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HERGÜN NEŞROLUNUR S O N p O S T A Halkın gözüdür: Halk bununla g~ıiir. 
SON P O S TA Hallıı:ın kul~fı~ırı Halk bununla lıltir. 
SON POSTA Halkın d i 1 ı d 1 r: Halk bununla ıavler. 1, 

kONFERANST A ŞiDDETLİ 

Bir Ölü, Mezara 
Tekrar Dirildi 

Köysancakta 
Gömülürken 

Urfa, (Hususi) - Geçenlerde bu civ~rdaki. ~öys~nc~kta 
garip bir hAdise oldu. (45) yatlarında Refıka G:ülnı~al .. ısmı~de 
bir H. vefat etti. Doktorlar cesedi muayene edıp gomulmesıne 
iıin verdiler. Ceset yıkandı ve tabutuna koı:aarak dostlarının 
0nıuzunda ailesinin hususi mezarlığına götürt\ldl. Fakat tabut 
tnezarlığa indirildiği zaman ve tlzerine de biraz toprak ahlır-
ken içinden zayıf bir hıçkmk işitildi. 

Herkes hayret içinde kalmıştı. Tabut mezardan çıkarılarak 
açılmış ve Hanımtn diri olduğu anlaşılmıştır. Derhal Hanımın 
evine bir otomobil gönderilmiş ve elbısesi getirtilerek giydi
rilnıiı ve yine otomobille evine iadel edilmiştir. Bunun tiz.erine 
Müddeiumumilik kadmı tedavi eden doktor Abidin Beyle def
nine ruhsat veren Belediye Doktoru Cevat B. aleyhine takiba-
. ta başlamıştır. H. şimdi iyile~ıniş işi gücile meşgul olmıya 
haşlamıştır. 

• 
Kıbrıstaki isyan He-

B astır ı lama d ı •• nuz 
Ak.denizdeki İngiliz 

isyanı Söndiirmiye 
Filosu 

Gitti 

Adana da 

Beş Mürteci 

lngilterenin Akd~niz Filo•a bir manevra esnasında• Tuf u/du 
Büti\n İngiliz imparatorlu- Yunanistana iltihak arzusunda Adana, 23 (Hususi Muha-

iunun Akdenizde bir noktası olduğu bildirilmektedir. birimizden ) _ Tarikatçı.hk 
dernek olan Kıbrıs adasında iki Nikosiada vaziyetin çok va· . l 1 Adhyo clirmıle maznun o ara ' 
iÜndenberi karışık bir vaziyet him olduğu söylenmektedir. 1 cı. beı kişiyi tahtı tevkife a mı.,.· 
Vardır. Mısır membalanndan Bununla b~raber kara ve de- ) 

1 d 
· k l · ld"kt tır. Bunlar, batta ( Biberiye 

fe en haberlere göre hi İse DiZ uvvet eri ge 1 en sonra 
._ · b' l b t 1 " ıeyhi denmekle maruf Develi oır isyanın başlanğıcı ma ıye· ga eyanın as ırı acaırı ı:anno-
tindedir ve ilk vaziyet şu lunmaktadır. İngilterenin Ak- oğlu Hacı Halil Efendi olmak 
ıuretie hulasa edilebilir: deniz filosu Suda limamnda Qzere sabık Evkaf Memurla· 

1 N 1 B 1 d toplanmıştır. rından Hacı Mahmut, Akarcalı 
syan ası aş a 1 Filo başkumandanı Kıbrısa zade fabrikası sahiplerinden 

Kıbrıs Valisinin Nikosia· iki kruvazör ile 1400 asker Hafız Hasan Efendiler1e pas· 
daki evi yakılıp kül haline \fe zabit göndermittir. Bu 
ietirilmiştir. kuV\tetler yarın sabah Kıbrısa 

l Eastern telgraf kumpanyası \faracakhr. Ayni zamanda bir 
•~n ka müstesna olmak illere de asker nakleden tayyare 
diğer şehirlerdeki bürolarım gönderilmiştir. 
lcapamağa mecbur olmuştur. Adadaki isyana alt ilk vaıl· 

Kıbrıs hükumeti mümkün yeti bu suretle hu!isa ettikten 
olduğu kadar süratle bir kru- sonra hAdise hakkında bu 
"aıör ve bir tayyare gande- sabah aldığımız telgraf haber· 

rilhlesini iıtemif tir. lerini yazahm: 
Yarın sabah lıkenderyeden Asiler Kimlerdir ? 

tacı (Adanada manava pastacı 
derler) Şaban Ağa ve bunlara 

hizmet eden iki gözli Ama 
bir adamdır. Biberiler pastacı 
Şaban Ağamn evinde içtima 
halinde iken kendilerini öte
denberi tarassut etmekte olan 

zabıta memurları tarahndan 

tu\u.larak Adliyeye \ferilmit· 
ler ve görülen Inzum üzerine 

Müstantiklik haklarında tevkif l<ıbrısa bir miktar asker Larnaka, 23 (A. A.) - Va-
Vlnderüecektir. Kıbrıı ahali· ılyetteki gergialik bUtltn gece mllzekkereal kesilmiıtir. 
•inin bil ilk bir kiıannın [Devamı 6 ıneı Hyf ada 1 

Y•niden bügük bir faaliyete kavuşan Ankarada 
Başvekalet ue Malige Vekaleti 

başta Gazi Hz. olmak terimizle, Hnilmüzdeki senenin 
üzere Devlet ve Hükumet er· icraat ve faaliyeti etrafında 

"l<Am burada bulunmakta- bazı tahminlerde bulunmak 
dırlar. Yakında, teşrinisa- kabildir. 
nide Meclis açılacak, ismet Bu sene Ankarayı işgal 
Paşa bir nutukla HükQmetin edecek en ruühim iş tasarruf 
bir senelik mesaısını izah ve bütçe işidir. Bütün dünya-
edecektir. Hükümetiu ve Mec· yı saran ve sarsan ikbsadt 
lisin bu seneki icraat ve faa- buhran mücadelesinde İsmet 
liyetini timdiden kat'i surette Paşa Hükumeti geçen sene 
tesbit etmek kehanetini iddia laumgelen hassasiyeti göster-
etmemekle beraber, bugün· miş, tasarruf esasma riayet 
den yapabileceğimiz mUşa· ederek bütçeden mühim bir 
hedelcrle, geçen senenin ve rakam tenzil etmişti. 
bu senenin müşabih hadise- Bu seneki bütçede de yirmi 
lerinin mukayeselerile, tedai• ( Devamı 6 ıncı aayfada ) 

"Son Posta,, 
Büyüyor 

" Son Posta ,, , icap et
tikçe 8, 12, 16, 20, 24, 32 
sayfa olarak çıkıyor. Ka
rilerinfn teveccühüne bir 
mukabele yapmak mak
sadile göze alınan bu fe
dakarlık, elbetteki Sİ!İ 
~yrıca memnun edecektir. 

Son Posta., bu tahavvüle 
karar verirken kemiyete 
olduğu kadar keyfiyete 
de ehemmiyet vermiştir. 

r Konfe aııs 
Dün Mühim Mü 
nakaşa ar Oldu 

Ekalliyetler İşinin Nas 
Neticeleneceği Henüz 

Belli Değil 

Balkan Konferansı dlin 
ikinci umumi heyet içtimını 
yaptı ve bu suretle en ha-
raretli gününil ya~aıııış olciu. 
Bu içtimada beynelmilel sulh 
bürosu mümessilleri de bulun
muşlardır. 

Dükü toplantıda evvela 
Balkan Başvekillerinden ge
len telgraflar okunmuş, sonra 
Sulh yurdu mümessilleri !~ısa 
sözlerle konferansa muvaff aki-
yet temenni etmişler, bunu 
müteakıp te ruznamenin esas 
maddelerine geçilerek mföıa· 
kaşalar başlamış ve neticede 
şu kararlar tesbit edihdştir: 

(Devamı 3 üncü sayfada ) 

Esrarengiz 

ıf'acianzn 

'Kzırbanı 

Sesli Sinemada 

Jeremyan hastanesinde te

davi edilirken esrarengiz su-

rette ölen, Morg La himile 

olduğu ve çocuk düşürtülür· 

keıı zedelendiği anlaşıJan 

Meiek H. işte bu kızcağızdır. 

Mel.-ık Hanımın çocuk dü

filrmek üzere hastaneye yatı

rıldığı, bu yi?zden öldüğü, 

fakat her nasılsa, ölü mü için 

kalp sektesi raporu verildiği 

tahakkuk etmiştir. 

-- Efendiler, konuşmaymiz, sizi mi dinliyeceğiı, filim mi 
seyredeceğiz ? 

- Ne yapalım? Arkadaıi.mın kulakları hiç işitmiyor, ben 
ona duyduklarımı anlatıyorum· benim de gözl · h' • erım ıç ,K'Ör-
mUyor, o da bana gördüklerini anlatıyor. 
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(Halkın Sesi ) D A B f L i • A B 1 B L 1 B r Günün Tarihi 
Ekmek .Narhı •M·-e-za-r-lı_k_la_r __ G __ S ___ F ___ M __ h_.. __ J';_el!mrl_i_M._a_ll_a_r_ M. Litvinof 
V F 1 • aray- ener u te-e ırıncı ar Bakımsız NiçiıJ. Dün Moskovadan 

Bazı hrıncıların, ekmetl, ı• • H ı k M y Hareket Etti 
!1:.:1~:ı:.afua..:;:::; Kalıgo_r__ ıh azır ı açı aph Satılmıyor? M ... koYadan blldlrllditlaeırör 
.. Glllektetllr. Narlaa kar11 Beledi1enin Bu Seue Bu vaziyet F abrikalann Ru Hariciye Komi.eri M. Ut 
.es Aalememelr demek olu f nof dOn, refakatinde Tlrlc ' 
.. YUiy•ttıe 1aa11aa mıta1c- Bu ~ Para Harcaması Muhtelit T aktm, Kurtuluş Takımım ( 8-0 ) Yanlış Hareketlerinden Ho.eyıa Ra11p Bey oldata 1aa1 

M.. k G lı . r _, k MoakoYadan Aakaraya hareke 
All :.8'tc!t=~ • .-.. .-- 12) um ün örülmüyor Mağlup Etti. Lik Maçlarında da lstanbulspor, en ueı~e tedir etmiftir. M. Uniaof pazarte 
- Narla& t:AIH olan f9Yler lstanbul Belediyesi 1831 Şeluimizde bazı unayide fln!l tehrlmlze ıelecelc, a 

.. luin ..... tarafuada Hlleaİ blltçeade ( INfO ) .... Süleymaniyeye ( 1-0 ) Ga1ip Geldi bir mihaal fulabji nrdır. Bu alqam Aakaraya fidecektlr. 

i1Jillai miktanla we api ftatle bm lira wfı ile Beyotl•cla, fazl•bk fU auretle izah edil- Ni,ata, Yangmı 
atw••ılıc:hr. Memleketimizin lataabulda. Olkıclarda birer mektedfr: 
'-Awıı .ı__ 1 km k t b k u_ latanbalda 35-~ trikotal Geçenlerde Nlf&atqında 
,.1-.-e gıwwı o an e e e iyi aal mezara& yapmayı ..., ~ kubulan bGJtlk yanım hakkı 
rltlyle o!mahdır. Her dilkklnAa, dGfllnmllftl. Aynca tehir fabrikasının hepsi de ayni cins- daJd tahkikata 2 inci mtiıtanti 
laer fınnda ayrı fiatle satabyor. clabilindeki mezarlıklar ela te mal yapmaktadır. Biribirine ilk devam etmekte ldL Bu • 

mlnuı kalmıyor ıibl tehir haricine nakledilecek, tamamen benziyen bu mallar te Terkos firketi de davaya d 
l.;M.rfey... &inlerin tekfin ve teclıizi İfİBİ yalnız bir san'atin ihtiyacına hll ldL Mtistantfkllk tahkilca 

111MJia Bq (Kamkap1 Kadırsa mer 
~62) 

- Bir tarafta (5) kurup 
yerde (8) kuruta ekmek 

r.ttdıJor. Çqm ve okka bir 
halde bu fark neden 

or. Ya bazı fınncılar nok
nya ikinci nevi undan 

ıi.lDID&lrak hile karlflınyorlar 
ta diierleri ihtikAr 

orlar. Alakadarlar bu 
itine ehemmiyet verme-

.. 
..... Hakka (Hub,...., Caat 

55) 

- Belediye Kanununda ek
tartı ile satılacaktır deni-

• Fakat hiçbir •bcının tarb 
ekmek Yerdiibıi g6rme

Fmnlara niçin fazla 
ıı1a1r1annı 90rayoruz. Kıuca: 
Ula da ondan efendim.) 

llwlırtar.. Belediye ekmeklerin 
p bir ayar ve dirhemde 

IDlUlna dikkat etmeli. Faz
aoban llfı ortadan kal-

. ... belki bu İf)er dilzelir. 

• M1Mt B. CS-- Nkk.U,ul s.1-

- Ben bet kurup ekmek 
Bundan para ela 

•111Jorum, •tbiım ekmek 
illelecliyenin blitiln istediii 

.-.... •• vat'. Hatta beheri (10) 
Dem de fazlL 

ekmek veren fınn: 
latanbulda (5) kurup 
•tama Ye para ela 

•mnım. " cliJor. Buiday 
belediyemiz bu iti yeni-
" ehemmiyetle tetkik 

fakir halka daha ucuz 
Jedlrmit olur, ••p 

1rmmr. 
• --Mıllltla Klall B. (TaWf81afa ~ 

Elaaek mademki narba 
• latanbulun laer ....
•Jllİ flatle •blmalıdır. 

