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iDARE: iST ANBUL NURUOSlv!ANiYE ŞEREA ~OKAGI SON POSTA Hallü J4dclün Halk buauala rchür. 
SON POSTA Hallaa kulafldan Halk '*nwıla ifitir. 
SON POSTA Halkıa 41Hldln Halit bununla .a ler. 

AHALİ GAZETESi MAHKEMEDE · .~ 
Müddei 
Davanın 

Umıımilik 
Rü'yetine 

Tarafından 
Bu ·· Hafta 

Adana' da Gazige Neler Söylemek/sterdiniz 

aeşatB.inTevkifiDert Ve Temennileli- ~~~~~ 
. ...qler, hır tarafa çıkmaJDlf"' 

Gazi Hz. 

Hiçbir Alaka 
Uyandırmadı nizi A.çıkça Söyleyı· niz laıdır. 

. , Y aşıyan Bir Ölü 

• 
ikame Edilen 
Başlanacaktır~.-. 
Madamın Müftüye Müracaatı 

Nurettin Münşi Beyi 
Harekete Getirdi .• · :, 

"dana. 9 ( H. M. ) - Halkı 
~ etmek ciirmile mamun 
"-ak teftif altina alınan 
11

Alıat1,. gazetesi mea'ul 
"tıdGril Reşat Bey hakkında 
~batta bulunulması burada 
'-' küç6k bir alaka bile 
'-Ya.tıdınnadı, filhakika "Ahali 

i 
I 

Halil Şaban Ef. «Ben 
Sağım• Diyor, Kimse 

Dinlemiyor 

Memlekette Öldükten Sonra 
kılmak İsti yen 2~ Bin Kişi 

Ya
Var .. 

~kası" denilen teşekknl ile 
~ k arasında meşgul olan 

itlen hiç kimse yoktur. 
Adana Serbes fırkaya gös

ltrdiği alakanın milyonda biri-

~. bile bu hrkaya göstermemiı· ı 

Muhakemeye gelince, bu ( 

hafta içinde yapılacak ve 
lbtistacel mevattan olduğu için 
~ilcbi ihtimal hafta ,çinde 
'-'taç. edilecektir. 

Geçenlerde Müftü Efendiye 
c~vahir bedesteninde çalı- müracaat ederek ölmüş olan 

p.n bir adamcağız vard~. M~slüm~ ko~~ı?ın •. y~a gö
Adı (Halil Şaban) dır. Bu . mülmek ustedığinı ıo~byen ka~o-

l 
lik Madam mesele.sı, Bele.fıye 

adam umumi harpte Anbur- meclisinin yedek azasından Nu· 
nunda başından bir ku~unla rettin Menşi beyi harekete getir
yaralanmış, Akbaş hastane- di: Nurettin Menşi bey, ölülerin 
ıinde beş gün yatmış, sonra yakılması taraftandır. Hatta bu 
Maltepe hastanesine sevkedil- işi adli ıafhaya nakletmeyi de 

· fi kald kt düşünmiyor değildir. Bu münase-

E
ış, ç ayl Fı k~ ~o~a betle bakınız ne söylüyor: 
burcu o muş. a at gozun-

d. w d alAl "- Bu kadın meselesini en ve unagın an m u 
kal E sali ·b· a)ül" t okudum. Bu kadının Türk me-

G • Jt • b l k 'k · ..J • ?1llJ· .m gı 1 
m ıye zarlığına gömülmesinde bence 

azı z. ıslan a tet ı lerınue.. 1 ıddıa etmış. hi b" b · k C" k" 
Memlekette tetkikat yapan imkanı bilvasıta verp:ıiş olmak 1 Gümüşsuyu hastanesinde b__ç r.~ A eıs yo turl k. ti ~odu 

G · H aaJ f h k ı · · na.... __ 1__ ... ~- 0 . dil . L k k üt""' vrupa meme e enn e azı z. , m ese , er es e ıçm s uuwuımızı aç.u... ıyo~ muayene e MIJ ve aa a- . . . 
ayrı ayn konuşmak imkinına ki : Şahsi olmamak tartile mil-

1 
ve bılhassa Pans Pcre Lacbaıse 

malik değildir. Fakat size bu [ Devamı 4 üncü ıayfada l ' mezarlığının tam göbeğinde 

. . 
l' acirler Birliği Son Günlerin Manasız Cinayetleri 

~ürklerin hem mez~rlan, hem 
<J.e cami ve gasilineleri var· 
dır. Kadının içtihadı muvafık · NureUin Münşi B. 

--- - -· . 

l<iiçüklükten Büyüklüğe Şeftali Sokağı vak' asi 
boğru Gitmek istiyor · Nası 1 o 1 d u ? .. 

Geçenlerde viliyete müra

~t edilerek bir (Küçük tacir-
birliği) mlisaadesi alındığını 

)~~tık. Birlik dün nizam-· 'eGni belediye iktısat mfi

~llğiıne verdiği gibi alika
...,.,ra da dağılmaşbr. Birlik 
~·. 

tai ayni zamanda vilayete de 
lbtitacaat ederek birliğin un

~ndaki küçük kelimesini 

latn ~~arak ( Tacirler birliği ) 
1lli alacatmı bildirmiştir. 

~Birlik bütün tacirleri top

dtt':ak esnaf cemiyetlerinin 
iılaıaauu ve ticari zümreler 

)'t'l>ılaıaaını istihdaf etmek
~(. 

t lr. Vilayet bu müracaata 
"en .. 

uı cevap vermemiştir. 

Sebep Ne? 

b\in Çemberlitaşta Bir 
l<adını Yaraladılar 
Ged·k -'()k ~ l Paşada Akarçeşme 

lbirı~~nda . oturan Ömer is
~ lltJn bıri Çemberlitaşta 
~Ilı ~ achnı taşıyan bir ka
~tk •çakla yaralamış ve ka-

F en Yakalanmışbr. 
aitıt a:;ıa H. Haseki hastane

alduılmıştır. 
Katil Bekirle F..t 

Evvelki akşam, Galablda, 
Af et sokağında ( eski ismile · 
Şeftali sokağı) bir : clıiayet . 
ld " B kir " F . ı· · o u. e ,, ve uat,. Ll-

minde. iki adam, "Ali Riıa,, 
isminde bir kömür amelesini 
öldürdüler. Diin · kııa bir ·su· 
rette kaydedilen vak'a, ıon 
umanda benzerlerini gördih 
ğiimllz hadiselerden biridir, 

ı Ve şöyle olmuştur: 
Maktul Ali Riza, Maçka 

topçu mektebi hademelerinden 
1 Bekir ve Fuadin arkadaşıdır. 

Üçü de bir şişe rakı alırlar 
ve GaJatada, Kemeraltanda 
bir kahveye girerler, kafayı 
çekerler. Bu da yetişmez. 
Haydi bir şişe daha... · 

içkinin bu adamlara vere-
bileceği arzular malum: Üçli 
de kahveden çıkarlar, oradan 
bir umumhaneye ! Gelsin ser-
maye "Ester,,. Haydi bir çif
te telli! 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Kocamı 
Nasıl 
Seçeyim? 

İşte, her kızın kendi kendine 
•orduğu ve halletmek mecburi· 
yetinde bulundutu ıual. 

Bu sualin cevabını beşinci 
sayfamızda (HaDlmteyze) veriyor. 
Orada okuyunuz. · 

· ise ihrak edilerek külü koca- yazahdır. Ben bu fırının yapıl
sinm mezarı İçersine de konu· masının ölümüme talik edil

Yaşıgan bir ölil: Halil "' 
Şaban Ef. · 

zanmıf, fakat kimseye deri 
Ulatamamıf. Çnnkn askerlil 
kaydı bu adamı ·şehit gösteri-
yormUf. Raporu ve evrakı da 
Süleymaniye askerlik kale
mindedir. 

Ölü olmadığı, bugün yaşa
masile sabit olan bu adamın 
maluliyet hakkım daha ziyade 

geciktirmek doğru değildir. 
Yaşayan bir gazi nasıl ıehit 
addolunur? Anlıyamıyoruz. 

vukabn Odasında 

BİR MÜŞTERİ İSKEMLELER 
ÜSTÜNDE ÖLDÜ 

Galatada, Küçük Millet ha
nında avukat Kostaki efen
dinin yazıhanesine bir it iç.in 
gelen 56 yaşlarında matbaacı 

Anastiyadis isminde biri otur
duğu sandalyeden düşerek öl
müştür. Yapılan muayene ne
tie<Wnde kalp sektesinden aı
dilğn anlqılmıştll'. 

labilir. 

Üç sene evvel arzu edenlerin 
yakılmalan için bir (Kremotor
yom) CSlü yakma fırınının 

yapılmasını teklif · etmiştim. 
Şimdi de bu fikirdeyim. Ba-
husus Cümhuriyet kanunlarında, 
belediy~ liyihalannda cenaze-
lerin nakil, tetfin ve icabmda . 
ihrakı belediyeye aittir diye . 

mcsini kabul edemem. Ben 
bir vatan çocuğu sıfati)e öldil· 
ğüm zaman yakılmamı istiyc.-

rum. Teklifim kanunidir. Esa
ıen yakılmak istiyen 20 bin 
kişi vardır. Teklifim kanuni 
olduğu için ihrak fınnlan 
yapılmazsa vali ve belediye 
reisi hakkında müddei umu
miliğe müracaat edeceğim. ,, 

Sinema iptilası 

- Hanım, bugiiıı sade suya çorba ile mi doyacağız? 
- Ne yapalım? Bugiin bizim kıı ıinemaya gitti 1 

1 
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Ha/km Sesi 

İstikraz Şayialan 

1 v !. ~~~·!d.~~!:! 1 
fatikru haberleri reliyor. Bazı 
mali F'uplann hükümete para 
verecekleri aöyleaiyor. Ôaü-
müzde eskiden kalma hir 
borçlar püriUG vardır. Bu pllrii
.&ÜD doprdutu vaziyet malumdur. 

Yeni tayialar önünde halkın 
da ]uyu yolile böyle bir fikir 
edinmiş olması liztmdır. Bu fik
rin ne olabilecetini ötrenmek 
istedik. Milracaat ettitimiz kimıe
Jerin cevapl•nn1 der«diyoruz: 

Emin Ali B. ( Cerrhpaşa. 
Okçeşme mahallesi 51) 

- Ecnebi pruJ>lann istikraz 
tekliflerine kulak asmamalıyız 
ve istikraz yapmamalıyı~. Çün
kü, istikrazı müteakip ecnebi 
sermaye mali murakabe isti
yecek ve bunu imtiyaz talepleri 

SON POSY.A 
n 

DABİLİ • BBBLIB 
Kamyon 
Altında 
Kaldı 

On Yaşında Bir Çocuk 
Tehlikeli Bir Yara Aldı, 
Hayabndan Ümit Kesildi 
Kuruçeşme kömür depolann

dan birine ait bir kamyon Çi
rağan saraya lSnlmden geçerken 
Beşiktaş 20 ini mektep mual
limlerinden Remziye banımın 

oğlu 10 yaşında Turbana çar
parak a~r ıurette yaralamıştır. 
Elfal hastanesine kaldırılan 
çocuğun hayatından ümit ke
silmiştir. 

İntihar 

~ Gayri Mübadillere M~jde: l :Bıvaklı Bir 
Hırsız Paranın Tevzii için 

Emir Verildi Kapıcıyı Ağır Surette 

Ankara, 9 (H.M.) - Altı ytU bin liranın gayri mObadillere Yaraladıktan Sonra 
tevzii için tstanbulda gayri mübadiller komisyonuna alin ırece Apartımanı Soyup Kaçtı 
emir verildi. Tevziata bugün tehrinizde başlanacaktır. 

Müfettişlikler ihdas Edilmiyecek 
Ankara, 9 ( H. M. ) - Memleketin muhtelif taraflarında 

yeni miifettiflikler ihdası rivayetine burada itimat edilmemek
tedir. 

Filhakika Şark vilayetleri müfettişliği ihdas edildiği zaman 
Trakya ve Erzurum taraflannda da birer müfettişlik tesisi 
düşüriilmüş, fak at sonra bundan sarfınazar olQllmuştu. Bina
en!leyb tasarrufa fazla ihtiyaç olduğU bugtınler e eski \a v
vura avdet edilmesine ihtimal verilmemektedir. 

Günün Tarih 

Millet Meclisind' 

Dün Konuşu1•11 

Meseleler Nelerdir 1 

BliyGk Millet Meclisillba il 
kü içti.İnaıncla, geçenlerde~ 
eden meb'ua Ali Ulri ve~ 
Kazım Beylerin vefat tesk~ 
leri okunmuş, aza bunları~..M 
tıralarına hürmeten bir d';
ayakta durmuflar, bu ıP ~ 
sebetle Konya meb 'usu R; 
Bey birkaç söz söyliY 
merhumların habralannı t~ 
etmiş ve Musa Kiz.ım J3e1: 
6 çocuğunun meccanen tıJıl 
tini, cenazesinin de Viyan•~ 
Konyaya hükümct tarafıP 
ıı&klini istemiştir. 

Paris, 9 - F ranıız buhranı devam etmekted~ M. ~LavaJ)iD 

Mercanda ÔriicUlcrde Yal- yeni kabineyi teşkil etmek içip serfetmdde olduğu meıai 

takip e8ecektir. 

Zahit B. (Ey!p lskelebaşı 19) Gen~ ~ir Kahveci Ken-
dını Tavana Asb 

Fransız Buhranı 

Kadıköyde Selmanpaşa so
kağında oturan Niyaıi isminde 
biri Modada Fitnet aparbmam 
kapıcısı Lharinin üzerine 
'hücum etmiş, yaraladıktan 
.sonra 18.5 lira, 2 altın yüzfik, 
küpeler vesair eıya çalarak 
kaçmış, bir müddet sonra 
polis m urlan tar~ndan 
yakaTanmıştır. Lanrinin yaruı 
ağır olc;Juğundan hastaneye 
kaldırılmıştır. ---Moksan Tartan 

Çocuklara ait teklif ~~ 
encümenine havale ediJ~ 
cenazenin nakli derhal k' 
olunmuştur. 

