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SON POSTA Halkın fÖıüdür: Halk bununla föriİr 
SON POSTA Halkın kulatıdu: Halk bununla işitır. 
SON POSTA Halkın dilidin Halk bununla •ö ler. 

GAZI HAZRETLERi 
MEMLEKETİN TEMA YÜLLERİNI YAKINDAN TETKiK ETMEK 
ARZUSİLE UZUN BİR SEYAHATE ÇIKACAKLARDIR ... 
Ufukta ·Bulut Kalmadı lzmir~== A:a. İntihapDeğil,İntihapKomedgası 
t. • • •• •• Mers~ K:ıya.r~un. Bir Rey Sahibi Reyini 
l:IQ Fırka Da Kendı Hesabına Buyuk ~zeceı::i:r::~· A k K d. At b·ı· 
B. M · LJ· d. - nca en ı a ı ır 
ır emnunıyet c. ısse ıyor ••. ~~~c1.!:~~ = 

. A.alcara, 3 (Sureti malmuada 
ilden arkadaşımızdan ) - iki 
:ilden beri herkesi . meşgul 
~en rnesele, Reisicümhur haz· 
ed tleri tarafından Mecliste irat 

ilen nutuktur. 

Ilı lialk fırkasına mensup olan 
ilı~htelif zevat ile konuşarak 

11aslanm sordum: 