6atler imana ekmek 
acaha aldamyor mu-

laiuiai Yeriyor. Banaa 
pteliae bakmahclır. 

de Belediye nzerine alacakb. tekabnl ettiii içindir ki fazla ikmal etmiıtir. latintak daireal 
H lb k B 1 d ela istihllk yapılamamakta, tabia- tahkikat netiN .. H .ait tanzu• 8 u i e e iyenin vari b ettlti evrakı Müddeiumu ili 
azaldığından bu itin 1ta sene tile sabpızhk buhranı blaıl Yuıtaaıtaaile ce:aa mahkemesin 
yapılmasına imkln slrillme- olmaktadır· ••mittir. Vakıada mubakem 
mektedir. Belediye bu aene ipek aanayiide ayni vaziyet- bqlanacakbr. 
ancak Adalarla Botaziçinde tedir. Şehrimizde (20), Bursa- Avrupa Vapur Seferleri 
bul••....... mezarlıklann yoH---- da (17) ipek fabrika11 vardır 

--- uumı Se,ri•efain ldanaı yakın 
7apbrabilecektir. ki bunlar da hem ayni cinste yeni AYrUpa Mferleriae bqlıya-

Şehir Meclisinde 
Şeliir Medlai lat de'YN91 

ietimalarma •J bqmcla bq
hyacaktar. ---
Bir Müsademe 

Dün Bir Otobüs 
Direfe Çarpb 

Din Şiflicle l»ir otoltll 
kaz1111 olmuftur. Rqit Efendi 
laminde bir tof6r tarafından 
idare olunan 3486 numaralı 
otob8s Şitlide giderken lntlne 
bir ... çıkmlf Ye tof&' 
bunu çiğnememek için ma
n~Yra yapmak istemiftir • 

Fakat bu manena yanhf 
olmuı ve otob&s blltln dra-
tile yolun kenarındaki elek
trik direjine çarparak 111 
tekerlekler ve makine kıaau 

adamalalJı parçalanllllfbr. Şo
fire ve içindeki milfterilen 
birpy olmamıfbr. 

Kadın Yüzünden 
Oç Genç Biribirleriai 

Yaraladılar 

Jleyofhmela Gllbalıçe pd
llORDda ifret etmekte olaa 
Ce...ı, Kemal, Sllreyya. Sa
Wıattln Ye Tevfik Ef. ler 
aramda, orada buluaan bir 
kadın ylldadea çakan kayp 
neticeainde Kemal, Cemal ve 
Sallbattia blrlbial yaralamaf
lardır. 

Da. T•bim Sitadyommacla 
• •ıçlan bittiktea aoara, 
Galatuaray-F•...._. • .._ 
teliti, bu cama plecek Yaaan 
malatelltiae laamluaıak lzen, 
Kartuiut talnwtile kartdafb. 
Galatuarar- F ........ muh
teliti, Niyazi Bey tarafından 
idare edilen maça fU tekilde 
çıktı: 

AYlll 
llltn Barba 

...... , .... Çeftt 
..... Fikret Zeki Mauffer Niyazi 

ikinci devrede, ATniDİD ye
rine Rıza, Cevadın yeriae de 
Suphi geçtiler. Oyun bqtanbqa 

denilebilecek tekilde muhtelitin 

hlldmiyeti albnda cerP-yan etti. 
D&rdll Fikret, ikisi Zeki, 

biri Rebii, biri Muzaf-
fer tarafından olmak here 
muhtelit ilk devrede llç, ikin
ci devrede bq gol yapark 
maçı 8- O k~zandı. Bu kalür 
•yı farkın.~ atmen kaydet
mek mecburiyetindeyiz ki. Y u-
nan aıulltelitine kartı Dk ha
zırhk maçını yapan Galatuaray 
F aerbahçe mubteliti fula 
muYaffak olm111 sayılamaz. 
Zira Kurtulut takımı, pek 
kuvvetli olmadığı gibi m&da
fauanda da taktik hatama 
d&ftll. Buna mukabil muhtelit 
takımın da akfachtı g&ze 
çarpan taraftan vardL Bu 
itibarla cumaya kadar imkAn 

dainaincle ),Iraz dalaa çalııılmak 
lhımreldiiioi Ye aksayan oyua-

mlann cla tebeddllll d&fllntllerek 
clalaa lnnvetli bir tqekktllün 
meydana çıkanlmuma ehem
miyet YerilmelİDİ taniye ederiz. 

Dlbıldl muhtelit takımda 
blltlba aeyirdlerde tatlı ve 
heyecanlı bir Yk uyanchan, 
laiçbir tenkide meydan •ermi
yen iki oyuncuyu, mubtelite 
yerlerinin bihakkın ehli 11-
rllyon: 

Rebü ft Fikret, çok iyi 
aıılqan Ye 8 - O neticesinde 
ylizde sekaen Amil olan Rebii 

8iıe Fikretin aeri, kombine " 
mahirane oyunlan Galatau
ny - F enerbahçe muhteliti -hesabına en bnytlk kuançbr • 

Mlldaffa hududunu beheme
hal daha kuvvetli bir bale 
a-eitrilme.l lbamchr. 

Aksi takdirde, Kurtuhat ... 
~mleri kartııında u çok 
muvaffak olan d&nkl mnda
faa hututunun, Yunan muh
teliti klU'flSlncla O kadar da 
muyaffak ola1D1yacafını lmY
'fttle tahmin ediyoruz. 

Bu maçtan enel yapılan 
Uk maçlannela lıtanbulspor, 
Stlleymaniyeyi llfıra karp l»lr 
uyı ile majl6p etti. 

Vefa ile Beykoz hararetli 
bir oyundan ıonra berubere 
kaldılar. 

mal yapmakta, hem de fiat cakhr. Şimdilik iki h at te 

kırmaktadır. edilmitttr. Bu •eferlete 
lkbsat Veklleti bu vaziyeti edilmek Gure idare iki ye 

hUSUll surette tetkik ettirmek• Yapar alacakbr. Yeni A wu 

tedir. Fakat nuıl bir çare hatlan 1.tanbal-Tiryeate Ye Is 
bulunacağı heniz mal6m de- bal-ManUyaclar • 

iildir, Ankara At Kı,uları 

N t • V d J Dün Ankarada sonbahar at o erı ur u ar koşulanna devam edi mif, 

Servet Yesari 8. Ağır 
Surette Yaralandı 
Beyoğlu Dördlincil Noteri 

Senet Yesari Beyin başından 
d&n kanlı bir bldise geçmiı
tir. Tahkikabmıza g6re, Oa
kedecht otww Sw oet Yuad 
Beyle komıuıu ıucu Ali Ef. 
aruanda ehemmiyetsiz bir 
meseleden dola11 bir mlna
kqa çıkmıt. s6ylenen kartı
Lldı 86zlerden aonra Ali Ef. 
bıçajını çekerek Se"et Beyia 
&zerine hncum etmiftlr. 

Se"et Bey ba hlcumclu 
kendiaİDİ aakh:ramamıt Ye ajlr 
aurette yaralanmıtbr. Fakat 
Senet Bey de Ali Ef. yi ba-
cajınclan yaraluufbr. 

Barutlu Şemsiye 
Bir Maznun Garip 

itirafta Bulundu 
Kuımpapda Odalariçl ao

kajında oturan Hakkı isminde 
biri 7 el aillb atmıt ve yaka-
laamlfbr. Hakkı karakolda: 
HBen tabanca filin atmadım 
yalnız ıemsiye demirinin içine 
barut doldurarak ateıledim. " 
demiftir. 

yarışlarda kalabalık bir s 
yirci kiUleai bulunmu , Bar 
vekil lamet Pqa da aeyirciler 
arasına gelmiftir. Y U'lflar iyi 
neticelerle bitmiştir. 

Otomatik Tele fon 
Otomatik telefon muhabe

ı atid8 lal'lltııtlal cllletbrde D 
tqrinievvelde başlanacaktır. 

Yozuncu Senem· z 
Matbuat Cemiyeti, Gazete

cilik Sergisi için baş dıta 

bazırbklan bitirmek theredir. 
Serıi 1 tefl'İDİUDİde açıla

cak Ye o .Jlla Ttlrkiyede ilk 
pzete intipnnm y&züncD 
yıld6mlne tuadOf ettiji 
için aynca bir tea'it merui
ml de 7apdecelcbr. 

ltalyan Mekteplerinde 
Şehrimizdeki ltaıyan lise

lile ltaıyan TIClll'et mektebin
de din mlldfat tefti mera
mmi yapahmfbr. 

29 T a,rinievvel 
29 teşrinievvel Cümhuriyet 

yıld&nllmllnliD feYkallde me
rasimle tes'idi için Viliyet ve 
BE:lediye tarafından bir proğ
ram yapılllllfbr. 

011 Posta'11.ın ResU.li Hikigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Adanalılar 

Adaa ç·ftçiJeri - Haydi, fataabalda 1 2: Hasan Bey - Pazar ola çiftçi batılar, 
r Pazar Ola Haaan Beyi ltalalım. O.. J buyuru• bakala-, derdinizi biliyorum amma 
•ım. bir de ap..ct.a clbaleyim. 

3: Adana çiftçileri - Huan Bey, bu sene l 
işlerimiz fena tidiyor, bilbaua pamuk iflvi-·· 
Hü1dlmete yu ela bize yardım •tlİll. 

4: Hasan Bey - Sizin pamugunuz bu 
memleketin hazinesidir. Bu iti pamuk iplip11 
bajlamak obau arkadqlarl 

• 



-.:!;4 Te,rinlevvcl 

Talak 

-Recep Beyefendi Fırkanın 
Programlarını izah eden kon- / 
feranslannda, dün de kaydet· l 
tiğimiz veçhile, "Nereden ı 
lelirse gelsin ve ne mahiyette 1 

olursa olsun, beynelmilelcilik ı 
Cereyan ve telkinlerine mli-
""'aha ile bakamayız,, de
blitlerdi. 

Dünkü yazımızda, bu mn
llasebetle memlekette bey• 
llelnıilelcilik telkini yapan 
Misyoner milesseseleri zikret· 
tik ve Fırkanın bu müessese
ler hakkındaki noktai nazarını 
t)rduk. 

Bugfin de Mason teşkil4bna 
tema~ etmek istiyoruz. 

Bu memleketteki Mason 
teşkilatının milliyetçilik nok
tasından birkaç türltı zarar
ları vardır. 

Evvela, bu teşkilat, emper• 
Yalist memleketlerin Türkiye
de bir ajanıdır. Onun vasıta-
8İle birtakım menafi ve imti· 

Yazlar temin etmek yolunu 
takip eder. Bunu misalJerile 
de göstermişler ve filen mem
lekete zararlı olduklarını is
pat etmişlerdir. 

Saniyen: Türkiye Masonluk 
teşkilatı ya Fransız Mason
lanna veyahut İskoç teşki
lAtına bağlıdır. Oradan emir 

alır' onların usullerini takip 
eder. Nitekim, mütareke es-
nasında Türkiye M 1 d I ~onan~ 

an skoç teşkilatına merbut 
bulunanlar, resmen İngiliz 
mandasını istemişlerdir. 

Salisen: Masonluk milliyeti 
inkar eder. Beşeri ve beynel
milel gayeler takip eder. Bu 
sebeple İstanbul Masonları 
arasında lngilizler, Fransızlar 
ve diğer ecnebiler vardır. Ve 
bir Türk Mason için, bir ec
nebi Mason, Mason olmıyan 
bir Türkten daha kıymetlidir. 

Halbuki Türkiyede günden 
gUne kuvvetlenen ve beynel· 
ınilelcilik telkinlerini günden 

güne arttıran bir Mason teş
kilatı vardır. Bu teşkilat dok
tor, avukat, tüccar gibi mem
leketin az çok okumuş sını
fını içine almıştır. Demek ki 

bizi en can alacak noktamız
dan vurmaktadır. 

O halde sorabilir miyiz? 

Halk Fırkasının Masonluğa 
Ve Mason teşkilitına kartı 
tıoktal nazarı nedir? 

1 - Ekseriyetle servet aileyi bozan en 
büyük amildir. Koca zenrln olunca gözü 
dışarda, kadının gözü tuvalette ve hunr
dahkta olur. 

2 - Fakır fena şeydir. Fakat fakrın 
tazylkı karı kocayı blrlbirlne yaklaıtırır, 
Beraber mücadele edip beraber yükOıı 
alhndan çıkmak mecburiyeti hiHedilir. 

3 - Onun içindir ki zengin aile. 
lerde tal Ak, fakir ailelerdekinden 
çoktur. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
MEMLEKETTE •• 

lzmir Ve Ankarada Lik 
Maçına Devam Edildi 
İzmir, 23 (Hususi) - Dnn 

yapılan lik maçlarmın netice· 
lerini bildiriyorum : 

lzmirspor-Göztepe arasında 
icra edilen maçta lzmirspor 
güzel bir oyundan sonra 
1 - 5 sayı ile galip geldi. 

Bu oyundan sonra senenin 
en heyecanlı maçı Karşıyaka 
ve Altay birinci takımları ara
sında icra edildi. Neticede 
her iki takım 2 - 2 berabere 
kaldılar. 

Ankara, 23 (A.A) - lma
lltı harbiye ile Çankaya ikin
ci takımları arasındaki maçta 
İanalAtı harbiye takımı 6 - O 
galip gelmiştir. 

1 ... ~,leden sonra Gençler bir
lıga 1 e Çankaya birliği takım· 
G~nır:çı b ~o~ . heyecanlı oldu. 

ırlıga takımı 3 - 5 
galip geldi. 