Tasarruf Hafta5l - Hiç borç para almayıp 

kendi yağıroıila kavrulmak 
daha iyidir. Ve bükfımetimi
rin de hiçbir yabancı devlet
ten borç para almasını doğ
ru ve muvafık bulmam. 

)f.. 
Mehmet Fikri Ef. ( Baytar 

müdüriyetinde ) 

BasküJler 
Ban esnafın hile1i tiasknl kul-

benilz mOsbet bir netice vermemiştir. Muhtelif fırkalar M. )andıklarından geçengün hah- ı 
dızlı handa kahveci 22 yaşında Lavalin mesaisini teshil veya i•kil edecek kararlar vermek- Dün Ankarada Baı 
H Ef t d w od .,. settik. Tetkik neticesinde gö- J. 

asan · 0 ur ugu anın tedirler. K a r a r l a r AlnıOJ 
tavanına kenruni asmak aure- riilmüştür ki odun, kömür ve ~ 

tile intihar etmiştir. B i r R i v ay e t D a h a ç ı kb ~'trd~·P~:;n!~t;~ ~: •• :~~~ ıı.dı::ı~ı:?:: ~ 
Yapılan tahkikattan Hasa- kilo noksan tartan Ye müşteri Paş~nın riyasetinde topl~ 

run bir müddettenberi asabi tarafından kat'iyen farkına va- ayın 12 •inde ba,hyacak ~ 
bir hastalığa tutulmuş olduğu Bı·r Grup Bı·ze 500 Mı·ı r1lmıyan bir nevi < ibr. > taaarruf hafta... prol"'llmile." 
ve son gfinlerdo fena buh- • lmllanılmaktadar. ve konfer•n• verecek zatları oJ'. 

w. ranlar geçirdiii neticesine B v k İbrevi yapan ustanın bOvi- bit etmiftir. Nutuklar n k 'I. 
cegnn · l r ranılar radyo ile memleketio ' 

Is 
* van mışbr. y 0 n 0 r ç e r e C e yeti de teabit edilmiftir. Hak- taranndan dinlenecektir. 

mail B. (Nuruosmaniye, 59) kında takibat yapılacakbr. 

- Hükumet bunu daha iyi 
bilir, ben birtey aöyliyemiye-

- Ecnebiler borç para ve- Baba İle Oğul Halk Fırkasında 
rirler ama, insanın canım da Ankarada deveran eden muhtelif riTayetlere nuaran bugftn ıs· ta bul Şoselen• Halk fırkaaı f.t•nbul tef~ 
çıkanrıar. Arasında hnkümeümize iluazatta bulunmak istiyen "' ınıP nrdır. n bn• memur heyet tetkikat::;; 

Eskiden alınan Jibumsuz Bunlar ıu gruplardır: I tirmiıtir. Kona-reler ıu gü 
Kasımpaıada Bedrettin ma- Birincisi Almandır, 60 iniijon lira teklif etmektedir. ikincisi ki Sene Sonra Bir bathyacaktır. 

borç paraların altından kalka- hallesinde oturan aeyyar satıcı t • ~;. Ag""' Gı"bı· Olacakmış fzını·rdekı· Bataklık 
b · b uviçrelirur, 200 milyon te1'lrr etmektedir. Üçünc6s6 ise Bclri- .J mıyoruz; unun en ıyisi orç Mehmet Raı'f Efen ..ı~ ı·ıe ogw lu r r ı r· .. 

w kaJıd 5()() 'l I° 'kr d ld 1 k d t xmlrdekl Halkapınar bat•" 
1
• i almamalı; istibsalabmızı arth- Mehmet evden çıkmak mese- ır, mı yon ıra ı azına ama e o uğunu söy eme te ir. ıstanbul Nafia başmühen- kunıtulmaaı kararlattınlmış, emir". 

rarak, tasarruf yaparak harice lesinden kavga ederek birbir- Fakat bu dakikada bütün bu rivayetleri sadece bir pyia- disliğinin lstanbul yolları için mittir. J.te 
muhtaç olmam*ahyız. lerini dövmüşler ve yaralamış4 dan ibaret telakki etmek daha doğru olacakbr. 3 senelik bir porgramı ve bir Dahiliye Vekili Vilay~; 

!ardır. ikisi hakkında da takibat Filhakika ikrazatta bwuıımayı teklif eden gruplardan hiç- buçuk milyon liralık bir tah- Ş h . . d b 1 paJP". 
Mehmet B. (Beyazltta Şark b · d İki e nmız e u unan "".k 1 kt d irinin ismi malüm olmadığı gibi, -tekliflerinin esası hakkında da ıısatı var ır. sene sonra el~ 

pansiyonu yanında No. 11 ) yapı ma a_ı_r.__ malUınat mevcut dcğildir~I vilayetin bütün nahiyeleri şo- ye Vekili dün Vilayete g ~ 
- Neden borç edeceğiz? Ti Car e.t MÜ Z e Si Binaenaleyh rivayetleri ihtiyatla telakki etmek lazımdır. se ile merkeze bağlanmıJ kaymtlakamVI~lrla ~anışlırhıt.~;~de' 

Çalışalım, fazla mal çıkaralım, olacaktır. Yalnız Çatalcanın mane e 1 iyetin tev lav" dl 
yabancılara satalım; memleke4 Zengin l e Ş İ Y O r -. • labranca ve Şilenin Alahiye görülen faydalar haJ<loP 
timize para girsin; rahat edelim. lktısat vekaleti bütün Tili- Müfettişler Tam Rekor arasında 70 kilometrelik bir malümat almıştır. 

Ecnebiler borç para verdik- yetlere ve ticaret odalanna kwm şosesiz kalacaktır ki Tababet Kanun\J " 
]eri memleketleri emmek, on- bir tamim göndererek memle- Islahat Raporlannı 11 Senedenberi Uyuyan bu de iki sene sonra yapıla- Tababet ve 9ubeleri kan°:i 

lann istiklallerini gidermek is- ketin san'at, ziraat ve iktısa- Tetkik Ediyorlar iş Harekete Geldi cak porgramm başına ieçe- ait tadil liyihaaı dün Millet 

t 1 B çlul b . ti . diyahnı alakadar eden ve ma- - t_c_ liainde kabul edilmiştir. ' 
aC: c:ı~r. or arın ilrrıye en halli birer töhreti bulunan Gazi Hz. nin refakatlerinde Mnllne civannda bir mea- ceıuır. Ali lktısat Mecl~iSI 

w.. b . ahs 1 -abat etmİf olu ftkllet çitten 336 aeoesioe ait bazı T k M l • -
.,- er nevı m u Ye munuat- -~ i latan seççade ve pöstekiler çalm- er os ese esı Ali ikbsat meclisi dilo • 'J 

Mustafa Ef. ( Nuruosmaniye tan birer kısmınm İstanbul :..a:=~dan istifa~:-ec1:d; IDlfbr. Bu huıultaki enalr OD Terko. :,ı.ı tetkik edea Nafia ... Vekilinin riyasetindeumunıılt.11' 
caddesi, 7 4 ) ticaret ve sa.nayı· milzesindc lıılletl t.t-bal beJedlyeeladea buı ma- f • d lan - eY. 

raporlanm buıdamaya batla- bir Mnedenbcri Evkaf m&şavir- JAaat daha latemlf, 1a.derllmlftlr. halin e top mış, encu~- JJ 
- Eski Osmanlı borçlan- teşhir edilmek Dzere g6nde- mıs1ardır li - · d L-1- H kuk rin hazırladığı rapor lan go'P 

nın belasını çekiyoruz, yeni- rilmesini bildirmiştir. Bu m;yanda Slhhiye mh- .:;.~u;':,';h.= ha~kıo- ı·ki S h geçirmiştir. _.t 
den borç alıp ta başımızı ni- tcşan Hüsameddin B. dnn ar OŞ Meclis 928 tediye 111ofl" 

S bh. dair · d M arif da muamele yapmak içı" n mes- 1 . çin derde sokalım. Borç ve- 1 ıye csın c, a umu- Galatada oturan ızzet ve nesi tetkikatını bitirmiştir· 
1 k Ticaret Odasının Raporu mi mnfettişi Hasan Ali B. Ma- çit kayyumunun ikametgahını • 

ren ma iyemizi ontrol etmek arif dairesinde, Dahiliye müfet- Mehmet son derece aar- Ziraat Odası ~ 
ister. Kazandığımız istiklili Ticaret odası dnn Gaziye tişlerinden Necati Bey de ~ aramaktadır. Halbuki arada boş bir halde Seilnik bi- lıtanbut ziraat odam aza ııı j1 
borç para alarak tehlikeye dil- verilecek raporun aanayie ait kin mlldilriyetinde mqgul müruru zaman menubahia rahanesine taarruz etmiJler dh yapılm"' riyuet• SaliJI 

türmemeliyiz. kısmını bitirmiştir. olmuşlardır. olabilir. •e yakalanmıtlardır. Bey ıeçilmlttlr. 

====================================================================================A 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Esnaf 

SAK KALIVI: SAK KAL t't&. . 

,, 
lı Hauıı B. - Bu adam çıldmn'f mı? FJJerl \ 2ı Huu B. - Said pldırmf1 Bak apad,J n l 3: Huan 8. - Ayol, bakkal batı, lyle ae 1 4: Bakkal- HHaıı B.I itler keaat müşteri yok, 

laavada, rlderl laaftıda.. Ne aealp laal IJle? ,ere ...... .....,., du.ru7onu, bak 7en t11fti1n1 nlıyorum, aineji yakalayim derken yuvarlaııcb"' 
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Hergün 
ffalk -
Devlet 
Hükumet 

M. ZEKERiYA 

tu .fialk fırkası. halk hükfımeti 
an diyoruz. Fakat halk 

iledir? 
Bu tabir, daha ziyade de

tt0krasinin icat ettiği bir keo
ltıediri. Evvelce Aristokratlar 
~e ~elebeiyenier vardı. Halk 
~ eııilen kütle yoktu. Kapitalizm 
tl' cemiyette y.?ni bir takım 

lt!ııflar yaratb. Demokrası, bu 
~ farkım kaldıı arak hepsini 
~ lf kül halinde kabul etmek 
tt<Ii. Her cemiyet bir takım 

811ltflardan, zümrelerden ve 
~~telif teşekküllerden mü· 
·~tptir. Bu sınıflar, zümreler 
~ ~cşekküller arasında müte
~bil münasebetler mevcuttur. 
k llliinaBebetler halk denilen 
İi.Ueyi vücuda getirir. Halk 
~aııize siyasi bir taazzuvdur. 
d "lanize olmıyan cemiyetle .... 
' halk yoktur. 

)#.. 

, ffükümetsiz devlet olmadığı 
tibi halksız devlet de olamaz. 

Devlet, hlikômet teşkilib 
~'-ıtasue, hallan müşterek 
~eııfeatlerini temin ve himaye 
~ çalıf8D aiyasi bir tqek
"llldür. 

Devlet hem halla. hem de 
~\la namına hllküm aiiren 

\'\retleri ihtiva eder. Devlet, 
:tlXıleketin içtimai nizam1nı 
"-tdıafazaya memur olan meb'
til '-1, hakimleri ve memurla
J.ı~. ınüteazzi bir ıekil alır. 
-~ hayabnı, içtim.at niza .. 
~tıı, cemiyet ve fertlerin 
tı~tekabil mlina.scbetlerini tan
""" Ve temin eder. 

d' Devlet bizatihi birşey defil· 
~~· Sadece haJkin mllteazzi 
lt' şeklinden ibarettir. 

}fa 

11 
Devletle hükfımet arasında 

: fark vardır? Devlet hnkü· 
t et demek midir? Devlet otori-
~i d nild'". b ~· e ıgı zaman unun 
lllde bükflınet de var mıdır? 

1 Bir noktai nazara göre dev
~Ue hükumet birdir. Hükii
tt ~t devletin bir uzvudur. Bi
t aenaıeyh hnkümet tarafından 
\i~tlan her kusur devlete 

l'. 

t Diğer bir noktai nazara gö
~ ~ devletle biikUmet ayrı ayn 
~lerdir .. Hükumet devletin 
~ı· a vasıtasıdır. HUkümeti 
,:::!e bulunduranlar devletin 
•e •e kanunlarını istimal 

~~tbik ile . mnkelleftirler. •t 'lkfunatte çalışanlar nüfuz 
~ilir7evkilcrini sui istimal ede-
1" ti er: Tarih, miitefessih bükü
~ ~ruı hikiyelerile doludur. 
d~\rl t. bükfımetin bozukluğu, 
~l ttin asalet ve nezahetini 
tl edemez. Memurlar hod
~ .. ltn, ahlaksız, mürtefi ola'bi· 
~· Fakat bundan dolayı 
~~f et ettikleri devletin mahi-

l değişmez. .. Bu. 
l~t ızahata göre, halk, dev-
b,ti Ve hükfuneti birbirinden 
~ti ı hatlarla ayırmak miim· 
bit~ .değildir. Her üçü de bir-
. nuı nı··t . .d. On l~i'tl d u emmımı ır. un 
t.,4 evlet ve hükumetin ballc-
t~\')tj llZalda.şınaması ve halkın 

fi~~e kalmaması lazımdır. 
tı.,_ Ullıct, halktan ıızakla
~ kendi iatinitgihım kay
t~tll r. lstipdada ve bozulmıya 
~Yill eder. Devlet halktan 

'tır.a, gayri mes'ul ft 

SON POStA: 

Posta'nın Resimli Makalesi •Ananızı ilımalEtmeginiz ~ 1 

r , 
'·· 

1 - Ana, bizim befiğimizi ilk nllıyuı 1 2 - Hayatta her u~radıflmız mGtkül 
eldir. Bizi dünyaya o getirir, bizim bütün karf11mda evveli onu anar, ona ko~ 
nazlanmızı o çeker. 