tat - Nutukta Serbes fıska 
h aftarlan ile muhalif mat
laUat için ağır sayılacak ihtar-
fır~k Vardır. Gazi Hz. Serbc.s 
:tı.a n taraftarları arasında fe
~ ınaksatlar takip edenler 
~~lunduğuna ve matbuabn 
· Urriyeti suiistimal ettiğine 
~~~- etmek istemişlerdir, 
llıufcr~est fırkaya taraftar olan 

•telıf zevat ile konuşarak 
Ott( 
~ara da sordum. Çok mem-

göründüler ve: 

rii~n inhisannın 
lltıyede Açacağı 

Fabrika 
ln ... ~ · h' s · 'd ~ ~un ın ısarımn urıye e 

tel ~il. fabrika için Uç teklif 
l't'll rn~. Bu teklifleri yapan 
İtt~ dan biri sadece bayilik 
1.,

111 
ekte, diğeri müşterek ça-

o'Yt teklif etmektedir. 
liıf Çlincüsü ise inhisar idare
--~.teklifine muvafık cevap 
( Pttisa.'!tir. Bu grupun adı 
'U.takg) dır. İdare bununla 

efeye giriıecektir. 

4tad .. 
'1 ~il lı .,,. Belı.~t B. 

1"1t, d~ hayırlı bir netice 
ıy(.finı. 

- Havadaki mllphem bu
lutlar kaybolmuş, Halk fırkası 
mensuplarının ümitleri boşa 
çıkmışbr, dediler. 

Şurası muhakkaktır ki Gazi 
Hz. tarafından irat buyru
lan nutuk Halk fırkası mensup-
larından bazılarının bekledik-

leri kadar sert çıkmamıştır. 
Serbca fırka mensuplarını 
sevindiren de budur. Bu sevinci 
arttıran bir sebep daha var
dır ki o da Meclis koridorunda: 

- Yeni fırka olm~tur, 
devam edecektir, cilmlesinin 
söylenmit olmasıdır. 

Adanada Çekilen Yüz 
Yirnıi Metrelik Bayrak 

Adaııada, COmhuriyet bayramı milnaaebetile beceriksiz bir memurun 
meydan verditf müeuif hadiaeye ait telıraf haberini neırettik. Bu 
hadi.enin tafıillbnı da d8rdünc0 •ayfamııda dercedivoruz. Resmimiz 
Halkın bayram münuebetile bu muazzam bayrak albnda nuıl hareket 
ettijini göıteriyor. 

DlÜHiDl HATIRAT 
Ruı :ıabıtaamm sabık Şark 

tubeai müdüril 

Agabekofun Hahralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakında başlıyoruz. 

Otomobil alhnda 
2242 numaralı otomobil 

Osmanlı bankası önfüıden ge
çerken manifaturaci Enver 
Bcyeye çarparak yaralam.qbr. 

1 Lokantalarda Su 
Terkos Olmazsa 
Dükkanlar Kapanacak 

Dün Beyazıt kaymakamlığı 
belediye memurlan bütün lo
kanta ve ahçı dükkanlarını 
teftiş ederek bulaşıklan yıka
mak için dükkanlannda terkos 
bulunması lizımgeldiğini kendi
lerine tebliğ etmişlerdir. Ter
kosu olmıyanlann dükkinlan 
kapablacaktır. ----Bir Mantarcılık 

Şiıanede otnran Samoil 
efendinin Galatada Sen jorj 
hastanesi sokağında iki şahıs 
tarafından manitacılık suretile 
15) lirua çalınmıştır. 

MATBUAT ERKANININ RE
FAKAT ETMELERi DE 

MUT ASA VVERDIR.. 

Ankara, 2 - ReisicümhW' Ga
zi Hazretleri, pek yakında mem· 
leket dahilinde uzun bir tetkik 
ıeyahatine çıkacak1ardır. GaD.niıı 
bu seyahatlerinin bir, iki ay •ür
mesi muhteme1dir. Seyahat pro
gramı henüz kat'i surette teabit 
edilmemiş olmakla beraber Gul 
Hazretlerinin İzmir ve havaliıi 
lle Antalya, Mersin, Adana, Kon
ya, Samsun ve diğer bazı vila
yetlere uğramuı tekarrilr etmit 
gibidir. 

Reiıicfimhur Hazreflerine mutat 
:ıtavattan başka Heyeti vekileden 
Dahiliye vekili ve dij'er vekilet
ler erkanından birer mütehassıı 
refakat. edecektir. 

Son hadiseler ve yeni ihtiyaç· 
far hükumetin muhtelif .abalarda 
atedeoberi tuaVYur ettiği ıslahat 
•e icraahn biran evvel tatbiki 

lhumunu hisaettirmit ve yeni 
hlkQmetin, beyannameıinde de 

hah ettiği veçhile bunlann tat
bikat sahasına iıali için ilk 
adımlan atmıfbr. 

Gaı.i Hazretleri, bu ihtiyacat 
•e icraaabn mahallerinde bizzat 
tetkik ve memleketin temayill· 
lerinl daha derinden ve yakından 

J11ilfahede ile lüzumunda icra.at 
programmı tevsi etmek üzere bu 

f 
yaba ti .ihtiyar" ediyorlar. GW 

azretlerl seyehatlerinde belediye 
tihabab münuebetile ban 

ferlerde tezahür eden ve cüm· 
huriyetilı h;!tkuı ve mevcudiyeti 
noktumdan dik.kate pya.n gö
rülen mevzularla da yakından 

o 

Dağdaki gelir, 

Dünkü intihabata iştiralc etlenleıtlen bir ımp 
Hamamcılar ve hamamlarda çalışanlar dün intihap yapblar. 

Fakat Burada da görülen bir noksana, hem de mühim bir 
noksana işaret etmek lizımdır. Talimatname, her rey aahibinin 
reyini bizzat kendinin kullanacağından bahsediyor. Halbuki 
reyler, hamam sahipleri tarafından toptan kullanılıyordu. Buna 
intihap demezler, intihap komedisi derler. Murakabeye memur 
olanların nazan dikkatini celbederiz. 

alakadar olacaklardır. 
Gazi Hz. nin, bu alikalan

nın büyük bir ehemmiyet n kıy

meti olacatı a4ikirdır. 
Çünkil fırkalaruı için ıayrl 

.. mimi ve l'izli mabatlı Wl.lur
lann kanımaaı ve kanun fevkin
de emel ve neticeler beklenmesi 
c6mhuriyet fırkalarını mUımir fa
aliyetten mahrum bırakır. Bunun 
içindir ki, Re~ıicümbnr lh.nin bu 
•abada bUıaqa irtat Ye 

tetkikleri bizzat milletin sine-

sinde feyiili neticeler ve teairler 
haıtl edeceji şüphe.tizdir. 

Tfirk cümhuriyetini yaratan 
Gazinin onu yaşatmak için taaaY
YUr buyurdukları bu •eyahat, 

hükumet mahafilinde derin bir 
memnuniyet tevlit ebnlftir. 

Gui Hazretlerinin bu •eyahat
leri reami oldutu kadar da mim 
ve huıuıldir. Bu itibarla Reisi• 
cümhur Hauetlerl ber seyahetı .. 
rinde oldutu fibl bunda da 
doğrudan d otfuya milletin içine 

l'irecek Ye hallmı en samimi 

dilek ve dertlerini kendi atııla

nndan dlnliyecektir. Gazinin bu 

tetkik ve irpt ıeyahatleri safa• 
habndan efkin umumiyeyl mun
tazaman haberdar etmek içia 
matbuat erkanından teınip bu

yuracaldan buı zevabn kendil ... 
rine refakatleri mutasavverdir. 

Bir DnrJf Ve Bir Baği 

1 

bağdak~ni kovar .. 

1 



2 Sayfa SON POSTA 

Herkes tasarruftan bahudiyor. 
Bunun resmi tarafı oldutu kadar 
hususi ye ferdi tarafı da vardır. 

Bugünkü vaziyette, dnlet, bütçe
sinde ne derece tasarruf yapmıya 
mecbur lae fert te o vaziyette 
bulunuyor. Gazi Hz. de, bir tef
riniaani nutku münasebetile bu 
mühim zaruretten bahsetmiye lü
zum l'Önnüştür. Halbuki bizde 
fert, yalnız devletten tasarruf 
bekliyor. f.tıyor ki taaamıf de
nince yalnız bütçede yapılsın. 
Bu sözümüz kıt kanaat geçin
mekte olan halk ekscriyetfoe 
elbette tamil detiJdir. Fakat ni
celerimiz vardırki batkuına tel· 
kin verirken kencUmiz salkımı 
JUtmak istiyoruz. Bu münuebetlc 
dün, bir muharririmiz, bir kısım 
karilerim.We hubühal yapmışbr, 
lntibalannı ıöyle naklediyoruz ı 

Naci bey ( Gedikpqada, 
madam Freako paııaiyonunda 
36) 

- Öyle zannediyorum ki 

DAHİLİ 

Kumkapıda oturan terzi 
Yahya Ef. dGn gece yarım 
evine iİderken yolda hiç ta
nımadığı üç kişinin ansızın 
taarruzuna uğramışbr. Yahya 
Ef. bu vaziyet karşısında fe
na halde korkm~f, derhal bağı. • 

mıya başlamıştır. Terzinin bu 
feryadı üzerine meçhul mU
tecavlıler kaçmışlardır. Fakat 
gece yarısı bu acı sesleri 
duyup uyanan mahalle halkı 
da bayii korku geçirmişler
dir. Meçhul adamlar henüz 
aranmaktadır. 

lstanbulda yol parası ftrmeyip te ( amelei mükellefe ) 
olarak bizzat çalışmak istiyen 20 bin kişi bulunduğu yazıldı. 
Bunlar semtlerine göre Topkapı-~ilim, Alemdağ - T qdelen, 
Beykoz • Mahmuqevketpaşa, Şile Ye Y aJova yollarında on 
ikişer iÜJI çalışacaklan için Villyet nafia bqmlihendisliği 
tarafından çadır, kürek, kuma tedarik edilmişti. Bu 20 bin 
kişiden fimdiye kadar ancak 500 kişi müracaat etmiftir. Bu 

vaziyet kar,ısında başmühendislik bunlan paraya çevirmek 
mecburiyetinde kalmışbr. Muayyen günlerde gelip çalışm.
yanlardan 10 lira olan yol parası yiizde elli zammile Ye 
tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilecektir. Hacze
dilecek emvali olmıyanlar ha~lunacaldardir. 

Bir Cinayet 
T opane Sandacılar 
Kahyasını Vurdular 

İngiliz Talebesi 
Memleketimizin V aziye

tini Etüt Edecek 
tasarruf fikri uyandırmak Y ank sicilikler Bugün öğleye doğru Topa- Beş lngiliz talebesi mek

tupla İstanbul ticaret odasına 
müracaat ederek memleketi
mizdeki mahsulit hakkında 
bazı broşür istemişler ve 
Türkiye istihaalib hakkında 
ettlt yapacaklarım bildirmiş
lerdir. 

halkımWD fikir ihtiyata alış- Diin vukubulan 3 yankesi- nede bir cinayet olmu,, 
kanlığı ile mllmktlndtır. Bina- cilik ıunlardır: sandalcılar kAhyası Mustafa Ef. 
enaleyh mllmkilıı olduğu ka- 1 - Kasımpaşada Bahriye iki sandalcı tarafından kur-
dar hergllnk6 murafJanmız- hastanesinde hasta bakıcı şunla öldürillmfiştür. 
dan bir kumını tasarruf etme- Mehmet efendinin Karaköy- Ablan kurşunlardan biri de 
liyiz, ve işte ancak bu sayede den geçerken sabıkalı Meh- orada bulunan bir kebapçının 
dir ki memleketimizde tasar- met Ali tarafından saati çar- ayağına tesadüf etmiştir • 
rufu uyandırmlf oluruz. pılmışbr • Cinayetin sebebi henliz an-

'f. 2 - Ortaköyde oturan Sa- laşılmamıştı. 
Nadir B. ( Çartıkapıda Gi- biha hanımın Karaköyden ge- Vuranın ismi Ömerdir. Darülfünun Divanı 

reaun pansiyonunda > çerken bir çocuk tarahndan tık tahkikata göre cinayetin A z a 1 a r ı 
_ Ben esasen lüka qya 19 lirası çarpılmışbr. sebebi sıra beklemek mesele- Dün Darülfünunun muhtelif 

kullanmayı itiyat edinmiş bir 3 - Kadıköyünde oturan sindôen doğ:ın iğ~ir.ardır. fakültelerinde yeni divana 
insan değilim. Binaenaleyh komisyoncu Mehmet Raşit Be- w k m~r k~ı~~etın~ gayet s~- ı intihap edilecek müdder-
tasarruf etmek iatiyenler beni yin Köprüde, tramvayda için- gu a ı ı a ıcra etmış, rislerin intihabile meşgul olun-
taklit etsinler. de 11 tayyare bileti ve evra- esasen 8:kadaşı olan ~usta~ muştur. Divan ualığına intihap * kı bulunan cüıdanı çalmmışbr. fanın önüne gelerek mukem- edilenler şunlardır: 

Rasim B. ( Cagaloğlu 24) ==-===-==ıı::=----=--==-=-==- mel surette nişan almış ve Hukuktan: Tahir, Muslihüt-
- LOb eşyalarda tasarruf maniye mahallesinde 1 ) kurşunu atmış, cinayetini işlemi/ tin Adil, Ebül'ula B. ler. 

ı bilir. Ewl 1 d d b" - Bazı aileler tarurım: Hal tir, katil tutulmuştur. Tıptan: Hasan R,.~t bey, 
yapı a • i ece er en e ır _,_! 1 . k d •• d w •1 ~ 

•ı..ı __ ta arruf I bil" H ve ıaıut en o a ar ıyı egı - Kadri Raşit paşa. 
mııuar s o una ır. er dir b .. 1 ld w hald b Nafia Ba .. h d" . 
f rt b b. b b"I lidir J ; oy e o ugu e un- · şmu en ısı Edebiyattan: Mustafa Şekip 
e unu ır orç ı me • l . idi] . . d .. dük Ô ı· l d ah b • ann ıpt: er ıçın e yuz - mer ı yo un a s te ir ve Şerif beyler. 

. terini görüyorum. Bunlann senet tanzimi meselesi üzerine Fenden: Sabri ve Ekrem 
Hasan Fe)'%1 B. (Tıp talebe h k tl · 1 ştı e· · d d 

d ) are e en yanı r. ır ınsa- lakay isin en dolnyı hakkın- r beyler. 
yur(jun 8 ı· d d k. · d tahkik t 1 Vil _ yerli mallanm kullan- nın, e m e ve avcun a ını a a yapı an ayet 

lü""•mauz şeylQ .. e aarfetmesı· Nafia başmühendı"sı· Avnı" B. mak, paramızın harice eritme- .... ~ · 
0 - f ti I d w hakkındaki evrak henüz dev-~ mesini temin ettigıw. i"in bir nevi ena ne ce er ogurur. 

1' • let şurasından çıkmamışhr. 
tasarruftur. Sonra, bir takım 
ailelerin hal ve vakitlerinin Muhittin B. ( Beşiktaş Kılı 
fevkinde eşya kullan.malan cali mahallesinde 5) 
meseli, kürklii manto, kürk, - Ben ıimdilik hayabmda 
ipekli ıeyler ıiymeleri dojnı taaarruf yapamıyorum. Yapa· 
dejildir. . bileceklere fUDU tavsiye ede

Muallim Muavinleri 
lstanbul mıntakasından( 120) 

muallim muavini devlet imti-
hnmna girmiştir. Bunların im
, .... _ l>V1"' 1>1'' .. V• ,.!;~ .... l.1 ,rırif ve-

Şehir Meclisi Daveti
yeleri Tebliğ Edildi 
Hazırlandığını yazdığımız 

yeni şehir meclisi ualannm 
davetiyeleri dün kendilerine 
tebJiğ edilmiştir. Davetiyelere 
ruzname de raptedilmİftir. 
Rumamede aynen pınlar vardır: ,.. 

Garin B. (Divanyolu, 25) 
- Benim kanaatimce ta· 

aarruf ta1W tuamıftan bqlar! 
Milmküıı mertebe ecnebi maJ.. 
lanndan içtinap Ye lüks 
eşya kullanmaktan aarfı nazar 

rim: Lüzumsuz e~ya kullan
mak doğru değildir. 

Mesel!: Avrupanm ipekli 
çoraplan, kumqlan yerine 
Türk çorap ve kumaşları 
kullanılabilir. Pahalı teylerin 

lrAJetlne g6nderilmlftir. 

Kuponlanmız 
Tebdil ediliyor 

l ' 1 - Meclisin açılması. 
2 - Reis vekillerile kitip

lerdcn mürekkep riyaset diva
nının ve daimi enc6men ile 

1 

V aKJt ~c1ru .... .::, .ı ..ıtZ 

etmek gibi .. Hemen 
Matbaamıza müracaat ediniz. 

yerini tutacak ucuz teyleri ı 
kullanmak Ye artan parayı 

• tasarruf etmek makul bir ha-
Mehmet B. (Vefada Süley- reket olur. ·-----------' 

diğer encümenlerin intihabı. 

3 - 9'l9 hesabı kat'isi. 
4 - Kanunusani iptidasın

dan muteber olmak üzere beş 
aylık bütçenin tevdii. 

iki 
Cerh 
Hadisesi 

Dün iki Kişi Hiç Yoktan 
Sebepler Yüzünden Ağır 

Surette Y aralandı1ar 

Dün iki mühim cerh hadi
lai olmuştur. Tahkikabm•za 
g6re bu vak' alar 1\1 şekilde 
geçmiJtir: 

1 - Ortakay•de oturan 
T evlik efendi dün akşam evi
ne gitmekte iken tanımadığı 

bir adam önüne çıkınıft ve 
hiçbir ıey .aylemeden bıçakla 
Tevfik Ef.yi yaralayıp kaçmış
br. Tevfik Ef. nin yarası ağır 
olduğundan Beyoğlu hastane
sine kaldırdmıfhı'. 

2 - F atilite kahveci Tevfik 
Ef. ateden beri müşterisi olan 
şoför Bahtiyar Ef. den alacağını 
ıstemiş, buna kızan Bahtiyar 
Ef. Bıçakla Tevfik Ef. yi göğ
sünden yaralamıştır. 

"Şarj ., Fabrikası 
Memleketimizde çıkan ipek

li kumaşlara zarafet ve ağırlık 
verecek bir fabrika olmadığın
~an ipeklilerimiz Avrupaya 
gönderilmekte; "Şarj,, denilen 
bu ağırlık ve zarafet verme 
ameliyesine tabi olduktan son
ra iade edilmekte ve piyasa-
ya çıkarılmakta idi. Bu ame
liyenin de memleketimizde 
yapılması için bir Şarj fabri
kası açılacaktır. 

Barakalar Bir Şekilde 
Olacak 

lstanbul belediyesi Kadıköy 
iskelesi ile Üsküdar iskelesi 
arasındaki duba üzerine yapı
lacak barakalar için bir nü
mune proje yapmışbr. Bur11da 
yapbrmak istiyenler baı a'cala
nm bu tipte yapbracaklardır. 
Eski barakalar da sırası gelin
ce bu tipe kalbedileceklerdir. 

Vatan Haini Tutuldu 
Ordumuzdan kaçarak KGrt 

byDmı idareye kallofllll (Nuri) 
iamindelö serseri, lran toprajmda 
tevkif edilmiftir. ---

İrtihal 
Sanyerde dalyancı Ati bey 

zade Ahmet bey muztarip ba
hınduğu hastalıktan vefat et
miştir. Cenazesi bugün saat 
dartte kaldınlarak Sanyerdeki 
metfeni mahsusuna defnedile
cektir. Mumaileyh fukaraperver 
ve ba)'ll'hah bir zat idi. Cena
bıhak pfranına mazhar etsin. 

T · · • 4 _ eşnnısanı ~ 

Bulgar Kıralı 
Reisicümhur Hz. ne 

T cşekkür Etti. 
Bulıar kıra! n k.ıraliçeaial hl!llil 

.... ...... Aı..adua ~- Jıit 
kruva.zörUmCbiba refakat ctmeal ,.. 

ee.llmlamuı mhuebeWe Bulıar kJııılt 
Relaldlmlııar th. ae laararede tqek• 

ldir etmiftir. Relalclimhur fh. bU 
tetekkilre aaadet temennial Ue aıuk•tıe" 
