Mürüv
vet, Kemal, Nadide, Refet, 
ismet Hanım ve Beylerdir. 

Fili İnhisar 
Toz Şeker Getirti

lemiyecek Mi? 

lstanbuldaki şeker tüccarla
rindan ( 16 ) kişilik bir grup 
anlaşmış, A vrupadan toz şeker 
getirmemiye karar vermişler

dir. Esasen fazlasile gümrük 
resmi konduğundan hariçten 

toz şeker getirmek ve kazan
mak imkAnı yoktur. Bu suretle 
toz şeker hususunda piyasa-

mızda fili bir inhisar teessüs 

etmiştir. Bu işe nasıl doğru 
iştir diyelim? ----
Otelciler Cemiyeti ile 
Kapıcılar Cemiyetinin 

ihtilafı 
Apartıman kapıcılar cemiyeti 

bazı han ve otellerden aidat 
aldığı için otelciler cemiyetile 
aralarında bir ihtilaf çıkmıştır. 
İhtilafı Ticaret Odası halle
decektir. 

olmadığını da düşünüyordu. 
Fakat Mncidi görmeden lstan
bula dönmek ona o kadar 
güç geldi ki birkaç adım 

sodra Fahriyeyi geri çevirdi, 
beraber pastacının yukarı kat 
salonuna çıktılar. 

Macit orada idi, fakat ya
nında bir kadın vardı; Neri
man sevinçten lcedere süratJe 
geçmenin baş dönmesile du
rakladı ve ne yapacağını şaşır
dı. İleri ve geri gidemedı. Bir 
kaç adım attı ve Macide gö
rünmek istedi. 

Macit onu görmüş ve he
men kalkarak yanına gelmişti: 

- 0... Büyürün Neriman 
Hanım! dedi. 

Macidin yanında oturan ka
dın da kalkmışb ve onlara 
doğru geliyordu. 

Siz Ne Cevap Verirsin;-:'> 
1

( Manto J 
'----------------~---~-

Bir genç kazdan aldığım 
bir me!ctup: 

"Öyle tasavvur ediyorum ki 
"aşk,, bütün varlıklann, kud
retlerin fevkinde saltanat ıtı
ren mantıki ,vazifeyi nazarlar-
dan sildiren emsalıiz kuvvet.. 
Ben derim ki: O bir tuzaktır. 
Korkunç bir uçurumun ba
şında... Görenleri manyetizme 
ederek ve nihayetsiz arzulan 
aşıliyarak kendine zorla yak
laşbran sihirli muhteşem bir 
çiçek: Tatlı çarpıntılarla 

kendinden geçerek yaklaşan
ların hemen her zaman akıbeti 
onun görünmez zerreciklerile 
zehirlenerek baş döndürücU 
uçurumun nihayetsiz derinlikle-

1.• 

rine doğru feci bir iniş .. Y ahutl 
kıvrılan, kıvratan mahiyetini 
bilenleri bile büyüliyerek ruh-
ların~ uğuşturan yaklaştıran Mevsime muvahk, son mo-
rengın alevler.. $ d d b. 

Lt fk tl" t •v• a sa e ır manto. 1!1 e şe a ı eyzecıgım, x;:==-

ben o kudretin kımıldana- &aadetlerin en büyüğüdür. 
mıyacak kadar mağlôbuyum. Rukadar sevebildikten sonra 
Gö~erimden g_ayri ih~y.ari :raş daha ne istersin?. Korkma .• 
getıren beynım, sınırlerım, H k ·b· b d · ·d· 
uğuşuncıya kadar beni kıv- er aş gı ı u ~ geçı~ ~r. 
randıran bu aşkın şiddetini, Bahusus çok gençsın. Bırgun 
ah, teyzeciğim Allah maddi gelir ki bugünleri ararsın. 
azapları, hatta ölüm azabını Bununla beraber kendini 
kafi görmediği kullarını ce- aşka bu kadar verme. Onu 
zalandırmak için bir cehen- azap haline getiren senin 
nem yap_mıya hiç zahmet et- fazla hassasiyetindir. Biraz 
mesin. Vereceği manevi ısh-
rap gönUI azabı onun gaza- daha hayata in ve ken-
bını teskine hafidir. Hem dar dini hayallerden kurtar. Hayal
muhayyeleli insanların ateşli den kurtulduğun gün, azap
odunlu bir şekle soktukları tan da kurtulduğun gündfir. 
cehennemin esasının da bun-
dan başka birşey olmadığı ne Hanımlegze 
malum? 