3 - Fakat ihtiyarlayıp ta küspe haline 
gelince, onu bir yük telakki eder, sefaletine 
göz yumarız. Ananızı ihmal etmeyiniz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Samsunda Spor Yaratan Yoktan Varlık 
Millet: Bulgarlar Kupa Maçını Şimendi

fer Takımı Kazandı. 

Samsun, ( Hususi ) - Bu
rada spor biraz canlanu gibi 
oldu. Sabık vali Kizım paşa ta-

Parasız Memleketlerini 

Rize - Erzurum 

Senelerce İhmal Edi
len Bu Yol Yapılıyor 

Rize,(H. M.) - Senelerden· 
beri ihmal edilerek balkın 

yüklerini sırtlannda taşımalanna 
sebep olan Rize-Erzurum yolu
nun yapılmasına başlanmıştır. rafından konan kupa, çok alAka 

uyandırdı. Ve nihayet finale 
kalan Türk ocağı ile şimendi
fer takunlan karşılaştılar. 

Hakem, eaki Fener tala· 
mmda kaleci Hamit Beydi. 
Oyuna timendifer takımıma 
akıııile başlandı. 

Ocaklıların mukabelesi ge
cikmedi ve ilk haftaymde 
faik görünüyorlardı. Şekil, 
ikinci devrede değişti. Ocak
Warm bir müddet devam eden 
gafletinden istifade eden 
wimendifer takımı (~4) galip 
geldi ve kupayı aldı. Haftaya 
lik maçlan lbathYacak. 

Hamit 

Samsun İntihabı 

Fesih Hakkında 
Şayialar Var 

Samsun, [Hususi) - Beledi
ye intihabının feshedileceği 
şayidir. Halk fırkası mahalle 
ocaklanmn intihaplanna baş· 
lanmıştır. Yeni kaydedilen 
azaların tesçil muameleleri ik
mal edilmediğinden intihaba
ta iştirak edemiyeceklerdir. 
Bu tekasöl yüzünden rencide 
olmu§ görilnen azalar vardır. 

• 
imar Ediyorlar 

Sofyadan yuıbyon Harpten sonra yapbğı muahede ile Bu yo), önüne tesadüf eden 
fena vaziyete dlifen milletlerden biri de Bulgarlardır. Bulgarlar kayalardan dolayı yapllamaz 
asker toplıyamadar. Para ile asker bıtabilirler. Para imci- telakki edilmekte idi. 
retleri mllsait olmadığı için bu ordu ldiçnktiır. Fakat onun Köylü ve halle yolun yapıl· 
yanında diğer bir ordu vardır ki birincisi kadar miibimdir. masa ıçın ellerinden gelen 
Adı: (Nafia ordusu) dur. Vazifesi memleketin nafia iolerini her fedaklrliğı yapmaktadır. 
baıarmaktır, Fakat aşılması lllım gelen 

19 yaşına ğelen sıhhati yerinde her Bulgar bu orduda ve kınlması icap eden kaya
akiz ay hizmet etmiye mecburdur. Ve bu mecburiyet kanunidir. Jıldar vardır ki bu it çok 

Bulgarlar bu suretle işsizliği 6nilne geçmiş. hem mütehassıs maarafhdır. Bu hususta hü
amele yetiştirmif, hem de memleketi masrafsız imar etmiş kumet te biraz yardım ederse 
oluyorlar. halkan yUkü hafiflemiş olur. 

Miktarı ( 16100 ) kiti olmak ~ere bilinen bu ordu sayesinde Emin olmak 18.zımdır ki bu 
eenede memlekete temin edilen fayda, vasati olarak (78) milyon yol sayesinde Rize tekrar 
leva tahmin edilmektedir. 

hayat bulacaktır. 
Bu faaliyet: 720 mil şimendifer, in~ası Karaboğaz ve Tuna ' 

batakhklanmn kurutulması, 370 millik şose, 51 yeni köpril Samsun Polis Müdürü 
inşası, 24 eski köprti tamiri gibi işlerle ifade olunabilir. Samsun, (Hususi) _ Polis 

Bu sayede gençlik herhangi muhtemel bir harbin meşekkat- müdürü Mitat Bey vekalet 
lerine de alışbnlmış oluyor. Hususi bir liniforması bulunan emrine alınmıştır. 
vo bir ordu zaptü rapb albnda yaşıyan bu teşekküln bir harp 
teşekkülünden farkı yoktur. 

• -
Şarapcılık da Mı Suya Düşüyor? 

Dışarda (12) Kuruş, 
Bizde (22) Kuruştur •. 
Müskirat inhilU' idaresi şa

rabın inhisar resmini kiloda 

beş kuruşa indirmiştir. Harice 

çıkarılacak praplardan hiç 

lo şarap için de şarap ya

panlara (3) kurut pirim vere
cektir. Buna rağmen cihan 

Tekke .. Ağva Yolu 
Tekke - Ağova arumda ya

pdacak olan (20) kilometrelik 

şosenin ( 8 ) kilometrelik kıs

mının arazi üzerindeki keşfi 

bitmiştir. Keşif kağıtları hazır
lanmaktadır. Bu yol için 200 
bin liralık tahsisat vardır. 
Ağva. İstanbul vilayetinin 
prkta en son nahiyesidir. 

Tütüncüler Kulübü 

SAMSUNDA BiR 
MAHFiL AÇILDI 

, resim almadığı gibi beher ki-
şarap piyasasına Yugoslavya, _ 

Ywıanistan ve Rusya hakim bu-

lunduğu için bu sene ıarap 
ihracına imkan görülememek· 
tedir. Şarap yapanların İtalya 
ve Fransaya vaki olan müra
caatları neticesiz kalmıştır. 

Şarabın italya ve F ransada 
kilMu ( l 2) kuruştur. Burada 
ise toptan (22-23) kuruşa aa· 
blmaktadır. 

Samsun, 7 (Hususi) - Sam· 1 
sun ve havalisi tüttln tacirleri 
bir içtima yaparak "Tütüncll· 
ler birliği,, namı albnda bir ku
lilp açmıya karar vermişlerdir. 
Ticaret oduı, işgal ettiği bi
nanın bir kasmını bu kulübe 
vermek suretile yardımda bu· 
lunmuştur. Kulüp riyasetine 
tUtün tacirlerinden esbak Sam· 
sun meb'usu Emin B. intihap 
edilmiştir. 

Hamit 

lııihi bir. ıekil almak istidadım 
kespeder. 

Demokraainin buna bulduğu 
yegilie çare, daimi kontrol ye 
murakabadir. Vatandaşlann da
imi tenkit, alika ve nezaretidir 
ki devletin asalet ve otoritesini, 
hükUmetin de kunet Ye nll
fuzunu muhafaza etmesine 
hizmet eder. 

r • • • • 
ister inan, ister inanma! 

Halk fırkası tetkilit 
heyetleri her tarafta faa· 
liyette... Kaybettiklerini 
ıördülderi· halkı kazan· 
mak için ellnrinden gel-
diği kadar propaganda 
yapmıya çalışıyorlar. Kon
feranslar, toplanmalar, 
bubühaller devam edip 
gidiyor. 

Fakat bu heyetler için-
de en garip tekilde ça
lışan Adana heyetidir. 
Adana gazetelerinin ver
diği malümata göre bu 
heyet halkı tlrkaya ça-

ğırıyor, orada fırkaya sa~ 
dık kalacağına dair yemiD 
veriyor ve bir taahhütna
me imza ettiriyorlarmış. 

Buna da diJ'ecek yok. 
Fakat bu heyet bir ta
raftan da eski harflerle 
beyanname yazmış, bunu 
halka dağıtmış. 

tDkılip fırkasının inkı
lAbı tarsin için propa• 
ganda yapması lizım ge
lirken doğrusu bu inanılır 
şey değildir. Fakat Adana 
gazeteleri böyle haber 
veriyorlar. Sen de artık : 

lst11r inan, ister inanma! 

.. . 

Şükrü Kaya Bey 
Vilayet Erkanını 

Dinliyecek 

Vilayet erkim memunnı 
bu sabah vilayette Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya beyin ri
yaseti albnda bir toplantı ya-
pacaklar.dır. Bu toplanb da 
muhtelif idari kanunlar ve 
meseleler konuşulacakbr. 

Müstahdimin 
Talimatname si 

Belediye İkbsat müdürlft
ğünde teşkil edilen müstah
dimio bürosu talimatnamesini 
hazırlamıştır. Talimatname dün 
Şehir meclisi daimi enciime-

1 nine verilmiştir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Onlar 
Nasıl 
Yaşıyorlar? .. ---

- Sinemaya gidiyor mu-
sunuz? 

- Ne gezer efendimi 
- Tiyatı oya? 
- Ne gezerl 
- Baloya? 
- Ne gezer! 
- Maça? 

- Ne gezerl 

- Radyo dinliyor musunuz? 
- Ne gzerl 

- Gramofon? 

- Ne gezer 1 

- Kitap okuyor musunuz? 
- Ne gezer! 

- Arasıra arkadaşlarla sob 
bet, küçük eğlentiler filan? 

- Ne gezer f 
- Allah Allah... vaktiniz 

mi yok? 
- Vakit te yok, nakit le. 
- Ne iflo meşgulsünliz? 

- iık mektep muallimiyim 

Son Günlerin 
Manasız Cina

yetleri .• 
[Bq tarafı 1 inci sayfada) 

- Kıvır anam, kıvır 1 
Gece saat bir buçuğa ka

dar ahenk, coşkunluk ... Fakat 
bir mesele var: Gecenin la
raliçesi "Ester" Hanımı bu 
üç babayiğit nasıl paylaşacak
lar? Kafalar o hale geldikten 
sonra biç birinde fedakarlığa 
niyet yok. 

Haydi bir kavga, fakat, Eı~ 
teri de yanlarma alarak soka· 

ğa çıkmışlar, kavga biraz ya
bşmış. oradan Şeftali sokağına 
kadar bir boy gitmitler, fakaf 
gene kavga azıtmıt. 

Bekirle Fuat, bıçaklarını 
çekerek Ali Rizanın üstüne 
çullanırlar ve kömür amelesini 
yüzünden, kamından ve kal
binden yaralarlar. 

Ali Riza yere yıkılrıu.ı ve 
eczaneye götürtilUrken yolda 
ölmüştür. 

Katiller, yaptıklan cinayetin 
dehşeti karşısında ne yapacak~ 
lannı ıaşırmışlar ve arkalarını 
duvara dayıyarak hareketsiı 
durmuşlardır. Tabiidir ki zabı
ta ta.:ı alından yakalanmalan 
biç te güç ol mtmıştar. 

* 
"-: . 
~ .. 

Ölenle öldürenlerin oturup 
rakı içtikleri kahvehanenin 
sahibi Liz İbrahim ile çırağı 
Ekrem ve oynattıkları yosma 
Ester de dün akşam cinayete 
sebebiyet verdikleri için tev
kif edilmişlerdir . Hadisenin 
cereyan ettiği kahve Kemer
altı polis noktasının tam kar
şısında idi. Noktada bulunan 
polis efendinin kavganın önü
ne geçmesi ve kahvede kız
lann oynamaslnı menetmesi 
çok mil'nıkündü? 

T opkapı Müze· 
sinde 

Bugün ıaat on birdfl Lon· 
drada teşhir edilmek üzere 
gönderileeek olan sergi eşyas1 
bazı zevata gösterilcektir. 
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JEftlflftllf~RiZI KARİLER.·!.. SİZE SORUYORUZ: issPiiYiiii'ıı 
ACIKCA BİLOİRiniz Kadının Yeri Ev M~dir, Yoksa iş Midir? SUİ HASI 

Ç 1 ERKEKLER sız CEVAP VERiNiZ: 
ll_mun_ıi~et ç~~- EVLENDiKTEN' SONRA KARINIZIN ÇALIŞMASINA TARAFTAR MISINIZ? Başvekile Kur

şun Atan Bir çıvesınuen lK.- KADINLAR sız CEVAP VEBINIZ: . )fJ 

mamak Şartile.. EVLENDiKTEN SONRA DA . ÇALiŞMIYA RAzı OLUR MUSUNUZ? Deli Mi İdi? 1 
( Bq tarafı 1 incl aayfada J 

let ve memleket menfeatleri 
için umumiyet çerçivesi içinde 
ne düşünüyorsanız açık ve 
aerbesçe söyleyiniz. 

• Bu hususta bize düşünce-
lerini bildiren muhtelif mes
lek erbabının temenni ve şi
kayetlerini atağıdaki satırlar

da okuyabilirsiniz : 
Gazi babamızla görüşmek 

imkanı olsa idi neler söyliye
bileceğimizi soruyorsunuz ? 

Ben: 
Yirmi senedenberi resmi, 

ve gayri resmi işlerle uğraşa

rak devlet ve millet çeşmesin
den su içtim. Şimdi üç nüfus 
ailemle beraber kendi çeş
memden su içebilmek ıçın 
on beş lira sermaye ile Taş

kasapta küçük bir manav dük
kinı açtım. 

Kazanç dairesi benden senede 
otuz sekiz lira alacakmıs; Di
ğer mektep ve yol vergilerile 
dükin kirası, ev icarı tabela · 
ve sair resim ve aylıklar bu 
on beş liranın aırbndan nasıl 
çıkacak? 