M. Lava) 
Vaşingtonda Şerefine 

Bir Ziyafet Verildi 

Garbi Anadoluda 
Tütün Düşüyor 

1 
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Müstahsil, inhisar idaresinin hare-

ketini Heyecan Ve Ümitle Bekliyor 
Bergama, (Hususi) - Ttıtnn piyasaıı açılmak ıöyle dursun 

ne inhisar idaresi, ne bir tüccar benUz müstabsal ile tema1a 

KONFERANS 
Dün Mühim Münaka

şalar Başladı 

{Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Şimendiferler münakaliUının 

tezyidi ve Balkanlarda yeni 
hatlar inıası için gelecek sene 
bir komisyonun faaliyete geç
mesi, Balkan milletleri ara
sında tenzilith bir posta ta-
rifeıi ve mü~terek bir posta 

gelmit dej-ildir. Bu seneki mahıul geçen senekinden daha pulu ihdası, hava nakliyatı-
neffı olmakla beraber miktarı fazla değildir. Bu hal, tilt8n nın inkişafı ıçın Atinada 
zllrraını üzmekte ve inhisar· idaresinin biran evvel yardımını bir komisyon toplanması, has-
beklemektedirler. talıklara karşı müşterek mü· 

cadele, Balkan devletleri ara
Dikiliye gelince: Burada, beş yüz kUaur bin kilo tlltUn var. amda hukuk ittihadı için ge-

T eşrinievvelin ilk haftasrnda piyasa 135 kuruştan açılmışb. lecek sene Bükreşte bir ko-

Dört, beş gün bu fiatler devam etti ve nihayet altmış beı misyonun faaliyette bulunması 
kuruıa düştü. Bu ıerait albnda sahlan tiltlln miktan (200) bin ye merkezi fatanbulda olmak 
kilodur. Halbuki bu flat, tlltnnlln maliyet kıymetinden çok ftzere bir Balkan Ticaret 
uzaktır. Odaıı teıkili. 

Şimdilik mubayaa yapan kumpanyalar Kilen Ue Di Amerikan- Akalliyetler meselesine ge-
dır.Zürraın vaziyeti merhamet eJUecek haldedir.Çllnldi tllccann lince; bu mesele konferansın 

ah il " b dllnkO içtimaında da şiddetli 
geldiğini ititın mtııt s' aman enim tlltftnllme bak" diye münakaşaları davet etmiştir. 
bı·r kafile halinde alıcımn arkaııadan koımaktadır. Şu hal, 

b Yugoılavya baımurahhası 
inhisar idaresinin bir an enel arekete l'•lmealni icap ettirir bu ıiddetll münakaşalar ara-
ve halk anlamak istiyor ki idare tlUln alacak mı, almayacak mı? sanda bilhassa şu noktaya 

Çllnktl bu vaziyet böyle deYam ederse gelecek sene tltlln işaret etmiştir. 
eken bulunmayacak. lfla. edenlerin adedinde hlaıl olacak " - Balkan memleketleri 

Vaşington, 23 ( A. A. ) - ıiıklnlikte caba. Son s8z Tllttln İnhisar ldarulno aittir. harld bir tesir · albnda kal-
F ransız Başvekilinin şerefine mazlarsa aralarında çok iyi 
bu akşam verilen ziyafette M. Can anlaşabilirler. Biz, Yugoslav· 
Laval, M. Hoover, M. Claudel, 
Fon Prittvitz, M. Curtiı, Ma- yadaki diğer akalliyetler gibi 
reşal Petain, ve yüze yakın • • Arnavut akalliyetlerin de 

rical hazır bulunmuşlardır. İster İnan ister, inanma I hak ve htırriyetlerinl tanı-
Ziyafet bittikten sonra M. yoruz. " 

Laval gazetecileri kabul e- Bu a6zlere Arnavutluk mu-
derek şu beyanatta bulun- al •Yla bahçuinde bir ,..... rahhaslarından Bedri Bey ıu 
muştur: M. Hoover'le yapa- Ankarada bet ti ıe- k r- cevabı vermiştir : 
cağım mülAkatlarda Am... nedenberi bir imar faablr. ur vardır. Bu çukurlu 
rika ve Fransayı alAkadar y ni dolduk"• yenileri a,..ı. "- Arnavut milleti İtalya liyeti var. epye r- T b k 
eden meselelerin hepsi hak- Bunun maktadır. Yen•·ehirdo il ümetinin Balkan misakını 
k d b ııı M şehir kuruluyor. dl 19 d 
ın a ser estçe gurUşece5.m. arfedil otomobil ve hayvanların arzu e ip etmemesile kat'iyyen 
F ·ı A "k bs- için milyonlar • ransa .ı e merı ayı ır dil. E ki Anka· geçmeleri için caddeler allkadar değildir. Yugoslav-

y t 
birinden ayırmak maksadile ve e ıyor. 1 Id l f k in 1 yada yatzayan Arna•"•tlar, 

ti
• J • ortaya çıkarılan baz.ı asılsız rada büylk inıaat yapı 1• yapı mlJ, a at san arın ,, y ... e ffi er ÇID dedikoduları Amerikada bu- Fakat bu iqaat] evvelce gelip geçmeleri için yaya oradaki diğer akalliyetlerin 

ı lunduğum mUddet zarfında bir pro~am ye nizama kaldınmlan yapılmamııbr. malik olduğu hak ve hiirri-
lllgiliz Sefarethanesinde ortadan kaldırmıya muvaffak müstenit olmadılı içi• Yazın toz, kıım çamurdan yeti erin yüzde birine bile 

B. V ·ıd· olacag" ımı ümit ediyorum. k b' ekilde ge--'lememektedı'r. aahip deX-ildirler. ır Müsamere erı ı [ B 1 1 yf d t f lllt d J karmakaraıı ır ' ~ & 
e~ ne sa a • 

8 
s var ır cereyan etti. Billhare Ankaranın imarına sar- 1912 den 915 senesine ve 

1( İngiliz sefirini zevcesi Leydi Kaybolmuş Yansenin plAııt da bu fedilen paralara rağmen 918 den 925 senesine kadar 
eard cenapları tarafından, beren merci yoluna ko- Ankarada geliıi gilzel yapılan katliimlara ait dos-

lıasılatı Türk yetimlerine sar· Cemalettinin Oğlu yamadı. Ayni zamanda inşaat yapıldığına ve yeni yalar Akvam Cemiyetinde 
Fedifmek üzere tertip edilen Ortada Yok eski Ankaranın biraz öte- kurulan bu ıehirde IAğam mahfuzdur. Biz Sırplann diğer 
Oç müsamereden birincisi ainde yepyeni bir ıehir ve kanalizasyon yapılma- akalliyetle hakkında tatbik 
dun akşam sefarethanede Berut, (Hususi)- Eski Ttırk kuruldu. Buranın ismi dığma ve )·aya kaldırım ettikleri kanunların Arnavut-
•erilmiştir. prenslerinden Cemalettinin oğ· Yeniıehlrdir. Tamamen bulunmadığına göre An- lara da teşmilini istiyoruz. ,, 

lu bir aydanberi ortada yok- b k B 
Müsamerede Hariciye Vekili tu. Babası ve Suriyede bulu- yeniden inıa edilen u aranın imarı işile uğra· u şiddetli milnakşalar ve 

Tevfik Rtııtll Bey, sefirler ve nan akrabaaı şuraya buraya ıehirde IAğam ve kana- tanların ve bu işin bqında ıözler üzerine Türk murabbaı 
Vali Muhiddin Bey bulun· adamlar göndererek çocuğu lizasyon tesisab yapılma- bulunanların hllınilniyetle- heyeti bir tavassutta bulun~ 
nıuıtur. Oynanan piyeste Se- aratmışlardır. Buraya gelen mışbr. iptidai memleket- rlnin bu işi başarmıya kAfi muş v• memnuniyetle kurşı-
fire cenapları, laveç sefiri, son bir habere göre Cema- lttrde olduğu gibi her gelebileceğine aziz kari, lanmııbr. Şimdiki halde iki 
Vali Beyin kızı GllnHll Hanım, lettfnin oğlu (Badiyetüttam) da tarafın anlaşması iimitlerJ 
l bulunmuıtur. Çocuğun bir l l çoğalmıı görülüyor. 
ııet Melih Bey ve refikaluı ıoföre takılarak gittiği ıan~e- lmr inan •ter nanmal Akalliyetler rueıelesin.ıe 
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Sözün Kısası "ı 
Basit 

Bir 'J 
Le:'lıa P. s. . 

Bir adanı gazete okuyordu. 
lık sahifede şöyle bir se:lev
ha gördü= "İngiliz sefaretin
deki müsamere,,. Bu adam 
şöyle düşündü: "Beni alaka
dar etmez.,. 

. G.azetenin ıahifelerini çe
vırdı. Sinema yıldızlarıwn re-

simleri karşısına çıkmıştı. Bu 
adam şöyle düşündü: "İki se
nedir sinemaya gitmiyorum 

k. ' ne va ıt var, ne nakit! 
" Sonra ilin sahifelerine bak-

tı. Bir kürkçü mağazası malı
nı methediyordu. Bu adam 
şöyle düşündü: "Geç. Karıma 
eldiven bile alamadım.,, 

Yin ayni sahifede yeni ge• 
len radyo makinelerine dair 
bUyük bir ilan. Okumadı 
bile, " Çocuğuma bir senedir 
oyuncak alamadım, ne rad
yosu? ,, diye düşündü. 

Beyoğlunda, büyük birahane
lerde şarkı söyliyen hanım· 
ların isimleri de ilan ediliyordu. 
Bu adam şöyle düşünü: ,, Ta· 
mam. Oralara gidip maaşın 
yarısını bir gece de vereceğim 

ha? mahallede Karagöz oyna.sa 
gidecek para yok.,, 

Ve gazeteyi elinden attı. 
Bir ilkmektepteki talebeleri· 
nin vazifelerini tashih etmek 
i~in kalemi eline aldı. 

Japonya 
Akvam Cemiyetinin Ka
rarına Hayret Etmiş 

Tokyo, 23 (A.A.) _ Resmi 
Japon mahafili, Cemiyeti Ak· 
Yam Meclisinin dUnkU içtima· 
ında kabul edilen karar sureti
nin kendilerini hayrete dilşürmO, 
olduğunu ve bu karar sur ... 
tinde kullanılan tabirlerin 
Japonya tarafından kabulilne 
imkan olmadığını söylemek
tedil'ler. 

Yine bu mahafilde beyan 
edildiğine göre Japonya bir 
müddet evvel Cemiyeti Ak· 
vam katibi umumisi sör Dru.m-
mond tarafından hazırlanlDlf 
olan 2 formülden birini inti
hap hususunda muhayyer bı
rakmıştır. 

Japonya bu formüllerden 
birincisini cUz'i bir tadili• 
kab~le . hazır olduğunu beyan 
etmış ıken Cemiyeti Akva· 
mın llçüncli formülU tat
bika karar verdiğini hayret1o 
haber almıştır. 

Zeppelinin Seyahati 
Pernar.ıbouc, 2l (A. A.) -

Graf zeppelin balonu sh~t 
12,25 te buraya ge)mi~t.r. 

da şunları söylemiştir : 
" - TUrkiyeain Bulgari!

tanda oldukça mühim akal-
liyeti vardır. Fakat Türkiye 
ile aramızda böyle bir i.t uJAf 
mevcut değildir. 

Son zamanda Romanya Jıfl
kumeti Romanyadaki akaili· 
yetimizin bir kısım hukunu 
tanımııbr. Bu henüz matJap 
derecede değildir. Yunanlı· 
la r!R aramızdaki ~ '.:alliyctl .. t 
nıe,..(:,eıi biraz ka,ı ıkbr ... 



4 Sayfa 

Alaige k!ektubu J 

Eski 
Ve Yeni 
Alaiye 

Alli ye, (Hususi) - Kasaba· 
mız, isminden de kolayca an· . 
)aşıldığı gibi, Selçukiler dev• 
rinde hilkümdar Birinci Al&
eddin taraf andan 623 tarihinde 
zaptedilmiştir. Sultan AIAeddin 
buraya kendi ismini de vermiı 
ve o ıebeple kasaba ( Aliiye) 
diye anılmıştır. 

Alaiyenin eski ismi (Kore-
tesiyon) dur, Burada eski 
devirlerde ( Trifon ) isminde ı 
bir korsan reisi varmış. De

nizde zaptettiği gemileri Kore
tesiyon sahiline cer ve aldığı 

ganimetleri de burada saklar• 
mış. Şimdi bu civarda bugün 

( Kızlar yan ) ismi verilen bil
yük ve kayalıklı bir mağara 

vardır ki burası eıkiden kor
aan reisinin depoıu halinde 
imiş. 

Günün birinde ( Antiyohoı 
Dimitriyos ) iıminde bir Ro
malı kumandan bu korsan 
reısının hakkından gelerek 

onu öldlirmilş ve Roma htı
küındarı (Pompeos) un emrile 

kaleyi yıktırmı9tır. Tarihin 
tesbit ettiği şu hikayeden de 
anlaşılıyor ki Aliiye vaktile 
korsanlıkta bUyük bir ehem
miyeti olan bir kasaba idi. 

Alaiyemizin civarmda bugtln 
kıymetli tarihi harabeler var

dır. Sidere ve Selinti hara
belerile Selçuk Beylerinin sa-

ray bakıyeleri ve her dağın 
başında bulunan ıato iskelet

leri, mazinin tarihe bıraktığı 

kıymetli yadigarlardır. 

Hükümdar Pompeosun tahrip 
ettirdiği ltaleleri Selçuk Pa

dişahı AlAeddin yeniden yap
tırmış, ayrıca mimari nokta· 

sından çok şayanı dikkat 
olan bürçler ve kalelerle tah

kim ettirmiştir. Kale duvarla
nnda Sultan Alieddine ait 

kıymetli kitabeler vardır. Bil
hassa i keledeki Kızılkale 
Selçuk aan'at ve mimarisinin 
bir ıaheıeridir. 

Eski devrin meşhur iki 
seyyahı ozamanlar Aliiyemiıe 
uğramışlar ve lhtiıaslarım 
yazmışlardır. 

