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iDARE: ISTANBUL NURÜOS!v!ANIYE ŞEREF SOK:ACI 
SON POSTA lialkın g6zudür: Halk bununla görilr. 
SON POSTA Halkın kulatadır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d ili d i r: Halk bununla sö Jer. 
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• • • 
BORLU HAPSED IL·MEMELID IR 

Bu Yoldaki Adım Geriye 
Her Adım 

Doğru Olacaktır. 

h albuki Atılan İleri Ol~ılalıdır ••• 
Borç için Hapis Cezası iade Edilmeli Midir?. 

l icaret Odasının Gaziye Verdiği 
Raporda Hangi Esaslar Vardır? 

istizah 
Fethi Beye Yarın 
Mı Cevap Verilecek? 

Ankara, 13 (Hususi) - F et
hi Beyin hnkümetten sorduğu 
suallere ait takrir pazartesi 
celsesinde okunacak, eğer av
det ederse Başvekil o gün 
cevap verecektir. 

1 Bugünün Meselelerinden ı 
Gelen Himillerle Anla
şamazsak Lihiye Mi 

Gidilecek? .. ltapora Göre Kredi Darlı~ Üzerindeki Tesirler Nedir? 
Lıtanbuı Ticaret ve Sanayi 

'daaııun Gazi Hz. ne verilmek 
'-re hazırladığı raporda icra 
~, iflAs kanununda tadilat 
hı>tlmasını ve borç için hapis 
~taalllln iadesini istediğini 
•her verdiler. 

l Gerek alacaklıyı, gerek borç· 
hltyu şiddetle alakadar eden 

ti mesele hakkında efkarı 
llınumiyenin layıkile tenvirini 
temin için gazetemiz bu mev
~ 6ıerinde biraz dunnıya ve 

ı.r anket yapmıya karar ver-
~tir. 

Ticaret odası raporunun 
"'-ı nıes leye nit olan kısmını 
fldc ettik. Bug\in .bUAM. nttr 
~diyoruz. Yarın da bu mesc
-e etrafında karilerin ve sali
laiycttarlann fikirlerini toplayıp 
-~re b~Jıyaca~z . .. 

· kredi Azalmıştır 
oh Ticaret · odası ra~runda 
'QYor ki: · · · . 

"S , ... , > 
on · ı:amanfarda en ziyade . 

~yete ~b9~ ~~kjJ eden 
~~ıulardan. biri de . kredisiz
'lllir • Filhakika kredisidik 
~ndcn baiı teşebliiiSler · 

t.Jcki -ve inkiŞaf · edeme-

~· bazıları t88avvurdan 
~"k. ·kat halin~ gi.rmer_niş. bir
-'- .. ~lba- •• da sönüp git~iştir.. 

' 

Süreyya Paşa 

İstifa Etti Ve 
Tahsisatını Al-.. 
mak istemiyor 

Ankara, 12 İstan-
bul meb'usu Süreyya 

r Pa 'ia meb'usluktan istifa et
mi~ istifanamesini Meclis ri· 

Gazi Hz. ne t1eri[en raporu hazırlryan heget yasetine göndenniştir. Süreyya 
Yine kredisizlik yüzünden ı müşkülatla karşı laşacağını ta - Pa,a , hastalığından bahsile 

zar~rlı ~~~abetler görü~~e~- min ve. takdir etrne~i par~s.ı- 1 !Vf ecli~in g~~çen cels~sinde iz!n 
tedır. Biıtun bunlar ktedı ıhb- mn clmden çıl\.maması 1ç111 istemış, dlger mf'"b uslann ı• 
yacmın ve bu ıhtiyacın tatmin kitfi bir sebeptir. İcra ve If- f z.iuleri kabul edaldiği halde 
edilmemiş olmasının ifadesidir. icı .. Kununu, h:r alacağın tah- ona izin verilmemiş. Mecliste: 
· icra ve iflas kC!nununun borç- silini uzun merasime ve za- - Asla, sesleri ~itilmiş. 
l~lar lehine ve hinnetice alacak- mann muhtaç bırakmakJa bir- S~reyya Paşa. .b~ndan m.ü-
lılar zararına kabul ettiği ahkam, takım menfi netice• r te,rlıt tec.ssır olara~ ıstifan~t?eaıle 

beraber tahsısat çekım de 
memleketteki kredi darlığı üze- etmiştir ki şunlardır: Meclise göndermi tir. Bu çek-
riiıde müessir olmuştur. Verdi- ı - Kredi azalmış ve da-

te birikmiş tahsisat miktarı 
ği paradan muayyen bir müd- ralrnıştır. (2500) liradır. Paşa bu para-
det sonunda muayyen bir kar 2 - Hususi muamelatta yı da iade etmektedir. Diğer 
teminini düşünen her fert faiz miktarı yükselmiştir. Çün- Se bes fırka azasmjan istifası 
ve müessesenin vade hitamında kü faiz, ikraz edilen bir para-

' parasını almak - için büyü!: (Devamı 3 üncii c: vfada J 
mhvubahis olan yoktur. 

~~..;_--------9 .......... ________ ~_ 

Katil Hayri 

Şehrimize gelen haberlere göre borçlar meselesini konuş
mak üzere himillerin mümessilleri değjl, doğrudan doğruya 
himillerden müteşekkil mümessil bir grup gelmek üzeredir. 

Şehrimiz harici mahafiJin kanaatine göre hamiller Türkiyeye 
kr.rşı şiddetli tedbirler almak istemişler ve umumi bir mali 
boykot için teşebbüsatta bulunmuşlardır. Fakat hu t~ebbüsleri 
müsbet netice vermemiştir. Bizzarure Ankaraya kadar gelerek 
mesele}'i bizzat görüşmiye mecbur kalmışlardır. Bilhassa Türki
yeye müsait şerait dahilinde istikraz yapmak istiyen bazı 
grupların ortaya çıkması hamilleri hayli korkutmuştur. 

Ankaradaki müzakerat bu dera da kafi bir neticeye bağ
lanmazsa, o vakit alacaklıların fikri, hükumetleri vas:tasile 
Labi sulh mahkemesine müracaat etmek imiş.. 

c.-:::===ı'""'"""=ı:=c===,...__=-=-=--•---=--==z 

/(açakçılar 
Faciası 

Bu Sabah Kazanın 

Keşfi Yapıldı 

Maslak civannda "Kaçakçı
lar" filmi çevrilen otomobil 
devrilmiş, bir aktör ölmüf, ya• 
ralananlar olmuştu. Bu hadise
nin muhakemesi cereyan edi
yor. Bu sabah ta Maslakta 
kazanan keşfi yapılmıştır. Res
mimiz, kaza sırasında otomo
bili idare eden T alit Beyi 
mahkeme huzurunda g6steri-Karşıyaka-Sakız Maçı Yarım Kaldf 

. ~. -
9 

Bir Fabrikanın Apte- yor. 