le4e Mılm llflm. • 
Yunan Hükômeti 

Hariciye Vekilimize 
Teşekkür Etti. 

M. Veni:ıeloı lleM. M.ilul•ko~ 
memleketimizde sfirdüklui hllol1 lir 
buldea dolayı telırafla Haricl7e vekfl' 
ne lefekkGr etmftJerdir. 

Yunan Gazetecileri De 
Memnun 

Yanan BAfveldlhı[n refakatinde z,.ir 
nan Atına ıuetecDerf de matbuat ~ 
diriyetine teliTafla teşekkllrde balıJll" 
muti ardır. 

Madam MihalakopUloS 
Şehrimizde 

Ywı.aD Hariciye D&Dnn&a ~ 
konaolo•hanenin mlHfiri olarak ~]ıtl
mlxe ıelınlttlr. Atfnaya pertembe ,llttl 
gidecektir. 

Atina Hadiselerinin 
Müsebbibi 

Atinada yapılan darbei bd
küınet teşebbüsünde PangalO" 
sun methaldar olduğu anlr 
şılmışbr. Tahkikat devaJll 
etmektedir. 

Macar Başvekili 
Seyahatten Son derece 

Memnundur 

Karcleı milletin na,vekili b1I 
ıabah Peıteye varmış ve gördüJO 
hüsnü kabulden dolayı hükiil1l~ 
timize teıekkür etmiştir. 

Başvekil Rahatsız 
İsmet Paşa gripten biraz ıııoV 

tarip oldufu cihe•Ie ikameti~ 
hından çıkmamışbr. ıd.aaDl 
rahatsızlıj't mühim değ'ldir. 

Elektriğe Zam Yok 
Elektfrik tirketinin zam talebblf 

Nafıa vekkleti reddetmiştir. 

Jngiliz Belediye lncbab• 
Lonclra, '! ( A.A )- BeledİY~ 

intibababmn ilk neticelcı-
amele fırkuırm 1ebe.1 d.aed' 
kaybettijini Ye :nu~ 
lann kazancını ı&.termektedif• 

Garip Bir Sefaret. 
Berlin, 2 ( A.A ) - KaJ>ıo' . 

Miinihteki lmperabrluk aef aJ'; 
tini ilıaya karu vcrllliflir· ,JJ 
karara sebep olara '' JO 
vaziyet gösterilmektedir. 

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

1 : Hasan Bey - Ataoğlu Hazretleri... Şu 
yumurtayı iç bakayım .. 

çiy J 2 : Ağaoilu - Ne olacak Hasan Bey? 

Hasan Bey - Sabret biru 1 

3 ı Hasan Bey - Dur 
maaaj yapayım .. 

HDİD çenene de biraz. t' 4 : Huuı Cey - Ha töyle.. 
nutuk Irat et, hiç korkma 1 

_ıjlt' 

Ş• d" rtııCCJ ım ı 
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-~e~ün ı Son Postanın Resimli Makalesi ,,. Medeni Adamın Vazifesi * 
Mundericatzmzzzn çok-

luğundan dercedileme- "' 
mtştir. Özür dileriz. 

İyi Usul .. 
Tahan Ve Nebati Yağlar 

Şişelerle Sablacak .. 
Dün sabah tahancılarla ne

~a~ yağcılar Milli Sanayi bir .. 
ığınde toplanmışlardır. Bu içti

mada taban ile araşit, kopra. 
•Usam ve fındıktan istihsal 
edilen yağlann temiz ve mun· 
lazam sişelerde ve zarif ban
drollu kutulnr ve tenekeler 
İçinde sablmasım kararlaştır
°:1ışlardır. Şişe ve kutular üze
tine taban ve yağlann miktar 
\'e fiatları da konacakbr. 

Yerli Mensucat 
Suryede Acentelik 

Tesis Olunacak 

Dün öğleden sonra Sanayi 
~rliğinde trikotaj mensucat 

8 
hrikacılan toplanmışlardır. 

U içtimada mensucabn cinsi
ile göre Üzerlerine yün, pa
tnıılc:, merserize gibi etiketler 
~aPışbnlması mecburiyeti ka-
ul edilmiştir. Türkiye men

lllcatuım ve bilhassa trikotaj 
~Yasının Filistin, Surye ve 
b· ısırda fazla rağbet görmesine 

1naen buralarda her fabrika
llın birer acentelik tesisi fazla 
~as~afı mucip olacağından 
abrıkatörlerin müşterek yar

dınıiarile birer acentalık tesi
ıi de kararlaştınlmışbr. 

İki Hamalın Kavgası 
Galata' da seyyar hamal 

~ınet yük taşımak mesele
~·~den henüz ismi anlaşılmıyan 

1ier bir hamal ile kavga 
et · llllf. Meçhul hamal biçalda 
Chtnedi sol bögründen yara
--2'.!P kaçmışbr. 

1\1. Mübadelede 
Bitaraflar Bugün 

Toplanıyorlar 

11 
Muhtelit mübadele komisyonu• 

11 
un bitaraf azaları bugün topla

t. 'taklar. Vazıyet edilmiş iken 
)'de olunan lataobulda kain 
ti unaı:ı enılakinin vazıyet müdde-
1:ı:~ ait olup tahsil edilmemiş 
~t ~nan kira bedellerinin kime 
td rt Ctcği hakkında karar ittihaz 

AtckJerdir. 
lttı nkarada bulunan murahhasıtt; . Tevfik Kamil Bey avdet 
h k1ı zaman umumi bir içtima 

Pı lltakbr. 

Ordumuzda Macar 
.._Zabitleri 

~dlr car B-.veklli ordumuı.u o derece 
ıı.. 

1 
etnılttir ki bazı Mncaı zabitlerinin 

Ilı tlt t' 
' e ıml:ıde ataj 11Smıelerl için 
'-~ huıuıımuıtur. Bn genç zabit• 
~ lar için eauen kolay olan 

llUtı Öfrcneceldcrdir. 

lialk Fırkasının 
li Teşkilab 

lltı ~ fırkasının yeni teşki
~ttılr akkında lstanbula henüz 

l(gelmemiştir. 
azanç Vergisini 

l' . . Veriniz ... 
~ ttrİniaaninin sonuna kadar 
dttı ~ verataini vermiyenler
tQ.. Y6ıde on ceza alınacak-

1 - Kalabalık bir yerde. herhangi bir 
cür'etkar tarafından hakıızlıta ve hakarete 
uğrarsanız, 

2 - Hele o cemiyet eğlenmek için top- J 3 - Suıunuz, hiçbir cevap verme-
yiniz:, terbiyesizlik o ~adamda kalır; ce-

lanılmış bir yerse, miyet te, onu ayıplar ve onu bayatı i'Örür. 

•• •• • 
UGUNUN TELG1iAF HABERLERi 

İzmire 
Yüz Bin Lira 
Gönderildi 

Ankara, 3 (H. M.) - Da
hiliye vekili Şükrü Kaya B. 
gripten biraz muztarip olmaıı· 
na rağmen bugün İzmire hare· 
ket ederek vaziyeti yakından 
tetkik edecektir. 

İzmire yüz bin liralık bir 
yardım gönderilmiştir. 

Darülfünun Ve 
Barem 

Ankara, 3 ('.Hususi) - Da
rülfünun müderrisleri bu sene 
Darülfünun müderrislerinin Ba
reme ithal edilmeleri için te -
şebbüsatta bulunmuşlardır. 
Kendilerine bu sene Bareme 
behemehal dahil olacakları 
vadedilmiştir. 

Bira Şişesile .. 
Bir Bekçi, Sirkecinin 

Başını Yardı 

Bomonti fabrikası bekçi
lerinden Arif, Bomonti cad
desinde oturan Sirkeci Andon 
ile kavga etmiş. Arif bira şi
şesilc Andonun başına vura
rak yaralamış ve kaçmak is
terken polis tarafından ya
kalanmıştır. 

Bu Çocuğu Kim 
Terketti? 
Beyoğlun'da Ağacamii cad

desinde Herman Efendinin 
kahvesi bahçesine yeni doğ
muş bir kız çocuğu terkedil
miş. Çocuk Münevver Hüseyin 
tesmiye ve Darülacezeye tes
lim edilmiştir. Çocuğu terke
den aranıyor. 

Çocuk Yüzünden 
Bir Kavga .. 

Kumkapıda oturan Ayşe 
H. ile komşusu Behiye H. 
arasında çocuk '.meselesinden 
kavga çıkmıı, Behiye H. sü
pürge ile Ayşe H. ı gözünden 
yaralamışbr. ----

Bir Sarhoş Kendini 
Yaraladı .. 

Mecliste Beklenen ~ünakaşa j 
F th• B • ı • h Vekalet Matbaalarından 

Matbaacılar . 

' e l eyın S JZa l Şikayet Ediyorlar 

Perşembeye Kaldı Ankara, 3 (H.M.) - lstan-
bulmatbaacılan cemiyeti mu
rahhasları veki.letlerin hususi 

Dahiliye v., Cevap Verecegı"" ·m, Dedi matbaa yapmasının Zarar-
larını anlatmak üzere 

Ankara, 3 ( H.M.) - Fethi Bey hastalandı, gripten 
muztarip olarak yatmaktadır. Bugün meclise gjdemiyecektir. 
Dlln meclis riyasetine verdiği takrir şu mealdedir: 

" Son intihabatta hemen de memleketin her tarafında 
halkın hakkını serbesçe kullanmasına hükumetçe gösterilen 
mania ve müşkülat ile intihabat esnasında yapılan fesat ve 
yolsuzluklar hakkında Dahiliye vekilinden istizah yapmak üzere 
müzakerenin açılmasını teklif ederim. ,, 

FETHİ 
Fethi Beyin takriri bugün okunacak, nizamname mucibin

ce meclisin hafi reyine müracaat edilecek, müsaadesi alına
cak ve hükumet te resmen haberdar edilecektir. 

Bu istizah müzakeresinin gelecek perşembe günü açılması 
çok muhtemeldir. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu müna
sebetle: 

- Bittabi cevap vereceğim, demiş ve intihabat şikayetleri 
hakkında da: 

- Altmış kadar mıntakadan şikayet gelmiştir. Bunla
nn hepsini müfettişlere havale ettim, neticeye göre Şurayı 
Devlete vereceğim ve kanun neyi icap ederse onu yapaca
ğım, demiştir. 

' 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Hakimiyeti Milliyede 
çıkan şu fıkrayı geliniz 
beraber okuyalım: 

"Yaşlı kadının biri İz
mir sokaklarında: 

"-Selbes sandığı ne
rede? Diyip aranıyor. 

" - Nine... Niçin bizim 
fırkaya rey vermiyorsun? 

" - Hangisi o? 

yüksek sesle okudu ve 
imzası öteki sayfada ka
lan bu safsatanın kimin 
tarafından kaleme alınmış 
olabileceğini sordu. Te
reddüt etmeden cevap 
verdik: 

- Falih Rıfkı Bey. 
Misafirimiz inanmadı vo 

sordu: 

F th - Niçin? 
"- y oo, yavrum; e i - Zira vaktile h 

"- Halk fırkası. 

Paşa yetmiş bin askerle meş ur 
bir Fransız avukabn er

ıeliyormuş; kim Selbese kek olduğunu bilmiyerek 
yazılmazsa kesecekmiş. . 

ismini " Matmazel Moro 
" Fakat kadıncağızın d c· f . klind 

•w• • e ıya erı,, şe e ya-
merak .etti~ ~ırşey var- zan Falih Rıfkı Bey, bu 
dır. Kelımeyı agunda y,e- ı sefer de " lider kelime
di şekle sokarak soruyor: ~ sini Fransızca ~

1

annetmiş. 
" --:, F ~thi Paş~ı~ ya- Halbuki malum ya, bu 

nında Lıder ,, ısmınde kelime bize Fransadan 
biri varmış. O da kim? ~ değil, bütün dünyaya İn

" Arkadaşımızın Hanı- giltereden gelmiştir. Nükte 
mı cevap veriyor: yerinde değildir. 

" Yaveridir, Fransadan' Falih Rıfkı Beyin böyle 
alıp getirmiş." lisan ve kültür meselelerin-* de yaptığı daha birçok 

Hakimiyeti Milliyenin gaflan da hatırlarsan, bu 

buraya a-elmişler, ismet Pa
şadan bir mülikat istemiıler
dir. 

Muallimlerin 
Ders Saatleri 
Ankara, 3 (Hususi) - Orta 

mektep veya lise muallimi 
olup ta ecnebi ve akalliyet 
mekteplerinde ders alan ve 
almak istiyen muallimlerin res
mi ve hususi mekteplerdeki 
ders saatleri mecmuu ( 25 ) i 
geçmiyecektir. Bu gibi mual
limlerin hususi mekteplerde 
ders almalan müsaadesi Maarif 
eminleri tarafından verilecektir. 

Mesele Yokmuş 
Beyoğlu Kaymakamlığı 

l Polisle İhtilafa 
ı Düşmemiştir 

Beyoğlu merkez memuru 
Emin Beyin polis müdüriyeti 
tarafından Boğaziçine nakledil
mesi üzerine Beyoğlu kayma
kamı Sedat Beyin bu nakli 
nazarı dikkate almadığı ve 
Emin Beyi eski vazifesinden 
ayırmadığı haber verildi. Bu 
hadise hakkında F adı Beyi 
gördük. Bu, garip gorunen 
mesele hakkında malumat iste
dik. Fazlı Bey şu izahab 
verdi: 

- Merkez memurları polis 
müdüriyetinin inhası ve vila
yetin tasdikile istenilen yere 
nakledilebilirler. 

Zabitai belediye memurla
rımn nakilleri halen polis mü
düriyeti ile vilayeti alakadar 
eder . 

Esasen bu mesele hakkında 
Beyoğlu kaymakamlığı ile polis 
müdüriyeti arasında bir ihti
laf çıkhğıda doğru değildir. 

Muşamba Hırsızı 
Hüseyin isminde biri, Silivri 

kapı caddesinde Mihalin fınnı 
önünden bir muşamba çalarken 
yakalanmıştır. 

Hırsızlık fıkrası burada bitiyor. fıkranın onun tarafından 
Son Postada misafir yazılıp yazılmadığına, ey 
olanlardan biri bu fıkrayı. kari, ıen de: · 

1.t.r inan, lmr inanma/ 

Oıkildar' da Y eniçeımede o
turan mtlltantik kltlplerinden 
Hamdi Ef. son derece ıarbOf 
olduğu halde ılllh atmış ve l 
,akalanmlfbr. --------------------~---------------------' 

Yemiş iskelesinde Limoncu 
hanında kahveci Raifin kilitli 
camekiııım kıran hırsız caket, 
yelek ve cebinde bulunan pa
ra, nnfua ktğıdı, ukerllk eliz· 
danını çalarak kaçmııbr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Hüseyin Cahit 
Beyin 
Yeni Vazifesi 

Hüseyin Cahit Bey, Sanayi 
ve Maadin bankasi idare 
meclisi reisi oldu. Arbk, 
cebinde ne .zamandır kullan
madığı için pu tutan mürek
kepli kalemini tekaüde çıkan
yor demektir. 

Bu kalemden, memlekete 
de, kendisine de ne hayır 
gelmişti ki? Evvela hakiki 
hayattan sahneler yauın bu 
kalem, onu, tasvir ettiği f e-
liketzede insan tipleri ara
sında kalmıya mahkum ehne
ıniş midi? Aç bir mideyle, dolu 
bir kafa arasındaki müvaze
nesizliğin verdiği baş dönme
sine daha nekadar katlanıla-

bilirdi ? İnsanı, hakiki hayabn 
en feci sahnelerini yalmz sey
retmiye değil, yaşamıya da 
mecbur eden bir edebiyat, 
olmaz olsun; ve daha o zaman 
Cahit B. manen edebiyattan 
istifa etmişti. 

Fakat onu dalına kolundan 
çeken Fikret, bu sefer de, bir 
inkıl!pçı sıfatile kalemini see 
ferber etmiye çağırdı. Ca-
hit bey bu işi de yaptı. Fa
kat onu bir taraftan dostu 
Fikret, edebiyatçı ve inlalip-
çı Fikret kolundan tutup çe
kerken, öte taraftan da, bir 
diğer dostu Cavit, pole
tikacı ve maliyeci Cavit ko
lundan tutuyor, siyaset ve 
menfaate çekiyordu. Bir ara
lık, iki kolu da gerilen Hli- · 
seyin Cahit, bir haç ıribi ha
reketsiz ve mütereddit durdu. 

Poletikacı ve maliyeci dos
tun sol kulağına fısıldadığı 
vaitler, edebiyatçı ve inkılapçı 

dostun sağ kulağına fısıldadı
ğı vaitlerden daha [tatlı geldi 
ve Cahit kararını verdi: Artık 

o da poletikacı ve maliyecl 
olacaktı.. Ve oldu: Dainler 
vekili, Men'i ihtikAr reisi, 
komisyoncu, idare meclisi 
reisi. 

Bu son meslek iyidir. lnaa
nı menfaya, sehpaya götürmez. 
Yaş ta ilerledi. Tramvaylar 
pek kalabalık oluyor. ittihat
çılar onu otomobilde gitmiye 
çok alışbrmışlardı. itiyat haya-
tın nfizımıdır. Tereddüde lü
zum yok. · Kabul. Büyüklere 
birkaç teşekkür mektubu .• 

Ala. Kendisine ümitle ba
kan birçok hayalperest ve bed· 
baht vatandaş gözü de başka 
simalara çevrilir ve sukutu 
hayale mahküm olmaz. Ala. 
Merasim günlerinde korsayla 
iğilmek biraz güç ama, diğer 
günler kalorifer, havana siga-
rası ve yağış günlerinde de 
otomobil... Üst tarafı IAkırdı. 

•• • 

D1UHID1 HATIRAT 
Rus Zabıtasının sabık Şark 

şu~i ınlldürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 
Bu mnhim ifşaat sil ile.inini 

n9fl'İne yakında bqlıyoruz. 



4 Sayfa SON POSTA 
DECERİKSIZLICIN NETiCESi e e 

ADAIDAHi S On iNTiHAP 
VAK'A RASIL CIKII? LUKLAR 

··YEsi: 

Halk, Vakarını 
Muhafaza 
Etmektedir 

Adana, 31 (H. M.) - Gön
derilen müfettişler dört gün
denberi belediye intihabı hak
kındaki şikiyetleri tetkik ve 
tahkik ile meşguldürler. Her
gün yüzlerce müşteki istida
larile müfettişliğe müracaat 
etmektedir. Fakat bir hadise, 
belki haklı, belki de bakıız 

olarak, balkı teftiş neticesinden 
fiipbeye ve ilmitsi.diğe düşür
dü. Heyeti teftiıiye reisi olan 
Tevfik 8. , pldiğinin ikinci 
akşamı Yeni oteldeki eşyasını 

alarak avukat Cemal Kimil 
B. isminde bir zabn evine 
nakletmiştir. Ortalık iyice ka
rardıktan 90DJ'& lıapalı bir a
raba içinde bu ••e belediye 
rQisi Turban Cemal Beyle ka
yınpederi de geldiler ve ms
fulleyle kadar beraber oturdular. 

Buna ıahit olanlar, o sırada, 
yanında ceza hikimi •e birinci 
müstantik olduğu halde ora
dan geçmekte olan mtıddei 

umumi Beye keyfiyeti anlatblarsa 
da müddei umumi B. muh
birleri bekçi ile karakola gön
derip hüviyetlerini tesbit ettir
mekten beşka birşey yapamadı. 

Kırk Bin Kişinin 
Tezahürü 

Adanalılar Cümhuriyet bay
ramını bugüne kadar emsali 
rörülmemiş hararet ve tezahü
ratla tes'it etti. Öyle ki, Ser
bes fırkaya temayül gösterdiği 
için bir kısım halka mürteci 
diyenler, onun temiz hislerin
den, asil sedyesinden şüphe 
edenler bu tezabilrat karşısın-
da lilü mephut kaldılar. So
kaklarda kimseler kalmamış, 
Serbes fırkanın y:ıpbtı (120) 
metrelik büyük bayrae-'n altu 
da ve arkasındıs kadın erkek 