Bunlardan lbnl Batuta hic
retin yedinci asrında ve EYli
ya Çelebi de onuncu asırda 
burasını gezmiştir. 

Evliya Çelebinin ıeyahat
namesinde Kızıl Kule hakkın· 
da ıu satırları okudum : 

" Aşağı kalenin lebi derya• 
da limana nazır (Kız Kuleıi) 
demekle meşhur sekiz köşe 
ye sekiz kat vacibiisseyirdir. 
Emanı nazar ile nazar olunsa 
idem valehU hayran olur. 

Evcü asamana ıer çekmiı· 
tir. Radostaki Arap kuleıl 
onun yanında hiçtir.,, 

Alaiye Selçukilerden sonra 
bir müddet Karamanlıların 
eline geçmiş ve bunlardan da 
burasını Kılıç Aslan Bey 
zaptederek kendi başına 
büküm sürmüştür. Fakat F~
tih devrinde Sadrazam Gedik 
Ahmet Paşa tarafından burası 
Kılıç Aslandan rızasile alına
r..ı~ Türkiyeye intikal etmitlir. 

M. Asım 

SON POSTA 

İZMİRİN KADIKÖYÜı 
Karşıyakanın Su 
Vakit Geçirmeden 

Ve 
Temin 

• 
Elektrik ihtiyacını 

Etmek Lazımdır 

Karşıgakt1tl11. (Gazi) catltlesi 
lzmir, ( Huıuat ) - Kartı· 

yaka, lıtanbulun ( Kadıköytl ) 
gibi bmirin en rüzel, ea 
cazip bir köıesidir. Karııya• 
kayı lımirden 20 dakikalık 
bir deniz yolculuğu ribi kıaa 
bir mesafe ayırdıiı halde, 
orada bilıbUUln ba9ka bir 
hayat hüküm ıilrer. lzmirde 
geceleyin eğlenmek istiyen 
bir kimse, muhakkak Karıı-

yakaya gitmek mecburiyetin• 
dedir. Karşıyaka klilbU, lımi
rin muıiki ve eğlence ıevk

leriai tamamen temin et• 
mektedlr. 

, 

Karşıyakanm sahil boyunda Karşıgakanın 
razinolar ve kahveler vardır. Fakat Kartıyakaaın itleri 
Halk Karııyaka sahilini giindU:ı lzmir belediyesine geçince 
gibi aydınlatan gazino Ye kah- vaziyet değişti. Geceleri hu-
veJerde receyarııından son- suıt surette temin edilen elek· 
raya kadar eğlenir. Karııya- trik motörlerile aydınlanan 
kada bundan alb ay evveline Karfıyaka sokakları karan-
kadar müstakil bir belediye lıkta kaldı. Sokaklar tozdan 
vardı. Karşıyakanın müstakil ve pislikten geçilemez bir 
bir Belediye olarak idaresi, hale ıeldi. Orada, burada 
lzmirin bu en gUıel köıesinin bataklıklar türedi. Bir za-
kısa bir müddet zarfında imar imanlar hava tebdili için 
dilmesini temin etmişti. Kartıyakada oturmayı ter· 

Fakat bundan altı ay eYvel cih edenlet, timdi bu ııt-
Dahiliye Veklleti, mllıtacel malı yere ııitmekten çekini-

mitler, vilayet idare heyetin
den bu husus için bir karar 
verilmesini istirham etmişler· 

dir. Karşıyaka halkı, bu te
şebbilsUn tahakkukunu kolay
laşt rmak için ayrıca Dahiliye 
Y ekiletine de müracaatte bu
lunmuılardır. 

Karşıyakanın birçok ihtiyaç 
ve dertleri vardır. Bunları 
sarasile yazıyorum ; 

1 - Su ihtiyacı ; 
2 - Elektrik teıiıatı ; 
3 - Bataklıkların kurutul 

ması; 

Şimdilik Kar9ıyakanın en 
e ... lı ihtiyaçlan bunlardır. 

. 
ı· 

İzmir Elektrik Şirketi, Karp• 
yakanın da elektrik ihtiyacını 
temin etmek için faaliyete 
geçmiıtir. Kartıyakada elek
trik tesisatı ikmal edildikten 
sonra, tramvayların elektrik· 
lenmesi meseleıi etrafında 
teşebbüılere girlıilecektlr. 

İzmirdeki au ihtiyacı Karıı· 
yakada da vardır. Kartıyaka· 
nın ıu ihtiyacmın, Yamanlar 
dağından temini için belediye 
teşebbüsata giriımiıtir. Ya
manlar dağından Karııyakaya 
ıu isaleıi kabil olduğu tak
dirde, bmirln ıu ihtiyacı da bu 
suretle temin edllmit olacak· 
tır. İzmir belediyeıi it Ban
kasından aldıj'ı 2 milyoa 

liralık iıtıkrazın mllbim bir 
kıımını bu işe hasretmiştir. 

Bataklıkların kurutulması iti 
maalesef çok bati bir surette 
devam ediyor. Bu sebeple· 
dir ki sıtma bilhassa çocuklar 
llzerinde hükmünü icra ediyor. 
Bir aenc zarfındaj sıtma yil
zilnden 40-50 kişi ölmilttür. 
Bu yekun resmi raporlarla 
teabit edilmiıtir. 

Yukarda işaret ettiğim 
Teçhile, Karııyakanın müstakil 
bir beleciye olarak idaresi 
meıeleıi çok mühimdir. Bunun 

bir kararla Karııyaka bele- yorlar. Ka1şıgakanın kortlonbogu 
diyesini ilga etmiş, bu güzel Karşıyakalılar, Karııyakanın 

1 

arzu etmektedirler. Karşıyaka temini için Karfıyakalılar bir-
yerin idaresini de İzmir bele- yeniden müstakil bir belediye halkı, 508 imzalı bir mazbata çok fedakarlıklarda bulunmıya 
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Ur/ada 
Yeni Mevsim 
Başladı 

Urfa ( Huıuıi ) - Bu ıene 
burada gölgede hararet de-
recesi kırk beti bulmuıtu. 
O zamanlar ter dlSke d6ke 
bunalan halk teşrinievvel gelip 
te havalar soğumıya başlayın· 
ca ferah bir nefes aldı. Ba;, 
bahçe eğlencelerinin de za• 
manı geçti. Akşamlan epeyce 
ıoğuk bir rüzgar eatiti i9iD 
artık Urfanın en güzel eğlence 
mahalleri olan Kütüpane ve 
Aynızilha parklarındaki ince
ıazlar da paydos ettiiinden 
timdi halk kapalı yerler ara
mıya başladı. Bir hafta evvel 
buraya Hafız Ihsan Bey ida
resindeki kırk kiıilik "Ankara 
Operet,, heyeti geldi. 

Halkın hissiyatını ve eğlen· 
ce zevkini okşayacak temsil
ler veren bu operet heyeti, 
kış mevsiminin eğlence haya
tında şehrimiz için bir başlan
gıç olmuştur. Bu tiyatro he· 
yetlerinin Urfayı .ziyaret et
mesiledir ki halk eğlence fır
aabm temi• etmif oluyor. 

Konya Mektubu Müre/tede 
ıBağ Bozumu 

Birkaç Sene 1 Şehrin Manzarası 

İçinde Oldukça Değişmiştir 

Konyanın ıımumi manıarası "" b.:ışlıca cadde 
Konya, ( Hususi ) - Son it bununla bitmez ve bitemez. 

birkaç ıene zarfında Konya- Çünkü Konya, Bilhassa Be-
mızın çehreıi ttlduça değiı- lediye noktasından birçok 
mittir. Yedi sekiz ıeneden- lhtiyaçlar içindedir. Eğer Be· 
beri yeni yapılan ve adetleri lediye faaliyete tirişip te 
oldukça fazlalaıan binalar bunları yavaş yavaı hallederse 
ıehrin manzarasına bir zen- o zaman tikiyet olunacak bir 
riıJlk Yermittir. Fakat tabii nokta kalmıyacak demektir. 

Alemleri 
MUrete, (Husuıt) - Biitun 

sene hemen her gün bağlarda 
çalışan bağcı, bu aylar zarfın
da bir senelik sayinin seme
resini almaktadır. 

Umumiyetle bağcı olan halk 
arasında başlıca mevzu sabı
lara aittir. Herkesin, biribirine 
sorduğu sual ıu ıuretle izab
lanabilir. 

- Üzümlerini kime sata
caksın? Fiat nekadardır. 

Bu gaile ve düşüncelerden 
ıonra artık bağ boz:umu zamanı 
gelmif, bir haftadanberi hummalı 

bir faaliyet başlamıştır. 
Bu faaliye anında bilhassa 

erkeklerden ziyade kadınların 
faaliyeti de zikre değer bir 
meseledir. ÇUnki başka yer· 
lerde bulunan birçok aileler 
buradaki hısım ve akrabalarına 
daha yirmi gün evvel gelmit-• 
lerdir. Hemen her evde birkaç 
nüfus misafir vardır. Bu misa
firleri iıaz etmek ve bunlara 
pekmez yapmak bir meıele-
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Ayvalık Mektubu J 
Ayvalık 
Gündengüne 
Güzelleşiyor 

Ayvahk, ( Hususi ) - Bil 
mektubumla gazetemizin ki' 
rilerine Ayvalığın umumi vl' 
ziyeti hakkında etraflı mal 
mat vermiye çalııacağım. B 
raaı oldukça teniş bir kazan 
merkezidir. Şehir manzar 
itibarile cazip ve hota gid 
cek şekildedir. Kasabanın h 
tarafında birçok ıeytinyajt 
fabrikası vardır. Bu fabrikalat 
zeytin mevsiminde üç ay kadat 
faaliyet devresi geçirirler v• 
senenin dokuz aymda bof 
dururlar. Ayvalıkta yerleşeo 
mlibadillerin adedi milhim bir 
yekun tutmaktadır. Bunlat 
evvelce bulunduklan Ye yr 
tiıtikleri muhit itibarile zer 
tincilik hususunda çok ani~ 
yışlıdırlar. Ayni zamanda çok 
çalııkan olan bu halk, zeytiO 
mevsimi nihayetine erdikte• 
ıonra boş kalan zeytinliJderl 
ekmiye başlarlar. Bu it bit" 
tikten sonra bu çalışkan halk 
yaz mevsimi ekinciliği ya" 
parlar. Bu devamlı faaliyet 
neticesidir ki Ayvalıkta bet 
sene bol sebze ve tütüO 
istihsal edilir. 

Kasabaya uzaktan bakıldıi' 
zaman evlerin ve diğer bina• 
ların geliıi giizel yapıldığıı 

sokakların planıız ve krokisis 
açıldığı derhal anlaşılır. Bun• 
rağmen kasaba çok şirin bir 
manzara taşımaktadır. Etraf 
kısmen çamlıktır ve halk cuma, 

pazar buradan istifade eder . 

Ayvalığıo bir de ufacık li
manı vardır. Dört tarafı yarraı 
adalarla çevrilmiş olan Ayva• 
lık limanı, gemilerin yanaşması 
ve fırbnalı havalarda emoi• 
yetle barınması için çok elve
rişlidir. Liman batı rüzgarın" 

dan başka hiçbir rüzgardan 
müteesıir olmaz. Bu rüzgarda 
ancak ufak hacimde ki kayılı 
yelkenliler için tehlikelidir. 

Limanda bir de rıhtım yapıJnı" 
ya baılanmışbrki AyvalığıO 
ticari hayat ve faaliyeti itiba• 
rile büyük bir kıymeti vardıt • 

Son senelerde Kasaba elek" 
rik ışığına da kavuşmuştur. 

Altmış bin lira kadar bit 
masrafla vücuda getirileO 
elektrik tesisatı bugün içio 
kasabanın ihtiyacına tekabül 
etmektedir. A. H. 

dir. Daha bir hafta evvel 
pekmez tavaları kalaylanmıf 

ve evlerde hazırlık yapılmıştır· 
Bugünler z:arfında herhangi 
bir eve gidilse ilk önce pek
mez kokuları burnunuza çarpat 
Şaraphanalar içinde bacak!arı 
sıvamış, üzüm ç;ğniven ve tav 
ların başında pekmek savuran 
genç kızların kahkahalarını ve 
ıarkılarını işitirsiniz. 

Birkaç komşunun bir arada 
güle oynıya pekmez kaynat-

amaları görülecek şeylerden" 
dir. Kuzu etinden baharlı 
kokularile iştiha açan pirzola 
yenirken çekilen iki hardallı 
keskin ııraların verdiği hafif 
neıe bu alemleri bir kat 
daha zevklendirir. Elhasıl 
Bugünler tatlı günlerdir. Fa" 
kat on gün sonra bu tatlı 
günlere elveda... Misafirler 
çekilecek, faaliyetten eser 
kalmıyacak soğuk!ar başlayın
ca herkes sobaıınııı, ocağmıl1 

başında bu mes'ut günleri 
batırlıyarak yeni seneyi hasreti• 
çekecek. Talat Behçet 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

kitap Meselesinde Hakhyız 
l Mekteplerin açılma gilnü yak· 
ltbğı zaman ilkmektebe gide· 
~~k çocuk velilerini iki mania 
ırden kar,ılar: 

le Civarında bulunan mektebe 
k ayitler kapanmadan çocujunu 
b "Ydettirmek. Biri de bundan on 

e9 Yirmi gün sonra ba,Iar ki 
~·da kitap meselesidir. Mektep 
fiıta.l>Iarınm 6zerine matbu bir 
d~t Yazılmıştır ve çok yilksekçe• 

ır. Pazarlık ta muffakıyete bağlı 
klarak o fiattan on beş yirmi 1 

Uruş aşağı almak kabildir. Eğer 
Pazarlık bilmez, biraz da saf gö-
tünü . 1 k' I . rsenız a acağını z se ız on 
cıtapta yüz elli kuru:ı fazla 
~~tıniş~ olursunuz. Bu kitapları 
ır de her mektepte müdür ve 

llluallimler satmaktadırlar. Daha 
~cuıa alablleceğini söyliyen ta· 
~beye dışardan alınacak ayni 
~tabın kabul edllmiyecetini açıkça 
ıldirrnektedirler. Maarıf Veklle

tlnin ehemmiyetle nazarı dikka· 
t• • 
ını cf:lbederlm. 