Hayat hakkında kurduğum =TAKVİM~ 
programlarımı altüst eden 
bu azaptan kurtulmak için ne Gün 3131 -Teşriııievel-930Haw 179 

Arabi Rumt 
yapayım ?Bana bir fikir veriniz 8_ Cem.elahar-l3t9 ıs-Tepfolevvel-134' 
ve merhamet edinin teyze- v flkit-Ez.an1· V uatı V aktt-faaul-V a1ıatJ 
ciğim.,, A. B. 

Kızım, 
Şikayet ettiğin cehennem 

Gilnet 1 .ıa 6 .28 
Ötle 6.48 11.58 
l.kındl 9.40 14.49 

Aktam 12.- 17.10 
Yataı 1.32 t8.4S 
lmeak 11.38 448. 

Yeni Açılan Lisan Kursları 
Türkçe, Fransızca, ingilizce, ltalyanca, Almanca V. S. 

Kayıt Muamelatı Başlamıştır 
TECRÜBE DERSi MECCANENDİR 

llma Ankara: Taşh:ın -lstanbul: 356 İstiklal caddesi 

Fahriye merdiven başında 
duruyor, içeri girmek istemi
yordu. Neriman cesaret etti, 
koridora kadar yürüdü ve ora
dan salona baktı. 

Neriman hafifçe kızardı ve 
şaşırdı. Kadın, yanlanndan ge
çerken Macite başile selam 
verip yürümüştü. Neriman ona 
bakamadı. 

Mırıldandı : 
- Dışarıda Fahriye var. 
- N çin girmiyor, buyurun! 
- Geç kalırız. 
- Bir dakika, camm. 
Macit kapıya gitti ve Fah

riyeyi de çağırdı. 
Salon lenhadı. Bu, Nerimanı 

biraz evve ki heyecanınin arttı
ğından kurtardı. 

Oturdular. Nerimanın buraya 
üçüncfi gelişiydi; her seferinde 

burasını biraz daha seviyor 
ve beğeniyordu. Herşey temiz, 
herşey güzel. Zevkli bir kadın 
elile döşenmiş küçük bir ev 
odası gibi; ve baş başa ko
nuşmıya ne müsaiti Pastacı, 
muhallebici gibi yerleri daima 

bir dükkan fikrile beraber 
düşünmiye alışmış Neriman 

için, bu mahrem küçük .$alon 
yepyeni bır şeydi. Fahriyenin 
dn h yranlığını yüzünde gör-

mek istiyordu. Fakat utanç, 
Fahriyenin yüzünde, bütün 
lıi&lcri kırmızıya boyamış ve 
örtmuşhi, sıkıldıği besbelliydi. 

Macit geceden bahsetti. 
Sonra, F alıriyeyi de bahse 
k. rı ırmak iç.in: "Sizde olma
lılıtdınızl,, dedi. 

( Arkası var) 
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Sinemalar 

~SıNEM!SJNV 
Giizeller gtızeli ~ 

BILLIE ooVı:-
ve ROD LA ROQUE ile 

BEKARET KONCASl 
Se.li Ye prkıla filmi. Pata Uf~ 
sesli Ye a6zlü dünya havad~ 

Çocuklar bliytlldere kadar herkes bili istisna 

Hayalimizdeki Kadı 
Oldupu itiraf edeceklerdir 

3 T qriniwai pazartell akpmı 

MELEK SiNEMASINDA 
GEZA YON BOLV ARY tanfuadaa Ylouda ptlrllllllf .. 

RO BF.RT STOLZ' ua a.uml tatbik edDalt 

BiR TANGO LÜTFEN 
Şlyw baJNt Vlyaa opentlal takdim edeealdlr. ( IKJı~ ~iNCE ) fflminln mlmu.Wel'lı FER ~ 

n Y FORST tarafmdan temill ecllbalt lhlL ~ 
..... feYkall.a. ...... ft .a1a1.,.. .. .... 
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ELHAMRA sinemasında 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ... 

Alman Sefiri İle Amiral, Sadrazamı 
Nasıl Kandırmışlar? •• 

Nihayet Diğer Hakikatler Gibi Bu Da Meydana Çıktı •. 
Sabık maliye nazırının aad- 1 mifti. Ben daha kunetli bir 

~illan )'alasında Rua sefirine eda ile devam ettim: 
löy•Je<Jimn: bildirdigıw 0 sözlerin Karade-

laka bulunmamı istiyor, mü

temadiyen ısrar ediyordu. Bu 
vaziyet karşısında gece Sadra
zamın yalasma gittim. 