Y ~ğm~r Ü ~erece S d-j ~::s~:~; ş~:~~~:0_ Mer~:n ~:s::ı:. Su 
~~~~ .......... ~ d e t 1 l y a g l Y 0 r d ll da seyyar .. ı~anav Celal~ kıs· Alhnda Kaldı 
" ı· H ı· Dl ı· z ı kançlık yuzunden öldurerek 

• kaçao katil Hayri dün Mar- l\- .sın. - 13 (Hususi) - ı br. Bu kısımla muvasala kc- . 
• n l • 1 T S k B l d • l • • puççularda Kuştüyü fabrika- Kırk sekiz saatten beri yağan silmiştir. Çarşı ve matbaalar 

ZmlT Ye a lZ e e zg 0 erznzn sınan aptesanesinde yakalan- yağmurdan şehrin merkezi ve ·, su altındadır. Yağmur, fası· 

lw- . 
"'lDlll:, kimiz ? Nasıl 

•e-vlotik? Nasal 

---..-- 1 

c e m i t e k a r T e f g r a j la r l ı ınışhr. ı şark kısmı su altında kalmış- ıasız devam ediyor. 

1 ı: Muhalefetin Yeni Bir Tarzı 

fllf adık ? Nasıl 61üm ~ 
titremeleri geçirdik ? 

8l&l bu romanda 

tanıyacaksınız. Biı bütün 

._danlan ve erkekleri -------
lclll•il edlyo~uıd 

YAR 1 N 
« Son Posta » da 

' 

t 
, 

Segah.ati yapan lzmirin Karşıgaka takımı 
lzmir, (Hususi) - İzmirin tertip etti. (20) sporcu, rior~ 

maruf kulüplerinden K. S. K. gazeteci, 30 dan ziyade lzmır· ---------.IJ bu hafta Sakıza bir seyahat (Devamı 4 <lncii snyfada) 

Büyük Millet Mec~isıııin öoür.de nltı deve yükü evrak var, bunlar ne acaba? 
Fethi Beyin öniimiizdeki seneler vereceği takrirfer! 



··~· &Yfa 
- ·-
_, 

Halkın Sesi 

Tasarruf; Tasar-
ruf Ama Nasıl 
Tasarruf? 

Tasarruf baftasındayıı ve her
i.es buncnla meşgul F &kat ta
aarruf nuıl olmalı? E.su bunda
dır. Atla mı buarnıf, çok kaza
nıp ta mı taaarruf? İfte aaıl üze
rinde durulacak nokta budur. 
Halkımıı.ın bu noktalara verdiği 
cevaplan qağıki utırlarda oku
yabilirsiniz: 

Meliha H. ( Üsküdar, Do
ğancılar, 88) 

- Tasarruf iki türlü olur. 
Biri şahsi, diğeri d vletin mas
raflanndaki tasarruftur. Şahsi 
tasarruf; çok çalışıp çok ka
T.anmak ve çok kazançtan 
makul masraflardan sonra ar
tan kısmı saklamaktır. Devlet 
tasarrufu ise: Bütçede yapıla
bilecek tasarruflardır. 

Yerli malı kuHi!· rak ta 
tasarruf yapılabilir. Ancak bu 
tasarru., dolayısile bir tasarruf 
olur. 

• Ferruh H. (Moda Raşit B. 
aparhmam) 

- Makul ta arruf şekli: 
asgari ihtiyaçlarımızı bir de
rece daha tahdit etmek de
ğildir. Milletimizi kurtaracak 
ve kuvvetlendirecek tasarruf: 
Fazla çalışmak ve fazla çalış
manın kazandırdığı paradan 
arttırmaktır. Yerli malını kul
lanmıya gelince: Bu, hakikaten 
lazım birşeydir. Her Türk 
kadını ve erkeği memleketinde 
yapılan şeyleri Avruparunkilere 
daima tercih etmelidir. 

• Muauez Nhım H. (Kasım-
paşa, Kulaksız 92 ) 

- A:i. kazanmak ve az ça
~makla tasarruf yapılamaz. 
Az bir para üzerinden tasarruf 
yapmak sıhhati bozar ki, bu 
doğru değildir. Tabii Ye iyi 
bir tasarruf ancak fU suret1e 
olur. Çok çalışmalı, çok ka
ıanmalL F azlasım saklamalı. 

Yerli malını ucuz bulmalıyız 
ki alalım. Tüccarlarımız yerli 
malını daha pahalıya sabyor
lar• öyle değil mi?!. 

• Tomris H. ( T opane, Boğaz-
kesen) 
• - TasM'nlf halkımız ve bü

lrumetimiz için elzem birşeydir. 
Hükumet bütçede lazım 

gelen tasarrufu yapmalıdır. 
Halkımıza gelince: Tasarrufa 

ciJ faz'a riayet etme!eri lazım 
gelenler fazla kazananlardır. 

Bunlar kara gün için para 

· Kii:un~e~~el 15 · 
~ - . .., . - ~ - --- ' 

ı 
DAHİLİ B AB B .B L B B GününTari l ..:.> 

Pendikteki 
Kanlı 
Hadise 

Dün Gece Bir Sucuyu 
Ağır Surette Yaralayıp 

Kaçblar 
Dün akşam saat 21 de 

Pendikte kanlı bir hadise ol
muştu!'.. Öğrendiğimize göre 
birkaç gün evvel Pendik
te İskele caddesinde Necip 
isimli bir balıkçıyı yaraladığı 
için tevkif, falsat biraz sonra 
kefaletle tahliye edilen sucu 
Dino dün akşam meçhul kim
seler tarafından bıçakla yara
lnnmışbr. 

Dino b:ri başında, biri de 
sol böğründe olmak üzere iki 
ağır ve tehlikeli yara almış, 

hast.nneye kaldın\mışhr. Hadi
senin meçhul failleri aran
maktadır. 

Kumarhane Basıldı 
Asmalımeçsitte evinde ku

mar oynatbğı haber verilen 
Çer kes Kamil Ef. nin evi za· 
bıta tarafından aranmış, Çer
kes · Kamil de dahil olduğu 
halde birkaç kumarbaz cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. 

50 Bin Liralık Bilet 
Tayyare piyankosu çekildi. 

Çıkan büyük ikramiyelerden 
50 bin liralık biletin iki J-5, bir 
1-10, İzmir'de, bir 1-10 biletin 
İstanbul da, bir 1- 1 O parçası· 
mn Mersinde satıldığı, diğer 
bir 1-10 parceının lstanbulda 
satılmayup kaldığı anlaplnuştır . 

Bir Şahit Yaralandı 
Kasımpaşada oturan kama

rot Ali, Arapcamili Ömeri, 
mahkemede aleyhinde phadet 
yaptığı için üç yerinden ya
ralamıştır. Ali kaç11UŞtır. 

Tehditçi Hamal 
Sabıkalı hamal Salih T opane, 

iskele caddesinde bakkal Yaniyi 
bıçakla tehdit etmiş, bazı eş-
ya alıp kaçmıştır. 

Belediye Biitçesi 
Şehir bütçesinin on iki mil

yon lirayı tecavüz edeceği 
anlaşılmaktadır. Mezbaha ida
re meclisinin bir kısım sala
hiyetleri geri alınmaktadır. 

biriktirmiye alışmalıdırlar. Ta
sarruf haftasında değil, hemen 
her vakit yerli malı yemek ve 
giymek memleketimizin istik
lalı için en mühim bir şarttır. 

1 

1
• Hayret Uyandıran Yazı Silsilesi 

Mahmut Esat B. Kım-j 
leri Kastediyor. Acaba? 

• 

.. Halle Dostu,. razetesinde birkaç gündcnbcri ytt1lu ban 
y11.zılar Ankarada eneli merak, sonra hayret uyandırmıştır. 
Çünkil bu yazıl r mütemadi aurelte hükumeti tenkit eder 
mahiyettedir. 

Hayreti arttıran sebeplerden biri de bu yazıların sabık 
Adliye vekili Mahmut Esat bey tarafından ya%1ldığının anlaşıl
masıdır. 

Filhakika Mahmut Esat Bey, iki gündenberi "Hırsızlar teslim 
olunuz" serlavhası altında devlet nüfuz ve haysiyetini dahiJ ve 
hariçte ticaret va ıtası olarak knllananlan adi hırsıtlıkla ittiham 
ve bunları teslim olmıya davet etmektedir. 