kırk bin kişi toplanmı,b. İki 
ucu görünmiyen bu muazzam 
alay caddelerden bir sel ~bi 
akarken eYlerden ye m .. f ua-
lardan kolonyalar serpiliyor, 
konfetiler, serpantinler atalı-

yordu. 
Merasim rflndlh alikünetle 

geçti, fakat gece fener ala
yında, telgrı-fla . muhtasarara 
bidirdiğim mtıessif hadise ztl
llma geldi. 

Geceki Alay •• 
Gondiizkflnden daha keıif 

•e klmilen Serbea fırka men
nbininden ibaret olan alay, 
6nlerinde memleket bandosu, 
büyük bayrak ve esnaf tqek
killleri bayrakları l>lduğu halde 
ıehri dolaşıp Ocak binasına 
avdet ederken Polis kısım 
Amirlerinden Salih Niyazi B. 
.. yaşasın Serbes fırka" diyen htr 
genci o esnade açık bulunan 
bir berber dükkanına çekerek 
döverken halk miidahale etti. 

Bu, Bir Cürüm Değildir 
Bunun bir cürüm olmadığını 

söyledi ve dövıneıııesini ricn 
eyledi. Sırf bir v~k a ihdasını 
iltizam eder gibi komise1· 
bir hayli haşin aö~erden 
sonra ne f ı ini müdafaaya 
mecbur kalmış fibi tabanca
IUll çekti ve llç el end;ıht etti. 
Yapbğı hareketin fenalığını iş 
işten geç' ikten sonra anlı yan 
konıiser, elinde çıplak taban-

NİHAYET 

Balıkesir belediyesi 11e şttltlrn 

ıımızmi fHIZİg.tf. 

.. 

y.,.,,. Erlul11ı Harblge reisi Fevzi Paşanın 
Tolcat ziganıti1111 ait intibalar •• 

pbadette balnnduklanndan dolayı zabıtaya 
muhalefet maddesinden tevkif edilmislerdir. 
Meaole, adli safhadadır. 

Adliye Ye Dahiliye vekilleri Beyler vaziyeti 
tetkik ederlerse, bu işte şayam dikkat bir 
yolsuzluk görecelerdir. Herhangi bir kanunsuz-
luğun ve bir yolsuzluğlan önünü almak için 
hadiseyi kaydediyorum. Kanunsuz bir harekete 
kanunsuz bir hareket denir. Buna, aksi bir 

iaim vermek milmkün müdür?. 

Sıtlcı 

Balıkesirde Mahkemeye Müracaat 
Edenler Var 

Kırphir - Belediye intihabı münasebetile 
burada usulsüz bir hareket olmuftur. Alika
dar makamabn kulağına ulaşması nmidile bu 
sahrlan karalıyorum. Müntehiplerden Muhar
rem efendi, Serbes fırkaya rey vermek iste
miş, fakat her nedense komiser muavini İbra
him efendinin muhalefetine maruz kalmış, hak
kında bir de zabıt tutulmuştur. Orada bulu-
nanlardan ilç kişi, komiser muavini aleyhine 

Samsunda, intilıapta müt!ssir 
olan şoförler istirahat 

halinde .. 

Balıkesir - intihabatta yolsuzluğa plıit 
olduklarım id,1ia eden bazı kimseler mahke

meye müracaat etmişlerdir. 

Mezarlar Mülga 
Rusya Üç Senede Bu 
işi Tasfiye Edecekmiş 
M:>ıkova - Sovyet bük(i

meti, biltiln mezadıklerı llç 
sene zarf.oda kaldırmıya karar 
verlbİftİr. Bundan böyle ce
setler yakılaca!. •e toprağa 
giimillmiyecektir. 

cuilt kaç •..ıya başladı ve ka· 
çarken de birkaç kurşun atb. 

Kargaşalığın Sebebi 
Gencin dayak atıldığı dtık

kinın 6nilnde ıükünet ve ter-
biye dahilinde tezahürat yapıl
makta iken vak' anın olmasile 
halk arasında kargaşalık çıkb, 
dnkkimn vitrnleri kırıldı. 

ihtiyat Tedbirine 
Lüzum Kalmadı 

Halk dağıldıktan epeyce 
sonra idi ki başta alay kuman
danile şehrin bütün mevcut 
jandarma kuvveti, asker ve 
süvariler meydana geldilerse 
de o ane kadar sülcünet ken
diliğinden basıl olmuş, herkes 
evine dağılmışb. 

Kenan Pş. dan Bir Rica 
Ayni zamanda fırka ku

mandam Kenan paşaya gidi
lerek hadiıenil! iç yilzü an
Jablmış, herhangi bir bece
riksizce harekete meydan 
verilmeden zapturaptın idare
ıını ellerine af malan rica 
oı 10ouştu. Bittabi bu tedbire 
lüzum kalmadan mesele kapandı. 

Sal81ıattin 

İntihap işin Ne Adli Saf ha 

Bazı Müntehipler Mah
kemeye Müracaat Etti 

Belediye intibabab birçok ı dedilmiştir. Bunlar intihap hak
gürültü ve dedikodular arasın- larını kullanmak istedik: eri za · 
da yapılıp bitti. Şimdi de ka
nuni safha başladı. Bazı miln· 
tebipler haklarım kullanama-
dıklanndan veya kanunsuz ha
reketlerden ıikiyetle mahke-

melere müracaat etmişlerdir. 

Bu arada Bakırköyüniin 
Safra ve Mahmutbey köyle-
rinden yirmi imza ile Bakır
köy mahkemesine müracaat 

edilmiştir. Şikayet sahipleri, 
rey vermiye geldikleri zaman 
intihap heyetinin kendilerine: 

-" Siz rey verdiniz. İşte 
parmaklarınızı basmışsınız 1 ,, 
diye cevap verip baştan sav
dıklanndan ıikiyetçidirler. O 
izlerle kendi parmak izlerinin 
karşılaştmlmasım istemekte
dirler. 

Hocapaşa civarında oturan 
Fevziye H. da mahkemeye mii
racaat etmiştir. Bu Hanım da 
intihap heyetinden bir zatın 
elinden intihap kağdını ala
rak adeta cebren değiştirdiğini 
iddia etmektedir. Heyet azası 
ile müvacehe edilecektir. 

Sarıyerde de 3 kişinin mild
dei umumiliğe müracaab kay-

man eski nüfus tezkerel~ri 
kabul edilmemiş, yeni nüfus 
defterleri istenmiştir. 

Kanunda böyle bir mecbP.
riyet olmadığından bu münte
hipler deva açmaktadırlar. 

Fındıklı ve Kabataş sakin
lerinden birçok imzn ile 
Beyoğlu kaymakamlığına bir 
müracaat vardır. intihap 10 

teşrinievvelde olacak iken ilia 
hilafına bir rün evvel icra 
edilmiş ve bilahare temdit 
günü de ilin edilmediğinden 

balkın %60 ı reylerini istimal 
edememişlerdir. 

Kaymakam bey cevaben : 
"Keyfiyeti vakıa olbaptal.d emır 
ve kanuna tatbikan icra •e ifa 
edilmiştir.,, demektedir. 

Hemen her vilayette intihap 
itleri hakkında müteaddit da 
valar ikame edilmiştir. 

Serbes fırka intihap yol
ıuzluklannın dosyalarını ikmal 

1 etmiş olup bu dosyalar ya:m 

Ankaraya gönderilecek ve F et
hi bey mecliste bu yolsuzluk
ları ayn ayn teşrih edecektir. 

Müskirat İnhisarı 
Bu Sene Çok Az 
Hasılat Yaptı 

Müskirat inhisar idaresi ge
ı;en sene (11) milyon liralık 

umumi hasılat yapmış ve fa
kat hnkamete saf hasılat ola
rak ancak beş milyon üç yüz 
bin lira verebilmişti. Mütebak~ 
beş mily; n yedi yilz bin lirayı 
yeni tesisatile memur ve 
'11'.İstahdemlerinin maaş ve Oç
retlerine vermiştir. Bu seneki 
hasılatı geçen seneye nisbetle 
tob. apğıdır. Anc...k iki sene 
.ıtnelki hasılab tutabilecektir. 

Şehirden Aynlan 
Köyler .• 

Enelce şehre bağb bulu
nan Kfiçükköy, Kiğtane, Me
cidiye, Akbaba, Dereski, Um
r~niye arayı umumiye neticesi 
şehir haricinde ka.maktadırlar. 
Buralarda, Köy kanunu tatbik 
f.dilecektir. 

•• • 

rfRUdlDl UODRAT"' 
Rt.ıı Zabıtaaınm aabık Şark 

şı:be.ai müdürü 

Ag~hekofun Hahralan 

Er:, ver Pş. Nasıl 
Öldürüldii? 

Bu mülaim if" 
neşriuc yakırda 

usiJ sinin 
~qlıyoruz. 

Mıntakacılarla 
Federasyoncular 
Anlaşıyor Mu ? 

Geçen ay İstanbul kulüplr 
nnı ikiye ayıran mıntaıı-
kongresinden sonra bu kulüplet 
ayn ayn ( Lik) ler halinde çalır 
mak ü~ere tertibat almışlardı· 

Şüphesiz her iki gurup ı
bu faaliyeti idame için laıılll 
olan kuvvetli (eleman) Jardao 
mahrum olduklanndan, zaruri 
bir vaziyeti idame mecb11"' 
riyetile bazı teıebbüalerf 
giriştiler. 

Herkes biliyordu ki; bO. 
muvakkat bir vaziyetti ve uııı11"' 

mi kongra ile beraber ballr 
dilecekti. Muvakkat dahi o ... 
bu iki aylık atalet devresioİll 
kulftplerin ve sahamn menfd" 
tini ihlll edeceğini zannedeO"' 
ler mukabil noktai nazar fe" 
ragatile bir anlaşma teıebbt' 
stine girişmiılerdir. 

Yusuf Ziya ve Zeki Beyle
rin idare etmekte olduğu bll 
anlqma teşebbü.ünün clO' 
aynlan kulüplerin yarın bit' 
leşmesile neticeleneceğini ı#' 
nediyoruz. 

Tefrika çıkbğı gün teessnrt' 
müzll yazmışbk. Filhakik' 
ayrılık fena idi. Fakat ayrıl
dıktan sonra da böyle ıudaJI 
sebeplerİe her iki tarafıO 
birleşmesini doğru bula1111YO" 
ruz. İstanbul klüplerini ikiY' 
ı::arçalıyacak kadar telikkiletd• 
fark mevcut olduğu mıotaıı' 
kongresinden sonra belli old~ 

İdarecileri böyle mühilll bil 
karara ıilrilkliyecek kadar k~ 
vetli olan sebeplerin iki k ci' 
nin şöyle bir masa baŞJll_ 
oturup dertl~şmesile halle~ 
verecek kadar ehemmiye~ 
bulunduğunu kabul etmek .,~ 
geliyor. b" 

Umumi kongreye kadar ~eli 
retmeyi bile çok teblllı 
addedenlerin o gün ayrıl•~ 
mani olmak için elden ıı~,.. 
berşeyi yapmalan lizıııı 
ğil midi? 

İstanbullulara, bütün 1ı:; 
gençliğine beyannameler ~t' 
reden ve Türk sporunun 1 t1 
metini, çok tehlikeli de olsa~ 
iftirakla halletmek istiy~ ,
fikırlerini birdenbire değiştifll' of 
leri için yeniden peyda oJdl 
bir icil vaziyet göremiyo~f 

Şu aetıceye bakarak,~,. 
ev~el yapılan bütün p• Jclr 
nn şahsi iğbirarlar için yaP 
ğına inanacağımız geliyor· ti' 

Anl ... şma teşebbüslcriOİ f 1:,, 1.:p e~ 
dikkatle adım adım ta~ grııf' 
yoruz. Her iki tarcd ta ·'/e" 
lara ait hataları kabul ~~ 
rek fÖyle Alaturka, . ib lerf' 
bir \..irleşmiye doğru gıde:ı,JI' 
prensip adamlan için >'.f;,ıt' 
cak ilk İf, iatifadaD 1 

~ur. ~ 
itte bö!'le omuzdafça ~ 

ulaşma hasıl olduğu tak rD'"' 
fim._ baat federasyo->larda ~~ 
ki almamak üzere istif• ı-t-1' 
ceklerden biri de b~--~' 
itm. Bakalım diğe: ~ 1 
bu İfİ nud telikki 6."$. 



Gardöfren Olmak 

~ istiyorum 
~:let demlryollarmda plıflyorum. 
'-~ latlhamaa kabultla .... 
~ letida verdlllDN de bir eenp 

' llafdariapmua HMbl lllf
..._ ....... btlm..Wudaa ..... 

~-· Daha bll,ak makamlara 
' ..._ mercllml teca.U. ebalt .....,_? 

.._ Kdmil 
""- Poata - Daha bllJGk makamlar 'ldar.at.t. bllytlk makamlan 
-...ı • lllracaat ecllaı. ,,. haklmma 

tlaire.ı.ade lateyinls. 

En Talisiz Semt 
~~enb Gedlkpqada, Saraç lahak 

~de oturuyorum. Eter ba

' en taliaia ..ıaaJleal ure
dtıe aorananız, alse derhal cevap 

'er 1 Blztan mahalle. 

..::; ~, vaktinizde, Saraçlahak
ek olunanız bozuk kaldmm

:-:.. .. 1er ablmıı allprllntWerl, bir 
~ alaııı olan çamur 7apur

"""-a..11a. latanbul .. bremanetl 
,_ · Belediye oldu ; bari bwaları 
. --... olaau mı? 
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Alman Raglıştag meclisinde maalıede 
miizalcerelerine alt aiJriiltiiliJ bir celse •• 

Hitler partisinden Her 
Gobel meclise airmek için 

aeel• .Jigor .. 

Alman milligetperverleri 
Jıep bu kıgafette dolaşı
gorlar. Nümayişlerde i• 
kıMJ gömlek gigigorlar •• 

Harpten ıonra Almanyaya 
ytikletilen tamirat ağırhğı gtba 
geçtikçe tiddetini daha fazla 
hissettiriyor ki bntnn Almanya 
bu yüklerden kurtulmıya çalı

ııyor. Şimdiye kadar az çalıı
madı değil. Fakat bu çalışma, 
şimdi, daha bariz bir surette 
görünüyor. Bunun için sokak
larda nutuklar veriliyor, gaze
telerde yazılar yazılıyor, Millet 
Meclisinde çok tiddetli siSzler 
s6yleniyor. 

Bu hareketin başlıca Amili 
mnfrit milliyetperverlerin rei.i 
olup son intihapta büyük bir 
kuvvet kazanan (Hitler) ismin
deki adamdır. Tahrikitı, Al
manyayı müsellilı bir ihtilif a 
kadar sürüklemesi mümkün 
olan Hitlerin gazeteleri son 
bir karikatürle vaziyeti şöyle 

ifade ediyorlar : 
Almanya, sırtına dtinyayı 

PEYAM/ SAFA 

,,..,.lfler ••,...•*"' pol& 
lllfllllıırları talimat 

alıgorltır ••• 

llllll,.tpel'Nrler alegltinde 
hl...,. 6lr waluıbll niJmagiş
fl fn/ci/ruttl.- 68tllrlllllgor ... 

Alman Milligetperwrl11ri reisl•ri, olan Hitlerı 
seldmlıgarak önünden aeçigorlar .• 

y61denmİf, albnda ezilmekte- ğunu, son yapdan muahede 
dir. Bu diinyanın bir kiSıe- aleyhindeki ıu tezahllrat re
sinde lngiJiz, viski içip key- •imleri açıkca gAsteriyor. Bu 
fine bakıyor. Fransız, açık, hale kartı da Fransa m6-
saçık bir kadın kıyafetile temadiyen hudutlarında tah-

kimat yapıyor, ordusunu ten
kucaktan kucağa koşuyor. sik ediyor ve bir senelik 
İtalya eğlence içindedir. Bütün askerlik miiddetini on sekiz 
bu manzara karşısında ezi- aya çıkarmayı dtiftbıüyor. 
lip terliyen ve bu eğlence- Bütün bu hallerin sulh ve 
lerin masraf1DJ gören Alman- selamet namına iyi alimetler 
yadır. Almanlığın büyük bir olmadığını söylemiye lüzum 
ekseriyetinin bu firkide oldu- var mıdır? 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

bir takım Lahinler ve nağme
ler sarmaya başladı. Ayni ma
kamdan birçok şarkılano par
çalannı birbiri ardı sıra içinde 
mırıldanıyordu. Bunların arasın
da, yepyeni , kendiliğinden 

de ayak seslerini tamdı, biru 
doğruldu. 

Kızkardeıi, Nerimanla be
raber içeri girmiıti. 

t&TİB-BABBIYE 
doğma nağ"Delcr de vardı. 
Onları zaptedebilse bir veya 

bir tarafa attı, yakalıiını ve birkaç farkı besteleyebilirdi. 
boyunbağını çiSzdii ; bu hare- Kemençesini eline alıncaya 
ketleri o kadar şiddetle ya- kadar bunlan unutmaktan kor
pıyordu ki yanında duran kuyor ve yerinden kımıldaya
notalardan birkaçı daha yere mıyordu. Hem kendi kendine 
düştü. bir ıuali de vardı: "Neye ya-

Alnına bir ağn yapışllllfb. rar?" Blitnn bu lahinler ve 
elini başına giStilrdll Ye saçlaruı.ın nağmeler tevalisi içinde, ruhi 
arasına soktu; Nerimanın ok- bir baygınlık geçiriyor, fazla 
pmalarını hatırlatan bu h•re- bir ıey istemiyordu. 
ket onu daha çok azaba Merdivende bir ayak ıeai 
sevketti. Elini çekti ve iki Lto- işitti ve canı ıukddı. Annesi veya 
luau da uzatarak bıraktı ı luıkardqi tarafından giSrftl-

Arbk, kelimeleı4e Mçhir feY miye Wç razı dej'ildi. Fakat 
dtıpmmiyordu. Bnttbı ruhuma biraz c:likkat ecHnce, iki kifiaia 

Şinasi yerinden hiç kımılda
madı. Yalnız, bu sevincin ver-
diği kuvvetle, biraz evvelki nıhl 
dalgınlıklığını belli etmemek 
için yüzünü topladı Ye milbbem 
görünebildi. 

Nerim~n, feD bir sesle: 
- Haydi, kalk, bize ıide

lim... dedi, Nezahet de gele-
cek. 

Şinasi, evveli, Nerimaaıa 
ıırf kendisini çağırmak için 
evinden geldijini saadı Ye bu 
davette, kızın yakın mazisine 
kartı azabından uzak bir i.
tikbale kadar giden kuvvtli 
bir teminabm bulur ıibi oldu. 
Fakat ınpheai derhal u,.
mıfb ve sordm 

Adanadan bir kariim yazı
yor : "Yirmi yaşındayım, iki 
senedenberi on sekiz yqlann
da bulunan bir kızla sevifiyor
dum. Son zamanlarda bqka 
kimselerle de alakadar olduğu
nu hissettiğimden kendisine 

karşı duyduğum muhabbet 
hissi tamamen zail olmuştur. 

Bu yüzden alakamızı kesme
mize dair kendiaine bir mek-
tup yazdım. Verdiji ceYapta 
diyor ki: Senden aynhnam bir 
gftn bile yqamam, o takdirde 
beni 6lmiiş göreceksin. Haki-
katen beni çok aevdijiııi bili
rim. Ağlamaktan ıazlerinin 

kıpkırmızı oldujwıu da ıar&
yorum~ Bu bal karpmıda ta
mamile pşırdım, miif)dll YUİ
yeltey!m Ye ne yapmalıyım ? ,, 

Oğlum, 

Seni sevdiğini iddia eden 
bu kızcağızın s6zleri muhte
meldir ki doğru olsun. Hatta 
muhtemel değil, buna muhak
kak nazarile bakabiliriz. Fakat 
ıeninle alakadar oldu9,'u halde 
bqkalarile de mün __ .JeL pey
da etmesinin, veya eder gö
rünmesinin ancak iki ıebebi 
olabilir: 

1 - Seni kıskandırarak 

kendisine daha fazla yaklq
tirmak. 

2 - Hercaimqreplik. 
Frenklerin ( Koket ) dedik

leri hercaimeşrep kadın, ha
zan iki, hazan ikiden fazla 