\ea •- - Hayır, dedim; 
I>' ırli akisleri benim bugün Dizdeki tecavO.ziln Ruslar ta- . 
ile babramda derin izlerle 
L~aktadır. Cavit Bey ha- rafından yapıldığına inanmı-
""lltatleri ifşaya devam etti: yorum. Bu, yalandır, uydur

L ~ •ırada sadrazamın yalısına madır. Tecavüz bizim tarafı
""lüiz ıefiri de gelmişti. O da 

Fakat, hayret dejil mi? iç
timada Şeyhnlislim Ef. ile 

Nafia, Posta ve Telgraf, Ti-

~le -~ . d' r ___ T . mızdan kasten yapılmışbr. . -"~eeasır ı. ~en eşrı-

~'Velin l 6ncı günü Karadeniz Talil B. hali ses çıkarını- j 

caret ve Ziraat nazırlan hazır 

değildi. Ben işi derhal anla
dım. Harp aleyhtarları çekil
mişlerdi. lbbardumanı vuku bulduğu 1 yordu. Yalnız içtimada mut

t6tı lngiliz sefiri, Sadrazam pa-

llJı ıiy~ı~t etmiş ve de~iş I?= Hanen ı· z den uzak ~ -- Sızın hal ve ınevkie ha-
1\a olmadığınız anlaşılıyor. 
h binede ihtilaf mevcut olduğu 
~kesin malumudur. Eğer 
" biye nazın Enver paşa 
~ır cephesinde bir harekete 

kışırsa buna mani olaınıya
'-iınııı kuvvetle tahmin edi
)oru111. 

Sa.it Halim paşa sefire an
"k fu cevabı vermiş: 
ohtı-- Hükumetin muvafakati 
~~dan böyle birşey yapıla-

tiıı Bunun üzerine sefir aö:de-
e töyle devam etmiş: 

t - Mademki hükumet vaziye
: hakimdir. Şu halde Alml'n 
~~at heyetini geri göndererek 
~ks·kudreti ispat etmelisiniz. 
ha 1 takdirde en uf ak bir 
• dise karş.ısında pasaportumu 
(tnıek mecburiyetinde ka-
Cağım. 

~ Cavit B. bir müddet su§tu 
~1~zü vükeli meclisi içtimama 

ııqederek dedi ki: 
~ - içtimadan sonra Sadra
~b hususi surette görerek 
h e kat'iyen aleyhtar oldu-
t-ıc~~ tekrar ettim ve aksi 
dirdi ırde istifa edeceğimi bil-

ııı. 

ll~balt nuır burada durmuştu. 
...._ llılltlıiş bir ainir gerıinliii 
~ diitlinüvordum: 
Iİllt ~ebenin patlak verme
~ •~e ol.m en mühim ha
dtJci bıç tüphesiz Karadeniz
~ ltcavijz idi. Fakat anlqıl
ta_ li1:1ın gelen bir cihet da-

llrdı: 

~)):;,.Acaba bu tecavUze kim 
~İl ~~et vermişti? Ruslar mı, 
c,. 

~dı ~l Beyin izahatınde.n an-
~ :;ıa göre kabinedeki 
' aftan nazırlar ve bil
~ b harbiye nazın Enver pa-r' tec.viiziin Ruslar tara
)otı_ clı Yapıldığım ileri sürü
~ t r b Halbuki Cavit Bey 

''-t b. ~ fikirde depdi ve 
~t ı~rrı kartımu.da f1l au-

llı-.ttı: ........ o 
)~ .aktam aadrazamm 
~ ,.• bır içtima yapılaca-
~ •l"t 'tdi. a Bey bana haber 
'ttdett·Ben de ıu mütaleayi 

tc 1111: 

''ıu ~-n artık bu içtimalar
~~· ç: ır .. fayda bekJemiyo
~İlt nku. beni kendi firkir
bhi ıetırnıcniz ne kadar 

~~ ke~:~ktin ise, benim de 
~i lcab dtiştince ve kanaat-

tte İtnk ul ettirmem o nis

Bir yerde durduğunuz vakit iyi bir kaleme 
veya bir kurşun kaleme ihtiyacınız olur. 