Vitrin Müsabakasına Kaç 
Mağaza Girdi? 

f Cemiyeti Re
isi Vaziyeti Anlatıyo~ 
Bazı ağaza ar ıediyeler Gönderdi 

T a.sarruf haftası etrafında 
Milli İkbsat ve Tasarruf cemi· 
yeti İstanbul idare heyeti 
reisi makine ve ziraat mühen
disi Daniş Beyle görüştük. 

Daniş Bey bize bu hafta hak· 
kında şu malumatı verdi: 

- 12 kanunuevvel Milli 
İktısat ve T asnrruf cemiyt)ti• · 
nin yıl dönümüdür. Bu müna· 

scbetle cemiyet Avrupa mem
leketlerinde olduğu gibi bir 
taaar:ruf haftası tertip etti . 
Bu hafta içinde her Türk :yi-

yecek ve içeceğini yerli malı 
olarak alacaktır. Bu münase
betle bir vitrin müsabakası 
tertip edilmiştir. Müsabakaya 
(65) dükkan iştirak ediyor. 

Bu dükkanlar vitrinlerinde 
yerli malı teşhir edeceklerdir. 1 

Halkımız vitrinini en güzel 
şekilde tertip ve tanzim eden 

dükkandan ikisine rey verecek; 

bu suretle en çok rey alan 
dükkanlardan birinci ve ikin
ciye birer diploma ve müna
sip hediyeler vereceğiz. Reye 
iştirnk eden halktan altı yüz 
kişiye de hediyeler verilecektir. 

Vitrin müsabakasının terti
bine sebep şudur: Halkımıza 

güzel yerli mallan A vnıpa 
malı; kötü Avrupa malları da 
yerli malı olarak satılıyor. Bu 
müsabaka ile halkın yerli mal
ları tanımasına çalışılmaktadır." 

Bu müsabaka için muhtelif 
müesseseler, cemiyet emrine 
bazı eşya göndererek hediye 
makamında tevziini iltimas 
etmişlerdir. 

Para Verecekler 
Bir Alman Gelip 

Ankaraya Gitti 
Hükümete para vermek için 

teklifte bulunan gruplardan 
bahsettik. Alman gnıpuna 
mensup ve M. Kalmisin ortağı 

olan M. Prohl evvelki gün 
gelmiş ve doğru Ankaraya 
gitmiştir. 

Pislikle Mücadele 
lstanbul belediyesi pis ve 

kirli yemek ıahlan yerltti ahçı 
dükkfinlannı sıla bir surette 
teftiş ve takibe başlamışbr. 
Şimdiye kadar 15 - ... O ahçı ve 
köfteciden para cezası alın
mıştır. Aynca kınk bardaklar· 
la şıra satan şıracılarla kah
veciler de takip edilmektedir. 

Araba Kazası 
Haydarpaşa çayırından ge

çen Amet ağanın idare ettiği 
yük arabası 60 yaşında Ali 
Ef. ye çarpmış, yaralamıştır. 
Arabacı tutulmuştur. 

Bu 
Nasıl . 
iş? 

Bir Kadın Kocası AleY
hinde ihbarda Bulunmuş, 

l 
• 

Ziraat Kongr esi, 
k Bu .. n 30 Kişili gu 

Heyet Toplanıyor. 
Bugün saat on dörtte Vil .. 

yet ziraat m6dürlüğünde (l5J 
kaz.adan gelen u.a ile 1>erabd' 
(30) kişilik bir kongre toplr 

Tevkif Ettirmiş.. nacaktır. Bu kongre urnıırıd 
B d t h ili . b. . . b. f kongreye gönderilecek iki 

ura a a 8 m ıtirıp ır azayı seçtikten sonra ıiraal 
hanımla evlenen Azerbaycanlı d t ah • b faDal 
Ab't B . . d b" o aSl ar naan azır 

ı . ısmın e ır genç d t tk'k d kt"ır 
ı k 

. . . raporu a e ı e ece · 
m~m e etme gıtmış, orada mu- T F k .. 1 . ·d 
aJlıml i ! başlamış. ıp a u fes ~ ~ 

Zevcesi, milliyet propagan· Tıp fakülteai riyaset in~ 
d b - _ li k k yann yapılacaktır. 

asa yap gını soy yere ·oca- B h B 
sını Rus hilkfımetine ihbar e cet ey 
etmiş ve Abit bey tevkif edil- Tütün inhisar müdürü dilO 
miş, aylardanberi mevkuf bu- Ankaradan gelmiştir. 
lunuyormuş. Kemalettin Paşa 

BcrJin r;efiri Kemalettin Sa,
Pafa da şehrimize gelmiştir. Vincin Alhnda 

Haydarpaşada (Doyçlan} va
purundan vinçle çıkarılarak 
vagonlara · yükletilen demir 
borulardan bir kısmı vinçten 
kurtulmuş, hamal Mehrnedi ağ· 
zından, Tursunu kolundan ağır 
surette yaralamıştır. 

Tiyatro Gişesinde 
Yankesicilik 

Fransız tiyatrosunun gişe
sinde bilet alan tütün tüccan 
Ulvi Saffet Beyin cebinden 50 
Türk lirası, 3 lngiliz, ellişer 
İngilizlik fiç çek, yankesi
ciler tarafından çalınmıştır. Bu 
işi yapan yankesici Kevork 
yakalanmış, arkadaşı aranmak
tadır. 

Roman yaya ihracatımız 
1930 senesinin ilk altı ayın

da Romanyaya Türkiyeden 
J 3,303,325 kilo muhtelif me
vat gönderilmiştir. Bu miktar 
1929 senesinin ilk altı ayında 
Romanyaya yaptığımız ihra· 
cattan 9,647,414 kilo fazladır. 

Hamal Kavgası 
Dün Yine Dört 
Kişi Yaralandı 

Galata da Su iskelesinde 
,hamal Osman çavuş, Gavur 
Hasan, Arap Hasan, Hüseyin 
ismindeki hamaUann aralannda 
yük mesele,,inden kavga çıkmış, 
birbirini bıçaklamışlardır. 

Osman çavuş, Arap Hasan, 
Hüseyin ve gavur Hasanın 
yaraları ağır old';lğundan Bey
oğlu hastanesine kaldınlmış· 

lardır. 

}f Londra Sergisi - TaYo'11 

. gazetesi, Londrada açılacak olJllJ 
iran asan sergisine, muze de rne\'C 
kıymetli lran eşyası gönderrrıe1' 
suretile gösterdiğimiz cevanınert' 
likten takdirle bahsediyor. fiil"' 
kün, Garp ve Şark arasında o~•~ 
dığı medeniyet mutavassılı roJuıı 
iz.ah ediyor. Ve bu münascbetl,ed_~ 
Müze müdürü Halil Beyin illP" 
kıymet ve mc.zayasını sitayitl' 
yadediyor. 

Matbuatta 
Matbuat cemiyeti azal:ın fçi' 

Viyanaya aipariı edilen roıetlef 
ıclmiştir. faare heyeti karatjl• 
az.aya dağılacaktır. 

Münür Bey 
Pariı ıefiri Münir Bey dO• 

Paristen, Cevat Pqa da Cene~
redeıı ı~lmitlerdir. 

)f. Gazi H z. - Dnn ıebrl
ml:ıe relen Baınkil ile ısıl' 
üzeri rörütmü1t aonra ak.-ıo' 
dotru otomobil lle Beyoj'luod• 
k ... devam eclea bir ten~ 
yapmışlardır. 

lf. Gayri Mübadiller ' 
Dün relen paralannın tevzfiıt4 
başlanmıştır. Çekleri takdiri lor 
met heyetinden reia Faik Nüıhef 
ikinci rei• Cel&J. maliye me11111P 
Salihattiu [Beyler dağıtınaktadıt• 
Gelen talimat ( 10 ) bine k•cı-' 
olanlara ( S ) , ( 3 ) bine kadal 
alacaj'ı olanlara ( 3 ), yOI 
bin Ye d•ha fazla a)atal' 
olanlara gene 3 gi1n haareditaı# 
bildirmiştir. Fakat 10 bin llt' 
alacaklılar 600 den fazladır. S
müddet kifi gelmiyecek gibid~:~ 

Rapor - Ticareı odası, ~ 
Hazretleri için hazırladığı ve 15' 
sahife tutan raporu ikbsat IJI~~~ 
viri Şefik Bey ndaatile va' 
Hazretlerine takdim etmiştir. 

Üç Aylıklar 