erkek te ıevebilirmiş derler. 
Birinci ıık bir tarafa bıra

kırsak ikinci tık kabul etme
miz lhımdır. O takdirde sen, 
meşrebi çabuk değişen bir 
kadın ile karşılqmış oluyonun. 

Bu İfİn içinden kurtulma· 
mn en muvahk çaresi, o ka-
dınla münasebeti kesmektir. 
Çfinkn iddiasında samimi ol
saydı bqkalarile allka peyda 
etmezdi. Senin tarafından bı

rakılmadan doğan izzeti nefis 
yarasıdır ki ona o tehditli 
siSzleri siSyletmit olmalıdır. 

V uiyetin mantıki tahlili bay-

- Evden mi geliyonun? 
- Hayır! EYe gidiyorum. 
Şinui derhal bu davetin 

manaamı anladı, eve ıeç git
mekten llrken Nerimanm ıe
faat aradığını hiuetti Ye ilk 
aldaDlflmn verdiği iSfkeyi ıtlç 
tutarak ••rt cevap verdi: 

- Ben gelemem, Nezahat
le beraber gidin. 

Şinuinin kız kardeti de 
reddetti: 

- Ben de gelemem. Yal
naı bqıma d6nemiyorum, yol 
u ama, korkuyorum. 

Neriman bir teY siSyliyeme
di ve odaya bakb. Battba bu 
kan11klık, bu bal, Şiaamnin 
kabarık uçlan, ça.ak boyan 
bağı, yerde ppkuı, dwufa, 
oturufu ... 

- Peki... diye mırıldandı, 

........... --- çaldı, 
imla merdi.enleri indi. Şinasi 

Çamaşırı 

Şık ve pratik bir iç çama
şırı nümunesi. 

le olmak icap eder. 

• 
C. 1. imzalı kariime : Mat-

baamıza teşrifinizi rica ederiz. 
Mektubunuz her ikimize de 
hitap ettiği için istediğiniz 
maldmab Selim Ragıp Beyden 
ala bileceksiniz. 

Hanımtegze 

- TAKViM = 

oa. s1a -T epiniaani -930Hmr 112 

Arabi Rumi 

11· Cem.elahar--1349 21-Tqrinlevvel-13" 

Vakit-Eunl-V uab 

Gilaef 1 .21 6 ·" 
Ôil• us 11.51 
bdndl 9.41 H.45 

V akıt-Eual-Va1ad 

Akfam 12.- 17. 4 
Yata 1.S2 11.SI 
lmaak 11.47 4.52 

yalnız kalınca, kendi kendin 
tqıyamıyacağını hissederek 
herhangi bir hareket yapmalr 
için yerinden fırladı ve ke
mençesini kapb. 

Neva teli akortsuzdu. Anah· 
tan o kadar ıiddetli çevirdi ki 
tel koptu. 

Arbk evde c!urabilmesine 
inıkin yoktu, odada bir iki 
dolqtı, boyun bağını dü
zeltti n ppkaamı giyerek 
dıpn fırladı. 

T efl"İDİ8&Dİnio son geceleri. 
HaYa kuru ve rilzglrsu. Yli
rtıd&. Yokuşun baş,nda bir 
hayalet: Bekçi. Öksürdü. lfık
.. bir evde çocuk viyaklama-
• •• hafif bir bepk ııcırtw. 

Şinasi yokutu bir aolukta 
çaktı. 

(Arkua var) 

1 
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BAREM DEBLiZLBBINDI 
NAiLE HANIM KOCA RAGIP PAŞANIN KIZIDIR, LEBiBE HANIM 

DA HEMŞIRESIDIR. BUNLAR, BU DIY ARIN BiR ÇIIT 
PIRLANT ASIDIR, EŞLERi YOKTUR 1 

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

- Daha ••olacak babahk.1 Gül/ idanı Görünce Allah Dedim, Bayıldım ... paılidan Hanım kaçmlf, sen de 
1
L_...:.. ___________________ _ 

kaçmnıpm. t ' 
- Neyi bçırmapm? ---.:::.:.. 
- Aldım! 
Kendi kendime "hrJuanl

lah" dedikten soma diz ilstl 
ç6ktnm: 

- Onu .CSyliyen - dedim • 
lıqa minelmeclis, baltebnİf 
aklım da yerinde, fikrim de!.. 

Ben söyledim ama arkasım 
ıetiremedim, hüngtir hiiııgilr 
ağlamıya başladım. O dakika
da hain Gnlfidanımı görüyor-

(dum. Sanki o, gökte idi, yıl

dızların arasından bana dilini 
çıkanyordu. Bu görüf, kendimi 
sıka sıka g&termek istediğim 
çalımı bozdu, gözümü musluk
suz bir çeşmeye çevirdi. Arbk 
ağlıyordum, hıçkıra hıçkıra Hanımefendi de he1Dfireleridir. 
ağlıyordum. Yaşlı gözlerim ne 1 Fıtnat Hanım gibi bu iki hem
Mollayı görüyordu, ne kadın- tire de iyi okumuşlar, çok 
lan. Hep Glilfidanla, ta gök- yfik.sek terbiye almı~lardır. 
lerden bana nisbet veren Babalanna liyık kızlardır. 
zailin kızla meşguldbm. Şairdirler, kitiptirler, mmiki-

Şimdi odada derin bir ıü- tinaslardır, Allah için memle
ldit vardı. Üç hanimla muska- ketin bir çift pırlantası aaya
cı Molla, sessiz seuiz benim lırlar. 

ağlawmı seyrediyorlardı. Ne- İşte bu hanımlar, senin ha· 
den sonra Fıtnat Hanım, ağzı- line acıdılar, beni de acındır
aı açb: dılar, sana bir iylik ya.p~-

- y aıık bu ihtiyara! • de- lığımı bana kabul e~er. 
di - hemen hemen beni de ağ- Gönül işine karışmak ıstemez-
1 tacak ken hatırlarım kıramadım. 11Er-
a M il. H t tuhaf b' · vahı tayyibe ,, ye müracaatla o a aşme , ır şı-

il itd d . Gülfidan hanımı cebren bura-
•e e mır aIP 1

• ya getirtmeyi kabul ettim. 
-Asnmızın mecnunu! Cuun B . 1 v l · ı d' 

. d k •v. d ğil. enım e eg enıyor ar mı ıye 

bır nıecnun an "" sıgı e yüzlerine baktım. Hepsi ciddi 
fazlası var. Sak~ı.l . görünüyordu, fakat söylenilen 

Ve sonra sesııu yü~l~: şey, bana eni kunu masal 
- ~ab .. lı~I - dedı - ~gla- geliyordu. Muska ile sevgi.liye 

ma. Bız sem burayar aglat- tirin görünmek belki kabildi, 
mak için değil güldürmek için remil atıp kaybolan her 

lgetirttik. Naile H. efendi, ha- hangi birşeyin nerede bu
lini duyup acımıştır. Bizi ça- lunduğunu öğrenmek belki 
ğırdılar, sana hir iyilikte bu- mümkündü ! ! Lakin ervahı 
lunmamızı eml'ettiler. tayyibcyi Babıali çavuşlan 

Bilmem, nasıl bir ümitle te- gibi kullanıp kaçak bir ha
peden tırnağa kadar titredim, layığı onlara tutturmak biraz 
bir çocuk gibi ani bir sevince knnşık mesele idi. 
kapıldım ve sordum: Ne çare ki inanmak mecbu-

- Silinen rüya geri mi riyetinde idim. Gölgeye sanlıp 
gelir, geçen günler ele mi ge- duvara brmanmak ne ise fill
çer? nın söylediği de öyle idi, gtl

- Gam yeme, geniş ol, lünçtü, inanılacak maslahat 
Gnlfidanı bir dahi görmek değildi. Likin Gülfidanımı 
mukadderdir! dünya gözile bir daha göre-

"Kölen olayım Molla, beni bilmek ümidile bu masala 
umdurup umdurup ta eli bot inanıyordum. 
~oyma!" diye bağırdım, ye· Hekimoğlu ihtiyann ı6zü-
rimden fırlıyarak dizlerine ka- nü kesti: 
pandım. F ıtnat hanımın ~gözleri _ Ragıp Paıa, vezir kar-
yaşarmışb, öbtir hanımlar da d ş 
müteessir görünüyordu. Molla deşlerimin en değerliai ir. im-
Haşmet: di taşradadır, ummam ki kaz-

- Benim yapacağım şey lannm böyle iflerle uğrq-
-dedi- Gülfidanı sana göster- masına razı olsun. Belli ki 
mektir. Naile Hanımefendiye onlara bqtan çıkaran, sihir 
ancak bunu vadcttim. Ötesine ve efaune alıfbran Molla Hq-

1 
2 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ı 1 

3._,_~ 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

t •OL-- ı=-· --ı-ı-ı 
mettir. Ocağa yıkıluı Mor ı l ıloı----
neler yapıyonnUf ta haberimız Soldan Sağa: 
olmuyonnUf. ı - Ermeni ismi 5, de-

- Oruı bana gerekmez run 2. 
ıllltanım. Hanımlar mı Mollayı m~ak f.eşif 4, görünmiyen 

Molla mı Hammlan bqtan 3 _ Parça 2, bir hece 2, 
çıkarıyor, bilmem. Ben aadece yemeklerde kullanılan 5. 
g&rdüjilm6 s6lnyorum. 4 - Evin üstü 3, kibarlık 6, 

- S6yle ihtiyar, söyle. 5 - Büyfik 3, yapan 4. 
- Molla haşmet beni min- 6 - Evet 2, çok fena 5, 

dere oturttuktan sonra kendi- bir harf ;; __ 
1

__ 

4 3 idi h l 7 - l"UWAIZ , la.ÇSIZ Iİ yanıma ç~me , anım an 8 - Memleket pilim 6' 
da etrafımu:a topladı, büyük sayı 2.1 
bir bez getirterek batımıza 9 - Millet 5, nota 2, bir 
ıardı, "gözünüzü yumun. Ben emir 2. . 
açınız demeden açmayın!" em- 10 - Cennetl

4
e cehennemm 

. . d' O '--d iki arası 4, yuva . 
nnı v~r. ı. Ç 1U1 m ve . er- ı ı _ Nota2, vapur odası 7. 
kek, ıpı kopuk, yatkın hır ça- Yukardan Aşağı 
dır altında kalmışı% gibi o be- ı - Hibe 6, mevhum bir 
zin içinde baş bqa duruyor- dağ 3. 
duk. Onlarınki açıkmidi, far- 2 - Siyah 4, mandıra 4, 
kında depim; ben gözlerimi 3 - Nota 2, nota 2, şiki-
ıım sıkı kapamıfbm. yet 4. . 

[ Arkası var) 4 - Bır hece 3, adam 5, 

Beylerbeyi Kulübünün 
Kongresi 

Beylerbeyi terbiyei bede
niye yurdu cuma günü 
saat l 3 te senelik kongre
sini aktederek heyeti idare ta• 
rafından verilen rapor okun
mUf ve heyeti umumiyece bil
ittifak kabul edilmiştir. Yeni 
heyeti idare riyasetine Hikmet, 
ikinci reisliie Ali, katibi umu
miliie Seyfi, umumi kaptanlığa 
Aıih, muhasipliğe Ha~i ve 
azalıja Burhan ve Ömer 
Beyler intihap edilmiştir. 

Yeni idare heyetine muvaf· 
fakiyetler temenni ederiz. 

Ekmek ve Francala 
l.tanbul belediyesinden: T eş

riaisaninin d6rdünc0 salı günü 
sabahından itibaren ekmek 
dokuz kuruş on para, francala 
on dlrt kuruştur. 

5 - Bir oyun 4, çok bilen 
4. 

6 - Hayvan yemegı 
hareketsiz 5, nota 2. 

1 - Erkek ismi 4, insan 
8 - Zabıta memuru 

ona 3. 
9 - llk 4, rabıt edab 2, 

erkek 2. 
t O - Gelir 4, erkek keçi 

4. 
1 l - Bir memleket 3, 

6. 
Bu Aktam Şehndebaşında 

Millet Tiyatrosunda 
NAŞ!T BEY TEMSiLLERi 

Karakıış Ef. birlikte KIRMIZI FENER 
Hakiki facia S perde. Sinemada (KA Ttı. 
ELLER) Tekmili birden gösterilecektir. 

(Bir çok hariküladelik) 

Richard T aube 
Pek yakında ..... sinemasında 

DARÜLBEDA Yl TEMSİLLERİ 
Salı pal aktamı Hat 21,30 da yal

ma muallim ve talebelere mahauı: 

karışmam. Bu Luluştan zarar ~==============-= ....... -===-==-=-=----===- MELO ISTUBUL IELEllYESI 
l'Örürsen vebalı benim değil! 

"Tek bulun, sonra sakalıma 
yohın ! ,, diye inledim. B.:ınun 
Ozerine Molıa H~met, elimden 
tuttu, beni bir mindere oturttu: 

- Evvela nerede bulun
duğunu. kiırlerle bulu~ğunu 
6ğren. Bura~ ı otuı.k yeri de
lil, yanındakiler orta malı de
lil. Sdlmu tam tut ki mW'adın 
kolay huıl olsun. Şu hamm, 
Naile Hanımefendidir. Koca 
Rarıp Paşanın· kızıdır. Lebibe 

Demolcrtuide illkiluıt 1 
l"ojektörldri 1 1 ? ? ? 1 1 A 

Thomas Mann'm meşhur 
eserinden muktebes ve 

EMİL JANNIGS 
iLE 

MARLENE DIETRIC 
tarafından temsil edilen 

aviMelek 
ıinemasının en muazzam 

shltl pheaeridir. 

3 ~erde 

12 Tablo 

Yazan: 

H. Bemteia 

Terceme eden: 

Fikret Adil 

~~ ~ ~~ 
l ıııı 
111111 il 

Çarıamba gUail akpnu yalnıs tbd· 
formalı zabitana biletlerde teulllt 
Yardır. 

Cuma fllnll matla• uat 16,51 da 
akfaau aut 21,JI da 

Cumart ... Üfam uauaa ltlletl_. 
tenalllt vardar. 

Dldlal: - 6 J•tmdaa ..... 
tea*lar t17*eya kaW ....... -. 

Sinema Sütunu 

Türklük 
Yapılan 

Aleyhinde 
Bir FiliJJJ 

b. bet" Jorj Hil atlı bir herif! " .~·- ı hakkında . h~sımana ır ıo1"' 
zaklar " ismi albnda bır filim ret haberıdır. Hemen. ( blf 
yapmlf. Mevzuu kaleme alan da lta) yı kuc~ar ~~. ~ ld· 
( Rene Bize ) isimli bir serseri. le olmasını ıatedigın~.,k' ) 
Vak'a Rusyamn hayalde Bundan so~ra <. ok-~ 
mevcut olan (Yumeni) de- Türk akmcıl~~I~ bır ç pib•f' 
ailen kısmında geçiyor. Bura- cadelelere gırışır ve eJJİf• 
da bir Hatman vardır: sevdiği bir kadınla evi ~ 

Y ennak. Bir de oğlu vardır: Görülüyor ki mevıu f r 
Lokaska. tir, basitin de aşağısı~ dl' 

Moskof çarlığı henüz vücut kat maksat filiın yapın ~ 
bulmamıştır. Kazaklar, Türkiye ğil, bu münasebetle Tilt; 
ile Moskova arasında müstakil tahkir etmektir. Çünkl ,,t 
bir haldedirler. Hudut üzerin- zuu yazan ve filmi Y~ 
de olduklan için daimi surette seriler, Türklerden . dl 
Türk ve Rus akıncılarının hü- dikçe, mütemadiyen ( ~ b" 
cumlanna maruzdur. muz yavrusu ) , (Hr:istİ1;,I 

Mütemadi akınlar karşısın- şı koparan köpekler) d 
da bulunan kazaklar, cidal- tedirler. ,,Jt 
cu bir kavim olmuşlardır. is- Bu filimde (Lofaska~· 
tikbale ait ümitleri Hatman nü .(Con Cilber) oynaın ~ 
Y ermakın oğlu (Lokaska) dadır. Sinemayı böyle sefil ~ .~ 

Fakat bu genç bir kız ka- propagandalara vasıta ~,dl 
dar zayıftır. Birgün halkın eden kumpanyalar h ;,I 
oğlu ile alay etmesıne kızan hükumetin ehemmiyetle 
Hatman bu gence mükemmel dikkatini celbederiz. ~ 
bir sopa atmışbr. bk dey· Bu gibi edepsiz Dl ~ 
nekleri aeuizce yiyen(Lokaska) lerden memlekete fili18 ~ 
bir an gelir ki kudurur gibi bile men ed:•mek. icaP ı;°'I 
olur, babasının üzerine atlar, Çüddi yapb6<lan ıı 11• it ;f' 
yediğinin beş misli dayak atar. ve ne de namuskirane b 

Bu hal, oğlunun erkekliii Sadece düşmanlıkbr. 

Bu akşam > 
EL HAMRA SINEMASIND 

Halkın mahbubu ve sinemanın şahı 

IVAN PETROVITCH 
GEORGES OHNET'in romanından muktebd 

PARIS KIRALI ~ 
Tamamen Fransızca ıözln birinci bü~k oy fi 

SUZANNE BlANCHETil, ve MARY GLO" 
birlikte temsil edilecektir. . ,tJ ~ 

İlaveten. Sesli ve sözlü FOX JURNAL ile (r{~ 
sözlü varyete numaralar~. BiR YAZ 9EÇ~SI~ ~he'',cllf' 

Resinleri canla ve sesh bcıle, pek yenı kuçuk bır § 



4 Teşrinisani SON POSTA 

lttilıatçılar Divanı Alide Hesap Verigorlar ... 

Muharebeye .Aleyhtar Olanlara 
Vatan Haini Diyorlardı! •• • 

istifade ediniz 
Su Fikirde Bulunanlar Hep Ölümle Tehdit Ediliyordu t - bi. 3 utın ~cçtniyecektlr. 

2 - Her aabr 4 kellme hcs.ıp edi
lecektir. 

Harbe aleyhtar olan dört 
"ııruı kabineden ayni günde 
~t. ayni mebeple birdenbire 
~~ etmeleri pek mühim bir 
~dısc idi. Esasen kabinenin 
rcısi bulunan Sadrazamın da 

iım ıçm saatlerce rica •e Hepimiz, meclisteki biltün 
S - Her ilb 5 adet illin kuP991 

muhiıil indedir. 
4 - Her 3 • ıtırdan fınla."ı.. 2 

kupon lLlve edilmelidir. sar etti. arkadaşlar, Cavit Beyin şu 

~be taraftar olmaması harp 
~~Yen nazırlann cesaretlerini 
'11'abilirdi. 

Fakat artık benim için ifpab neticesinde kafamır.a 
yapılacak birşey yoktu. Bu dank eden hakikatlerin tesiri 
sebeple Talat Beye de ret albnda, sessiz ve hareket.sizdik 

cevabı verdim ve ilave ettim: Arkadaşlardan Ertuğrul 
- Rica ederim, bu hususta 

5 - Her kupon üzcrlndctd t:atbtea 
bir hafta müddetle mutdıadir. 

SON POSTA yı obdaktan 
sonra ilin kuponunu a.ldayı
nız. Bundan 5 adedini ilimnız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posla ile idarehanemize ~ön
deriniz. llinınn:m gazeteye gir
mesi için bu kadara kafidir. 

iarar etmeyiniz. Hatta istifa- meb'us Şemsettin a fU suali 
sordu: 

d Fakat Cavit Beyin izahabn-

mm gazetelerle ilin edilmesini 
talep ederim; dedtm. - istifanız tahriri mi idi? 

Cavit B. bu uzun beyanat Cavit Bey - Hayır, istifam 

1 

== SON POSTA -=- t 
BEDAVA iLAN KUPONU 1 

4 -T eşrinismıi - t930 
l~ anlaşıldığına göre hiç. te 
~ ~ olmamış, bilakis, mem
' ti harp felaketine sürük
t6r' k istiyen avantüryclerin 

ve izahatile mühim bir tarihin şifahi oldu. Hatta ben istifa 
izlerini çizmiş, bizi en meraklı edip çekildiğim gün Cemal 
ve esrarengiz hakikatlerle Paşa bana bir mektup yaza- lli-HA•N•fMLA--R•TERZl•·-·HAHf.Sl--. -•B•ah•çac 

tileri artmıştı. karşılaştırmıştı. rak tekrar vazifeme devam kapı Rnınmpafa ham 12 No. Telcfoa 

Arbk kat'i bir şekilde an- t etmekliğimi söylemişti. Ben İstanbul 4057. O zaman harp taraftarlan
~. bay.-ağmı taşıyanlardan 
~de meb'usan meclisi reisi 
~ · beydi. Bu zat öteki hül-
0~Ptrestlerden daha hararetli 
l lllalı ki, kabineye dahil bu· 
~~~dığı halde vükell mec-
111 11çtİmalanmn hiçbirini kaçır
'~· hepsinde hımr bulunm\L~ 