Size bir mesleden daha 
hahsedeceğim: 

Küçük camilerden ba:ıllannın 
Çe4rnelerinin kuruduğu, susuz 
kaldığı görülürdü. 

, Şimdi beJU batlı bilyük cami· 
erin de tadırvan ve çeımelerinde 

•u bulunmamaktadır. 

Bunlardan bir tanesi, ıeyyah 
0~ratı ve milletimizin rağbet 
~öaterdlki Ayuofya camisidir. 
Buranın çeşmelerinde ıOnün il· 
•lettayin saatlerinde ıu akıtıl
ınakta, namaz saatlerinde iae 

ınualuklardan bir veya ikl ta• 
ilesinde, o da lplfk kadar ince 

bir su akmaktadır ki mlşkülib 
mucip olmakta, ibadete i•lenleri 

h~yrete di14ilrmekle beraber d(l-
•ilndftrmektedlr Evkaf ld • • h • areıının 
• •rnımlyetle nazarı _. . ._ ı 
celbedorfm, UIKkatfnf 

Adu 

Terkos iftira E4iyor 
Efendim; 

Betiktaş Ihlamur 
caddesi No. 82 

.Sadettin 
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GCineşll .03 6.21 
Öile 6.41 11.59 
lıindi 9.38 14.56 

Akt•mı12.- 17,18 
Y ataı t.31 18.5•1 

lmuk 10.23 4.41 

YA B 1 Ş 
YAZAN: ">( * 

Hacı Sinan, bu zinde adım· eıkiya elinden kurtarılan oflunu 
!arla koıtu, koştu, kasabanın nasıl konağa kapattığını, Dizdar 
hüyük mesddi önüne ıeldi, aie· IÖmerle Neıuh Ağavı naaıl hap-
lacele aptest aldı ve içeri girdt. •ettiğini acıttırıcı bir Iiaan ile 

Birkaç müslüman, saf aaf dizil· hikaye etti: 
ntişlerdi, öğle namazı kılıyorlardı. - Bugün • dedi - bana lae 
Milyoner de cemaat arasına ka- yarın sizedir. Malınıza zaten sa-
tıştı, samimi bir şevk içinde bip değildiniz, canınızdan emnl· 
tıaı:nazı bitirdi ve tesbihe başla- yetiniz yoktu. Şimdi evlidınız da 
tutacağı sırada yerinden fırladı, tehlikecfe. itte vali, Yeniçeri 
lrleıııbere çıktı, başından kavu- ocağına nefer devtirir gibi Mu· 
tunu attı, üstünden kaftanını bammet ümmetinin çocuklarını 
••yırdı, başı ve köğsü açık bir topluyor, kendine kB1e. yapıyor. 
~aziyette bağırdı: Şeriat kalmadı mı, dın gayreti 

~ - Müslümanlar ocağınıza düş- kalmadı mı? ~ tGrn! Cemaatin çotu, zengin Hacıyı 
1 Ve ıonra mebzul Ö:ı; aıları tanıyorlardı. Onun sakalını yola• 

........ __ ~..-.;;.....;;.;;.;;.;.;;;;....;:::.::.:=::.:....~~l!!J~:..:_J_:=~~~~aiı.n mruklı arak, 

SON P0$TA 

. yanatmıftır. 
M. Laval hariciye nazın M. 

Stimıon vis amiral Şteiger 
merkez kumandanı, Jioıan reisi 
ve Fransız konsolosu tarafından 
selimlanmıttır. Bundan so~ra 
otomobillerle belediye daır•· 
sine gitmiştir. 

Vaşington, 23 (A. A.)-. M. 
Laval saat 15, 13 te Vaşıng-
tona gelmiştir . 

hüngilr hüniür athyarak ~söy!e
dl~i sözlerden heyecana duımuş• 
lerdi ve kendi çocukları da elle
rinden alınmış gibi aı•P duyu-

yorladı. 
Kasaba Müftüsil, vaıiyetın va• 

hametlni gördü, batka!arıoın ele• 
başılıtt almalarına nıeydan bırak• 
mamak için ortaya atıldı ve 
fetvayı butırdı : 

- Hür müslümanların iıtirkakı 
caiz değildir. Eyalet valisi, haramı 
mubah kıldığı için klfirdlr. 

Bir saat sonra Bcnalukalılar 
vali konatJnın önfinde idi. Mah• 
pusların ıtlakmı, Hacı Sinan sa· 
denin de bırakılmasını istiyor· 
lardı. Hattat Haaao, bu umulmaz 
kıyama karfı iptida tecellüt gös· 
termek istedi. Fakat kale muha
fızlarının da halka muzaheret 
ettiklerini, topların ağızını kona
ta çevirdiklerini görünce yelken· 
leri ıuya indirdi. Dizdar Ömerle 
Nasuh atayı huzuruna getirterek 
6:ı;ür diledi, Hacı Sinana kızıp 
kendilerini de incittiğini ıöyllye· 
rek aflerini istedi: 

Bir Gurultu 
Büenos-Ayres, 23 (A. A.)

İspanyaya nakledilmelerini 

istiyen İspanyol muhacirleriıı
den mürekkep bir kafile 
bugün İspanyol konsolosba
ncsine zorla girmek istemit· 
lerdir. Bu yüzden çıkan ar
bede esnasında konsolosha-
nenin kapıcısı yaralanmıştır. 

30 kişi tevkif olunmuştur. 

- Hen · dedi - istidatlı ço
cuktur, ıütü temiz bir gençtir, 
sandım, beılrg&n oğlunu terbiye 
edip yetiftirmek istedi m. Bunak 
babası, bu iyiliğin kıymeti 1 i i 11-
medi, halkı başıma ü~ürd ü. Boş 

yere kan gökülmesine rızam 
yoktur. Taliıiz piçi alın, aeraem 
babasına verin, halkı da dağıtın! 

LAkin Benalukahlar, bu netice 
ile iktifa etmediler. Hattat Hasan 
Paşanın, musalataşı 8nünde ve 
halkın muvacehesinde iman ve 
nikah tazelemesini istediler. Nef· 
sinde herşeyi yapmak ve herşeyl 
yıkmak kudreti tevehhüm eden sa
ray yetittirmeai vezir, halkın bu 
dileğine de boyun eğdi. 

Ahali tarafından hayatına 
Uişmiyec§'ine Dizdar Ömerle 
Nasuh ağanın kefil olması ııartile 
konaktan çıktı, binbir yuha ara
ıında gösterilen yere ırittt, aptea 
ald.ı, y~kaek sesle tövbe ve istl.tfar 
ettı, ınıanını yeniledi, ıüklOm 

Hanımte.qze 

İspanyada Yeni Hcidi;ier ... 
ispanyada bir türlü düze

lemiyen ve bilakis her gün 
biraz daha karışan bir vaziyet 
var. Son gelen telgraflar bize 
şu haberleri getirdi : 

Gijon, 23 (A. A.) - Liman 
amelesi grev yapm ıya karar 
vermiştir. 

Pampclene, 23 ( A. A. ) -
La Espcranza gazetesi tatil 
edilmiştir. 

Madrit, 23 (A.A) - Kortes 
meclisi kanunu esasinin lisan 
meselesi hakkındaki maddesini 

1 uzun bir müzakereden sonra 

pükliim konağına çekildi. 
Musalla taşı önünde, alelade 

bir mahkum gibi günahlarından 

tövbe ve istiğfar eden adam, 
eanki padişahı padişah yap
bj'ını ıöyliyen kudretli vezir 
değildi. Hatta Topkapı sara
yında gördüğümüz hattat Ha
san da değildi, bambaşka birisi 
idi. Sarı yüzlü, titrek dizli, kor-

kak ve iciz bir biçare! .. işte tabiatin 
k~çük ~a~atıp ta tesadüfün biiyük 
goııterdığı adamlar, hep böyledir. 
Onlar, hakkın veya halkın feve· 
ranı karşıaında derhal değitirler 
kendilerine pek yakıftırdıkları ~ 
yeniz ve mahalaiz büyfiklüğil 
bırakırlar, küçülürler, küçülürler, 
küçülürler! 
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Yarış! 

İmparatorluk tarihinde biç 
yoktan yüz bulup memleketin 
mutlak amiri meviine yük&~len-

67 muhalif reye karşı t 43 
reyle kabul etmiştir. 

Bu maddenin tadili hakkın
da verilen birçok takrirler 
rcddedilmıştır. Maddenin mec
lisçe kabul edilen şekline 
göre idari muhtariyeti haiz 
mmtakalar kendi lisrmlarmda 
tedrisatta bulunabileceklerdir. 

Ancak bu mmtakalarda bu
lunan Hk ve tali tahsil mek
teplerinde kat'i lisanının oku
tulması ve ögy retilmesı' b • 11\CC url 
olacaktır. 

=r 

l l~r ç.oktur: Bunların hiçbiri, bil-

Dgılerındekı yüksekl ikle, yahut 
evlet h' 

t 
e.. ı zmet e tm ek surctile 

emeyyuz ve t h .. . d ;r.' ld' a yyuz etmıs e-
Aı ır. Sad p d' · . e ce a ışahıarın ho-
fu~a gıderek D evletin mukadde
rka ına vazıyetJ eylemek kudretini 
azanmışlardır. 

Her devirde bir iki tanesine 
tesadüf oluıınan bu fermanferma
lar arasında; yürütti.ikleri nüfuz 
sfirdükleri sefa ve kazandıklar; 
aer~et itibarile bir mukayese 
tertıp olunsa birinciliğ"i n Silahtar 
Mustafa paşaya teveccüh edece
ğine kanaatimiz vardır. Dördüncü 
Muradın Nedimi kadehdaşı bir 
an yanıııdım ayrılmıyan ark~daşı 
ıırdawı ve hulasa her.şeyi olan 
bu adam, yıllarca imparatorluğun 
münferit ve müteferrit "d" -

ld B
. . mu uru 

o u. ır ısıaretle ııad 1 " T razam ar 
öldurttn, bir kelime ı'l• 1 
k ti 

... meme-
e er alıp verdi m' I 1 b Ik ' ı yon arc~ 

kaldı dparmatının ucllc oturttı· 
a ır ı. 

(Arkası var) 



' Sayfa SON 
e 

Dünyada Spor 

BIKATI Poks Ve 
Herıün Tenis 

* ~ --~' Müsabakaları 
Sütunda Bu 

l Muharriri : 

Müstakbel Kızlar 
Yirmi sene sonra. Aydınlık 

hlr uuma sabahı. Taracam
daki genit koltuğa uzanmıı, 
Kolombiya Darülflinununda 
Yerilen bir konferansı dinli
yerek eğleniyorum. Salondaki 
haber borusu "Temiz Hanım,, 
ın vllrudunu bildiriyor. Raha
bmı bozmıya lüzum görmü
yorum. Bu, yirmi yaşlarında 
1renç bir kızdır. O akşam 
"Çelik,, Beyle evlenmişlerdir. 
Kapıdan, birdenbire, rasgel
diği şeyi devirerek, fırtınalı 
bir rüzıı;ir gibi giriyor. Hıç
kırmıya başlıyor. Hava sıcak 
olduğu için sırtına birşey al
mıya lllzum görmemiı, yalmz 
hafif, ipekli bir mayo giy
miştir. 

Onu uyıal, aakin bir kız 
olarak tanırım. Böyle hıçkıra
rak ağlamasından ve bir tehli
keden kaçar gibi kendini yanı
ma atmasından anlıyorum; 
ortada fevkalAde bir hadise 
vardır. 

Bu sinir buhranı bir müddet 
devam ediyor. Sonra, yaş
larla ıslanan küçücük yüzünü 
kaldırarak : 

"Artık herşeyden iğreniyo• 

mm" diyor. Güneşte şefafla
pn bukleli saçlarını okşıya

rak cevap veriyorum. 
- Peki, amma yavrum, be· 

nim birşeyden haberim yok ki; 
ukın kocanla kavga etmiş 

olmıyasm? 
Anlaşılan tam yaranın ils

ttbıe basmııım. Birden sıçra
yarak ayağa kalkıyor ve bir
kaç adım geri çekilerek bağı
nyor: 

- Sakın l Onun ismini te
liffuz etmeyiniz! 

GOlerek mukabele ediyorum: 
- Bir günlük karı, koca ! 

kavga için pek acele etmiş 
değil misiniz? 

Ellerile yüzünü kapatarak 
tekrar yanıma geliyor. lşitil
mekten korkar gibi, yavaşça 
Ye ta kulağımın dibinde fısıl
cbyor: 

- Ah l bilseydiniz ? 
Fakat devam edemiyor. Ta

arruz karan verecek bir ku· 
11W1dan gibi ellerini arkasına 
•ağlıyarak, taraçada bir aş<· ğı 
ltir yukan dolaşmaya başlıyor. 

Ben de dürbünilmle Alc m 
ağında oynaşan bir çift ke
pyi seyre dalıyorum. Bir ara 
•Temiz,, in ayak sesleri du
ruyor. Herhalde bana bir 
pyler söyliyecek. Cesaretini 
kırmaktan korkarak başımı 
çevirmiyorum. Fakat, dehşetli 
ltir merak içindeyim. Nihayet 
usleniyor. 

- ihtiyar doıtum senden 
birfey rica edeceiim. 