Üç aylıkların hazırJıklst' 

bitmiştir. Emir gelir gelınef 
tevz.iata başlanacakbr. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Tasarru/;;,....I ( 

t Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

B. 'pJ ,;bl 
3: Anueal - Ayol kibrit dururken acyo 6y)o 1 4: Haaan Bey - Tanrrufayapıyorum. ı:ıı 

kendini zahmete Mkuyonua? fakir fukara baıka türlü naaıl para biriktirir? 

h Annesi - Oğlum Haaaa. ae yapıyonua? 2: Haaan l t} - Tahtalan birbirine .wtüyorum. 

K.JvaJam çıkınca hemen al~aramı yakacaj'ım. 



Kari Gözile 
· Gördüklerimiz 

iş Arıyorum 
"-.Orta ınektepteiden birinin •oa auu

~ \ıadar tahall 18rdGm. Anoııiıa 
't •tlerdeD birinde ifayı vaıı.lfe ettim. 
•dı d ~ 111 • bon-semaha mncuttur. faal 

._ le"ctm. Memuriyet anyorua. Tq
h da rlderiın. 

BakırkSy, Sakı:uiaca T .. hu 
c:adde91 Na. 17 

Melımttt 

Sigorta Fiatlan 
~ Artıyor Mu ? 

.. "1ınl:ıln aiıorta mOddeU hitam bul
ıı. sı 

ı.~ Rortacı bu HDe (160) kurut fasla 
dL li lb ~'ttur • ukl reçen sen• " Ura yer-

"ltt • Bu fazlalıjın Hbebbal aonmca 
.ı,. l 1 

' ç 11 yllıı. de bet ıı.am Yarn eeva-
.\ldık B 

Rusya' da bolşevikliği yık- .. 
mıya çalışanların muhakemesi 
bitti. Maznunlardan sekiz kişi 

idama, diğerleri o,ar sene hap 
mahkum edildiler. Sonra icra 
komitesi, idam mahkumların ı 
cezasını da on seneye indirdi. 
Şimdi bu karar Avrupa matbu
atında münakaşa edilmektedir. 
Filhakika Rus inkılabinı teh
likeye koyanların idam edil- ; 
memeleri biraz tuhaftır. ( lz- l ~ · 
vestiya) bu karan izah ederken 

Avrupa matbuatına hllcum ede- ~ 
rek onlan kan döklllmesini 
istemekle itham etmektedir. 

Cebelibereket te Aile Faciası 

Halk Fırkası Teşkilab 
Bitiyor 

Bu Kadın Dayaktan Mı 

Öldü Acaba? 

Erzin ( Hususi ) - Bundan 
Erz:in, (Hususi)- Cebelibe- ' sekiz cı.y evvel Hatice isminde 

reket meb'usu Naci paşa ile bir kadı Esme oğlu Yusuf 
Mersin meb'uıu Hakkı bey d a lı bir :!damla evlenmİf. Az 
Halk fırkası teıkilab için gel- bir müddet beraber oturmuşlar, 
diler· ıonra ayrılnıı~lar. Kadın Laba-

0.maniye, Ceyhan, Dört- ımın evine gitmiş. 

yol, Erzin, Payas teşkilibnı Evvelki gün Hatice hanıD:l 
bitirdiler. Burada belediye rci- kardeşi tarafından adamakıllı 
ıi Halil Suphi; Oımanağa z:a- pataklaumış ve kocasının evine 
de Ahmet, Molla Mahmutzade 
Ahmet, Müftü.zade Ahmet Se- getirilmiş. Kadın geceyi sakin 
lim ve Hocazade Abdullah geçirir görünmüş, fakat sabahla 

beraber kadın ortalıkta görün-
beyler Ocak azalığına eseçil- memiş. Aranmış,· taranmıf, 
mitlerdir· nihayet bahçede bir incir ağa

Akhisarda .. 

Bazı Esnaf Grev Y apb 

cının dalma asılı bulunmuştur. 

Kadının cesedini muayene 
eden doktor, kadının dayak 
neticesi öldüğünü tesbit et
miştir. Kocası Yusuf tevkif 
olunmuştur. 

' • ir taraftan nra-llerla asal-
'-- lı lllenUbabı. olurken ba um- · 

hp ~· n umumt yeklada 

-~~iı •uuzam fark aedlr1 Nuan 

Akhisar ( Hususi ) - Cuma 
tatilinden istifade eden kahve, 
lokanta, berber, şoför, kasap 
gibi esnaftan ayrı bir resim 
alınması hakkındaki karardan 
dolayı bu esnaf pro~sto ma
hiyetinde olmak üzere faali-
7eUerini durdurmutlardır. 

Resim Şubesinin Heyeti 
Umumiyesi 

.ı l.eıbederla. 

" .. L.:aa okuııamamıt br.. . 

Cevaplanmız 
.._ ............... TeWır..W. Rt16•P 

Güzel San'atlar birliği 
Resim şubesi Heyeti Umu
miyesi ( 16) birinci kinun ıalı 
glinü aaat ikide topl~n~~ 
dan UAUID tnaifleri - -

• 1 . \ 

Size Bu Mühim ~ıı~rı 
İfşa Ediyoruz .. 

(137) Numaralı Gazetemizi Her 
Halde Okuyunuz .. 

-
Sorulan Sualler 

N ccll Nedim Hanıma: 

Siz paraya ve süse diişkiln
ıünüz. Sizin için zengin bir 
adam, meziyetli bir gence 
müreccahbr. Başkalarının fikir 
ve reyleri~e de itimadınız yok
tur. Kocanızı seçerken biç 
olmazsa varac~ğımz adamın 
tuttuğu işte muvaffak olanlar
dan biri olmasına itina ediniz. 
Çünkü hayatta en az güveni
lebilecek şey paradır . .. 

lr.mirde T.T Hanım. 

Siz biraz şımartılmış bir 
kızsınz. Aileniz her istediği
nizi yapmaktan çekinmez. Eğer 
kocanızın da böyle b.ir adam 
olmasını isterseniz kendinizi 
sukutu hayallere hazırlamalı-

.sınız. Çünkü karısının ·her is
tediğini yapacak adam az bu
lunur. Bununla beraber hissi 
seliminiz kuvvetlidir. lntihabı
nızda aldanmamış olabilirsiniz. 
Yeni şeraite uymak hususunda 
büyük bir kabiliyetiniz vardır. 

Gedikpaşada C. H. Hanım : 

Siz hatalannızı mazur gös
termek için kendinizce bir fel
sefe uydurmuşsunuz. Onun için 
çok hata ve gaf yapıyorsunuz. 
Yani ibtiyatsızsınıL Uzağı gö
remezsiniz. Kocanızı seçerken 
biraz daha ihtiyatlı ve tedbirli 
olunuz. Size ufak bir nezaket 
gösterdi diye önünüze çıkan 
erkeği seçmiye kalkmayınıL 

Böyle yapmazsanız izdivacmızın 
ayrılıkla bitmesi ihtimali çok
tur. 

M. N Hanıma: 

Hayatınızda rasgcldiğiniz 
her müşkülil tatlıya bağlaması
nı bilirsiniz. Birçok kadınların 

memnun olmıyacağı azla mem
nun olursunuz. Onun için ko
canızın da, sizin hatalarınızı 

fazla gören ciı .. ten olmaması 

lizımdır. Aklı sellin sahibi, 
terbiyeli bir adam sizin için' 
iyi bir koca olabilir. .. 

S. N. Beye: 

Bu sualler yalnız kadın kari
ler içindir. Birkaç güne kadar 
da erkeklerin karılarını seçer
ken neye dikkat etmeleri 
lazım geldiğini ıösteren sualleri 
neşredeceğiz. 

Haydarpa9ada K. N Hanıını 

Siz, kocadan ziyade, 
müreffeh bir hayat temin 
edecek bir erkek arıyorsunuz. 
Onun için sizi mas'ut edecek 
erkek, ancak size bunları te
min edebilen erkektir. Geliri 
yerinde az çok paralı bir 
gençle kolaylıkla mes'ut olabi
lirsiniz. Erkek sizin bu ibtiya
cınizı t 1trı1in e tt iği müddetçe 
ıizde 0 .1 ı ı .ıc<>'ul edersioiz. 

~ 
Kıııltopnkta M. K. Haaı•: 

Sia ~illpeaent detJJ~lab. ,:, 