Binaenaleyh •eyahate çıktığınız vakit 

6VfiRSHARP 

EVERŞARP 
Kalem veya kurıun kaleminizi 
almayı unutmayınız. Her vakit 
her yerde mektuplannızı veya 
notJannızı yazmağa ve bilhassa 
uzak bulundutunuz akraba ve 
doıtlannizla muhaberede bu
lunmağa amade bulunacakbr. 

Umumi acentalan 

Sidney Novill 
ve 

ŞÜREKASI 
GALATA 

KEVORK BEY 
HAN 

latanbulun en iyi, en usta 
makutanm temin ettik •• 

Fakat ayni zamanda &içi ile ypılm11 
derecede gtlzel hazır elbiselerle 

ıu geçmez pardeanler de yapbk .. 

Tediyatta kolaylık gösteririz 
Emlnanlnde Eanaf Baakuı lttiaalinde 
tGtilaelJe bltlflk ( SO ) numarah makuı 

,thel Aart tenlhaneye mllraeaat edinlL 

Muktedir bir işçiye 
Kendi hesabına çalışmuı için bir çare gösteriliyor. 

Mühim varidat milemmendir. Talep edilen sermaye 2-3000 
hviçre Frangıdır. Yazılacak mektup Almanca veya lngilizce 
olacakbr. Cevap alabilmek için pullu bir zarf göndermelidir. 
Kari Weibel, Mancssestrraase 118 Zurich 3 (Suisse) 

Dr. Horhoroni 
1 • 

Dr. A. KUTIEL 

SO .. POSWA 

Bli.OAVA 
M 5llTUHWI 

İstifade ediniz 
ı - b&a 3 .... ~yeeektlr. 
2 •• Her aabr 4 kelime beaap eM

Jeeektlr. 
3 - Her Uln 5 adet illa bpoau 

mukabWndedlr. 
4 - H.. s • atırdaa ,....... 2 

kupGll Ube edUmeJldir. 
5 - Her kupon llıı:erlndeld tarihten 

bir hafta m6ddetle mutebetdlr. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu saklayı
nız. Bundan S adedini ilinınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
po•u ile idarebanemize pn
deriniz. ilanınızın gazeteye P
mesi için bu kadan kifidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

1 -Teşrinisani - 1930 

HANIMLAR TERZIHAHESI - Bahçe 

kapı Ruımpqa baru 12 No. Telefon 
latanbul 4057. 

MEKTEPLi HANIMLARA -
Kendim gibi mektepli bir H. la 
dera muhabere etmek istiyorum. 

Davutpaşada 22 Hamza Söbrap 

ELi ÇABUK SONNETÇI SON BA
HAR SÜNNET MEVSIMJDIR. KöprilJü 
:r.ade Mehmet Rlfat bey temiz, kan•u, 
kolay ye acıaııı: •Unnet yapar. Suadiye 
lamallaja aokafı No. 8. 

HÜSEYiN ZEYTiN YAÖINI - Damii 
kuJlamnız.Yemeklerini:r.I nefia ve lezzetli 
yemek ister ml•lnlıı:? Behemehal Hü•eyin 
ıı:eytin yağı ile piflrinlr.. l•tanbul Zindan 
kapıu Babacafer tGrbeal k&rfımndaNo.53 

INEBOLU KANAAT MAÖAZASI 
Teni oğlu Yuvant: Saatler, Amerikan 
.kaplama kö•tekler. latanbul bUyGk 
p,u-tıda Mhfazacılar •Okak. 

BiR MAK1NIST iş ARIYOR 

TUrkGm. San'ahm mot5r maklnlatU
tldir. Her alatem benzin, ru, llmbah 
maıı:ut ve aon al•tem komprea3raUz 
DJ&el moUSrJerlle maden Santrifüj tu
lumba •e tealaatlan hakkında ihti ... ı 
fevkalldem vardır, mezkllr maklneJerlıa 
tamlrahnı deruhte ederim. Şimdiye 

kadar çahttıtım yerlerden Bonaenla
~erlm •ardır. Tatraya rfderlm. Maden 
tileri 9ayam tercihtir. 
ADRES: Unkapam Hacıkadın meyvab 
Bo•tan aokak 15 No. HAKKI HALIM 

Kolay brq olmak •e cildinizin 

Jriizelliğini muhafaza etmek 

isteneniz 

TiMSAH MARKA 

braş bıçaklarını 

(KROKODİL) 
kullanınız. 