Ta geride, taraçanın par
maklıları üstüne oturmuştur. 

- Söylet Fakat o kadar 
azaktan değil, diyorum. Üç 
adımda sıçrıyarak yan:ma 
ıeliyor, ve heyecanını gizle
•İye çalııan bir seıle soru
ror. 

- Ben 
_.,. ___ "- lıltiyorum. 

lazım? 

ondan ayrılmak 
Ne yapmakhğım 

- Sebep? 
- Sorma! Oau alyliyemem. 

Olmaz çocuium. Aynl
mak için mutlaka bir sebep 
göstermekliğin lizım. Hem de 
makul bir sebep, kanunda 
yazılı olanlardan. 

Ynzn kıpkırmızı oluyor, ba
şını önilne eğerek dütünüyor. 
Sonra, bir isyan ltamlesile 
uzandığım koltuiu delicesine 
sarsarak ve minimini yum· 
ruklarını tehditkir hir eda ile 
boşlukiara uzatarak haykırıyor. 

- O adam a di, namussuz 
bir adam. Onu nasıl anlama
dım Yarabbi! Nansıl anlama
dım ! Beni hİmse ikaz etmedi. 
Siz bile 1 

Heyecandan sararmıştır. 

Boynunun zar gibi ince ve 
pembe derisi mavi damarlarla 
kabarmıştır. 

ihtiyatlı bir lisanla onu tes
kin etmiye ve derdini söylet
miye çalışıyorum. 

Yüzlinü bir yastıkla gizliye
rek itiraf ediyor : 

- Beni oktamak istedi ve 
daha fen ası izdivacımızı buna 
sebep gösterdi. Ah Yarabbi 1 
Anlatamam ki.. Şilphesiz an
latamaz. Ve ben ona cennet
ten niçin koğulduğumuzu 

söyliyemem. 
Temiz, hüziinle lllve edi

yor: 
- Ben böyle mi zannet• 

miştim ; ne tatlı emellerim 
vardı. Artık her ıeyden iğre
niyorum. 

Acı, acı gülerek du,nnu
yoru 'D; bizim gençliğimizle 
bu yaştaki kızlar arasındaki 
bilyllk farka inanamıyacağım 
geliyor. 

Suriyede Boykot 
ltalyaya Karşı Girişilen 

Hareket Genişledi 
Berut, ( Hususi ) - Lübnan 

ve Suriyede İtalya lisan ve 
edebiyatı gibi ltalyan malları
na da boykot yapıldığını bil
dirmiştim. Bu boykotu geniı
letmek için bir cemiyet teşek
kül etmiş ve İtalyan mektep
lerine giden talebe velilerin
den çocuklannı bu mekteplere 
göndermemeleri için imza 
almışlardır. 

Burada bulunan İtalyan kon
solosu ile İtalyan Mektepleri· 
nin Umumi Müdürü ve F atist 
Cemiyetinir.1 reııı hükumet 
erkanını ziyaret ederek bu 
tetebbüse bir nihayet veril
mesini iıtemişlerdir. 

lzmirde Uzum Satışı 
İzmir, 22 (A. A.) - Bugnn 

30 kuruıtan 56 kuruşa kadar 
2548 çuval üzüm ve 7 kuruş 
30 paradan 33 kuruşa kadar 
1553 çuval incir ve 900 ku
ruştan 695 okka afyon sabi· 
mışbr. 

Fare Mücadelesi 
Kastamonu, 22 (A.A.)- Bir 

haftndanberi merkez Daday 
ve Araç k5ylerinde fare mü
cadelesine devam edilmekte-
dir. Mücadele bir ay sonra 
bitecek ve vilayet dahilinde 
fareli arazi kalmayacaktır. 

OakLand ( Kaliforniya ) 22 
( A. A. ) - Amerikalı boksör 
Max Baer, dev cftsıeli Port .. 
kizli joH Santa ile yaptığı 

( 10) ravuntluk bir maçta 
Portekizliyi son ravuntta na
kavt etmiıtir. 

Boks Dünya Şampiyonluğu 
Nevyork, 22 - Madison 

Square Gardenin yeni m6diri 
M. Jimmy Johınıton, dlaya 
ıampiyonluğu için Sehmliag 
ile Sharkey arasında bir maç 
icrasını temin edebileceğini 

llmit etmektedir. 
Sehmelingin menajeri olan 

Jacobs 30 - 1 O tarihinde Al
manyadRn Amerikaya müte
veccihen hareket edecektir. 
Sehmeling te bir ay ıonra 
Amerikaya gidecektir. 

Tenis Maçları 
Paris, 22 - Profesyonel 

tenisçiler arasında Paris spor 
ıarayında şampiyonluğu için 
yapılan müsabakade, Kosel 
Creda ( Çekoılovakya ) , Hunt
ler ( Amerikalı yı 6 - 2 6 - 3 
7 - 5 ve Tilden ( Amerikalı ), 
Ploa (Fransız ) ı 6 - 1 6 - 4 
ve 6 - 3 mağlup etmitlerdir. 

Ekmek lhtikArı 
D6rtyol, (Hususi) - Kaza

mızda odun ve k6mllr ol
dukça fazladır. Buna bir de 
haıtalıklı portakal ağaçlarile 
yapılan mücadele neticesinde 
hlsıl olan neticeyi ilive eder
seniz bu fazlalık bir misli 
daha artar. Buradan başka 
hububatın bu seneki bereketi 
de malum olduğu halde bu
rada ikinci nevi ekmeğin ok
kası on kuruıtur. Bu ihtikirın 
önüne ıeçilmesi lizımdır. 

Irakta 
On Beş Kişi İsyan 

Cürmile Sürüldü 
Bağdat, ( Hususi ) - Kıral 

Faysalın Bağda da geldiği glin 
(20) gencin tevkif edildiğini 
yazmıştım. Hükumet bunların 

bir kısmım kefaletle tahliye 
etmiş, ( ı 5) ini aşiret kanunu
nun (40) ıncı maddesi muci-

bince ıilrmiye karar vermittir. 
Bunlar Şimali Iraktaki {Ane) 

kasabasına nefyedilmişlerdir. 

Suçlan balkı isyana davettir. 

Hariciye Vekili Ankarada 
Hariciye Vekili Tevfik 

Rllştn Beyle fstanbul Valisi 
Muhiddin B. buglln Ankaraya 
gideceklerdir. 

Eski Bir DUşmanhk 
Çatladıkapıda oturan Yusuf 

iıminde biri öteden beri arası 

açık olan İzzet isminde birini 
bıçakla yaralamıştır. 

Dudağından Yaralamış 
Beşiktaşta oturan Mehmet 

Saim isminde biri toför Aliyi 

dudağından yaralamıştır. 

Gözünü Patlatmış 
Halıcıoğlunda oturan Alek

san isminde biri, bir a 1acak 
yüzünden Abdullah isminde 
birin göz;foden yaralamıştır. 
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Meşhur muganni A T T • K bu alqan en ıon GLOR J 
ve 1 muvaffakıyetli YA aa~en;a::i ~. 

k o m p o z i t ö r ıarkılarım e d e cek t 1 

Sinemada: MAHKÜMUN K l Z I 
Nadi S"b" k Kızının ıaadett uJTunda kınd: a 1 ırı aya feda eden bir pederin romanı 
tarafından temsil lllveten: FOX MOVIETON NE 
edilen şu şaheser Yerlerinizi evnlden te:n ln edl 

Telefon Beyoğlu 1656 

Afyondaki De
miryolu Mektebi 
Bu Yeni Müesseseye 
Talebe Kabulü Muame

lesine Bqlanıldı 

Afyonda bulunan Demiryol 
gedikli ktıçlk zabit mektebi, 
memlekete demiryol inşaatı, 

işletme, makine fen memuru 
yetiştiren yegine meslek mek
tebidir. Bu mektepte, elek
trik, mulaabere, haritacılık 
ıuculuk, fotoğraf, makine fea· 
leri amell ve nazari olarak 
gösterilir. Demiryol fabrika
sında ve atelyelerinde rn~ita

hassıılar tarafıadan tatbiki 
şekilleri göıterilir. Bazı 

ailevi mazeretler teıiriie iyi 
bir tahsil görmiyen orta 
mektep mezunlarile lise tale
belerine iyi bir istikbal ha
zırlar. 

18 yaşını ikmal eden Orta 
mektep ve Lise talebelerile 
hükumetin resmi müsaadesini 
almış hususi mektepler talebe
si kayıt ve kabul edilir. 

Şartlar aşağıdadır: 
1 - Bir istida ile en yakin 

Askerlik şubesine m'üracaat 
edecektir, ayrıca bir mektup
la ve fotoğrafisi ile Afyonda 
Demiryol taburuna bildirilmesi 
şayanı arıı:uour. 

2 - tlkmektep tebadetna-
mesi veya Orta mektep ile 
Liselerin tasdiknamesi maksa
da l·afidir. 

3 - Hllsnü hal ve aıı ıaha
detnamesi. 

4 - Bir askeri hastanede 
heyeti sıhhiyece yapılacak 
muayene raporu. 

5 - Duhulünden itibaren 
dört buçuk sene gedikli kU
çllk zaLit olarak vazife göre
ceğine dair Noterlikten yapı
lacak senedi meşrut. 

6 - 2 teşrin 931 tarihine 
kadar kayit ve kabul yapılır. 

Demiryol gedikli küçük 
zabit olacaklara aıağıdaki 
hak ve menfaatler temin edil
miştir. 

1 - Namzet kıt'aya duhu
lünden alb ay sonra onbatı 
nasp edilir. Ve on ay mek
tepte mesleğe ait naz.:ri ve 
ameli ders gösterilir. Ve 
bilimtihan gedikli çavuş mua
vini ve başçavuş olur. 

2 - Gedikli küçük zabit
lere iyi bir istikbal ve refah 
vadeden kanun hakkında fazla 
tafsilat. arzu edenlere derhal 
adreslerine cevap verilir. 

Sovyetler 

lrandan 
Almıya 

Halı Satın 
Başladılar 

Tahran ( Hususi ) - lran 
hükumetinin Rusya ile yaptığı 
yeni Ticaret r.ıuahedesinin 
tatbikı esaslarını hazırlamak 
fö:<:re İran ve Rus tüccarla
rından teşekkül eden komis
yon mesaisini bitirmiştir. Şi
mali İrandan Rusyaya külli
yetli miktarda lrnn mahsulü 
ve bilhas:;a halı ihraç edil
miye b:ışlaumıştır. 

Milyon Peşinde Milyon Peşin 
Bayram Hazırlıkları 

Mersin, 22 (A. A.) - Vali 
Beyin riyasetinde te,ek-

kftl eden heyet şehrimizde 
Cumhuriyet bayramının yıl 

d6n8münn tes'it için hazırlık
lanna devam etmektedir. Bu 

sene Cümhuriyet bayramında 
geçen senelerden daha coşkun 
tezahürat yapılacak ve gece 
resmi bir balo verilecektir. 

ALKAZAK - Manuell 

ALEMDAR - Çalrın macer• 
ARTiSTiK - Sevil Dan~öıU 
A S R 1 - Fakır milyoner 
EKL E ~ - Milyon p~indo 

ELHAMRA - Ş.n lnaanlar 
ETU VA L - Caz kıralı 
FERAH - Konser, varyete 
GLORY A - Mahk6mun kıu 

KEMAL B. - Bafdat hır•111 
MAJIK - Al joleon 
MELEK - Tabu 
MiLLi - Bu•enln kıymeti 
OPERA - Palermu cinayeti 
ŞIK - Cennet yolu 
Üaklldar Hllı - Afk re•ınl r•\i 

Bu Sene Bütçeden Yapılma 

Düşünülen Tasarruf 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

milyon lira tasarruf yapılacağı 

aCiylen •• ektedir. Gümrük, ka

zanç vergisi, Tütün İnhisan 
varidatlannın bu sene (8- 10) 
milyon lira noksan tahmin 

edilmcıi, Devlet Demiryolla
rmın ancak kendi masraflanm 

koruyup hazineye birşey vere

memesi bütçenin varidat kıs
mında bu tenzilat icrasını 

icap ettirmektedir. 

Bütçede yapılacak tasarrufun 
hangi maddeler ve f asıllnr 

üzerinde yapılacağı henüz kafi 

surette maliim olmamakla be
raber; alelümum Devlet mas· 

raflarında tenzilat icra edilme

si, memurin adedinin mevcutla 
muhafaza ve tezyit edilmeme

si, memur maaşlarmda tenzi

lat icrası ilk akla gelen ihti
maller meyanındadır. Bilhassa 
yüksek maaşlı memurların 
maaşlarında da tenzilat icra 
edileceği, küçük maaşlı me-

murlardap cilz'I bir mi 
kesileceği bütçede yapıla 

tasarruf şayiaları arasında 

Ayni zamanda iktısadi b 
ran mücadelesinde yalnız 

çede yapılacak tasarrufla 
tifa edilmeyip, 
servet ve refah 

teşebbüslere baş 

milli aervet membalar 
ıslah ve daha faal bir f 

sokulması için de lizımg 

tedbirlerin alınması mu 
meldir. 

Harici ticaretimizin 
yeai, ihracatımızın t 

dahili ıanayi ve ticaretin 

viyesi, liman ve seyrise 
işlerinin mükemmel bir 

ifrağı, ecnebi sermayesi c 
zürraın ve zirai istibsai 
himayesi, memleketteki i 
ler adedinin tenkisi işlerin· 
bu seneki faaliyetlere ze 
teşkil etmesi muhtemeldir. 