{ 

, 

Manto 

Son Hmanda sık görülen 
mantolar bu ıekildedir. Kürk
lerin, hazan da (verev) olarak 
indiği de görülüyor. 

Eskişehirde~·· 

Çiftçinin Vaziyeti 

İyi Değildir 

Eskişehir, (Hususi) - Küylü 
bu sene buğday ve afyonunu 
satamamıştır. Ticaret vaziyeti 

de durgundur. Maamafih geçen 
yazın yağmurlarile yıkılan köp
rü ile münbc:t yerlerdeki yollar 
düzeltilmiştir. Buğdaym düş
mesi de halkı eı;aslı surette 
düşündürüyor. 

Basit, fakat sevimli bir erke~ 
aizi memnun ve mea'ut edcbfllr. 
Afk ve aevdaya pek mütemayil 
detilainiı.. Hayalle de meşgul ol• 
muaınız. Binaenaleyh h4111~a ve 
hayalci bir erkekle yaşıyamauını:a. 

Hanımteyze . 

---===================~-~--
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' INVIB PAl·A 
Buhar ada 

G. P. 
Öldürüldükten Sonra İranda 

U. Faaliyeti Devaın Ediyor 
------------- Anlatan: Agabekof: 31 
Burada geriye doğru bir adım 

at~ rak sefir(Yureıl'"f) in Tahran 
da bulunduğu zamana ait bazı 
hadiselerden bahsetmeyi ~u
vafık buluyonım. T ebrizden 
Tahr -!'a geldiğim zaman Tica
ret; hariciye mümessili (Gold
berg) i vazifesi başında bula
mamıstım. Bunun sebebi sefirle 
ticaret mümessilinin arasımn 

çok açık olması idi. (Goldberg) 
işinden ayrıldıktan sonra bu 
adamın etrafına topladı~rı me
sai arkadaşları da bire!", ikişer 

dağıhlıyorlardı. (Goldberg) i de 
sabık Paris ticareti liariciye 

Joslarımızm raporlarmdan ıiya.· ı aleyhtarlıktan bahsediyorlardı. 
de bu malüınatı nazan dikkate Biltün hu konsoloa raporları 
alıyorduk. Çünkü bu yar.!ar gözden geçirildiği vakit lraıun 
her türlü mi\baiiğadan a.ri, iktısadi. siyasi, içtimai btıtün 
hakikat:n tam bir ifadeai id;. vaziyetini, harici temayüllerini 
ler. Bu arada L;f alıan, Şiraz, öğrenmek ve tesbit etmek, 
Germanşah konsolosaneleri Kürtlerle olan münasebetlerin• 
halk arasınt.:a tamimine karar den haberdar olmak mümkün 
verilen ( Pehlevi serpuşu ) hak- oluyordu. 
kında hasıl olan temayUI veya l Arka.sa var J 

Fotoğrafınızı 
Kim Olduğun_!!ZU 

Gönderin 
Sögligelim 

mümessili Medivani istihlaf B· Resimlere Bakarak Okuduğumuz Manayı 
etmişti. S i z e B i r B i r A n l a t ı y o r u z 

Medivani, Kafkasyada mü· Fotoğrafın şekli hazınna -;;--Leyld Hanım: Zeki, seviPı-
him siyasi rol oynamış olmak· ifade ett:ği m3naya gör~ şahaın li ve hass~tır. 
la maruf bir adamdı. Bu zat en bariz olnn hususiyet ve kabi- ro 

liyetlerıni nazarı dikkata :tlarak ı~ ena muame-
( Lenin ) ile ( Stalin ) in iyi tahlillerimizi yapmakta bulundu- leden müteasir 
bir dostu idi. Fafat (1923) le ğumuzdan halinizi en tabii ıu- olur. Çabuk 
Troçki tarafına geçmişti. İ rette ifade eden fotoanfınw d 

a arıldığı ka • 
Medivaninin Tahrana gön- gönderiniz, Yoksa husu.si ve sunl 

derilmesi, Rus siyaseti dahi· tavurlarla çekilmiş olanlar isabet· dar da. çabuk 
!erimizde hataya düşürebilir. Bir· bP.nşır. nizam 

liyesinde mühim tesir yapan de foto.rraflannın dercini an:u et-
Kafka k · ti · · · d 0

• ve intizam ku-s omünıs erı iızerın e miyeoleıin yaJoız isimlerini yaz• 
tesir yapmaması ile alikadar makla iktifa edeceğimizden mek· yudatından hor.·· 
idi. Kendi ihtisası ve mesleği tuplarda bu cihetin de işareti !anmaz. Para. 1 

laumdır. sarfetmekten çekinmez. 
olmadığı ıçın harici ticaret Abdiirr,Jıma't Beg: Dur- da ka-ı ihmalk:ırdır. llmsa- il 

Efendi). 

işlerinden birşey anlamıyordu. •y a 
.diş ve inti- x 

Anlamadığı için de asıl vazife- • 
zamperverdir. A •ı k sile meşgul olmak istemiyor gop mana gan 

gibi idi. Zarafeti, şıkh- hayırhah ve dur 
Çünkü evvela paris. sonra ği ve temizliği endiştir. Oldu-

Tahrana yapbrılan bu seyahat- sever. Hayali ğu gibi görün· 
ler, ona menfaya teb'it edil- şeylerle fazla mekten ~1oşla-

al~k d ı nır, sıarlatanlık-
miş hissini veriyordu. a a ar o ur. Y 

Medivani ile beraber eski Sevmek, sevil- tan ve yalan-
(Abhazistan) komiserler heyeti mek bahsinde 

cılıktan nefret 
duyar. Teva-

reisi ( Gambarof ) ta Tahran :: izzeti nefis zun tercih eder. 
müsteşarlıgıw na tayın• edilmic:ti. 1H:sailinde hassas ve kıs-

-Y Hiddeti devamlı 
Şayanı hayret olan nokta şu l{ançbr. Nümayiş ve şarlatan- değildir. İzzeti 
idi ki ( Gambarof) siyasetin lıktan. gürültüden h~lanmaz, nefsi hususun cıddi ve kıs- · 
se'sinden dahi birşey anlamı- 1 daha ziyade kendi ileminde kançtır. dostluğu devamlıdır; 
yordu. yaşamağı te~ib eder. 

Anlatt1ğım hadiseler de gös- 1 )#.. lf. 
teriyor ki Tahranda, büyük A. Adil Beg: Zeki, azimkAr 
hizmetler ifa eden memurlan• ~ . -vik ve çalış-
mız aruında ve en başta 10 J kandır. Neşe· 
numaralısı geliyordu. Vaziyet 1 sini nadiren 
esasb surette tesbit edildikten zayeder. Mi· 
sonra Türk sefaretine ait pos- zahtan. tabi-
tanın da ele geçirilmesi matlup '\ '.. ilikten ve spor· 
idi. Bu memur, bu ifide dan hotlanır . 
başarmaya muvaffak oldu. Muhitini sık-

Bu postadaki evrak Sovyd maz, tqebbiis-
bükümeti için çok lftzumlu 

1 
t terinde nevmi-

mallmab ihtiva ediyordu. O -tiye ka~, hllrriyetini tah· 
sırada Kllrtlerin faaliyeti ıa- ~ -~t eden kuyuttan müteessir 
yanı dikkat bir derecede iler· olur; tenkit ve itiraz eder. 

lemq buhmuyordu. Evrak ara~ --~ı~------------------------------------------....1 
ıında bilhuaa Tahran Tnrk S ta D b U l'da Y İ Y ece k Yağ 
a' a ıemi 1 erinin laazırlaaq 
oıdutu bir rapor• ehemmiyet K a 1 m a d ı M ı ? 
veriyorduk. 

Vaziyete na.uru İrap hl· 
ldlmetimn Kn..--tıere k.,.. ta·, 
kmdığa tavru hareket Türk 
bükümetiniıı hofUDa 1'~-mi
yordu. Bu yüzden iki devletin 
arası açılmak ihtimali vardı. 
Bu ise Sovyet bikümetinin 
itine elvermiyen bir hadise 
idi. Evrakın ele geçmesi çok 
faydalı oldu. Çnn1di bu saye