Depon: Çiçekpuar btratiadi 
Haa No. 7 - 8 

Kiralık Aparbman 
Babıilide lstanbul defter

darbtı karş1Sında Betir aia 
aokağinda 1 No. 4 oda 1 
mutbah 1 banyo 1 haliyi ve 
elektrik, terkos, havagazım 
müştemil ve nezareti kimileyi 
haiz yeni apartıman kiralıktır. 

-- Herkesin tercih ettiti -
BEYNELMiLEL 

BÜYÜK KASAP AN 

MÜSABAKAU ZABITA HlKA YELER!: No. : J 

Sırra Kadem Basan Cüzdan ••• 

Nafiz Beyin Cüzdanı 
Nerededir ? 

Nafiz Bey zengin bir adam Tramvayın durması ve 
değildi ; buna rağmen, elinden halkın üstünün aranması her
geldikçe, kansının bntün iste- kesi sinirlendiriyordu. Ahali-
diği ıeyleri alıyordu. den biri Nafiz Beye bağırdı: 

B" gü k b' f--• 1 - Birader, üstünü iyice u n arısı, ıraz C1Ua dı ? Ş ı. b" d 
fi ti b. k ki" . edi ara n mı· u ar .. :a ce me e 

a ı ır fir u manto ast . baksan a ... 

Nafiz Beyin bütçesi buna pek - Aradım, tabii ... 
mllsait değildi ve kansına - Hele şu cebine de bak 
itiraz etti. Fakat kadm o ka- bakalım ... 

dar ısrar ediyordu ki, Nafiz 
B. kabul etmiye mecbur oldu. 
Öteden beriden borç etti ve 
para bulduktan 'onra, bir 
gün, karısını yanma alarak 
sokağa çıktı. 

Kadın kürkçüye otomobille 
gitmek istiyordu, fakat, Nafiz· 
bey tramvaya binmekte ısrar 
etti, hatta o kadar ısrar etti 
ki, ardannda büyük bir mü
nakaşa çıkmak üzere idi. Ni
hayet kadın razı oldu ve tram
vaya bindiler. 

Kadın ön tarafta oturdu ve 
Nafiz bey, erkekler tarafında 

yer olduğu halde, arka sahan
lılcta ayakta durmayı tercih 
etmişti. 

Tramvay Galatasaraya ge
lince kalabalık basmıştı. Niha
yet biletçi göründü ve herkese 
bilet kesmiye başladı. 

O sırada bir çığlık koptu : 
- Benim cüzdanım nerede? 

Cüzdanım yok.. İçinde üç yüz 
lira vardı .. 

Bağıran Nafiz Beydi. Bi
letçi vatmana bağırdı, bütün 
kapılar kapandı ve herkesin 
üstü aranmıya başlandı. 

Nafiz Beyin yanında yanke
siciye benzer hiç kimse yoktu. 
Nafiz Bey: 

- Demin buradan biri 
atladı gitti, diyordu. 

Halbuki ahali, hiç kimsenin 
tramvaydan inmediğini söy
ledi, fakat Nafiz birinin tram
vaydan indiiini iddia edi
yordu. 

Ucuz Sabş 
Beyoğlunda Galatasarayda 

yeni çarşı caddesinde No. 22 
E. Y Atru mefruşat mağazası 

terkiticarete karar vermiş ve Tica
ret odasından vesikasını almışhr. 

Yatak ve yemek odası ve sa
lon takımlan yeni ve müstamel 
olarak yan fiabna sablıktır. 

Diyen yabancı adam, elini 
Nafiz Beyin iç cebine doğru 
uzattı. Fakat Nafiz Bey hid
detle geri çekildi: 

- Karışma sen... Diye 
bağırdı. 

Biraz sonra, ahaliden biri 
bağırdı: 

- A... işte cüzdan yerde ... 
Nafiz B. şaşırdı, cüzdanı 

yerden aldı ve cüzdan ayak
larının yanında durduğu için 
ahali bir kahkaha salıvermiş, 
tramvay yürümüştü. 

• Nafiz Bey karısına yolda 
bu vak'ayı anlatırken canı sı
kılıyordu. Halbuki kadın, cüz
dan bulunduğu için memnun
du. Kürkçü mağazasının önüne 
gelince, Nafiz Bey elini cebine 
attı ve bağırdı: 

- A... cüzdan gene yok. 
Tramvaydan atlarken yankesici 
gene aşırmış. 