Sabahattin Re 

~~~~--------·-·--------------~ 

Kıbrıs ta ki 
• 
isyan 

Bastırılama •• nuz 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

devam etmiştir. Lim3sso!ide 
tecavüzkAr bir tavır alan halk 
galeyana bastıracak derecede 
kuvvetli olmıyan polislere 
meydan okuyarak askere er
zak götüren otomohilleri dur
durrn uşlar ve şoförleri yere 
inmiye ve otomobilleri terke 
mecbur etmişlerdir. Bundan 
sonra bu halk komiserin evini 
yakmışlardır. 

Londra, 23 (A. A.) - Müs
temelkiıt nezardi l e K ·brıs 

valisinden gelen bir tel 
ta Kıbns meclisinin 
hap ettiği 3 aza tar 
dan tartip ve idare 

len bir nümayişçiler g 

Ç~rşamba akşamı valinin 
kosyadaki evinin önünde 

buçuk saat nilmayiş 

mıştır. 

Bahriye Nezareti Kı 

iki kruvazörle iki tor 

muhribi gönderildiğini te 

etmiştir. 

" Son Posta ,, Büyüyor! 

Aylardanheri hazırlandık. " Son Posta " yakında, karş 
mza yeni, cazip, dolgun ve olgun bir şekil ve münderic 
ile çıkacaktır. Almanyadan yeni gelen bir makined 
lüzumu halinde, 8 - 12 - 16 - 20- 24 - 32 ıayıfa olar 
intişar edebileceği gibi, yine lüzumu halinde, i 
veya birkaç renkli de olacaktır. Bu satırları yazm 
ktan maksadımız, yeni şeklimiz hakkında maltim 
vermekten ı.iyade, " Son Posta ,, nın tekimülüne yegln 
saik olan muhterem karilerimize şükranlarımızı bildirmek · 
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Abdülhamidi Herkes asis 
T nır Fakat O O Kadar Müş

rif Bir Adam Ki ... 
121 NAKLEDEN: ZİYA ŞAKIR ---------(Her lraklcı mahf•zdıu) 

27 Aiuatoa 529 

Abdülhamidin huıuıiyetleri· 
ili tetkika başladığım ıünden· 
heri birıey nazaiı dikkatimi 
Celbediyor. Meşrutiyetten ıon· 
l'a onun hakkmda ortaya 
çıkan birçok yazılarda, ıabık 
hakanı fevkalide baıis ve 
cinıri olmakla itham ediyor· 
lardı. Bu hususta ( Pinti Ha
tnit ) isminde bir piye• 
lneydana çıktığını da hatırlı· 
Yorum. Halbuki benim tetkik 
le ınilşahedelerim, bunun ta
llıanıeu zıddını gösteriyot. Mese· 
IA; on bet altın liraya yaptır· 
dığı kilmea için. beherine altın 
bir buçuk lira vererek birçok 
Fiıan tavukları aldırdı. Haydi 
buna ehemmiyetsiz birşey 
diyelim. Fak4 t ya kadınların 
llıasrafı ?. Ben föylece hesap 
ediyorum. Şayanı hayret bir 
Yekun tutuyor. Kadınefendiler, 
haı.inednr ustalar fU tarafa 
dursun, en adi bir kalfanın 
en küçük arzusunu bile yerine 
getirmeyi, Abdülhamit adeta 
bir zevk telakki ediyor. Haf
tada iki üç defa ( Mustafa 
Şamlı) mağazasından muhtelif 
kunı•ı ve saire nümuneleri ge
liy~r. . Kadınlar, bunlardan 
be~~myor, seçiyor, siparişler 
verıhyor. Ve sonra yığın yığın 
saraya taşınıyor. Maamafih 
bu mfibayaat, yalnız { Mus
tafa Şamlı ) mağazasına mun
hasır kalmıyor. Diğer baıı 
maruf mağazalardan da alış 
'Yerif yapılıyor. Haremde, 
kadınlar arasında müthit bir 
elbise merakı vardı. Bu, adeta 
bir rekabet halinde. En basit 
bir orta kalfasının bile, san· 
dıkları tıkabaıa elbise ve ku
ltıatlarla doluyor ve tekrar 
boş sandıklar alınıyor. 

Bunlar muhafız zahitlerin de 
1 

llazarı dikkatini cebettiği için 
bir gUn bunun sebebini 
Nuri Ağadan ıordular. Nuri 
Ağa, gülerek buna ceyap 
\terdi: 

- Efendim saraylılar ara
•1nda bu, adettir. Bir saraylı 
6ldüğü zaman sandıkları bot 
\te eıyası az çıkarsa, pek 
'Yıp sayılır. O saraylının göz
den düşkün olduğu anlaşılır. 

Dedi. Fakat bana kaluıa 
lıin iç yUzU böyle dea;ı. 
benim kanaatime göre, her 
•arayla ölmeden evvel, Hraydaa 
çıkınayı, bir kocaya varmayı 
düşünür. Sarayda iken, (Ne ka
Parsam kArdır) diye 1andıklarını 
\'e hatta kUpUnU doldurmıya 
Çalışır. Ben öyle saraylılar 
hatırlıyorum ki, saraydan çı
kalı hayli zaman olduğu halde 
•arayda iken topladıklarını 
tamamen kullanamadan ibti-
l'arlamış v yahut ölmUştlir. 

Maamafih bunu da kaydet
lbeden geçemiyeceğim ki, ağa
lar da bu iır fa iıtirak etmek-
t1en ~endilerini menedemiy r· 
ar. Onlar da sıktık elbise 

ı••ınarlıyorlar. Onlar da kendi
•riae iÖre sef abat yapıyor-

lar. Harem da· 
ireıHe daima 
temuta hulun• 
dukları için ben 
bunu ÇG gör
mem. Kadınla· 
rm arasında da 
yağlı yakalı re
dingotla gezil
mezya ... 

AbdUlhamit, 
kendine ait eı· 
yada gayet mllf
külpescnttir. 

Bilhaıaa fesi 
ile potinlerine 
çok ehemmiyet 
verir. Geçen
lerde, fes iıtedi. 
En nefiı fesler
den iki düzüne 
i'etirdiler. I ' ur:• 
lan beienmedi. 
Kendisi, İtalya• 
da imal olunan 
husutt markalı 
fes giyiyor. He
nüz giyilmemit 
birçok yedek l:JeglerbtJgi saragındc meşhur pembe salon 
fesleri olduğu ıçın getirilen romatizmalı olduğum için b öy· 
Avusturya feslerini iade etti. le giyiyorum ve romatizmadan 

Potinlerine gelince ; bu, uıaklaşmıya çalışıyorum. 
büsbütün ayrı bir şeydir. Dedi. Bu fikrin doğruluğu-
Diyebilirim ki yalnız Ah- nu kabul etmekle beraber, 
dülh ·d şahsına ait olan herşeye fev-

amı e mahsus bir d d B kaiade ehemmiyet veren Ab· 
mo a ır: u ayakkabıları, dü!hamidin, mahza uzun boylu 
ne potın ne de çizmedir. görünmek maksadile uzun ök-
Büsbütnn ayrı bir şekildedir. çeyi tercih ettiği de akla g~!e-

Beyoğlundaki kunduracı bilir. Maamafilı, günahı Ustun· 
(Korpiı) tarafından yapılan d k ı e asın ... 
bu garip ıekildeki botun kon- Abdülhamit, elbisesine de 
cunun uzunluğu 38 santimdir. çok itina ediyor. En çok sev· 
Gayet yumuşak ıiyah glaseden diii renk (gri) dir. 
yapılmıştır. Koncun kenarın- Bu rengin açık ve koyu· 
dan bilek kemiğine kadar tundan birçok elbiıeıi. •a~dır. 
olan kısmm içi gayet aüzel Hergün ayni elbiseyi gıymıyor. 
ve kalın atlastandır. Alt kıs· Daima değiştiriyor. Ben o~u 
mı iso yine ipek aibi parlak redingot ve lstanbolinle hıç 
fakat pamuklu bir astarla görmedim. Kolalı yaka ve kra• 
kaplanmıştır. AbdUlhamidin vat takmadan odasından çıdktı· 

iı vaki değildir. Bazan ilz, 
ayaklan, dar ve uzundur. Kaç k lmıı hazan da uçları hafif ırı 
numara giydiğini merak ettim. yakalı düz beyaz Hint kete: ~ 1den 
Bir ıUn, Şöhreddin ağadan rica aömlek giyiyor. Boyunbkar-1~ 
ettim, botlarından birini ge- kimilen düz ve koyu ren 1 ır. 
tirttim. Hususi kalıp tizerine Bunları, büyük bir dikkat d~~ 
husuıJ surette yapıldığı için ihtimam ile bizzat ken 111 

numara yoktu. Fakat kendim bağlıyor. 
6lçtUm. Topuktan buruna ka- Serin havalarda saray da· 
dar tam 27 santim geliyordu. bilinde de pardesll ile g~z~r) 
Topuğun üzerinde küçilk ve En korktuğu fey, ( rutu e~ 
aiyab bir mahmuz çiviıi var- Ye (cereyanı hava) oldugu 
dır. Buna da ıebep, saray ha· için, soğuk almamıya çok 
ricinde ( kalot kundura ) ıiy· dikkat eder. Bilhaasa rdtu: 

d b 
betli havalarda daima gü erı 

mesidir. Saray dahilin e, ot-. h yelek giyerdi. . 
}arın üzerin• yumuşak ve sıya Abdülhamidin Uillsrıfane 
mercan terlikleri giyer ve 6y- para döktUğU yerlerd~n biri 
le ıeı:er. Aııl merak edile- de Beyoğlundaki (Surı) ma-
cek nokta; ökçelerin bu ka· ğazasıdır. Buradan da saraya 
dar yiiksek, adeta kadın iı· ıık ınk kllpe, yüzUk, kolye 
karpinleri kadar yUksek ol- pantantif ve sair kıymettar 
masıdır. Bir i'Un bunu ke~- ıeyler gönderilir. Bunlar, ~a-
disinden İordum. Abdlllha ıt rem dairesinde derhal beg& 
gülerek cevap verdi: _ nilir, ve mubaayaa edilir. 

_ Ayaktan almac k rutu- * 
betten kurtulmak için ~aima AbdUlhamit, artık marangoz 
yüksek 6kçeli pabuç gıyme- takımlarını ikmal etti. Maran· 
l'd' Ökçenin yüksek olması gozhane haline getirdiği oda-
~y:~ altında hava cereyanı~ı da bazı günler bir snııt, bazı 
temin eder. Malum ya, hır günler de iki Uç saat kendi 

· ı ra kendine çalışıyor. 
yerden hava lf erte, Beı: ( Arkaıı var ) 
da rutubet olmu. 

----

Kiralık utab dalrenls1 11 Sahhk eşyanız var mıdır? '/ odanız var mıdır ? Satılık e.f ya arıyor muaunuz? 1 Doktora , d:şçlyc t en.iye 
Kiralık ev, d aire, oda it mi istiyorsunuz ? ve aıılreye ihtiyacınız 

arıyor muıunuz ? l9çl mi latlyoraunuz ? var mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruşla bu i şi yapabilirsiniz. 
(16) kelimelik bir ilan kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR KOLONVACILAR 
PARISTIPFAKÜLTESINDEN Mesu• MiS FABRİKASI MÜSTAHZERATI 

CJJt ve ZOhrıvl hutalıklar mGtehaasıa 

Dr. BAHATTiN ŞEVKİ 
Kalılul aaatleri aabah sekizden 

aktam yediye kadar Babıali 
Meserret oteli karşısında No. 135 
birinci kat. -89 

Bertin Tıp F kfiltesinden cildiye 
ve zfihreviye mütehaaı1111 

Dr. A. LEBIP SELİM 
Sirkeci - Orhanlye cad. No. 26 

Cumadan maada hergün sabahtan 
aktama kadar. -2 

EMRAZI zO:-!REVIYE tedavi
hanesi - Doktor Ariatidi Be} : 

Emiı1önü 1abık Karaka' Ha· 
No. 8 -1 t 

iŞ ARIYORUM 
FRANSIZCA Ve TÜRKÇE 

muhasebeye aşina olup tecrübem 

vardır. icabında daktilotraf ve 
muhaberat yapabilirim. -1 

Son Posta: A. N. 

MEMUR VE MEMURE 

PARA KAZANDlRIYORUZ
fıtanbulda, taşra vilayetlerde, 

kaz:ıılarda MEMUR ve MEMURE 
istiyoruz, işinize, vazifenize halel 

Kolonya, lavanta, eaana, dit macunu, 
yağaız krem, pudra, aabuıa ve blryan
tlndlr. Mla müatahzeratını btr defa 
tecrübe edenler dalma ve dalma ondan 

ayrılmazlar. Her yerde bulunıır. -21 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Amelıyeıi için meşhur Halepli 
xade doktor Talip Beye bef gilo 
evvelden baber verilmesi. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ıstan
bul 1486 -4 

TAKSiTLE 
KIŞ GELiYOR - Petin ve 

'YerHİye fevkalade şık ve ehven 
giyinmek ister ve bira:t da müş
külpesentııeniz Babıali karşısında 
Şark terzihanesine uğrayınız. 

-14 

Paramız yok diye dü,ünmeyiniz? 
Memurin ve ailelerine her 

çetit elbiae için para yerine bono 
9-2 arasında müracaat. Sultanha
mam Dikranyan ban No. 1 

-7 

EMLAK ALIYOR 
EMLAK SA TIN ALIRIZ 

lıkeleye, tramvaya, fİmendifere, 
otobüse yakın olanlar mGreccah· 
tır. Saat 9-12 arasında müracaat. 

lıtanbul dördüncü Vakıf han 
asma kat 29 

-3 

KOLAYLIKLA 
gelıniyecaktir, bize mektupla so-
runuz. içine 6 kuruşluk pul ko- KOLA YUK GÔSTERECEGIZ-
yunuz. İıtanbul postanesinde 400 Davalı işleriniz için mahkemeye, 

-3 l avukata gitmeden ıaat 9-1'2 ara
.;..____________ ıında bi:r:c müracaat ediniz. 

1SÇ1 1ST1 YOR UZ 1 latan bul Bahçekapı dördüocil ' I Vakıf han asma l<at 29 

işçi İSTiYORUZ - fstıınbul· -3 

dn, taıtrn viliiyetlerde kazalarda MÜTENEVVt 
erkek işçi istiyoruz, okuyup yaz.- ZAYİ MÜHÜR- Kazaen tatbik 
ma b:lenler müreccahtır. Bize 