Bakkal komşulanm üçer bin 
liralık sermayelerile benim nis
betimde yani ancak 35 lira 
kazanç vergisi verirlerken 15 
lira sermaye ile be~ bu kadar 
b iyük vergilerin albndan ıene 
nihayetinde Devletime · kartı 
ak almmla nasıl çıkabileceği
mi düşünüyorum. 

Bu vergilerin karııaında çeş
mem bozulur, ıuyum kurursa 
aile ve çocuklanmla neticede 
ne yapabilirim ? diye büyük 
babamızdan bunu ıorup öğ
renmek isterdim. 

TatkaHpta manar. 

Hüsegin 

Üç Müşahede 
Senenin on iki ayını .. geceyi 

gündüze katarak çalışan ve 
neticede ayran ekmeğe boyun 
eyen Türk köylüsünden vergi 
namile alınıp L ikramiye na
mile dağılan paraların idare 
ilminde manası nedir? 

• - Bugün medeniyet cihanı 
harikulade ihtiraatmı ihtisas 
nazariyesine medyundur. Bizde 
117 hukuk mezunu sokaklarda 
boş gezerken... Birçok memur 
mütekaitleri birer ıte yerleı

tirilmiş bulunuyor. Bu zevat 
daha henüz İf görebiliyorsa 

•e için ihtisasları olan meslekte 
devam ettirilmiyorlar da ha
yata atılan gençliiin inkişafına 
mani oluyorlar? .. 

- Emanet'le Viliyct bir-
leşti... Sorduk : 

- Sebebi nedir? 
- Tensikat yapacağız 1.. 
Fak at bugün : 
Ayni masa.. Ayni adam .• 

Yani: 
Eski hamam eski tu ! .. 

Müzmin bir hastalığımız o
lan tekilciliğe - rtık bir nihayet 
verilmesini ::ıiyorum. 

Oıklidar y avutdere t.ı .. Ne. e 
Melutwt BllWr 

Ttırk kadını hayata ablalı bet on 
sene oluyor. Fakat hlll iti benimsemİf 
değildir. Hill gözü evde ve evlenmek
tedir. 

Onca çalışmak muvakkat bir zarurettir, 
erkeğini bulduğu gün ilk İfİ, evine dön
mek, çahşmayı terketmektir. 

Halbuki ikbaadi ve içtimai bayat ka
dını günden güne iıtihsal hayabna abyor. 
İkbsadi zaruretler, kadının evde bkıb 
kalmasına cevaz vermi yor. Onun için, 
istesin istemesin, kadın işe gitmiye mec
bur oluyor. 

Bu vesile ile biz kadın ve erkek kari
lerimiz arasında bir anket açıyoruz. Sualimiz .-dur: 

1 - Erkek karilere soruyoruz: 

ICumizm çahtmuana taraf tar mısınız? 
2 - Kadm karilerimize soruyoruz: 
Evlendikten aonra çalıtmıya devam et

mek later misiniz? 

Gerek kadın ve gerek erkek 
rimiz cevaplarının sebebini de 

etmelidirler. 

karue
izah 

Bu anket iki netice verecektir: Bi
rincisi, kadının memleketteki çalışma 

prtlannı; ikincisi, kadının evde mi, yoksa 

ltt• mi çalıfması lizım geldiği. 

Cevaplannızı atiratle göndermenizi, 
ve klğdm yalnız bir tarafına yazma-

' 

aw rica ediyorm. Mtımldlnae ceva- buaızla bir de resminizi 
gCSnderiniz. 

ispanya bqvekili jenertl 
{Berenger) e neticesiz kala' 
bir sui kast yapıldı. Bir gaJ,
teci, baıvekile bir kurşun •~ 
fakat tutturamadı. Ajans t 
graflarının kısaca haber v~ 
leri bu hadise hakkınd~ . ._~~ 
silit veriliyor. Şayanı . ~~ 
olan kıaımlannı alıyoruz: 
. Paris - ispanya Başve ~ ~1 
kurşun atan adam ( El ~ 
ıazetesinin siyasi muh-..tD"!'Wll 
( M. Yoakim Lizo ) dur. ~ 
vakitki gibi arkadaşlarile b ~ 
her kabine içtimalan haklol1 
malumat almıya gel~n Mö•~ 
Joakim o gün biraz asabi 1 

. rünüyormuş. Arkadaşları ~ 
bunun farkına varıp sonnUfl"7 

- Hiçbir şeyim yok, d~ 
miş. Bugün gazetedeki •~ 
femden istifa ettim de. 

Az sonra başvekil odaSlır': 
dan çı~mış ve etrafını . al~ 
gazetecılere malumat verırk 
birdenbire bir tabanca pati~ 
m~h~ . 

Bu tab ancayı d m M. (Joa~1 

Lizo) idi. Fakat kurşun b~ 
define isabet etmemiş, ta\'atı 
na saplanmıştır. Silah pati. 
patlamaz başvekil gazetedpJ 
üzerine yürüyerek koll 
tutmuş, diğer gazeteciler 
elinden silihını almışlard~ 
Hadisenin akabinde lspaPY""': 
gazetecisinin söylediği söıl 

f •• • ' 

1 GAZETELER NEf:ER SOLIYORLAR? 1 

şunlar olmuştur: 
1 
~ 

11
- Maksadım size fe113 1 

yapmak değildi. Sadece, te'Ç 
sil etmekte bulunduğunuı .. şe I' 
li idare aleyhinde bir · nııJI! ~" 
yil} yapmak istemiştinı· 
melime muvaffak oldum.,, .. 

Seyahat İntıbalan elinde kifi derecede maddi 
uı.r k Mehmet Asım B. deliller tutmaktadır. 
va zt" İtalyada gördükle- Bu maddi delilleri ıardlik-

rini anlatmıya bugün de de- ten sonra, makul dqiinenler 
vam ediyor. Asım B. bugün için, yapılan itleri inkir etmek 
Roma şehrinin gittikçe mflmklln değildir.,, 
genişlediğinden, yeni yeni Vurunuz, Fakat 
binalar yapıldığından, ntifu- Dinleyiniz: 
sunun arttığından bahsediyor; v 

"ı arın,, Bugünkü bqmaF aşistlerin inşaatta takip et-
tikleri usulün faydalarım da kalesi " Vurunuz, fakat dinle-
anlatarak makalesini şöyle bi- yiniz!,, serlevhasını ve Maruf 

imzasını taıımaktadır. imza 
tiriyor: 

" Faşizm idaresi İtalyaya sahibi : " Kudret mevkimde o-

fi lanlar , madunun zaruret 
verdiği terakki hamlesini ·li-

k ve meıhudabnı ekseriya g6-
yat sahasında ispat etme için 

remezler. ,, cümlesi ile bq
hyor, ı._ medeni memleketler
de biiytiğün kllçllğtı, muvafık
ların muhalifler tarafından söy
lenenleri hürmetle dinlemesi 
asrın siyueti olduğunu IM>yltı-

yor, Serbes fırkanın ilk teşek
külü ıünlerindeki vaziyeti an
latıyor ve şunlan yazıyor : 

" Ali Fethi Bey o zaman
lar dünyanın ve Tilrklüğün 

en yüksek vicdanlı vatanper
verlerinden idi. Mllşarüııileyh 

memlekette bir tekli medei ve 
meşru bir vaz'ı muhalefet teş-

Buğday Fiatlan Gittikçe Düşüyor 

kil edeyim dediği gün, bir an
da acaba neden fena oluverdi?,, 

ve 

Halk fırkasının 

Parçalanması 

LJ. •• Ad Halk fırka
n ur am: sının fikir 

akide ile müteharrik 
anuırdan müteşekkil, müte
canis bir kütle olmadığını, 
binaenaleyh parçalanarak yeni 
yeni teşekküllere yer verme
ai icap ettiğini yazmaktadır. 

Kazım Paşa Meselesi .. 
" u .. t İntihap ha-
n ur gaze e,, diseleri tah-

Birkaç lisan bilen, çok yiJ 
sek bir tahsil sahibi bu}tJO 

bu zatın hareketi bir ciıt11• 
alameti telakki edilmekte 
Esasen birkaç zamandan b 
kendisini tedavi eden .. ıP t 
bir doktor da muhamrıP d• 
müddet tımarhanede te ıaıf 
görmesi tavsiyesinde bı.J 
muştur. , 

Belediyenin Teklifle!~ 
YENi TASAVVURLAR AS~~ 
SINDA BiR VEREM HA 

NESi DE VAR 
Bir Muallimin 

Temnnileri 
Gaziyi görebilseydim : 

İstanbul belediyesi ş~,f 
kikat esnasında açığa çıkarılan d d 93 · te~ .J 

C.dd.- T db• Al Samsunvalisi KaAzım p2eanm bu ipti asın a 1 l senesı İF - _. lerini tayin ve ihzar etdl"" 
1 - İlim ordusunun ku

manda heyeti dediğimiz, ilk 
tedrisat hocalarının bu dere
ce ihmal edilmesiniu çok ıa-
yanı teessür olduğunn; maqat 
kanununda; senelerce çalıtmıt 
kıdemli muallimlerin bu ka .. 
nunla aldıklan para ile "ve 
hele aile teşkil etmit iseler,, 
geçinmelerinin imkinaız oldu-
ğunu, 

2 - Cumhuriyet devrinde 
" iltimas, tavsiye ,, a6zlerinin 
yeri olmadığım bir nutukla
rında sarf buyurmUf olan aziz 
Ctimhuriyetin ulu reisine "Tav
aiye, iltimu,, kelimelerinin her 
daireden ziyade maalesef Ma
arifte icrayı hilktim ettiğini 
de anetmek iaterim. 

ilk tedrlaat mualllalerladeo 

O. Cemil 

J J e ır Jnmaz- neticeye ~iyık olmadığım aöy- baılıyacakbr. Bu teklifler ~
lemektedır. sında 200 yatakh bir ve(,t' 

sa Köylü Müşkül. Va- Bal:a:;:~!:!:::sız~: ,.~_:_:t_an_e .... si_n_in_y_a_p._ım_a_s_· ___ d, 

· t D ·· ş e c k t · sUn harici aiyuete talıaia et-z 1 y e e u e 1 r miftir. Balkanlann vaziyetinden 
bahsetmektedir . 

Buğday fiatları on bq gündenberi diifmektedir. 
22 teırinisanide, ticaret •• zahire borsallDln blilteni ıu 

fiat~an kaydetmektedir: 
Yumutak buğday: Asgari: 6,15; azami 8,7 vasati 7,25. 

Sert: Asgari: 7,5, azami: 8,25; vasati 7, 18. 
T kanunuevvel bülteni ise dilfilk fiyatlar göstermektedir: 
Yumuşak: Asgari, 5,24; vasati 7, 15 1-2, sert: Aıgari, 6, 1 O; 

azami 8; vasati 6,39. 
Buğday fiatlannın git ıide düımeıi Türk mllstahsilini 

mütkül vaziyete dtlfürmektedir. köylO, böyle fiderse Ziraat 
bankumdan yapbğı istikrazı ödiyemiyecektir. Hnkümetin 
ciddi tedbirler alması llıımdır. 

Osmanlı Borçlan 
Yunus Nadi B. Cumhuriyette: 
Bir milletin hayati ihtiyaçla

rı ihmal olun arak yalınız borç
larından bahsetmiyo imkin 
yoktur, ve vaziyetin bir defa 
daha tetkiki lazımdır, diyor. .. 

" Halk Dostu ,, b!u=: 
kale yazmamlfbr. 

Yorulmaksızın 
Para Kaza?r:z~k7 istemez mzsznı:t· "' 

,;O 
Evinize veya işinize giderke_?:Uşıi';> 

la gezerken veya birislle go "şl' 
her ban(İ bir vaka karşısınd.ı 
linin iL- , 

Havadl. nedir biliyorsanız 0 I'°' 
derhal r3reblliralnlz. Bir Y~~lt· 
kat.U. bir kua birer havadil ;i 

geldiğiniz vakalardan ertesi bfrf oı 
1.etelerde görmek üıtedlğlz ıı-"' 
derhal telefonumzu açınıs ~ı., .-e il' 
(uetemlze haber verfnlıı, eli. ııail 
ruinhi de bırakınıL Ver g _.el 
dl.in ehemmiyetine ıı5re bil!· ı' 
11\üklfatuu vermeyi vasifet __ h.,ı " 

Telefon numaramw ı. ....-
dır. 



. 
Kari Gözile 
Gördüklerimiz -

Büyük Gaziden 
Bir Mübadil Kadının 

l s tir hamı 
Cariyeniz Yanya mllbadille

rindenim. · Beş ıenedenberi 
iskin müdüriyetinde ıilrükle
rtiyorum. Arhk mecalim kal
tnanıışbr. Hasta ve ıakatım. 
stihkakımı alamadım. Koşa
chak kimsem yok. Perişan bir 

alde kaldım. Erkekler nasıl 
klsa işlerini kurtarıyorlar. Fa
' at biz zavallı kadınlar bak
uınıızı nasıl alacağız? 

Y anya mübadillerinden 
dosya numarası J 956 

Aliye Sıtkı 

Bir Nüfus Rekoru 
2,S Senede Bir Muamele 

Görülememiş 

Blze hildirlldiiine g5re Vezııectlerde 
188 tıumarada oturan Hayriye Hanımın 
bıından iki buçuk aene evvel Beyuıt 
llllfua dairesinin Emln6n0 9ubealnde 

llıuaınele gCSren (1241) numaralı bir 

·~- Yarmı1- O e'nı bup btçbfr 
'-tic• elde edllamemlftlr. Halbuki bu 

llletıtn bUtGn kayıtlan bu ıubede 
Oldtıiu halde kendilerine aıOşkGllt 
~anlmıı ve lflerl g3rülmem19tlr. 