Kürkçü dükkanına girme
diler ve karakola koştular. 
Nafiz Bey bütün meseleyi 
anlattı. Fakat iş işten geçmişti 
ve yankesicinin bulunm.ısına 
imkan yoktu. Karakoldan çık
bklan vakit, kadın çok mah
zundu, buna mukabil Nafiz 
Beyin devrişliği üstündeydi: 

- Adam, aldırma... Para 
biriktirir, sana ucuz pahalı bir 
kürk alınz... diyordu. 

Karilerimize soruyoruz: 
1 - Nafiz beyin cüzdanına 

ne olmuştu ? Siz olsanız cüz
danı bulabilir midiniz ? 

2 - Niçin? 

Dr.Nami-. 
Berlin tıp fakültesi aeririyntındaıı 
mezun • Dahili haıtalıkJar 
mütehaaım. 
Şişli Gazi Halaskar caddesi 

Numara 182 
Nargileciyan ecz:mesi ittisalinde. 
Kabul: 2 - 6 ya kadar. 

--• Tel. B. Oğ. 4252 --11 
Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Türk ve gümrük bay
rakları yapbnlacakhkr 

1 - Gümrükler ihtiyacı için 600 tane Türk ve giimrük bay
rağı yapbnlması açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, g üııırilkler 
levazım müdürlilğnnden, lstanbulda ~Jder umum mDd6rlil
ğü levazım ambanndan alınacaktır. 

3 - Kırdırma l.tanbulda giimrlk bqmüdürlüğll binaauıda 
kurulacak satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma ı O tepiniaani 9aO tarihine raathyan puartai 
qeyoğlu Tünel mevkii 527 En 
mükemmel cinsten sığır eti ve günü saat 14 tcdir. 

S. NALBANDİS 

filetosu, kuzu eti ve semiı ta- 5 - Her istekli, biçilmit bedelin % 7 ,5 olan 375 liralık mu-
yukJar. Muhterem müfterilerini vakkat güvenme teminatlarile belli aaatten enel komİ8yona 
memnun etmek emelile intihap 'i 't '1ıt ;ısızdı" 

~ le • benim bu 
elllaJi •tikftnetle 

.edilir ve kusursuz. hizmet ve gelmeleri. 
sözle- Beyoğlu Mektep sokak No. 35, Cilt •e efreacl liaatabklar tedaviha- neufet. Telefon Beyoğlu 216~ 6 -Örnekler, lstanbuJda gümrillder umum m6cl6rJUil ıe.... 
dinle- muayene sabahtan alqama kadar neıl: Karaköy Topçular Cad. No. 3,1 .. _________ Dil_IL.OJ l zım ambanndadır. istekliler orada garebllirl•-
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Emniyet sandığı emlik ( 
müzayedesi 

VAPURLAR ] 

Seyrisefain 
Kat'i karar ilanı 

Mhapcle Mıalummen 

bedeli klf'1Detl ikraz 
L L No. 

171 397 12512 

6545 13800 14814 

1070 2250 16636 

305 3000 ı 7345 

3950 11246 18009 

400 1425 812 

Merhunabn cinı ve nevi
le mevkii ve ımiqtemilı..h 

Mevlevihanekapısında Melek
hatun mahallesinde Birincipaşa 
bakkal sok:ığında eski 27 ve 
yeni 3 numaralı iki yüz kırk iki 
arşın ar6a üzerinde kısmen yeni 
ahşap ve kısmen duvar taşan
dan inşa edilmiş harapça kir
gir dört oda, bir avlu, bir sofa, 
bir kuyu ve altı yüz sekiz arşın 
hahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı Mehmet Sadi B. :Hatçe Mediha H. 
Beşik.taşta T eşvikiye mahal-
lesinde eski Hamamcı ve yeni 
Gülistan ve bahçe sokağında 

eski 5 mükerrer ve yeni 48, 
2 numaralı dört yüz kırk ar
şın arsa üzerinde kirgir beş 
katta on daireyi ve beher da
ire dörder oda, birer sofa, birer 
mutfak, birer hamam ve birer -
halayı ve dokuz yüz altmıt 
arşın bahçeyi ve 3,5, 1 numa• 
rah dairelerin ahşap kısmı na
tamam bir apartımamn tamamı 

Şemsettin Ziya 8. J.met H. 
Lalelide Mimarkemalettin ma
hallesinde Laleli tramvay cad
desinde eski 84, 50, 52 yeni 
56, 58, 60, 62 numaralı yüz 
yetmiş arşın arsa üzerinde kar· 
gir üç buçuk katta biri dört 
oda biri ufak olmak 
üzere iki sofa, bir mutfak, bir 
taşlık, bir cihannüma, bir gu-
sulane, diğeri biri sandık oda
sı olmak üzere beş oda, bir 
ufak sofa, bir kiler, bir taşlık, 
ve bir ocağı ve iki dükkam 
havi iki hanenin tamamı. 