mektupla sorunuz içine 6 kuruş
luk pul koyunuz. 

mühürüınü zayi ettim. Perşembe
den itibaren namıma yapılan 
senetlerin hükmü yoktur. 

-
KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 

Hernevl kilrkler rekabet lrnbul 

etmez fiatle satılır. Hususi atelye· 
mizde yeni mantolar ve garnitürler 

eh ven fiatle alparlt ahn~r. T ami
rat yapılır. Bir tecrübe kafidir. 

Beyoğlu Panalya çıkır nz No. 22 
Beyoflu Hacopulu paaııj No. 34 

-29 

KAZANDIR IYO RUZ 
PARA - On liradnn f :z:la 

varidnb gayrısafiyeli emlak t crh"
ninc mukabil ikrazat. saa t 9 - 12 
arasında tnpu senedini getiriniz. 

İstanbul dördüncü Vakıf han 
uma kat 29 

-3 

PARA - Dilkkancı eso ,. fa 
kolaylık. Haftalık t ksitle öde-
yebiliueniz kefaletle 50 LiRA ya 

kadar PARA alabilirsiniz 9. 12 
araaında müracaat. 

lstanbul dördüncü Vakıf han .. 
uma kat -27 

ALIM SATIM 
EMNiYET 

., Alım aatım ikraz istikraz evi ,, 
Galatada Mehmet Alipafa hanın

da No. 41 
Telefon Beyoğlu 2235 

Emlak, Arazi, Tahvilat, ve her 
nevi ena ve emval alım sabmı 

ikraz iatikraı: icar lıticar mua
melelerine tava.sut eder. fstan· 
bulda ve Ankarada bütün devairl 
reamiye ve huauıiyede Muamelit 
takip eyler. lzalel 'uyu, veraset 
'Ye Hİreye ait iatitari mnracaat
lar kabul olunduğu gibi maba
kimde halli Ye faslı dahi deruhte 
olunur. Peşin ileret alınmaz ao• 
derece kolaylık göıterilir. lıtanbul posla kutusu 548 

-3 
Ye~ilköy Heyeti İhtiyartyesinden 

Mehmet Hasan -13 
~:;::::==-;=====-==-==.ı:;==-=-====---

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

.. 

N. Feridu11 
beg: Sılunbya 
gelemez, usul 
ve merasim 
kuyudatile hür· 
riyetini takyit 
etmez. Hak· 
sızlığa karşı, 
çabuk müşte· 
ki bir vaziyet 

ahr. 

A. Naci bey : Çekingen Ye 

m ahcuptur. 
<;abuk abmr, 
kusurlarının 

şüyuu o dan, 
tenkit ve mes
uliyetten en
diıe eder, şik
lığı, his ve ha
yal mevzul4uı· 

"' ihmal etmez, 
addi ve yoru

c ..ı işlerden uzak kalmak ister. 
<( 

halim bey: 
- Fotoğrnfı dcrcedllmlyccektlr -
Intizamperverdir. Tarzı teleb-

büse riayet eder, işlerini emniyet 
ve selametle neticelendirmek 
ister, kadın ve sevgi mevzula
rına lAkayt kalmak iatemeı:. 

/. Demiray beg; Sesıiz ve 
U tecessistir. 

Muhitinde cer

yan eden hA
diselere doğ

rudan doğru

ya mndahale 
ı etmez, fakat 

JAkayt ta kal· 

maz, ıamiml-

tini Y• men
faatlerini israftan müçteniptir. 
Bqkalarına az itimat eder. 
Çabuk ahbap olmaz, fiil ve 
hareketleri hakkında renk 
vermek istemez. .. 

Galip Osman Efendi: 
- Fotoğrafının dercini lıtcmlyor -

Menfaatlerini müdriktir on
ları israfta mUşkilpese~tlik 
gösterir. Herkese yüz vermez 
tok ıöılUdür. Usul ve mera: 
si~e riayetkAr değildir. Mes
ulıyetten çok çekinir, vazife
tine fazla merbut kalır. 

-« 
Mustafa Ef. 

- Fotofrafı dercedllmfyecektlr -

Şarlatan ve nümayişçi de-
~ildir. Bir işte önayak olmaz, 
usul ve merasime fa:ıl ria· 
yetkir değildir. 

Ş ü p he Üzerine 
Konya - Üç glln evve1 

Kı:ıılvlranın Bulumya köyünde 
ıöyle bir vak'a olmuştur. 

Bu köyden Mevliit oğlu 

Ömer gece muhtar odasından 
kalkmış, biraderinin evine 
gitmek Uzer• sokağa çık· 
mıfbr. 

Ömer, Memiı oğlu Mehmet 
ismindeki ıahınn evinin du-
varı dibinden ıeçerken ef 
aahibi silAha 1&rılarak dııan 
fırlamıştır. Mehmet evininiD 
uvarı yıkılıyor :ıannile ileride 

gidene kim olduğunu bilm_,. 
den elindeki çiftcsile iki defa 
ate, etmiştir. Ömer omuzba
tından aldığı yara üı:erine 
yere yıkılmı br. 

Mehmet derdest edilmlt 
yaralı da tedavi altına alın· 
mııtır. 

ON DÖRÜNCO 

PATRON KUPONU 

No. 13 
Gnetemlzde on bct glindı bir 

vermekte olduğumw: Patron:ı 
bedava almak fatlyoraanır:, bu 
kuponu kesip aaklayınuı ve ıs 
kupo:'\ toplayınıL Patronlarımı • 
dan pok mımnun olacakaınıı. 

Patronlu aqrodlldlıdcrl gU • 
den Ulbarcn lıtanbul kıır.lı:!.uls 
bir hafta, ta9ra kar!lerl r.ıls 0 

giln lçlnd kuponlarını gS d.r-
uı " ı •• • - r r. j • t llhu. ot sı-oçttktu 
•onra kup onlar kabul cıdllmoı. 
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YÜKS~~ğ~z:~~IRIM D AMPIN G YÜK:!~ğ~~~IRIM SEYRISEF AIN 
Merkez acentası: Galatada Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mil· 
hilrdar zacfe han 2. 2740 

No. 44 No. 44 

Bandırma hattına işliycn 
vapurların kahve ocakları 
bir sene altı ay müddetle 
müzayede ile kiraya verile
cektir. İhale 5- l 1-931 saat 
17. Teminat maktuan 100 
liradır. (3358) 

Her nevi hazır erkek, kadın, çocuk, spor ayakkapları. Piyasa ile rekabet kab~I etmez. 

j TEMiNA TLI ISMARLAMA KABUL EDiLİR 1 

1000 tane kazan tutyası
nın kilosu 26 kuruş 30 pa
radadır. Tenzil ile vermek 
istiyenJerin. 

ihale 24- l 0.931 saat 17 
Tcninat % 10 dur. (3375) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dumlu Pinar 

25 :.:;i:.vel PAZAR 
günü akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından harcket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
2:;.~::, Çarşamba 
günü akıamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanmdaki acenta
lığına müracaat Tel. 21515. 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşlt 
Hastalarını Törbe karşısında 

eski HilAliahmer binanndald 

muayenehanesinde bergün öğ

leden sıonra kabul etmektedir. 

Telefon lst. 22622 

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Oda meclisinin yeni 
intihabı 

193 l senesi nihayetinde Oda mecliai azasının mftddetlerl 
hitam bulacatından 

Yeniden intiha-
batın icrası 

Lazım gelmekte ·olup birinci derecede intihabat 

25 Teşrinisani 1931 
Çarşamba 

GUnll saat on ikide bqltyarak bete kadar ve erteal 26 
teşrinisani 1931 perıeaıbe giinft on ikiden beıo kadar intihabata 
devam olunarak beşte hitam bulacaktır. 

Nizamnamenin 26 mcı maddeıi veçlile birinci derecede 
intihap hakkını haiz olanlar bu intüıapta rey verecolderinden 
alakadarların sicil defterlerinde isimlerinin mevcut olup olmadı• 
tına dair icap eden tetkikatın Oda sicil şubesine müracaatle 

yapabilecekleri ve bu hususta 

Bir itirazları vaki olur-
sa25Teşrinievvel1931 
pazar gününden iti
baren 1 Teşrinisani 

•• •• 1931 pazar gunune 
Kadarı tahriren Ye intihap heyetine hitaben verecekleri itiraz

namelerl Odaya ita eyliycbileeekleri beyan ve ilin olunur. (3341) 

Cilt ve zttarevi hastahklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
staı\btıl emrazı zil.hreviye dtapanserl bathekhqi 

A1lura caddesi ikdam YurdU karfısnda No. 71 

Hakiki Rus LAstikleri 

VERESiYE 

Haki ve Blö Pardesüler 

Krem Trençkotlar İngiliz Kauçuk Muşambalar 

F antazi ve Spor Kostümler Podl5 Pet Mantolar - Spor Tayörler 

Çocuk Koafüm ve Paltoları ı Kadın erkek <Srme Kazaklar 
Speıiyal Koıtilmltiklerden ısmarlama için hususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler Meşhur 
makasrar M: Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul Eminönü Köprübaşı Nö. 15-16 KARAKAŞ Elbise 
mağazasına bu ilAnı kesip müracaat ediniz. ( 

Karaağaç Müessesatmdan: 
Pay mahalli ve mezbaha ahırlarında teraküm etmit ve 

edecek olan bir aenelik gübreler kapalı zarf usulile mevkii 
mizayedeye konulmuştur. Verilen fiat haddi itidalde gUrüldtıjU 

takdirde 1 teşrini.sanı 931 pazar günü ıaat on beıte Meclisi 

idarede ihalesine karar verilecelitir. Talip olanların t•rtnameıi 
için Mtidiriyet kalemine mftracaat eylemeleri ilin olunur. (3072) 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz ! .. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz 1 

(TÜRKİYE İŞ BANKASD 

100. kuruş yiizü ile Kuş Tüyü yastık 
İstanbulda Ç.ıkmakçılar, Sandalycıcı!arda Kuştüyü fabrikası 

yüzile şilte 12, yüzile yorgan 15, ya~lıboya yastık 5 liraya, 
kuştüyünün kilosu 100 kuruştan ba~lar. Kuştiiyü kumaşlarm 
her r ::ngi vardır. Ucuz satılır. Tel. ut. 23027 

Teşrinievvel 24 

oldu§umu a&vıtayınt mı ~ 

Baş ağrısına karşı en müesstr devan1n 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet• 
kikatyaptım.Netlcede ASPİRİN de 
karar kıldım. 

Size temin ederim ki. nerem ağrırsa · 
ağrısın, ba~ka tedbire hacet kalma.
dan "AS Pi R i N ,, o ağr1nrn derhal 
önüne geçer. 
.. ASPiRİN .. iri sizdeki ağrıları da aym 
suretle ~ifayap edeceği muhakkaktır. 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTI 
Bahçe 

ALA RAKı 
Nefaset, Lezzet ve Safiyet 

San'at ve fennin birer harikasıdır. 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı 

SADIKlYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali bütün işle
rini deruhde eder . 1 

Birinci NOTER 
Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 

konturatları tanzim eder. 

A. KUTİEL 
Cilt ve znhrevi hastalıklar teda
vihanesL Karaköy büyük mahal
lebici yanında 34 

SELANİK BANKASI 
Teala tarihi ı 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi : İST ANBUL 
TÜRKIYE'dekl Şubeleri: 

GALA TA, lST ANBUL, 1ZM1R 
SAMSUN, ADANA, MERSıN 
YUNANıSTAN'daki Şubeleri: 

SELANlK, ATlNA, KAVALA 
PİRE 

Bilumum banka muamelatı. 
Kredi mektupları. Her cinı 
nakit üzerine hesap küşadı. 

Husuıi kasalar icarı. 

ACELE SATILIK BOSTAN 

VE ARSA 

Acele Satılık Arsa Ve Bostan 

Etyemezde şimendifer cadde· 

sinde ve sahilrle on dömnümik· 

tarında sebze bahçesi ve derunun

da tahminen Uç yüzü mütecaviz 

meyva ağaçları ve güllük ve 

akar su ve havuzu müştemil 

~enevi yedi sekiz yüz lira icar 

getirir bostan ve karşısında bin 

arsın müfrez arsa sahibi tarafın· 

satılık olduğudan talip olanlar 

Sultanbeyazıt mahalle::ıi muhtarı 

Hafız Efendiye müracaat eyleme
Ha.n olunur. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

lST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatada Karaköy palaeta Telefoa: 
Beyoj'lu 3711-5 lıtanbul tlll 4ubeah 
"Merkez Poıtanul lttlullnde Alla· 

lemcl han, Telcfoııı lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Jdare : l•tanbul Nuruosmanlya 
Şeref ıolcağı 35 • 37 

Telefon fıtanbul • 20203 . 

Posta kutuıu : lstanbul • 7-tl 
Telgraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE EC.~EBI 

1400 Kr. 

750 " 
490 ,, 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

273:> Kr. 
1430 " 

800 " 
300 " 

Gelen evrak gerl verll11\ez. 

llAnlardan mem'uliyet alınmaz. 

Adrea değiştirilmesi (20) kuruııtur. 

MATBAAi EBUZZİY A 
Sahiplerlı Ali Ekrem, Selim Raııp 
Neşriyat Müdllril Sellm Rarıp 