Şayanı hayret blrfeyl 

İşte Kazancım 
Bu Aileyi Nasıl 

Geçindireyim? 
Ben nakkafım, pnde, kazanç 

~ergisi ke1ildikten ıonra 233 
llruş bir para alıyorum, bu mik· 
~ ile .ekiz niifuatan ibaret olan 
ir aile ıeçinebilir mi? 

Beıiktaş'ta, vapur iakele1lnde 
3 oumar.W d\ikkin üstünde 
müstecir: Melımet Klişif 

SugÜn Beş Yüz, V.ann 
Beş Bin Olur? 

'f ahtaka1ede, Mimar Slnamn yUklek 

'•efleriısden antika çlnllerlle me9hur n 
Çolt cemaatli bir Rllatempqa camii 

-..,_dır ki beı altı aenedenberJ birçok 

•erlerinden akan bu mabedin son 

teıxıaat mahalli Unrlnde ıokaklara 
cla1tuıınıye mabk6m olan kurıunlan 
hpd11u~k tizere dört ay evvel tndlrlldt. 

\> •hıur yağınca her tarafı 9akır 9aktr 
•ln}'or. Camlln iç tarafında sıvalardan 
•onra çlnUer de dlSkülmlye başladı. 
~llıaatin çekmekte olduğu z:ahmetle 

1 
ttaber beş yÜ% linılık bir tşln bir 

\~al yüxünden birkaç sene ıonra beş 
lrı, ınal olacaii düşünülmez mi 7 

Zındanl1111pı, Yanm han No. 4 

Mehmet 

Çukulata F abrikalanna 
Bir Fikir 

t E:}'iipten Vehbuada "Ali Galip., lm
aau b & • lr mektup aldık. 

'1ır.: lcari:ınl:ı1 bir çukulatarun içinden 
\1tb 't blr Japon bayrağını da mek
lı ile beraber bin röndennft, 
ta~ ınlllt.tin propaganda kabiliyetini 
l'll :lr ile kaydettikten sonra ayni feyln 
~ 1Dlli bayrağı hakkında yeril çu• 
\u ta •GeHqeleri tarahndan yapıla
tt\~cetini rıÖ)·lüye>r, nazarı dikkati 

ediyor, 

Ç~k Ço~~:i{~u- Ai-e Yardımından 
istif a·de Ediniz .•. 

Bunun için Nereye Müracaat Edeceğinizi 
Aşağıki Satırl•rdaD Öğrenebilirsiniz ... 

i 

\ Alb ve daha ziyade çocuğa ı 
olan ailelere Hıfzıssıhha kanu
nu çok çocuklu diyor ve hu
susi bir fasıl ile para yardımı 

vadediyor. Para istemiyenlere 

de madalya verileceği bildirl

liyor. 

Hakkımzı aramak için Sıh

hiye mlidürlüğü vasıtaıile Hıf-

zıssıhha encümenine müracaat 

edebilirsiniz. Fakat vaktiniz 

müsait değilse iyi çekilmiş bir 

resimle sarih adresinizi bize 

gönderiniz. Biz bu işinizle meş

gul olur, neticeyi size bildiririz. 

* Kanunun verdiği haktan 

istifade etmek için resimleri
ni gönderen bir kısım aile 

gruplarını da bugün derce
diyoruz: 

1- Küçükmustaf apaşa, Per

şembepazar, Karasarıkb Türbe 

sokak, No, 26 Haydar Efendi 

ailesi. Çocukları: Emine, Nimet 

Mürüvvet, Saime, Hikmet, İzzet 
Melihat H. ve Ef. ler. 

2 - Kastamonu ilk mektep 
muallimlerinde Müslim Bey ve 

refikası Hayriye H. ve çocuklan. 

3 Konya, Keçeci mahal- ı 46 numarada Veli oğlu Ali 
lesinde No. 15 İsmail Hakk? Efendi, çocukları: Veli, Ha-
oğullanndan Hakkı oğlu Mu ' Ziya, Tahir, Leman, Ha-
tafa Ef. ve refikası Hasibe · , Osman Hanım- ve Efen-

Çocukları Hatice, Leyli, Hakkı Cliler. 

Hamdi, Ali, Şükriye H. ve Kazası 
Efendiler. 

4 - Kadıköy, Kurbağalıde

re, Hasanpaşa mahallesi, Acı· 

badem caddesi, Sarayarkasıa-

Geminin Ateşçisi 
Yaralandı 

da 2 numarada lsmail Ef. v.- Kavaladan Rusyaya git
refikası Kadriye Hanım. Ç~ bmekte olan Yunan bil yük 
cuklan: Meliha, Kıymet, Mus- vapurlarından ( Taksi ) ge-

finisinin ateşçisi Panayot Efen
tafa, Ali, Ahmet, Haydar H. 

ve efendiler. 

5 - Ayvalık, Sakarya ma
hallesinde, 6343 No. da Girit 
Hanya mübadillerinden Mus
tafa oğlu Ahmet Ef. ve refi
kası Nazife Hanım. Çocuklan: 

Mustafa, Mehmet, Hasan, Ca
fer, Hayriye, Gonca, Zebra 

H. ve efendiler. 

6 - Edime Şerbettarham-

di, yanmış kömürleri makine 
ile yukarı sevkederken zincir 
elinden kurtulmuş ve kömür
leri yukarı çıkaran sandık 
biçarenin başına düşerek ya
ralamışbr. 

Limandan durmayıp geçe-
cek olan gemi bizzarure 
tevakkuf ederek yaralıyı çı
karmış ve yoluna devam et
miştir. Mecruh ltalyan hasta
nesine yabnlmışbr. 

za mahallesi 6 numarada Av- TAKVİM = 
ram Miryam Caldeti Eefendi, · Git'-' ... lO-K'" 1930 .... .-.ı a.evve - Kasını 32 
çocukları: Luna, Oro, Dudu, Arabi Ruınt 
Sara, Aşer, lşiva, Sabatay, ı 19 -Recp - 1349 27-Teşrinlaanl ·13U 

Selemo, İsak, Rifat Hanım ve ~alc:it-Euni-Vasatı Vakıt-Ezant-Vuatl 

Ôile 7. 26 12.7 Yataı t.38 18.19 
Efendiler. Gllnetı 2· 

3417 
.5 A.kfam 12.-116.-tı 

7 _ E)11p Kapıçqme1inde 11ı1ı"u t . ..., 1u 1 imsak l2.4' 5..2' 

~ka numarası: 49 PEYAM/ SAFA den daha çok takdir ediyor- tlulduğu bu davetin hakiki 
lar; bizim bizden daha bOyük sebepleri üzerinde Ani bir 

SON POSTA'nın Edebi Romam 

PATIB-BARBIYE 
.. t~ erit, Şeref Beyin bir işa- ı 
e l - • 

~-· uzerıne, mecmuayı 

, ost~rnıek için ilerlerken Mu-
lç~tner ve Şinasi de görmek 
,,.

111 koştular. Faiz B. de ağır 
ıar y "d ti . erın en kalktı ve yele-
)~ın cebinde gözlüğünü an
tik ilk, mecmua etrafında bi
~ en hqlanu araamda ken-

e hlr yer teclarildne çahfb. 

Neriman ve Nezahet kımılda
mamışlardı. 

Faiz B., F eridin parmağile 
gösterdiği sabrları okuduktan 
ıonra, doğruldu: 

- Ah efendim, dedi, bili 
bizden daha iyi biliyorlar; Mes
neviyi de, Rubaiyab da, Gaza
liyi de, Farabiyi de bizden 
daha tok oku1orları bid bllt-

diişınanımıx yoktur efendim, kuruntuya kapıldı. Belki de 
yoktur. bu münakaşalar, ona ağır bir 

Şinasi de Nerimana doğru ders vermek için tertip edilmiş 
ytirüdtı: gizli bir mukaddime idi. 

- GördUnmll 1 dedi, bunu Biltiln bu muhit, blltlln bu 
ben a6ylemiyonım, firenkler 1 adamlar, arada bir kendisine 
ıöyliyor. Sen hAIA eline utu çevrilen kaçamak bakışlarile, 
almal hallerile ve o karışık ilınt söz-

Her mllnakaşa, dönilp do- lerile, kapalı bir tarzda onu 
laşıp Nerimana karşı bir itti- itham ediyorlardı, ona züppe 
hamla neticeleniyordu. Sanki asri kız, sahte asri kız, mem
bütUn bu adamlar, onu muha• leketini bilmiyen cahil aıri kız, 
keme etmek için toplanmış- ailesini inkir eden asri kız, 
lardı. pkil dllfkiinU, renklere alda-

Ncriman. Golter haber ver- nan, ı&zleri bailanllllf, kör
dlti uman ela bira ıayri tabi kirine oyuocaklara k .... ..t 

• 

1 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Kocamı Nasıl Seçeyim? 
--------

Kocanızı Seçmeden 
Evvel Bize Sorunuz ... 
Koca Nasıl Seçilir? 

Bir l'en9 kız için hayabnın en 
mOhJm meseleai koca bulmak ve 
koca 1eçmektir. Fakat o, bu er .. 

keklerden hangiaile yaııyabllir? 

Hanıialle mes'ut olmak mukad

derdir? Bunu bilemez. Piyanko

da kur'a çeker aibi kocasını alır 

ye bayabnı mukadderata havale 

eder. 

Halbuki izdivaç, az çok bir 
ilim meselesi halini almııtır. 

Ne tip kızlar, hangi tip er
keklerle mes'ut yaşıyabilir? 
Kızın ve erkeğin hissiyat ve 
ahlakına tabiat ve hassasiyeti
ne bakarak bunu evvelden 
tayin ve tahmin mümkündür. 
Amerika ruhiyat ilimleri bu
nun Uıerinde tetkikat yaplDlŞ
lar ve bu noktadan inaanlan 
beş grupa ayırmışlardır. 

Biz buraya bu grup tasnifinl 

naklediyoruz. Siz.in bu bet ıruptan 
hangisine mensup olduğunuzu 

anlamak için yapacağınız ıey, her 

ırupta mevcut sualleri okumak 
ve bu suallerin yanına (evet) veya 

(bayır) yazmakbr. Bet gruptaki 
sualleri de okuyunuz ve her aua
lin yanına (evet) veya (hayır) ceva

bıni yazınız. Sonra her ırupta 

mevcut ( evet ) cevaplanna ba

kınız. Bunlardan birinci pptan 
itibaren hangi•inde asgari 4 evet 
cevabı varaa o rrupun numarumı 
kaydediniz. 

Sonra diğer gruplardaki 
cevaplan da bu suretle göz
den geçiriniz. Hangisinde evet 
cevabı dörtten fazla ise o anı
pun numarasım evvelce kay
dettiğiniz numaranın yanına 

yazınız. 

Size bunu misalle izah ede
yim: Birinci gruptaki ıualleri 
okudunuz. Burada dört (evet) 
cevabı vardır. Kağıda t raka
mını yazacaksınız. İki numa
ralı gruptaki ıuallerein veril en 
cevaplarda 2 evet var. O va
kit bu grupu athyacakzınaz. 
Üçüncü gruptaki sualler beş 

tanesine( evet)cevabı vermişsiniz. 
1 numaranın (albna değil) ya
nma 3 yazacaksınız. 

Bu tarife göre 13 rakamını 

buldunuz. Farzedelim ki bir de 
betinci guruptaki •uallere alh 
tane (evet) cevabı vermişsiniz. 

Dördüncü gruptaki cevaplannız 

menfidir. O halde siz.in bulduğu
nuz numara (135) olacakbr. 

Bu numarayı bize gönderi
niz. Size nasıl bir crk~klc evlen
meniz. liJ.1m geldiğini bildirellm 

Hanımteyze 

kız demek istiyorlardı. Neri-
. manın çıkarabildiği mana bun-

dan ibaretti. birdenbire bu 
korkunç sıfatlar, zihninde ge-
çit resmi yaptılar : Züppe, 
ıahte, . cahil, serseri, budala, 
ıekil dllşkünü, gözleri bağh, 
ıukut etmiş, kalpsiz ... 

Ancak hu adi sıfatların ke
lime halinde şuuruna çıkma-
ıından ıonradır ki Neriman 
ithamın ıiddetine intikal etti: 

- Elime niçin udu almıya
cakmııım? diye bağırdı. 

Şinasi, tesirli sükWıetile ce
np verdi: 

- Çtınkii artık hiç çalıf
mayonunl Bua aormı, tlt 

1 Hangi Gruptansınız? T 
Birine' Grup 

1 - ihmal edildij'lnlz zaman mes'u\ 
olabilir miılnlz ? 

2 - Umumiyet itibarile hayabnu 
rahat nıı geçml~tir? 

5 - Aileniz sl:ae mutedil tab;auı 
bir iııun nazariJe mi bakar? 

4 - Gisll bu içtimadan hariçte bı• 
rakılıraanız mllteeulr olw muıunuz:? 

5 - Alcyhlnizde delil rö•terilme
alaclen kaçınır mıaınuı ? 

6 - KocaDltln lraancı bir b&fka 
,.... silmeyi lıtlbam edene bUtün ... 
llenhl oraya rlıt:ürmlye muvafakat o. 
der mı.iniz:? 

1 - Arkada9ılll%ln ahllkmı ıslaha 
talıılllayı lüxu1111uz bulur mu.unuz? 

ikinci Grup 
1 - Arkadaşmıun fikir n muh• 

kemeslne, kendi fikir ve muhakemenlıv 
elen ıı:lyade ehemmiyet verir mlslois 7 

2 - Fikrinizi çabuk değiftirlr mı .. 
lllnh: ., 

S - Bqkalan hayatınıza karışır nu 1 
4 - Herbuıai blrıey almıya aittiiinlf 

umaa beraberlnlıı:de bir arka.daıınız:uı. 
buhmmaauu lıter miılnb;? 

J - Batk•IUllUD akla ltlnisf g&-. 
mHlnl iner mlaintz ? 