Nahit ve Bedrettin Beyler 
Sanyarde Çeşme sokağında 
eski l 4, 14 mükerrer ve yeni 
20, 22 numaralı yüz. on arşın 

arsa üzerinde kargir iki katta 
dört oda, iki sofa, bir mutfak 
ve altında bir dükkanı ve alt-
mış beş arşın bahçeyi havi ha-
rici sıvasız bir hanenin tamamı Ayşe H. 
Mahmutpaşada eski Bezciler 
ve yeni Sultanmektebi sokağın-
da eski 41 mükerrer ve yeni 
12 numaralı yüz altmış arşın 

arsa üzerinde kagir beş katta 
on dört oda, bir salon, dört 
sofa, bir fınn, sobalı çini mut
fak, kurnalı çini döşemeli ha
mam, ve dört yüz on sekiz 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Ômer Ef. 
Kasımpaşada Hacıferhat mahal-
lesinde Pirinççi sokağında eski 
29, 29 mükerrer ve yeni 45, 47 
numaralı seksen atlı arşın arsa 
üzerinde ve bir çab albnda ah
şap üçer katta birinci katların
da zeminleri malta birer taşlık 
ve 45 numarada bir hali ve 
müşterek kuyu ve her ikisinde 
kömür ve odunluk ikinci katla
rında birer oda, birer ufak sofa 
47 numarada bir hala üst kat
lannda birer oda, birer ufak 
s"fa yı ve on iki arşın arsa üze
rinde iki mutfağı havi iki hane-
nin tamamı. Kevser H. Mustafa, Mümtaz 

Arif ve Ali B. ler 
Fatihte Katipmuslahatttn ma-
hallesinde eski Fethiye ve ye-
ni Hacıibrahim sokağında eski 
8 mükerrer ve yeni 10 numa
ralı altmış sekiz arpn arsa 
lizerinde ahşap !ki buçuk ka
tta odanın birinde yfiz ve do
lap almak nzere llç oda, iki 
ufak sofa bir mutfak ve dok
•an üç utın bahçeyi havi bir 
haıtenin tamamı. 
, Halil Efendi Hatice H. 

184 Balatta Keamekayada Hama-

Merkez acentesi:Galata köp

rü başında Beyo~lu 2362. 

Şube acentesi:Sirkeci•de Mühür

dar zade bam albnda TeLİst.27 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 1 Teşrini

sani Cumartesi t 7 de İdare 
nhbmmdan kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğnyarak 
gelecetkir. 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 3 teşrini· 

sani Pazartesi 14,30 da GaJat 1 Y2 Tonluk Ford Kamyonu Rahbmmdan kalkarak Salı sa 
bahı lzmire \Yanr ve Çarşam
ba 14,30 da lzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

bu memleket için en muvafık bir nakil vasıtasıdır 
Vapurda mükemmel bir or 

kestra ve cazbant mevcuttur. ÇDnkO : Sabı aıma flatJ ucuzdar. 
1 '/1 Tonluk 

2 teşrinisani pazar İzmit 
postası yapdmıyacaktır. 

ÇOnkO : Fevkalade uQlam olarak tmal " monte edilmiflİI',, 
ÇDnkD : Benzin sarftyab gayet azdır. FORO 

Kamyonu 
latanr>uı fabrika· 
aınaa Q"OmrUk
lenmlf olarak 

ÇDnkO : T ımiratl ucuz ve işletme masrafı pek azdtr. 

Alemdar zade vapurlara 
ÇOnkü : F ord redell parçalan TOrkiyeniı hemen he11181 bDtllD 

phir ve kDylerinde bulunur. 
\eallm nan 

B ı t vapuru 
U ee 2 Teşrinisani 

ÇDnkD : TOrkiyede f8Yant emniyet bir surette hizmet gOnnelr 
noktai nazarından eyi bir nam kazanmıştır. 

1700 
LiRA 

Pazar ÇUnkO : Türk.iyede Türk ifÇUeri taraflDClu yap&lmıftır .. 