de ve vaktinde vaziyetten ha· 
ber alarak inkişaf edebilecek 
hadiselerin önüne geçmek ça• 
relerini aradık, bulduk. 

Ele geçen muhabere evrakı 
arasında en ziyade ehemmiye
te şayan lngiliz konsolosane
lerinin Tahran sefaretine gön· 
deidildeii malümat kuryeleri 
idi. Dojruaunu s&ylemek lbam
pline çok defa k•cli k...,. 

Tahlil Raporları 
Dehşet Veriyor 

Belediye, Esaslı Mücadele 
Yapmak Mecburiye ti ndedir 

T eşriniuni içinde lstanbulda 
muhtelif mmtakalardan almak 
6.zerc 878 yiyecek Ye içecek 
n6muneai tahlil edilmift:ir. Bu 
11Uktardan 228 zi gayri muva-
fık çıkmıfbr. 

41 sade yaranın dartte biri 
bozuk ve mahlut 58 zeytin 
yağının 40 ı yimeğe gayri aalib, 
2 si karıfak 16 sa uf olarak 
olarak zuhur etmipjr. Şa hale 

gire pİJuacla iJi ve saf zeytin 
yap yok demek olmıyormu? 

Y alovada Fare 
lstilisına Uğradı 

Y alovada tarta fareli iatill
llna ujr&Dllfbr. VilAyet Zaraat 
mldtlrlllitl dlln Yalovaya 10 
kilo Aninilde 80 butucu p& 

fiteii pdermiftir. 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmeceıniz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Soldan Sağa, Yukardan Aşağı: 
t - Hizmetçi 4, ~ak 4, 
2 - Şehadet eden s. muahedde 51 

J - Nida 2, lfleme S, bir hece 2. 
C - Rabıt edab 2, kılıç 51 bağatJa· 

mak 2, 
S - Rum iamf 4, vait 4, 
6 - Yemekte emir 2, hayvan 2, 
7 - lakambll tabiri 4• bir millet 4, 
8 - Nota 2, bol değil S, yemek 2, 
' - Musikide ıllkilt 2, dede 3, ıu 2, 

10 - Manda yavruıu S, y(lnilıı ark&d~ıS~ 
11 - Erkek iııml 41 lltife 4, 

Emniyet Sandığı müdür-
lüğünden: 

Fethi Bey tarafından 22 
eylül 9'.ı:9 tarihinde Sandığı
mıza bırakılan para için verilen 
64420 !lumaralı cüzdanı kay· 
bettiğini söylemiştir. Yenisi 
verileceğ:nden eski cüzdanın 

hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

Sicili Ticaret T atbikah 
İstanbul sicili ticaret memuru 

Nail ve Kemal Sait Beyler 
tarafından sicili ticaret ve tat
bikatı hakkm<la mühim bir 
eser yazılmaktadır. Eser yakın
da neşredilecektir. 

Muhacırlann Veraset 
Vergisi 

T effiz suretile verilen emlak 

Sinema l a·r 
Hiçbir aeeli film . 

JOHN GARRICK Ye HELEN CHANDLER'in 
'femaUl ve caılp bir ıaheıer, hakillt ye mil~•)"J'IÇ bir han draau oluf' 

OPERA SİNEMASINDA 
lrae edllmek~e ola ı 

YIRTICI 

. . . . . . . . tarihinde • • • • • . • de 

icrayı lubiyata başlıyacak olan meşhur 

PENNSYLVAEIANS,, 

Bu hafta her yerde 

ELHAMRA Sineın_.P 
temq.;akltanı berecana ~--
COŞKUN aavt 

filmini temail edell 

JAN KIEPURA'oıll 
lltlf Maladea ff 

BRIGITTE HEUf'İll 
ku.urıuz gtl:selllffnden b~ 
me\.:t,.dlr. 

Kadıköy 
SÜREYYA SINEl\{l\Sf 

Yanm evliler 
ve 

Atk vaW 
lkı fflm bir arab 
bu akşamdaa itibard 

••--•Dün akşam•---• .------------
GLQRY A sinemasınd Tiyatro Ve Sinema/af 

LıuuıGı:·e··rnipsooı· DARÜLBEDAvf TEMS~ 
H H Bu ak9aın ıaat 11111111 

Filmini tesil eden 
LOlS MORAN ve JOF. WAGSTAF 

tema7.:ıkiranı memnun etmişlerdir. 
Meşhur LAUREL v~ HARDY tarafın· 
dan temsil edilen Franım~cıı ıö:dii 
"PELLE MELLE,, komedi•i herkeıı! 

çok güldürmüştür. 

Sahnede, pek yıılunda Amerikaya 
aıı:imet edecek URIBARRI lıpanyolca 
tarkılarını emaalıiır: bir surette 
aöylemiştlr. 

Hf'r akşam ıaat 21,45 te bugiin saat 
16,30 \ '<} 18,30 matlneier1nde 

------------
UFA'nı.ı en gii:ı:d eaer:erinden o.an v 
VILLY FRITSCH ve Dl TA P ARLO 
tarafından temıll edilen: 

KiRiK KALP 
Filminin 

MELEK Sinemasında 
Görmek için S(eç kalan

lara bugün bu akşam ve 
yarınki matineler kalmıştır. 

21,30 da umuma 

11111 
Geçti Bolu-

nun Pazarı .. 

~;~; ~ij ~~~ 
Rıu Bey. ISlllDml 
ALKAZAR - Ana 

ALEMDAR - A.p ı esmi pçldl 

A S R 1 - Kııol r•b 
Btk. Hlı.Aı. - Nuhun pınl.t 
ETI1V AL - Vealla 
ELHAMRA - Coıkun itekle 
EKLER - Yunan tlratre ~ 
FRANSIZ - Gaaj aıabaddl 

GLORYA. - Llbutt KapMll tfl# 
HALE - (Oakllct.) ~ 
KEMAL B. - .Kaab denlıd• _. 

kmıua duclühıt 
M A. J 1 K - Top ate,l al~ 
M E L E K - Tablde lfık 

sahibi muhacırlardan ölenler I B Oy OK HOKKABAZ I 
olursa bunlardan alınacak ve- _ _ 

O P E R A - Yutıcı kut / 
S0REYYA - (Kadıköy) y_. .. 

Ye aıl ....ı.ı 

ruet vergisi hakk:nda Maliye 
vekaletinin hazırladığı talimat· ı 
name duün defterdarlığa rel· 
miftir. 

Tasarruf Yolunda .. 
l.tanbul belediyesi sılıhiye 

mtıdllr muavini Kuddusi Bey 
mesleki tetkikatta bulunmak 
lizere bugtin Avrupaya hare· 
ket etmifti. Bir tasarruf haf

ETUAL sinemasında 
LEON MATHOTie 
SIMONE VAUDRY 
tarafından tenı•ll edDen 

PENBE KÔŞKON 
ESRARI 

Bugline kadar çevrilen F ran
sızca sözlii filmleria en 
iyisidir. 
lıbeten ı Canh ve ıaesl1 resimler. 

tasa içbıde hiç te fena bir- l•ı•s·a-vlllOlllK_H_o·K·K·A-BllA•Z .. , 
teY değil• • • 

Bu akşam 

$IK SiNE. - lılaaoluka 

MAJIK Sinemasında 
BOYOK GALA olarak irae ve ilihi bir sinema yaldıza J#ı' 

BILLIE DOVE 
tarafından temsil edilecek 
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..., ıs· IGnunoenel • 
Herg-ün -Biz Sölemigoruz, 

Onlar 
Söylüyorlar! 

M. ZEKERiYA 
'

1Halk Dostu,, refikimizde 
.. bık bir vekil "Hırsızlar tes· 
linı olunuztt serlevhasile yazı
)'or: 

"Hariçte ve dahilde bugün• 
len idarenin yüksek şerefmi, 
\uvvetini kullanarak ceplerini 
doldurmıya çalışanlar, bunlara 
lnayak olanla:- vardır. Bunlar 
Çete halindedirler. Başlarında 

liamidiye tezkereli Türkler 
•ard.r. 

"Türk milleti bunlan dize 
fetirinciyc kadar uğraşacaktır. 
Bunlar neler yapa,lar, nasıl 
hareket ederler, korkmadan 
milletin şerefile nasıl oynarlar? 
inkılap ergeç bunları da teslim 
alacakbr. Ceza günil uzak 
de;:..;'di 6U r, tr 

"'" Dünl ü Politika gazetesi ya-
ıiyor: 

"İkbalin muvafık rüz&·arla· 
tana alışruı~ olanlar, saman 