laşılmış oluyordu ki Türkiye· j burıa verdiğim cevapta şun
cihan harbine pek feci bir lan yazmıfbm : 

INf.HOLU KANAAT MAÖAZASI 
Ten.i o~lu Y crvant: Saatler, Amerikan 
kaplaına kös tekler. latanbul büyQk 
çar,ıda Mhfuacllar 110kak. emri vaki ile atılmış, daha - '' ilk sözümü söylediğim 

doğrusu hayale bile sığmıyan gün, son karanını vermiştim." 
entrikalarla Almanların peşin- istifamı müteakip bir çok 
den sürüklettirilmiştir. Bu işi ya- tehdit ve tahkir mektupları 
paıı, vatanı bu kanlı u~uruma aldım. O zaman harp aleyhtan 
fırlatan macerapereatlenn yega-

HÜSEYiN ZEY1'bı YAllim- Damil 
kullanuu:r. Y emelderinlıl nefis ve k:nctli 
yemek istu misiniz.? Behemebal Hüseytn 
zeytin yağı f1c pftirlnfz. fsanbul Zindan 
kapısı Babacafer türbesi karşımndaNo.53 

t il' takım fikirler bile ileri 

b~ilı, bu IW'etle harbin 
~ ?aha yakınlaşmasını te

ıçııı hayli çırpınmıştır. 