6 - ArkadqıDIZUl Yerdltf bir fUal 
tatbik etmedljinh saman mllteeaalr 
olur muıunus ? 

7 - Zahmete kattan.makt- çekinir 
ıalahıüı? 

Ücüncü Grup 
t - Bedl:ıahtlık duymalmun mabna

mlyetll bir hayata btlaııabllfr misinlr ? 
2 - Kolayca ubdq edhıebUJr mı. 

.a.ıs? 
J - Hakh oldufuna halde mq 

meıelelerde haklunııı:dan nzgeÇtıbllfr 

mWnla? 
4 - Arkadaılutm.1 mabtalif auuf n 

yqlara menlUp •udur ? 
5 - Kar qlencelerlnl HYer ınlslniıt P 
6 - Beklr adamlarla trl it ven 

içtima! mllnuebet tulı edeblliyor 
auaun~? 

7 - Son bet seae •amada ıiyaıe\ 
cilan abllk haklanclaJd telllddlerlnb 
dellfmlt midir 'I 

Dördüncü Grup 
1 - lsminiıte Yali kana, meb'u 

kanıı sibl bir 1111vaa Ulvulnl later 
mlaiııls? 

2 - KahYe ••7• ~7 flacanlannın 
blrblrlne benuınemeal sld nhallu 
eder mi? 

5 - DUkklnlarda aıı, ~ yap
maktan h09lamr PUnmz? 

4 - Arkadaşlannumı elbise ve ., .. 
yuı sizden daha iyi olduğu z:amaa 
kıskanır mııuıız 7 

S - Btlyük adaınlara tanıblmak la• 
ter mlalnlz7 

6 - Blr davete giderken giydiğiniz 
elbbcnlıı yanlıt olduğunu anlananız 
ı11.lnlır mısınız? 

7 - Otomobi1 Hhlbl olmak lı;ter 

Beşinci Grup 
1 - Arkada~hğınız uzun sürer mi? 
2 - Para biriktiriyor musunuz? 
5 - Dişiniz aizl rahatsız etmeden 

ciltçiye gider misiniz? 
4 - Ayakkabı beyenmekte müşkül

pesent misiniz? 
5 - Yarın ki tavuk için bugün yu• 

murtayı feda eder misinlıt? 

6 - Erkek arkadaşlarınız var mıdır? 
7 - Çorabınızdakl yırbğı daha kü

çllkken tamir eder misiniz:? 

Her pruptaki suallerin yanına 
( evet ) veya ( hay1r ) yazınız. 

Dörtten fazla evet cevabı ver
diğiniz grupların numaralarını 

yanyana kaydederek " Hanım-
teyze,, namına gönderiniz. 

bir de muallimlerine sor ! 
- Muallimlerim mi? 
Neriman, karşısında yeni 

bir düşman ordusu daha te
vehhüm etti: Bütün muallimler, 
bütün Darülelban! 

Birdenbire ayağa kalktı. 
Gözleri kararıyordu. Orada· 

ki insanlar, kömür gibi, uzun 
bir siyah leke haline geldiler. 
Bazılarını hiç görmiyordu. 
Kendini sayısız ve ıekilsiz bir 
düşman orduıu karşısında o 
kadar yalnız ve miidafaasıa 
byluyordu ki, ancak mlltbit 
bir çığlık kopararak meramml 
anlatabilirdJ. 



6 Sayta SQN POSTA Kimtm•nel ıo,; 

INVIB 
Buharada Öldürüldükten Sonra İranda 

Nasıl Tahrikat Yapıldı ? . _- . 1 
------------- Anlatan: Agabekof: 26 ~ 

Jeneral Samoilofla Gofman len ve alclığım neticeyj Mosko- getirdiğim 250 memuna Rus· 
ve benim aramızdaki irtibat vade. Trilissere bildirdiğim zaman yaya ude ettim. 
vaı;ifesini Meşhet-Düzdap ara· büyük bir memnuniyetle karşı• Ben bu işleri başarıncıya 
sanda işliyen otomobil sahiple· landım. Mcamafih ayni zaman· kadar da Triliuelin bildirdiği 
rinden (Bolşin) isminde biri da da Trilisserden bir telgraf adam gelmipi,. 
temin ediyordu. aldım. Bu telgraka, Meşhet Asal ismi Mihail Brodald 

Bundan sonra Sovyet • fran ajanlığı için aranılan adaman idi. Meşhette ise konsoloaane 
hududunda kuvvetli bir teşki· bulunduğu ve bu rneruur gelir kitibi sıfatile ve Lagorski 
lit vücuda ıetirerek Rusyaya gelmez Mskovaya mütevecci· mlbtear ismi albnda çalıta· 
kaçak mal ithal edilmemesi için hen hemen yola çıkmaklığını cakb. Teslim ve tesellüm işle-
tertibat aldım. Bu suretle bildiriliyordu. f ri pek çabuk halledildi ve yo-
Meşhetteki teşkilatımız git- Demek burada yapmayı la çıktım. 
tikçe kuvvetleniyordu. Oka· düşündüğüm işleri yarıda bı- Moskovaya geldikten birkaç 
dar ki en büyük hükumet rakmak icap ediyordu. Fırsat- gün sonra lngili:r: hariciye na· 
memurlanoı bile elde etmiştik. tan istifade ederek birçok yol- zın Çemberliynden J Sovyet 
Bir gece konsolosaneye soluk suzluklar gördüğüm harici tica· hariciye komiserliğine bir nota 
soluğa " Azest ,, ismindeki ret mümessilliği işlerini yoluna geldi. 
komünist gazetesinin sahibi koydum, faı:lahldanna kanaat 

( Azat ) geldi ve polisler 
tarafından evi abluka altına 
alındığım ve kendisi de duvar
dan atlıyarak buraya kaçtığını 
söyledi. 

Konsolos Kreceminski ve 
\ ben (Azat) ı ele vermemiye 

karar verdik; fakat bu adamı 
1 uzun müddet konsolosanede 
1 aaklamaklığımız da doğru ola
mazdı. Bunun için vali ile 
muhabereye başladık. Vali ni
hayet (Azat) Meşhetten giderse 
birşey yapmıyacağına ve tevkif 
etmiyeceğine söz verdi. 

Bununla beraber biz ava 
gitmek bahanesile (Azat) ı 
konsolosanenin otomobiline 

alarak Meşhetten çıkardık ve 
Nişabura getirdik. Oradan da 
başka bir otomobile bindire
rek sağ salim Tahrana kaçır

dık. 

Bu sırada lngilterede mu· 
hafazakir fırka iktidar mevki
ine gelmişti. 

Bu fırkanın iş başına gel
mesile lngiltere-Rua münase
bab da fenalaşmak istidadım 
ıöstermiye başladı. Bu vaziyetin 
bir neticesi olarak Moskovadan 
da talimat yağmuru yağmıya 

l>aşlamıştı. Her gelen posta, 
Hindistan teşkilatmın azami 
derece kuvvetlendiıilmesi lüzu
munu bildiriyordu. 

Bu talimat bununla da, kal-
mı yordu. Ayni 
hudut üzerinde de 

zamanda 
kuvvetli 

bir vaziyet ihtas edilmesi, 
batta cephane depolan tesisi 
ve İngilizlerle bir ihtilaf çıktığı 
takdirde isyan ettirilecek ka
bilelerin silah ihtiyacının bu 
depolar vasıtasile temini lüzu
mu tavsiye ediliyordu. 

Derhal faaliyete geçtik. lra
mn Hindistan hududundaki 
Behraz valisi ile tnışıyordum. 
8 J zat yalnu: Behraz valisi 
değil, ayni zamanda İran ve 
Efgan hududunun her iki ci
hetinde yerleşmiş olan Hozara 
kahilesinin de reisi idi. 

B J zat gençti ve sefaheti da 
seı:iyordu. Hatta bu uğurda 
bütün servetini kaybetmiş, gırt· 
lağma kadar borca batmıştı. 

Bu adamla ihtiyatlı bir su
rette · muhabereye başladım. 
Ar. zamanda münasebetimiz 
Derledi, dostluk derecesini 
buldu. Araya bazı menfaat 
meseleleri de girdi. Bu sayede 
Rusyadan !:fganistana, oradan 
Kandahar ve Efgan Belücistanına 
kadar insan ve cephane sev· 
kctmek meseleleri temin 
olundu. 

İran valisi ile olan müllkat• 

(Arkuı var] 

Fotoğrafınızı 
Kim Olduğunuzu 

Gönderin 
Sögligelim 

Bu Resim Memleketin 
En Büyük Operatörüne 
Aittir. Resminden Bu 
Adamın Kabiliyetini 
Okuyabilir Misiniz? 

Kendinizi tanımak isti
yor musunuz? Bize fo. 
toğrafmızı gönderiniz. 

Size kim olduğunuzu 
söyliyelim. 

Çehrenizin biran ev• 
vel tahlilini görmek istiyor· 
sanız bize süratle fotoğra
fınızı gönderiniz. 

Acele Edinız. 
Düyunu µmumi
yenin Mobilyesi 

Eski Düyunu Umumiye bi
nasındaki mobilye için pek 
çok talipler vardır. Vilayet, 
Belediye, Muhascbei hususiye 
ayrı ayrı mliracaat ederek 
mobilye istiyorlar. Dcftardarhk 
bu mobilyenin Maliye vekale
tinin müsaadesi olmadan hiç 
bir müesseseye verilemiyece
ğini bildirmiştir. 

Komunistlerin 
Muhakemesi.. 

Komünist propaganda ve 
faaliyeti yapmakla maznun o· 
lanlann muhakemelerine bugün 
öğleden sonra ağır ceza mah
kemesinde devam edilecektir. 

Mahkemenin hafi devam 
etmesi muhtemeldir. 

Mösyö Moris Budel 
Fransız ediplerinden Mösyö 

Moris Budel bugün şehrimiz" 
gelecektir. Bu zat unyon Fran
sızda bir konferana verecektiı• 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel· 
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa· 
nnda eski ikdam Yurdu kar
şısında 11 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar 

Alh Bin Mahlul 
Vakıf akarlar müdi~rlüğüpe 

ıenelerdenberi birçok mahkıl 
ihbarlara yapalmış, bunlar için 

dosyalar tutulınu~tu. Bugün 
muamelesi yanm kalmış 6 bin 

kadar dosye vardır. Evkaf 

idaresi bu dosyeleri tetkike ve 
birçok gizli kalmış ımıhlfılleri 

meydana çıkarmıya başlamış
tır. 

Halk Müzesi 
lnkılip kütüpane ve müzesi 

komisyonu Darülfünunun idare
sinde bulunan Beyazıt medre
sesini lnkıiip ktitnpanesi ve 
Halk müzeıi yapmak ıçın 

Darillfünun eminliğinden iste

miştir, Eminlik medreseyi ve
rirse öndeki dükkanlar kaldt
nlacak ve bazı tadilat yapıl
dıktan sonra gelecek sene 
halka açılacaktır. 

Düyünu Umumiye Bi
nasının Sigortası 

DU~nu umumiye billUI. 
muhtelif sigorta şirketlerine 
sigorta ettirilmişti, Bunlaruı 
müddetleri 15 kAnunuevvelde 
bitmektedir. 

Eefterdarlak bu vazifeyi tı
zerine almışlar. Milli bir şir
kete aigorta ettirecektir. 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata Tilael Merteb&Dl ııok.l 

Ehvence emllk bakımı. 8000 proteeloau 
n Hin. Tel. a.1otha HiS 

.~~--1---------t 
Sinemalar 

Halledilen Bilmecemiz SİNEMASI 
Ysıa aktaal feYblld• m!ıaawe lual!Ade takdim edeoe§t 

YIRTICI KUŞ 
fn.ml ı Pek mlMılr ve bii ceaç kına kalbini zedeleyen ve bir lmptr .. 
torlu~n paytahtıaı kurtaran bllyWr bir yalasuil tevlit ettlit faciadır. 

Seall, tarkıb Te lzalutb olan bu filala heJ'lltf temalllyul · bllflllda ı 

JOHN GARRICK ve HELEN CHANDLER 
gibi mllstema artistler vardır. Fox MOVfETONE filnıi 

""'-'--""-'' ..... Genç bir müellif, lahuti bir rar 
Yeni Bilmecemiz sodi ile kalbinin bütün ıshrabatı 
1234567891-0ll d 

1 
2 
3•--"-' 

4 
5-·= 
6 
7 
8 
9-
1 

eruniyesini ibla<>- ediyor ..... . 
5 

MAJ K sineınasında 
g3aterllmekte oı-

G ARP CEPHESİ 
( 4 Piyadeler ) 

Tamamen Fransu.ca .ö:dü muazzam 
fillm temafageraaı teshir, tehyiç et• 
mekte Ye mDlehayylr bırakmnktadir. 
Mllklleaıeler T"urkçe olarak filim üze· 
rinde izah edilme.idedir. lıavetea ı 

Geçti Bolu
nun Pazan .. 
Komedi 3 pude 

Soldan Sala, Yukardan Aşaiı: --2-kı•ı•ım•l•ık-ae-sli•" •k•o•miiiile•d•i -· Nakledenler: 

:=:: ~.ıa·;~ ıırı ıııı 1 - Sıkınh 5, sade 5 
2 - Demir yiyen a, vaziyet 

3, isim 3 
3 - Babanın babası 4, ta-

ciz etmek 4 
4-lri3 
5 - Nota 2, mağara 
6 - Ayağın dirseği 31 va-

me 3 
7 - Nida 2, parça 2' 
8 - Küremiz 3 
9 - Kap 3, ecnebi ismi 3 

10 - Mükemmel 3, beraber 
~' ünvan 3 

11 - Neden 5, erkek ismi 5 

Belediye Memurları 

BUNLARIN TAYIN VE AZİL 
IHTiLAF1 HALLEDiLDi 

Belediye şube müdürlüğü 
vazifesini yapan kaymakamlar 
la belediye şubelerinde kulla
l<lnılan memurların tayin ve 
azillcrinde bazı ihtilaflar çık· 
mıştı. Dahiliye vekaleti dün 
vilayete gönderdiği biremjrle 
bu meseleyi balletmistir: 

1 - Belediye şubelerinde 
çalışhnlan başkatip, muhase
beci, başmühendis, baytar, 
evlenme memuru, nezafet me
muru gibi şube erkinile ihti-
sasa ve fenne tevakkuf eden 
diğer memurların tayinini bele
diye reisinin seçtiği memurin 
komisyonunun kararile beledi
ye reisi yapacaktır. 