çöpünden yapılma şöhretleri· 
nin muhalif bir rüzgazla dev
rilınek üzere olduğunu görün
ce, şaşkınlıkla kah poturlu bir 
efeye, kah sarıklı bir softaya 
baş vuruyorlar ve 11Ben yıkı
lıyorum" demiye cesaret ede
llled.ikJeriJ iç.in, ~İnkılabı yıkı
)'orsunuz:" diye haykırıyorlar. 
l<cndi ağırlıklarım omuzuna 
~\detmek istiyen bu iktidar 
düşkünleri unubnam-Jıdırlar ki, 

"İnkılapçılık, · palavracılık 
~emek değ~dir." 

}f 
Yakup Kadri B. 0 Milliyct" 

iazetesinde yazıyor : 
11Cümhuriyct Halk fırkası 

bir inkilapçı teşkilat olduğunu 
unutup, a1el'ide siyasi fırkalar 
iİhi opurtünist olmuştur. Yani, 
kalabalık ve çokluk teminin
den başka birşey düşünme
lniştir. Bu yüzden ne tamamile 
halis münevver sınıflara, ne de 
kesif halk tabakalarma istinat 
edebilmiştir.,, 

Düne kadar huna benzer 
tenkitleri biz yapmıştık. 'l/ e 
Jene düne kadar, bu gazeteler 
\u neşriyatımı:zdan dolayı bize 
'lylemediklermi bırakmamış· 
&aı:dı. Şimdi ayni st>z!eri onla
lln ağzn~.ın işitme!c l>i.ıe ga-
rip görünebilir. Fakat hakikab 
llihayet onların da gönniye 
-başlamalarını, matbuat hürrj
}'etinin bir fazileti ofarak ka
bul etmek lazımdır. 

Memlekette böylenmesi lazım 
telen acı hakikatler pek çok· 
llır. Bunlan görüp aöyleyenleıi 
"1iniyetle itham etmek kolay 
bir şeydir. Fakat bu tarzı 
fıareket hakikatin örtülmesine 
kafi gelemez. Hakikat birgün 
felir kendisini cebren kabul 
tti • 

ırır. 

İşte yakandaki Halk fırkası 
tazetelerinden nakletğimiz iti· 
l'ld flart bunun en bariz bir 
tlilid" ır. 

Anıerikada Mali Buhran 
Nevyork, 13 (A.A.)- Etid

~anada iki banka daha ka
Pannuştır. 

Sadi Beyin Vefab 
l' Şehir meclisi azasından 

8yYare cemiyei · birinci mu
takibi Sadi 8. dün fücceten 
:~~at. etmiştir. Cenazesi bugün 
':81cli apartımanındaki daire· 
'inden kaldınlıp aile makbe
l'~ • 

"•ne defnedilecektir. 
4!1alı ralm el 6lJfosin 

POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi • Yerli Malı Korunursa 
......... 

Günlerin 
Vecizeleri 

" Türkiyede inkalip kök ~ 
$8lmanuşbr. Halk fırkası va
zifesini yapmamıştır. Lalin 
harfle!'inden memul fayda ha-· 
lıİ olmamışbr. 

. Yak.up Kadri., .. 
l - Her vntandat yerlı malı kullanıraa - anayım er emeaı eme ' a:.em e c ti tlrea çift !f'Jn daı,. çc;k fltlhuİ etmeJıl, daha · I 2 S ·· il I • d k 1 k ti- 1 S - Sa:aayUn llerlemeal demek. ham madde 

memleketimixdc xiraat ve sanayi ilerler. mudc iısiılik ve rıefalctin azalması d mektir. f ~ '-tmaa ~ mcktir. 

" Bu htkılip Mahmudiye 
gemisi gibi ö ~cıi berisi tamir 
görüp ortaya çıkanlamaz. Bu 
inkılap kalubela yadigfı.'"ldır. 

Halk Dostu ,, 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
* "lnkillpçılıl:: palavracılık ele· 

ğildir. 
lsmail Müştak 

* 
Devlet Bankası 
Namzetler Arasında 

Kimler Vardır ? 
Ankara, ı 4 - Cümhuriyet 

Merkez Bankası müdürlüğüne 
gösterilen namzetler arasın

da Londra sefiri Ferit. Nafia 
Vekili zeluii, İktısat Vekili 
Mustafa Şeref Beylerin ismi 
anılıyor. Nurullah Esat Beyin 
ikinci müdürlüğe getirilmesi 
çok kuvvetJidir. 

Nevyorkta 
Komünistlerle Zabıta 

Müsademe Etti 
Nevyorkt 13 (A. A) - 1500 

kadar komiinist ellerinde F ran
sız, İngiliz Amerikan hükü
metlerini muahaze ve takbih 
eden ibarelt!r yazıh }fivhalarla 
Fransız konsolosanesinin önün
den alay halinde geçmek 
istemişler, zabıta bunları da-
ğıtmak için Üzerlerine yürümüş, 
göğüs göğse kaugalar olmuş, 
birçok tevkifler vardır. 

Abbas Hilmi Pş. 
fngiliz Dahiliye nezareti, 

Pariste bulunan "eski Mısır 
Hidivi Abhas Hilmi Paşayı 
lugiltereye g!rmekten menet
miştir. Bunun sebebi; (F osişe 
Çaytung) a göre (umumi me
nafi) noktasından bildirilmiye
cckmiş. --
İntihap Tetkikatı 
Nerelere Ait T etki .. 

kat Bitti? 
Ankara, - Ödemiş, Ma

nisa, Demirci, Malatya, Düzce, 
Bolu ve Çatalca b~!ediye 
intilıabalma ait tahkikat ev
rakı Şurayı devlete verilmiştir. 
lntihabatının feshine lüzum 
gösterilen yerlerin evrakı Şu- l 
raca Dahiliye vekaletine henüz 
gönderilmemiştir. 

Batan Gemiler 
Bir Şirket Bunları 
Çıkarmak fstiy<>r 
Ankara 14 (Hususi) - Bir 

şirket, Karadeniz, marmera ve 
Çanakkalede batan gemileri çı
karmıya talep olmuştu. Bu hu
susta Maliye ve lktısat veka
letlerine müracaat etmiştir. 

Çıkan gemilerin nısfını hii· 
kümete terk teklifinde bulun· 
maktadır. 

Heyeti Vekile içtimaı 
Ankara, 14 (Hususi) - Dün 

toplanan heyeti vekile, mlizake· 
ratı, Başvekil paşanın hareketi 

1 
münaaebetile önümüzdeki çar
-.mbaya bırakmışbr. 

Kabine Tebeddülü Rivayetleri 

Berli 
Hakk 

, Vaziyette 

Sef ·rim ·z 
aki yialar 

Değişilclik Yoktur 
Dün Ankaradan şehrimize gele Başvekil lemet Paşanın 

İstanbulda üç gün kadar kalacağı ve sonra döneceği anlaşı
lıyor. ismet Paşanın bu seyahati, son zamanda birbirini mfi ... 
teakip vefat eden birkaç meb'usun yerine namzet seçilmesi ve ! 
Devlet bankası reisinin İntihabı ile alakadar olduğu söylen· 
mektedir. 

İsmet Paşat dün sarayda Gazi Hz. ile uzun müddet 
görüşmüştür. Bu mülakat esnasında Berlin sefiri i ' •ıalettin 
Sami Paşa da bir müddet bulunmuştur. 

Bundan galct olarak bir sat.>ah gazetesi, Kemalettin Sami 
Paşanın Başvekalete gelmesi ıhtimnlini mevzubnhis ediyor. 
Tahkikatunıza nazarrın bu lralıer teeyyüt edebilecek bir ma
hiyette değildir. 

Gazi Hazretlerinin diş tedavici bilo ek üzere olduğundan bu 
hafta sonuna dogru Trakya seyahatine çıkmaları muhtemeldir. 

Gazi Hazretlerinin maiyetlerinde bulunarak tetkikat yapan 
müfettişler vazifelerine devam etmektedirler. Bu tetkikat neti
cesi olnrak Kadı! öy semtinde veya Üsküdarda bir erkek lisesi 
açılması lüzumlu görülmüştür. Gazi Hazretleri için saraya 
birçok istidalnr verilmekte berdevamdır. 