lat Sabık Maliye nazın, kabi
dcıı vuku bulan istifalar 

ttrlfında şu talsilab verdi : 

letif- Harp aleytan nazırlar 
alannı resmen ver• 'il er 

~t 
l trtesi günü gazeteler bun-

;rın çekildiklerini yazdılar. 
b ~t is~fa edenler arasında 
)~ ısmimi hiçbir gazete 
ı . illnışb. Bu suretle iki gün 
tçti, Bu müddet zarfında bir 

Çolc kim 
lllGr seler bana bir sürü 
li •caata bulundu. 
~Psi de istifamı geri almak
~ ı ileri sürüyorlar, h~tta 
b r ile rica ediyorlardı. 
llltll C:l....! 
~ •uor ve kamatlerimde 
ltlllt ediyordum. Bütün bu 

'C...tlan reddettim. 't: nihayet dahiliye nazın 
ıt...ı..:t Bey de geldi. Tekrar 
~eki mevkiimi almaldı-

ne dayandıkları kuvvet hiç 
şüphesiz sadece pek geniş olan 
hayalleri idi. 

Ben sabık Maliye nazırının 
ifadelerini dinlerken kendimi 
sayısız felaketler arasında 

kalmış bir biçare gibi 
buluyor, cephelerde, bir hayal, 
bir macera uğruna feda edi
len millet gençlerinin kanlı 

çırpınmalarını görür fibi 
oluyorum. 

Cavit B. bu bahis fizerinde
ki son sözlerini şöyle tamam
ladı: 

- İşte, dedi, harbin xühu
ru hakkında benim bildiklerim 
bunlardan ibarettir. Ve titrek 
bir sesle ilave etti: 

- Üç ay zarfında mem
leketi harpten kurtarmak 
veyahut bu harbi tehir et
mek için vicdanım ne emrettise 
onu yaptım. Fakat nihayet bir 
pn geldi ki benim için artık 
birşey yapmak imkim yoktu: 
Kabineden çekilmekten başkaf.. 

olmak cinnyet ve vatana ihn~ 

net gibi telakki olunuyordu. 

Çünkü harpte talün ters 

dönebileceğinden herkes gafil 

bulunuyordu. Hatta ölüme 

maruz olmak istemezsem so
kağa çıkmamaklığımı ihtar 

edenler bile oldu!. 

Cavit B. sustu; 
sükun içinde idik. 

hepimiz 

Reis bu sükfıneti 
ile bozdu: 

şu cümle 

- Dinlenmesi tatlı ve ne-
ticesi ncı olan bu sözlerinizi. 
yann da dinliyelim ... 

-- Herkesin tercih ettiği -
BEYNELMiLEL 

BÜYÜK KASAP AN 
S. NALBANDiS 

qeyoğlu Tünel mevkii 5'1.7 En 
mükemmel cinsten sığır eti ve 
fileton, kuzu eti ve semis ta· 
vuklar. Muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kuaursuz hizmet -,,e 
nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

SATIN ALIYORUM - Adı:uUanrlmıf 
foto maklnası Hanri ticaret han Galata. 

SATIUK EV - Ortaköyde Yenima
hnllcde cedit fmıı cedit üç yıldız soka
ğında denize na:zır, hav:ıdar, dcrunu 
boyalı bir numarala hane afıbktır. 

BEYLERE VE HANIMLARA 

Ehven şeraitle hanemde ve hanelerde 
mu.Ud deni veriyorum. 

Etyeme% : Bcyazıtıcedit mııhalleai 
Kadim tekke sokak No. 14 

c fstanbul milddcl umumllfğinden : 
Balli sabık ccu hildml olup Baklan 

ınıllı lı!Udmliğlne tayin buyrulan Osman 
Nuri beyin hemen memuriyctimhe 
münıcaat etmesi lüzumu Dliıı olunur. 

Tap F akültesi Talebe Cemiyetinden: 
Ceıniyctim!zln senelik kongre.si 7-11-930 
Cuma gilnü •nal 13 tc Türkocağında 
aktedlleceifnden billlmum nza arkadq
lann hazır bulunmalan rica olunur. 
~------------

Kiralık Apartıman 
fi . 

Babıalide lstanbul defter-
darlığı karşısında Beşir ağa 
sokağında 1 No. 4 oda 1 
mutbah 1 banyo 1 haUiyi ve 
elektrik, terkos, havagazmı 

müştemil ve nezareti kamileyi 
haiz yeni aparbman kirahktır. 

Emniyet sandığı emlak müzayedesi 
~ Kat'i karar ilanı 
~ ILıb ... llubt1natm daa •• -""' 
~ ilıYmetl L Be mnld n milftemlllb 

2827 Bevojlun'da Feriköy ikinci kısım ma
hallesinde atik Huo Ye Hanımoğlu 
ve ceJit Hammoğlu aokağ-.r.da eaki 
42 mükurer ve yeni 34 numaralı 
yüz alt:mış alb al'flll ana üze.rinde 
kagir dört katta dört daireyi birinci 

ka.tta antre, bir mutfak, b!r halayı 
il&Ti bir numaralı dairesi ikinci 

katta bir sahanlık meucut olup 
burada dört oda, bir sofa, bir hali 
bir mutfaiı iki numualı daireyi üç 

1 15500 

ve dördüncü katlarda ikinci katın 
aynı birer daireyi Uvi ve iki yüzde 
birer phniş ve ikişer balkoun mev-

~ cut bir aparbmanın tamamı. Orhan Mithat 8. 
2802 Kumkapıda Tavqi Süleymaııağa ma

hallesinde ardeklibakkal sokağında 
eski 23 yeni 17 numaralı yetmiş bq 
arım ana llzerinde kArgir iki katta 
ocak, tulumbah kuyu albnd:ı bodru
mu üst katta biri ufak olmak ilzere 
iki odayı havi bili gedik muayyen 
DMh•lli milftemil berber gediğinden 
m&nkalip bir dükkinm alb hisse 
lb1>ariJe Uç hiuesi Abdnlhay Avni ve Ahmet 

Hamdi ve Sadi Beyler , 
120 

3171 

4272 

16051 

~yoğlunda Küçükpangalb mahalle
sinde Cabi ve Bekçi sokağında eski 
16, 18, 20 ve yeni 21, 23, 25, mı
maralı yüz elli arşın arsa üzerinde 
maa bodrum kirgir üç buçuk katta 
dokuz oda, dört sofa, bir antre, bir 

kiler, beş daraça, bir mutf~ bir 
kurnalı ve banyolu soğukluğu havi 
hamamı çamqırlık ve kalöriler ma
halli, odun ve kömürlük ve dokm 
yüz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
altı hisse itibarile beş hissesi. Madam Ağavni 

Kadıköyün'de Osmanağa mahalle-
sinde Rıhtım iskelesi sokağında eski 
15, 15, 15 mükerrer ve yeni 2, 4, 6, 8 
numaralı beş yüz seksen arşın arsa 
üzerizde kirgir altı katlı ve on iki 
daireden ibaret olup tek numaralı 
daireler altışar, çiH numaralı daireler 
yedişer odalı birer koridor birer 
banyo, birer r." utfaklıdır. Yalnız on, 
on bir numara ı daireler beşer odah 
olup daraca. ve çamaşırlık ve ayrıca 
beş odalı bir atlı dairesi ve gene 
bir kat üstünde üç oda, bir mutfak 
bir kapıcı odan ve on iki kömürlü-
ğü ve iki yiiz arşın bahçeyi havi ye-
nice bir parhnanın nasıf hissesi. M. Rigard 

Samatyada İmrahor lıyasBey mahal-
lesinde Camii şerif Ali efendi soka-

Sayfa 7 

Müsabakalı Hikaye Müddeti 
M6ıabakah hikAye!~rim:

zin bu serisi de bitti • Ce
vaplar teşrinisaninin 11 inci 
slhıil alqamına kadar ida
remize Yisıl olmuş bulun
malıdır . Geciken cevaplar 
muteber değildir • Ç&ııldi 
t . . . . 12 • • 
qnnısanuun mc.ı gllnll 

biz bu hikayelerin doğra· 
cevaplarını neşredeceği% ve 
karilerimiz bize ondan ev
vel göndermiş olacaldan 
cevapların doSnı olup ol-
.1Dadığmı bu suretle anlıya
eaklardır . Cevaplar ( 15 ) 
aabrı geçmiyecektir. 

. 

HÜR ADAM 
Yakında - ~ evmi Siyasi Gazete 

Çıkaran : Esbak 1zınit meb'asu Fuat 

Müsabakaınıza İştirak Eden Karilerimiz.. 

T eşrinisaninin Sekizine Kadar 
Kuponlannı Değiştirebilirler ... 

İdarehanemiz Sabah Ve Akşam Emirlerinize 
Muntazırdır •• 

Soa Polftanın karOeri arasında bir 
tali oyunu yapmak makaadile dercet
tlfl kopunlar bitti •e sıra kur'anın 
çekllmeıaine geldi ; b inaenaleyh nşaiı
daki noktalan karilerimizln nazarı 
dlkkatlerloc arzedlyonu ı 

1 - Kuponların numaralı biletler 
ile tebdiline Tqrinicvvelin 23 üncü per
şembe günü b:ışl&IUDlfbr. ıfqriawuıl
nfn 8 fnc:I gOnG de nihayet .erilccektlr. 

2 - Bu mllddet zarfında karilcrimiz 
biriktirdikleri kuponlan matbaamıza 
g etirebilir, mukabilinde iki tarafında 
ayni nuınaraya taşıyan bir bllet alacak
lardır. 

3 - ldarcbanemizde Notere mlllıür· 
letilmif bir kutı.ı vardar. 

4 - Karilcrimiz matbaamıııı.dan al
dıklan numarala biletin bir kısmım 

kendi ellerile bu kutuya atacaklar, 
ikinci kı•mıru da vesika mukabilinde 
saklayacaklardır. 

S- Kur'amız kuponlann tebdil mu
amdeainl mliteakip Noter tarafından 

an.u eden karilerimizin huıurunda 

çeldlec:ektir. 

TAŞRA KARİLERİMİZE 
GELİNCE .. 

lıtanbulda bulunmalanna rağmen 
herhangi bir maurctlerioe mebni mat
baamıza gclcmlyccck olan karilcrfmiz 
ile taşrada b ulunan kariler imizc gelin· 
ce : Bu karUerimWa kur'amwı. iştirak 

edebilmeleri lçln öulcrindc ktii dere-
cede zaman bırakılmLfbr. 1 

1 - Bu kısım karilcrimi:ı kapun
larını matbaamıza bir mektup ile 
ırönderecekl •r ve mektuplannın içine 1 
kendi adreslerine yuılmış, pulu ya
pı~ bir un koyacaklardu. 

2 - ldarehanemiz bu karilerimb.in 
vesika makamında aaklıyacaklıın 

numarayı kendilerine pderecek
1 

kutuya aWacak bileti de Notere Yere

rek kutuya attıracaktır. 

3 - Numaraya göndermeklliimlııı. 
için adreal yazılmıt ve pullanmıt 
alellde bir zarf klffdfr. Fakat te
aadüfen kaybolmaması lçba ııı.arfm 
taahhütlil mektuba röre pullanma ... 
m Ye içlntı de taahhUt ücretinin 
konulmaaım tercih ederiz. 

4 - İki takım kupon a'lnderenl• 
)'llllhtbi• mahal kalmamak O.Sen 
kendi ıı:arflannm Gzerfıle *iki takım,, 
ltarcUııJ koymahdırlar. 

EKSİK NÜSHALARI 
TAMAMLIYABILIRLER 
lstanbul karilerimiz için eksik 

nüshaları matbaamızdan tamam
lamak her an için mumkündür. 
Taşra karilerimizin ise her eksik 
kupon için matbaamıza sıöndc

recekleri mektubun içine pul 
koymalan maksadı temine kafidir. 

Eksik kupon gönderenler 
ve adreslerine yazılmış pullu zarf 
koymayı unutanlar ve üzerinde 
Son Posla damgası bulunan ku
ponlar da kabul edilmiyecektir. 

KUR' AMIZDA KAZANANLA 
Piyankonun çekilmesini müte

akip ikramiyeler derhal verilecek, 
isimleri yazılacak ve müsaade 
ederlerse resimleri de basıla
caktır. 