2 - Sıhhıye memurlarının 
tayin, azil ve tecziyelerini sıh
hıye vekaleti yapacaktır. 

3 - Kalemde çalışan bele
diye memurlannın tayinini kay
makamların inhasile belediye 
reisi yapacakbr. 

4 - Nezafet amelesi, kal-
dmmcılar, lağamcılarla bade· 
meler belediye reisi ve yahut 
onun salahiyettar kılacağı baş 
amirler tarafından tayin edile
cektir. Bunlarm çalıtacaklan 
yerleri kaymakamlar aöatere
cektir. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLİMLE RINDEN 

Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon lıtanbul 2323 
lkaınetg1ba : " " 223' 

-- JAN KIEPURA ---
ve ltalyan heyeti maganniyeleri tarr-
fından tagaaaJ edilen RJGOLEITO
nun bliyük havalan, Napollnln 

taJ'•ftl hayret MANDLlNA TLERI 
Dün Ak.pm 

ELHAMRA sinemasında 
ilkdefa olarak gösterilen ve 
dilber BRfGITTE HELM ile 

beraber temıil edilen 
COŞKUN BELDE 

NAPOLI 
muhteşem filminde pek :ıiy de 

Riza Bey. 
~~----~~~~~~--~ 

MELEK sinemasınd• 
WILL Y FRITSCH ve Dl1,4 
P ARLO'nun son temtili 

muhteşemleri 

KIRIK KALP 
mUkemmel fUmlaln ahenkdar ~ 
liğl en mlif kilpaeatlerl blle te,_ 
YO teeasilr Ve heyecan& ca.rk etlllek" 
tcdir. &il-- alkıtlanmıtJardır __ .. ~---------~ ~~~~~~~~~~~--------------------------------~--------::::::::.--' 

SATILIK 
T opaııede kain " F ord Motor Company Export ine ,, iıl 

satılık birçok otomobil malzemesi ve bqhca: 

"T,, modelinde oton1obil: Tekerlekleri' yay
ları, fenerleri, imalatane alatlan ve saire 

Bu malzeme 1 1 kanunuevvel, perşembe güntı öğledeO 
evvel saaat 1 O da bilmüzayede satılacaktır. 

Bu malzeme salış tarihinden evvel, vukubulacak taleP 

f öiDgiôiO c mrAnY EHPORT ınc 

kat'ı ve ~•,.. ... ,. • -·<ıJ için 

Spirosal 
sOrmek lazımdır. Zahmf't!l 5'1erl tAklp eden 
adale sertlik ve gerginlikleri ile. ayaklarda 
vak!tsiz zuhQr eden yorgunluklarda dahi 
Spfrosal aynı gOzel neticeyi temin eder. 
Splrosal tedavisi hem kolay, hem ıatiftJr. 
Çamaş1rlaM kirletmez. 
Muslrc;,en Splrosal talep ediniz. 
Her ambelaj, meşhuru Alem olan ..,... 

sallblni ihtiva eder .. 

EB 



SON POSTA 

KAN DALllASI 

Sultan Hamit, Kendisini Çıldırtan· 
Kadınla Nasıl Karşılaştı? 
Hakkı Malı/uztlur 

hkdefa olarak hün kArla karp-1 
'-t.Yordu. Saraya yeni geldiği için 
kyet padişahla karpl~ırsa ne 

"1tetle hareket edeceğini henüz 
~etmemişlerdi. Fakat, zeki 
kız, kendini derhal topladı. 
tuerini göğsünün üstünde ka• 
"1tturarak gözlerini yere in
dirdi ve durdu. Kmn gözleri, 
h'Wcınn kalbinde aiyah bir 
tiınıek gibi parlamış we sön- ı 
'-iiştü. 

Sultan[Hamit, ani bir tesirle 
""1ldı. Fakat hiçbir teyde 
~ duyduğunu hissettirmek 
latenıediği için, lakayt görüne
tek sordu: 

- Burada böyle oturup ta 
ile düşünüyorsun ? 
- ..... 
- Sen kimin yanındasın ? .. - . . . . . 
- Sana soruyorum.. 18yle 1 
- Neı' edil kalfanın 

"-Ynn efendim. 
- Senin adm ne? 
-Hayal. •. 
- Tuhaf bir isim •• 
HünkAr, bir iki saniye d&

ttindü. Sesine, büytik bir şef
~llt ve mülAyemet vererek 
lck:rar kızın omzuna dokundu: 

- Bctk.. arkadaşların gü
IGp oynuyor.. Hadi sen de 
git, onlann arasına kan~ 

Hayal, sakin ve sessiz bir 
lıareketle geri çekilmit, taflan 
kUrnelerinin arasında birden
bire kaybolmuştu. 

Hünkar, hawzbaşındaki ka
lbcriyeye girerek bir kenara 
Çekildi. Havuzun etrafı, sanki 
bir renk ve süs mahşeri kc
•!lnıişti. Bahçeye çıkılmasına 
(ırade) sadır olan günlerde, 
~llazan şahane) ye çarpılmak 
ihtimali fazla olduğu için her 
~rnanki gibi bugün de saray
""4lr; en calibi dikkat renklerle 
tİYin111iş, en hoşa gidecek tu
~etlerle ıüalenmişti. Hepsi de 
ırer şımank çocuk gibi .ko
~or, kovalıyor, baykınp ba
t~Yor ve havuza atmak için 
"ll"birlerini .ornklOyorlardı. 
d liavuzda, pervaneli bir .an
ili vardı. İçine, sarayWar dol:\lftu. Bir haremağası, ıan

h ·'lın ortasına oturmuş, tıpkı 
~ 'telospidi harekete getirir 

tibi ayaklarile tepinerek per
"lltıeyi çeviriyor ve sandal, 
~kaauıda köpüklü bir iz bıra-

rak rakit suyun ilzerinde 
,_. .. Ja•at geziniyordu. 

B.ııGn, bahçenin hakikaten :it neş'eli bir gün6 idi. Her 
t • llıaıı kumlu yollarda bnynk Q, .. 'ti 
1

.. 1 na ve vakarla gezinen 
~ 0Zdeler, ikballer, hazinedar 
~ eski kalfalar bile bugün, 
r~n 
~ç •arayhlann aralanna 

fnıışlardı. 

, .. Saraylılar, ihtiyar bir harem 
'1 lasını yakalamış, omuzlanna 
r 1111?· havuzun kenanna ge
~~er; ıuya atmakla tehdit 
ba ~0rlar.. Ağa, haykınp, 
karrdıkça, etraftakiler de kah .. 
L alarla kırıla kırıla gülüyor
~rdı. 

91 ~tralındaki bütün bu çılgın 
~ e, böylece devam ederken 'lan Hamit, bütün bunlara 

yt llaliyor •• Gözlerini mi\-

-2- Yazan: Ziya Şakir 

Yıldız •aragı 
temadiyen kızlann arasında f diği bir can ııkınhsı haşla~ 
dolaştınyor, birini ariyor •• I mışb. Yine elleri arkasmda, 
Fakat aradığım bulamıyordu. gel~ği yolu taki~ .. ediyordu. 

Artık, güne~ te guruba Büyuk akasyanın onunden ge
başlamıştı. Karşıda; Çamlıca- çerken, yan gözle baktı. Şim-, 

D:ıın, Sultantepesinin köşklerin- di orası bomboştu ... 
deki camlar parlıyor.. Sema- Sessizce saraya girdi. Kori 
daki kızıllık, gittikçe artıyor- dorlar, tenha idi. Nöbetç 
du. Biraz evvel, bipayan bir saraylılar, avizeleri yakmıya 
gümüş lavha gibi panldıyan çalışıyorlardı. Dairei hümayuna. 
(Marmara) artık kızarmıya geçilecek kapının önüne ge
başlıyor. Ve sanki engin ufuk- lince durdu. Hazinedar ustaya 
lanndan, yavaş yavaş bir kan döndü: 
dalgası canlanıyordu. - Usta!... Neş'edil kalfayı 

Sultan Hamit, ayağa kalktı. gör. Söyle: Bu gece o kızı 

Bahçeye çıkarken duyduğu görmek istiyorum. ı 
neş'e birdenbire dağılmış ve Dedi. 
şimdi, esbabını tahlil edeme- (Arkası var) 

İlk Mektep 
Ezeli 

Muallimlerinin 
Dertleri 

Barem, Fazla Mesai 
Saati, Maaş Azlığı 

Hangi ilk mektep mualli- ı buna mukabil az maaı almak
mine rasgelsenfa ıu üç dert.. tadırlar. Bugün bir muallim 
ten tikiyet ediyor: hoca olduğu kadar, bir katip .. 

., 1 - Muallimler hare~ tir de. Kırtasiye işleri yap
dahil olduklan halde, kendi- maktan hiçbir muallim kafasım 
!erinden k ylizil.de beşBu k~ç kaldıramıyor. Bizce muallimlere 
vergısı es ıyor. ogru ku ak · · bırakılma-
değildir. :c1ırm ıçm um.uı 

2 - Barem kanunu mu- • 
allimleri müstefit etmiyor. Ka- Vapurcular Rekabeti 
nun eskiden aldığımız maaştan • 
daha az para almamıza aebep YUNANlsTANDA YOK, 
oluyor. BiZDE iSE ŞiDDETLE 

3 - Buglnkn ~pna mDd- BERDEVAM 
detimiz çok fazladır. Her mu-
allim haftada 22 - 26 aaat 
den okutuyor; hergiln n8bet
çilik; cüzdan, talebe not ve 
müşahede defterlerini, haf
talık ve günlük şemalan yaz
mak muallimlere, gece ve gün
düz, nefes alacak bir zaman 
bırakmıyor. Okumak, yeni ter
biye usullerini tetkik ve takip 
etmek imkan.uz olmtlfbır.,. 

Filb•kik• ilk mektep mn-
allimleri çok çalıfmakta. 

Yunanistan hlildmıeti dahib 
seferlerde ~Pli vapurlara 
yerli Linit kömürü kullanmak 
prtile pirim vermeyi kabul 
etmiı •e aynı zamanda vapur
cular arasındaki rekabeti kal .. 
dırmışbr. Vapurculanmız ara
sında rekabet ise hali izale 
edilememiştir. Bunun için ya
pılan rekabet kanuni projesi
Dİll vapurcularca mlamkıııa 
bitmemitfir. 

BORSA 
lstanbul 8 Kl.nunuevvel t930 

- ~eanaa fiatlar -
NUKUT 

lat.U. 
Dolar Amerikan 
2t Fraıall Fr&INIS 
211 Uret ltaty-
20 Frank Belçika 
20 Drahıai Yuna• 
20 Fraak lavive 
20 Leva Bulsar 
1 FIGrfa Felemenk 

20 tıe.oa Çekoelnu 
t Şilm Avuıhır7a 
1 Rayhfmark Almup 
ı Zelotl Leblırtan 

20 Ley Ro..aaya 
20 Dinar YusoılaYya 
l Çe~ Scwyet 

KAMBiYO 

ım.--
212,50 
161,
m,-
119,-
55,50 

125,-
31,-
85,-

127,-
~-
50,75 
M,-
25,-
77,
-,-

Londu 1 laterHn kunıt 1030-
NGy. ı 1ürk llruı dolar 9,47 16 
Pariı 1 Tilrk lil'aıı Frank ı ı 99 -
Milino 1 " " Uret 9 - -
Brilkael ı • • Beis• ı '8,20 
Clnene 1 ,, ,, Frank 2 43,25 
Sofya 1 ,, 11 Leva 55 lD 
Amaterdaa 1 T. ,, Fı orin l 7 
Madrft 1 Tlir Hrası Pezta 4,25,'25 
'8er11n ., Mark lt97,62 

., Zt:Wti f,' O 
ükret 20 Ley kurut 79,' .i 

.!1:'!1..~.2 s.~~'?~. ~~~ .. .. ~.-:-... 
Millet Tiyatrosunda 

Naıit Bev Temsilleri 

KUMARBAZ 
4 Perde 

Sinema, Varyete, Dan•, Kanto 

Bu Gibi Yağlardan Ne 
Kadar Resim Alınacak 

Motorin ve kolza gibi par
Jamıya müsait maddelerden 
alınacak gümrük ye istilıllk 
resmi hakkında defterdarlıkta 
gümrük idaresi arasında çıkan 
ihtilaf fU suretle halledilmittir. 
(860) ve daha aşağı kesafette 
bulunan bu sibi mayiattan 
kilo başma 1.t kurut t1Jm'6k 
resmi a.lmacak, dahilde iflene
cek oluna ayrıca istihlak ru
mi ahnmıyacakbr. 860 den yu
karı kesafette girecek oluna 
yalnıı bir kuruş gümrük resmi 
ve d~ilde muhtelif ameliye
lerle 860 ve daha aşağı aesa
fete indirilecek olursa aynca 
kilo başına 8 kuruş istihlak 
vE1_rgisi alinacaktır. 