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

TURKIYENIN HER TARAFlNOA ACfNTALAR ... 

Lincobı . Fordson 

Müracaat mahalli·: İstan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon lst~bal 1154 

'FORO MOTOR COMPANY EXPOR!.ES INC. 

~~~~!!!!~~~----------------------------~--~---~ •• mu-Tütün inhisarı idaresi Emvali metruke 
umumi müdürlüğünden dürlüğünden: ~ 

5000 yarda beyaz yağlı kaneviçe Galata da Y enicami mahallesinde F ermenecilerde 53 N°·b, 
7000 Kil b k~ - dı dükkan bir sene müddet ve hükumetçe talep vukuunda, t~0ı 

0 ~yaz ~şe agı · _ d k . liye edilmek şartile 36 lira şehri ican muhammen ve şebrt .ı 
Bunları vermıye talıp olanların yuz e 7 buçu tem.mat ~ ı· f uh b d ı· "hal il 3- 1 1 930 tarih' üs elif az;arter 

• v • • • • • • ıra me s e e ı ı e e - ıne m a p . es 
akçesıle beraber yaglı kanevıçeler ıçm ( 1 O teşnnısanı g30) günü saat 14 te bilmüzayede icara raptedilmek üzere ıo;ı, 
pazartesi ve beyaz guşe kağıtları için de (12 teşrinisani 930) muamelesi mukarrerdir. Taliplerin %7,50 teminat makbuıl ca't 
Çarşamba günü Galatada Tütün inhisarında mübayaat komis- lstanbul milli Emlak müdüriyeti icra komisyonuna mür8 
yonuna müracaat etmeleri. eylemeleri. __/ 

mimuhittin mahallesinde Kilise 
caddesinde eski 1, 1 müker-
rer ve yeni 3, 5 numaralı yüz 
otuz arşın arsa üzerinde kargir 
birer buçuk katta birinin bir 
odası uf ak olmak üzere iki 
oda, bir kömürlük, bir evaltı, 
bir ocalC, diğeri dört oda, bir 
kömürlük, harap bir mutfak 
ve otuz sekiz arşın bahçeyi 
havi harap iki hanenin tamamı 

Mehmet Ali B. 
115 1180 1897 Balat'ta Karabaş mahallesinde 

eski Karabaş ve yeni Köprübaşı 
sokağında eski 15 ve yeni 33 
numaralı kırk iiç arşın arsa 
(j.,.~rinde Hr kah ki.rgir ve 
bir kab ahşap olmak üzere 
iki katta üç oda, bir antre, bir 
mutfak, bir merdivenbaşı iki 
balkon ve seneden yirmi bir 
arşın mahalli havi bir hane-
nin tamamı. Ahmet Ağa 

Yukanda cim ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı em
lak hizalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 8 
teşriniaani 930 tarihine miisadif cumartesi günü saat ikiden 
itibaren milzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymet
lerini) geçtiği takdirde kat'i kararlanrun çekilmesi mukarrer 
bnlunduğundan talip olanlann mezkiir günde saat dörde 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten 
ıonra vuku bulucak: mllracaatlann kabul 'edilmiyeceği ve mez
kur emlAke evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır 
buluomadıklan ve başka talip zühur eylediği takdirde evvelki 

1 taliplerin mU.ıayededen çekilmiı addolunacakları lüzumu ilan 
olunur. 

' BAt aörılan 
Aspirin 

komprimeleri 

• 

Uc tcdevl olunobWr. ,, 
Y aln1.1 lnmmı bancbrollu haldld ,,...,,. 

ambal&Jıno cilkkat •• bu IDAl"'411 mUIU'fCll 
talep ediniz.. 

~-~ 
Tütün inhisar umuJJl• 
müdürlüğünden: . 

300,000 yarda düz beyaz kanaviçe. • i~ 
Yeni sene yaprak tiltünlerinin anbaliJ~ ıata: 

kapalı zarf usulile ve şartnameıi mucibince üç yüz bı~e~i"'t 
dliz beyaz kaneviçe sabn alınacakbr. Talip olanl~. n fi', 
mektublarile beraber 15 Teşri.mani 930 Cumartesi gu~ 011111' 
11 de Galatada idarei merkeziyede milbayaat kooıısY 

--4 ~~~~~~~~~~~M-e-.-,u-l _M_n_d_6r_:_H~4-.::IU B 
müracaatları. 