MÜRACAAT SAATLERİ 
Sabah dokuzdan on bire, öğleyi 

müteakip dörtten sekize kadardır 

125 kuruş K .. .. k 
yüzü ile uştuyu yastı 

Galatasaray sergisinde birçok takdirlere muhar olan lstanbulda 
Çakmakçılarda Çeşme sokağında kuştüyü fabrikasında kilosu J 25 
kuruştan başlar kuştüylerinin kilosu hazır yastık şilte yorgan kuş
tüylcrine mahsus kuma,Iann envaı cümlesi uzuz fiatla sablmaktadar. 

fuıda eski J8 ve yeni 24 n~marah 
aeJuen bq ar,JD artta merif'de ah
fap Oç katta dört oda, bir sofa, bir 
taşlık, bir toprak am bir mutfak, 
bir kuyu ve on dokuz arşın bahçeyi 
havi muh•acı tamir bir hanenin ta-
manu. Şerife H. Ali Ef. 

5200 20158 Beylerbeyin'de eslci ve yeni Ha
vuibaşı sokaimsda eki 8, 8 ve yeni 
26-21, 25-27 numaralı bq yüz sek
ıen yedi artan arsa üzerinde bir 
katı lwgir, iki katı ahşap olmak 
üzre on beş oda, dört ıofa, iki salon 
iki kömürlük, bir oducluk, üç kiler, 
iki taşlık, bir mennu antre bir ha
mam, tavan arası ve elli arşın arsa 

tizerinde mü:lbedim mutfak, ahır ola
rak kullaıulmaktac:lır. Bahçede iki 
havuz, bir SUlllÇ ve dobu bq m'

flD arsa üzerinde SU hazinesi bir dö
nüm sekiz yüz almıı ıekix arşın bah· 
havi bazı çerçneleri ve kapl~ 

çeyi ve 13 dönüm fazla bahçeyi 
malan muhtacı tamir bir k&fldin 
tamamı Mehm Amm B. 

Yukarda cins ve nev'ile seuıti ft numaralan yazılı emvali 
gayri menkulenin icra kıhnan a1enf müzayedeleri neticesinde 
hizalarınd .. ~österilen bedellerle mtlşterileri üzerinde takaniir 
etmiş ise 0t mezkür b~deller haddi layıkında görillmed.ijiıı .. 
den tekrar on beş gün müddetle ilan edilmelerine karar .-.
rilmif ve 6 kinunuevvel 930 tarihine ü adit cumartesi glnG 
!kat'i kararlarının ç.ekilm~ btkarrür eylt: t.İ ol uğundan yevmi 

1 
mezkurda saat on dörtten on albya kadm· Sandık idareue 
müracaat eylemeleri lnzumu ilin olunUP. 
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8 Sayfa SON POSTA 

~;rh~::fOSF ATLI 
olanlara ARK MALTHülasası kullanınız. 

Her eczanede satılır· 

TÜRK PHİLİPS L TD. ŞİRKETİ 
RADYO 
Mevsimi 
Başlıyor 
En Mükemmel 
VE İŞLEMESİ EN KOLAY 

RADYO 
Cihazıdır. 
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İstanbul Umumi 
. Meclisi toplanıyor 
Istanbul Vilayetinden: 
İstanbul Umumi Meclisi, teşrinisaninin 

6 ıncı perşembe günü saat 14 de Belediye 
merkezindeki dairei mahsusada birinci içtima 
senesi ınüzakeratına başlıyacakbr. Ruzname 
aşağıda yazılıdır. Keyfiyet azayı kiramın 
adreslerine ayn ayn tebliğ edilmekle beraber 
gazetelerle de ilan olunur. 

1 iNCi iÇTiMA 1 iNCi IN'IKA T 
·MÜZAKERE RUZNAMESi 

1 - Meclisin açılması. 
2 - Reis vckillerile kitiplerden mürekkep riyaset 

divamn.ın ve daimi encümen ile diğer encümenlerin intihabı. 
3 - 929 hesabı kat'isi. 
4 - Kanunusani iptidasından muteber olmak üzere bq 

aylık bütçenin tevdii. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Evvelce ( 15 teşrinisani 930) Çarçamba gilnn kapalı ıarfla 
münakasasının yapılacağı ilin edilen (300,000) yarda beyaz ka
naviçenin münakasuı görülen lüzum tlzerine (26 tefrinisaııi 930) 
çarşamba gününe talik olunmuttur. 

.. .. .. 
Tütün inhisarı umumi 

müdürlüğünden: 
200: Paket Sun kapıll 

2000: Adet tesviyeci zımpara kiiulı 
1000: " Maranroz " " 
250: " Sünger 
100; Kilo kaol birer kiloluk tenekelerde 
20: " ,, 220 gramlık ,, 

Mezkur levazım aleni müna:casa ile sabo alınacaktır. Talip 
olanların yüzde 7 ,5 teminat akçesile 8 teşrinisani cumarteıi günll 
N&t 11 de Galatada mübayaat komisyonuna müracaatlari. 

Tütün inhisar umum 
müdürlüğünden: 

100 kilo : Karpit 
15 adet: Pirinç saç livha 
36 ,, : CeJik ,, ,, 
6 ,, : 1 esviyeci mengenesi 

Mübayaası takarrür eden bu levazım için evvelce yapılan 
aleni münakasada tüccarın teklif ettikleri fiatlar haddi 
liyık görUlmemiftir Talip olanlann, son fiatlannı vern:.ek 

En aatlam 
LA•tlk lerldtr ---

epo "~ acen as• 
Moreno Algrantl 
lıta"bul Strhcl Ycnı Ha• 6-7 

CımrU arlı.asında{ 

Holstina boyalarile 
yünlü, pamuklu ve 
ipeklilerinizi kendi
niz boyayarak BİR 
DEFA TECRÜBE 
ediniz . Elleriniz , 
kaplarınız kirlen -
mez ve netice sizi 
HAYRETLER iÇiNDE BIRA
KIR. İsim ve markaya dikkatle 
taklitlerini REDDEDİNİZ. 

l.tanbul bdncl icra Memurlafundan ı 
Bir borçtan dolayı mahcuz 6rtü, mendil, 
oya ,.tbl yumacılıta ait emvali tlicca· 
riye 4-11·9SO tarihine taıadüf eden Salı 
ailnll 12 den 1S • kadar l.taobulda 

Çakma1r.çılarda No. 12 yaı:aıacı tüccan 
Leon efeadbıfo dGkk.lıu ISnllade açak 

artbrma ile paraya çewllocejinden 
talip olaalano muan-en gGo ve saatte 

mahalli mllıı:ayedede dairemizin 930-3531 
doaya numaruını bamllea buır buluıı
malan Ulo olunur. 

Dr. M l M f O 1 A N 
Göz - burun - kulak - boğaz 

mütehassısı Avrupadan avdet et
miştir. 

Beyotlu imam sokak 2. Tel. 

B. O. 2934 muayene saatleri 10 -
12 ve 15 - 18 

O KS i M ANTO:t( 
. ÖKS.üaplt ~.~ - fOC_A'~~~ 
. M_ASTA(l~lARIHA KAflfl · :·· 

' · ... 

Dr. Horhoroni 
here 17 Tqrinisanl 930 pazartesi g(hıtl aaat 11 de Galatada Beyoğlu Mektep sokak No. 35, 
milbayaat komi.tyonuoua müracaatlan. muayene sabahtan akşama kadar 

KAZMIRCİ 
Ali Rıza Müessesab 

Su geçmez lacivert renkli gabardin pardesü
ler, trençkotlar, kışlık paltolar, Fantazi kos-

tümler, zarif çocuk elbiseleri 
Gayet ucuz ltaUa elden çıkanlmaktadır. 

lstanbulda Eminönünde - Ankarada Şafak mağazasında 

• 
ELi 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Türk ve gilmrük bay
rakları yapbnlacaktıkr 

1 - Gümrükler ihtiyacı için 600 tane Tnrk ve gümrtlk bay
rağı yapbnlması açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, gümrükler 
levazım müdürlüğünden, lstanbulda gtimrükler umum müdürlü
ğü levazım ambarından alınacakbr. 

3 - Kırdırma lstanbulda gümrük başmüdürlüğü binasında 
kurulacak satınalma komisyonu tarafından yapılacakbr. 

4 - Kırdırma 1 O teşrinisani 930 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmit bedelin % 7,5 olan 375 liralık mu
vakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel komisyona 
gelmeleri. 

6 - Örnekler, İstanbulda gümrükler umum müdürlllğü leva
zım ambarındadır. İstekliler orada görebilirler. 

HİÇ BEKLE NİLM ED lGl BiR ZAMANDA 

BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BiLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİYANGOSU BİLETiNİ ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMIYE45,000 LİRADIR 

VEL ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

SAMI vapuru 3 teşrinisani 
P AZARTESI günü akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Gerze, 

Samsun, Ordu, Giresun, T rab 
zon, Of, ve Rizeye azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Sürır.ene, Vakfıkebir ve G8relrye ui· 
rıyarak avdet edecektir. Yük ve yol· 
cu için Sirkeci gümrUk 1alonu kar
ş111nda Alilye hanının birinci katın-
dakl acentalığa müracaat. Telefon : 
lst. 980 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L Ôlfİ 
GÜLHANE SERİRIY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar, Pa
tolojik ve Bakteriyolojik mua
yeneler, bilhaaaa Romatizma 
ve Siyatik olanlann az zamanda 
tedavileri icra olunur. 
Adres: Babıali caddesi vilayet 
karşm 15 No. 
Muayenehane ı Telefon lataabul 2323 
lkanıetglhı ı " ,, 2236 

Bartın - İnebolu postası 
Hilal vap~~ ~ 

teşrınısanı 

D f •günü ak
rQZQ7 esz şamı Sir-
keci nhbmmdan hareketle E
reğli, Zonguldak, Bartın, Cide, 
İnebolu, Evrenye ve llişe iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Ynk ve yolcu için Sirkeci
de Yeni handa ( l) numaralı 
acentesine müracaat. Telefon: 
lst: 3105 

Lıtanbul ikinci icra memurlufundaoı 
Bir borçtan dolayı mahcuıı Ye paraya 

çevrUmeıl mukarrer muhtdıf clna ve 

renkte elblıeJlk kuaıaılarla kebir ayna 
ve alektlrtk Avl~uı. ıandalya, koltuk 
n 1alrenln 9-11·930 tarihine mliaadif 

pazar g6nQ saat 10 dan itlbarea Gala
taaarayda Haçopolo pasajında 31 •uma-

ralı dllkklnda açık arttırma ıuretile 

1atılacatından talip olanlan• muk6r 

ınn ve 1aatt• mahallinde hazır bul•rı•· 
cak memuıwaa mOr.c-tlan Ula ohlalll'. 

VAPURLAR 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi:Galata kÖP'" 

rü başında Beyoğlu 2362· 
Şube acentesi:Sirkeci' de MilhÜf" 
dar ude hanı altında TeJ.fst.274 

Mersin postası 
(Çanakkale )' vapuru 5 Ter 
rinsani çarşamba 11 de Ga
ata Rıhtımından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Fiııike 
Antalya, Aliiye'ye uğnyaral' 
Mersin'e gidecek ve döniift' 
ayni iskelelerle beraber Tar 
ucu, Anamora Kuşadasın• ~ 
nyacaktır. Andifli, Kalkall 
yolcu ve yükü gidi§ ve gelİP 
Fethiye' de aktarma suretilt 
alırup verilir. Çanakkale içill 
yük alınmaz. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmut Şevket Paşa)vap 
4 Teşrinsani salı akşaıP' 
Galata Rıhbmından kalk• .. 
rak Zonguldak lnebolu, ~~ 
nop, Samsun, Gireson, Tr.,., 
zon, R.ile'ye gidecek ve d3-
nüşte Sürmene, Trabzon, 'fa
rebolu, Gireson, Ordu, Oo
ye, Samsun, Sinop, lnebol11• 

Zongulda'ğa uğnyarak ge-
lecektir. 

Ayvalık Sürat PostaS~ 
(Mersin) vapuru 4 Teşr~ 

salı 17 de Sirkeci rJıtl'" 
mmdan kalkarak GelibolO 
Çanakkale, Küçükkuyu, f.~ 
remit, Burhaniye, Ayvalıl' 
gidecek ve dönüşte ıneık<' 
iskelelerle birlikte Alboolui" 
uğnyarak gelecektir. ! .. id 

Azimetle Gelibolu JY 

yük alınmaz. 

3 teırinisani 

Bandırma poatuı 
acakbr. 

Yelkenci Vapurı,ıt ' 
KARADENİZ POST~ 
Samsun T:~ 
gilnn~!.~~~:\~~ 
nhbmından hareketle~ 
guldak, lnebolu, S ,,of 
Ordu, Gireson, Trab ti" 

Sürmene ve Rize) iskelele .• 
azimet ve avdet edec~e 

T afsilit için Sirk ~ 
Yelkenci Hanında 1eJ. 
acentesine mllracaat. 
lstanbul 1515. 

SON PO~ 
ııı •" Yevml, Slyui, Havadis ve tl• 

ldue ı lıtanb:i:N'ur11o•ıll.,.W
Şeref ıokaiı SS • 37 -TeJt(~n ı l..tanbul • 203 .. l 

Poll.-ı kutwıu ı l..taobdl ·; roSf /o 
Tdgraf ı lıtanbul SO 

ABONE FlA1!~ 
TORKIYE - ~· 
--- 21" 

1400 "'· 1 SeD8 140" ,, 
UO ,, .. Ay !! : 
... 3,, ~ 

150 " 1 .. 

Gelen CTra1r. l'e.rl verfl..11es. 
h. • t ll]ıııııt• .. 
uanıardaa mMully• 

---- JJ~ -14-es-'ul_M_ll_d_ü_r:-H~i/it 