Bu ~rşembe akşamı 

FERAH 
Sinemasında 
Büyük l\~üsamere 

Bu Sene 1984 
Tonu Buldu 

Bu sene hububat mal 
müz bolcla. llektbnet te ı 
difcrlcrde hububat Dl 

tarifesini indi~ Bun11 

1900 le!lesİDİll .... ndan 
niaani ayma kadar l.tanb 
ecnebi memleketlere 198 
buiday ~ edilmiftiı 
miktar emllô aenelerde 

edilen b~ay miktarım 
kiz, on miali luladır. 

Mesli: 1925 acneain~ 
ton, 1926 da J O ton, J 9: 
68 ton, 1928 de yok, 19 
66 ton buğday ihraç ett 
naz.an dikkate almırsa f:ı 
nekl ıhraç miktarının ehı 

nti derlıal anlaşılır. 

SATflf K APARTt~ 
Tepebaşında, Bri.stol 
yanında (Özcan) aparil 
sablıkbr. Kapıcıya mür~ 

>, , •• '·.~.·· • ·-. ~;> . . . ~ , . . . . . '; ~ .... -. - ~ 

Nedir ? 

GBIPPOSAN' iN 
Ne olduğunu bilmeniı., sıhhat ve sclimetinis için elzemdir. 

., GRIPPOSAN ,, ; Viyanah Doktor Besaroviç Formülü dairesinde istihzar cdiL 
ve burun muhatilerinin iltihabına karşı pek müessir bir burun pomadasıdır. 1918 SCIH 

müthiş salğın esnasında pek büyük muvaffakiyetlerie istimal ecfümiştir. 

"GRIPPOSAN,,Her nevi nezle,grip ve umumiyetle havadan gelen ve mikreplannın uzvi 
beşeriyeye yalnız ağızdan değil ekseriya burundan dahil olan hümma, skrarlatin, difteri, çi1 

verem,bümmai dımagi ve sair intani hastalıklara karşı pek basit ve pek müessir bir tedbiri şifa 

"GRIPPOSAN,, Pomadasmin tarzı tedavideki faidelcri; terkibinde, hiçbir tahriş e 
b1rakmıyan ve gayet yumuşatıcı olan PHENOL'un mevcudiyetinden ileri gelirlti 
suretle küçük çocuklar bile tamamen mahzurdan ari olarak bu pomada ile tedavi olwıal: 

SURETi İSTİMALi: Gayet basit ve gayet kolaydır. Tarifnamclerini okuyunuz. 

"GRIPPOSAN,, pomadası hakkında en büyük 
bazı lan: Doktorlann ( Sayısız ) Şahadabndan 

NobeJ müklfabm kaı.anmış olan Pro
fesar W AGNER JAUREGG yazıyor: 

' 

Roma Oto - Rinolarigologibue Klinik 
Royali. Müdilril, Profeaör GHERARDI 
FERRERI yazıyor: 

Kulak ve botu hastalıldan Klinik 
Üniverseri Doktoru Profeslr NEU
MANN yazıyor: 

V-ıyana'da Hochenegg Kliniji -1.tan• 
Doktor, Kaapar, 7azıyor: 

Kulak, burun Ye boğaz hutalıklan 
Klinik Univeneri asistana Doktor E. 
SCHLANDER, yazıyor: 
Ortner kliııiğiuden Dr. P. LUGER, 
yazıyon 

Kam\ad, 29 TqririisaDi 192: 
Müthlt bir gripe mtlptell idim. KullandıJım •GRiP 
SAN,,pomadaaının hua pek b6yük faideai dokundu. 
raretle ta•ıiye ederim. 

Profeaör W AGNER JAURJ 

Ben, •GRIPPOSAN,, ı bllhaaaa meşgaleleri bası 
mikroplarla bulaflk insanlar nya eşya ile temasta 1: 
IUU'alı kendileri için airayet tehlikesi lxduun zevat. 
mektepler, müeHeseler, ma}azalar, poataneler, kışl 

sinema n ti1atrolar, kOBMrler, Yelhaaıl umumi iç· 
mahallerine girecek olanlara tayaiye ederim. Bun~ 

1na sibl yerlere rirmezdee nftl her halde bunuılı 
bir miktar "GRIPPOSAN,, pomaduı drmderi fai& 
hali delildir • 

ProfalSr: GHERARDI FERJ 

•GRJPPOSAN.,, (Akuten Rhintiden) kliniğinde ke 
munffakiyetle kullanılmıt n bizzat kendim tec 
etmlf bulu~makbtım hasebile aon dttece mücıısir 
memamaiyetbabt bir tedbir o&dujuna beyan ederim. 

Profesör: NEUMN? 

-cRIPPOSAN. am lııenOz bqhyu frip ye :nezle) 
pek çok fayda 'ft tıeıiri göriilmüştür. Bunu binat l 
dim tecrübe ettim. 

(Akutm Rhlnticlea) kllııifiacle "GRIPPOSAN,, nın 
büyük aemereleri garO.lmü9tür. 

D, E. SCHLAND 

(A1mten Rhlotlcln) klinlğlnde"GRIPPOSAN,,pek çok 
Yalde iyi neticeler vermittir. Dr. P. LUG 

Acentalan: E H R E N S T E 1 N ve T O L E D O, Posta kutusu: lstanbul 296 
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· MORiNA~ BALIK 
.., 

agımn başmahsulünün / 
Nefis, taze ~e halisini yalnız Hasan Ecza Deposunda bulursunuz. Kilo maa şite 100 kunıf, toptancılara ve eczacılara tenzilit. 

} 
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J-~· J-' 
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FERAH TIY AT -
RQSUNDA Buakpm 

Maarif Vekiletinden: VAPURLAR 
Hlldmet laeaabma ecaeW •emleketlere l'&lderilmek kere !;;;iiii;;;;;;;;;;;iiiJil 

Seyrisefain Birinci Defa Olarak 
CEMAL SAHiR, F AHRI 
ve ŞEVKi Beyler Kum
panyalarile Birlikte Ve 

ma.abakaya tiriP manffalayet lraHn•n Efendilerin ilimleri 
apİJYa yazılmqtır. Ba Efenclilerin m_..., olduklan Maaıif 

Eminlilderine ye dairelere milracaatleri IUzwnu ilin olunur. 1-------..-ı:a 

SABRiYE 
Hanım KONSERİ j 

i 

Ekonomi Ve Finans Mecmuası 1 

iKiNCi SAYISI ÇIKTI 
Dr. NmaDala Elllt ı Saim Nmi; mlderria Mimi Hamit Be,m çok eater1111• Jualarile 

diler birçok malr••eler, Tlrldye ye ecnebi memleketleri ticaret laanditıleri •· L Frı.-ıca la-·· : ( Tefriniuni ayı latanbul tabWit bonalllll fiat tementıcatmm ..Hbm mil 
eder - etlcl ) ftl'dlr. 

TÜRKLER iÇiN 
it ... ,.''• 

CA ôGRENME USUL 
lllleUlfted 1 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Mlı&8a ..._ .......... n lıaelr nek llwıl At. ıe _.....,, .......... 

s-. 1930 
ı Ciltte 5 Kum Flab 250 Kr. 

Kita ara zl.. 

DR. SEMiRAMiS EKREM H, Çocuk butabldan mGtelluaw 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hutaaesi kulak, botu buran hutalıklan mltehau• 

Beyotlu Mektep sokak No. 1 Telefon Beyoflu 2496. 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 
k .. - l . T han Kılıç Ali paşa Caracı 10kağı 

omur en. op e: No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

Gümrükler Umum Mü
dürlüğünden: 

Gümrük Muhafaza memurlan 
için yaptırılacağı evvelce ilan edi

len kasketlerin münakasası şimdilik 
tehir edildiği ilin olunur. 

Hiç BEKLENILMEDlöt BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BILETl ALMAKLA 
KABiLDiR. ONUN IÇINı · 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci · Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BllYOK lKRAMLYE50,000 LIRADIR 

M.I,,,. NoterlifiıttlMı 
.,..._... nim• aı11•··~· a Dumanla Vatu lmuth•u•' 

WlctlmJe ...... Mrabe AWll
ula efeHiye aatbm. Dlkk ... 
keaclülae tlem etti-. Beala Wr 
Wr al•k•• kaim .... oldapaUa 
ltbu clGkkb balclnnda bJr ,e.a 
lclcUa n aJacakh baluaduta tak· 
elinle tarihi Ubdu ltlbanm oa 
bet tla wfmcla mezkGr d•kkl•t 
......... t ebMlerl ıalDIUllda ~ 1 

lllnıa nephd talep ederim. 
Myakaclada Rıhtım cacklulncle 1 
No. h Vatan lmaathanulnla ..W 

ma.teciri l.maU 

Muhuebeye qina ve fa
turalar tanzim edebilen mil
kemmel bir lsteno - Daktilo 
Hanım serian : 

ARANIYOR 
Bilmesi lizım gelen liıanlar 

Franuzca ve lnfillzçedir. Kabi
liyeti olana dolrun mut veri
lecektir. 

Teldifterin "Heaap" rumu· 
zile latanbul Yeni Postane 
176 No. kutu adresine ıan
derilmeıi. 

kemeainden: M6flia Hacı ffD.i 
1eJi:n zade Nadir efe~ 
teklif eylediii kongorda-._ , 
mnzakereai 15-12-930 pazar+ 
teli uat 15 mukarrer ol+.T 
ğundan alacaklıların yevmi ri 
vakti mezkürda mahkeJDem. 
lfıls odumda hazır bul~ 
lan llAn olunur. ? ; 1 

öotamvekaclın. 1ıas1· taıoı*"'* 
· m8tebum• 

Doktor 
Hüseyin N~ 

Ttırbe, eski HilAJiahmer b~ 
No: 10· Telefon- İsi m22 

ISTASYO~ LOKANTAS 
Sirkeci ci.varında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
SetYia mtlke•mel 
Fiatlar mutedildir. 

M1.E VE AKŞAM 
YEMEKLERiNiZi 
lmugan Loluın~as11ulq. 
Yifiniz. Eala Postane 
t,immıdadar. 

Maarif Vekileti hesabına : 

Tarih - cojrafya 

l>eftc:ai Şifre Ne. t.mi Memn olduju •ektep 
1 
2 
3 

1 
1 

1 

"' .... w., •• 
ı -2 ''' Teclria _.I 

Halil 
Hayri 
Fermt 
Sadettia 

..... 

"-, .... 
......... 
s ... 

Ef. latan bul Lisesi 

" Galatuaray " 

" " " 
• " 

• .... u..ı 

• o.t11 ... .. 
.. .. 
" .. • 

' 
1 • Kema .. ,.,. Aelran Or. llu.llek. 
t * ....... lmnWllaal.llek: 

lktısat Vekaleti. hesabına tahsile 
gönderilecekler: 

1 200 Kemal Ef. Gatat...1 Lilai 
2 210 Sait .. .. " 
3 1020 M. CelAf ,, Edirne •• 
4 618 Cemal " Kabatq •• 
5 1515 M. AU ,, Konya _, " 
6 607 M&mtu ,, Galatuaray ., 
1 204 T alit ,, ,, ,, 
8 X 11 Feridun ,, lzmir ., 

Nafıa Vekaleti hesabına tahsile 
gidecekler: 

ı 

2 
a 
4 

17 
252 
4M 
212 

Danif 
Mitat 
Vakkas 
Feridun 

Ff. 

" 
" 
N 

Adliye Vekaleti: 

Ankara 
lstanbul 
Buna 
Galatasaray 

Lisesi 

" 
" .. 

1 14 Rıfat Bey Ankara Hukuk M. 

Harita umum müdürlüğü: 
Lit 1 • "atli v • • • o ma•ını gı ıçın : 

1 1 Mehmet Ef. Malatya Orta Mek. 
2 1 Reşit " TUSUI '' " 

Askeri fabrikalar umum M. 
Makine m&hendialiji için : 

1 24 Niyazi Ef. Saint Benoit Usai 
2 32 SeWaattin " Galatuara1 " 

Teım.,-lik içia ı 

1 
2 
3 

21 
25 
20 

..... " Aakerl San'at Mek. 
Ômer ,, 

" " MehmetSadi Ef. " " 
Mühendis mektebi: 

1 
2 
3 

9 
'Z1 
3 

Ali v edat Ef. 
Fahri ,. 
Aptullah ,, 

lstanbal 
Buna 
lzmir 

~ÜRK MAARiF CEMiYETi 

Büyük Eşya 
Piyankosu 

" 
" 

1 Kanunusani 1931 de lstanbulda çekilecekti 
Yeni ıene için taliinizi tecr6be ediniz • 

" 
" 

lkrami•,.eler arasında: ~ :ec:ı~~ı:.: ':I ' lan, ~ fotojnf, 
rramofon alaldneleri, allb ıdralye hah .. tu..ıet takımlan kadın erkek 
Matler -.. [YERLi llALLAR PAZAIUNI>Alf) teclarik edllea lıqmettar 
.. , ..... YAl'CW. 

.. Fakir. ve . %eki çocuklarımıza gardıtn için birer 
bilet alınu biletler bir liradır. Bagilerdf!ltl arayınız. 

Ailılı* A.kara catldeal Ortaea e.,. bu S linoll kal . , . . l 

elkenci Vapurlatl 
KARADENiZ POST ASl

1 A 1TAN vapuru 1 
I"\. Kin una• 

ÇARŞAMBA 
gllnli akşamı 18 de sirk-' 
nhbmmdan hareketle (Lotr 
guldak, lnebolu, S....
Ordu, Giresun, Trabıolt 
llrmene ve Rize) iskelelerİll' 
azimet ve avdet edecektir• 

T afsilit için Sirked 
Yelkenci Hanında ~ 
acentesine milracaat. ,., 
lstanbul 1515. 

~---~---~~--:::;r 
DUVARTAKvl 

-
Tele.._: latubul • m 
POll.ı kutuuı latanbıd • 741 

Telpaf: lstanbıd SON 