~~~--.._----···----------~~-

Kanunların Tadilir Türk Sularında 
Dün Umumi Bir Balık Avlıyan Yunan 
T oplanh Yapıldı Geınileri 

Vekili 
Vazifesinden Çekilmi

yecek, Deniyor •• 
Anknrat 14 - Maliye veki

linlıı rahatsızlığından dolayı is
tifası haberleri teeyyüt etmi or. 
Kendisi üç ay mezuniyetle 
Adada istirahat edecek, V-eka· 
let işlerine vekii,cten Abdül
halik Bey hnkacaktır. 

Spor 
Lik Maçları Neden 

T eahhur Etti? 

Bütün ar:zulnra rağmen cuma 
günü lik maçlan başhyamadı. 

Futbol heyeti reisi Basri Bey, 
bu hadise haklnnda vaziyeti 
şöyle izah ediyor. 

-Geçen hafta stadyom mu
rahhası sıfatile Şeref B. mü
racaat ederek lcontrat aktini 
rica etti. 

işlerimiz çoktu. Heyeti mer
keziye reisi Fethi Bey Anka
radan gelinciyc kadar eski 
kontrat ahkamile amel edilip 
edilemiyeceğini sorduk. Şeref 
Bey kabul etti. 

"~llrk inkılabı Türk mit 
nevverını kazanamamışör. 

izmir mellusrı: Va ıf,, 

lf. 
HergUn hükumet gazetele· 

rinde buna benzer birçok 
vecizelere tesadüf ediyoruz.. 
Halk fırkatu: " ben inkılap 
yaphm f ,, diye ogunuyor, 
Fakat münadileri bağırıyorlar: 
" Böyle inkılap olmaz f ,. 

Bereket ki bu sözlerleri 
muhalif gazeteler öylemiyor. 
Yoksa, Halk fırkasının yegane 
;erefine taarruz etmek onlar 
için çok pahalıya mal olurdu. 
Yegane şeref, çünkü Halk fır· 
kası Türkiyede inkilfip ynpma· 
dıysa, hiçbir şey yapmamıştır. 

Borç Hapsi İade 
Edilmemelidir 

( Baş tarafı 1 inci sayfada > 

run hem muan en bir müddet 
içindeki kan ve hem de evclki 
ve sonraki ikrazlardan doğa

ilecek zararları kapatmak 
üzere mukriz iehine bir alacak 
sigortasıdır. Bu itibarla 
alacağın güç ve geç tah· 
sili ihtimali elbette faiz 
yüksekliğini tevlit edecek 

Ankara, 14 - Bazı kanun
lardR tadilat esasıru tetkik 
eden komisyonlar dün burada 
umumi bir içtima yapmıJlardır. 
icra ve iflas kanunları müna
se:betile hapsin tekrer iadesi 
mevzuu bahi~tir. 

Fakat türe ki vekili ve stnd
yom mildürü Nüzhet Bey per-

Ankara, 14 ( Hususi) şembe akşamı müracaat ede-
Türk sularında avlanan ban rek maçlanu tehirini talep 
Yunan balıkçıları görülmüştür. etti. Stadyom sahiplerinden 
Balık ticaretine zarar verdiği ikisi maçların yapılmasını, iki
için sahil muhafazasına kat'i si de yapılmamasını istiyordu. 

amillerden biridir. Binaenaleyh 
krediyi azaltan amillerden ol
ması ve arzedilen ıekilde sui 
istimal de olunabilmesi sebep
lerinden dolayı icra ve iflas 
kanununun taayyün eden ihti
yaçlara göre müstacelen tadili 
şayanı temennidir." 1ebligat yapılın.ıştır. ı hakeme müracaat ettik. 

Aradaki zaman az olduğu 
için o gün yapılamadı ve maç
lar kaldı. Muamafih maçların 
Kadıköyde yapılması da mev-

• • • 
ister inan, 

• 
"'" ister inanma! 

Harf inlcılabı yapılalı mizdir. fndi kar;ırlar vere
iki sene oldu. Bu inkı- rek k:ı"cie!er çıkarıyoruz. 
lıibm or~aya çıkarJığı li- Bir komsiyon toplanıp 
san meselelerini hallet- gramer yapacaktı, yap
mck üzere bir ( Dil En- ınad!. Encümenin bir 
cümeni ) tcoııkil edildi. Bu kiitüpancsi bile yoktur. 
encümen b ı: : ğat yapa.- Dünyanın lıi~.>ir tarafında 
caktı. Bir kamus yapa- encümenler iş yapmamlş
caktı. Bir gramer yapa- tır. İmla da ha tadil~~ ya
caktı. HuJ~sa . yeni harf pılmış, ha yapılmamış, farkı 
inkılabının ilmi tarafım k k b"l 
h il d. b"t" kt• yo tur. Zaten her es ı · a e ıp ı ırece ı. •v• •• 

B .. şimdiye dıgı gıbı yazıyor. Bu 
u encumen . "b l LA • h fl . d 

k d tı? O u da ıti ar a atın ar enn en 

ka da~ ne lyapd b
0

• ·n· beklenen fayda hasıl olmaen ı aza arın an ın ın 

ağzından dinliyelim. Ya
kup Kadri Bey diyor ki: 

11 Encümen bir gramer 
vücuda getirmeden lfıgat 
vücuda gtirmiye kalktı, 

hu, eıa büyük kabahati· 

mışbr.,, 

Beyendiniı: mi? İki sc
nedenberi bol bol para 

alan Dil Encümeninin harf 
inkılabını tarsin edebile
ceğine artık: 

iskr inan, ister inanma/ 

• zubahistir. Kat'i karar pazar
tesiye verilecektir. ikinci küme 
maçlarının dn Beylerbeyinde 
yapılması düşünülüyor. 

Karı, Koca 
Bir Meyhaneyi Altüst 

Ettiler 

Alacağın Tahsili Güç 
Bundan maada kanunun ik· 

tısadi hayatımız üzerindeki 
menfi neticelerinden bU1lar 
da ıunlardar . 

t - icra ve iflia kanunu 
alacağın tahsilini uzun zamana 
ve külfetli merasime ve masa
rife tabi kılmış ve bundan da 
borçlu istifade ehniştir. 

2 - Haczi ihtiyaU yapıl
ması fevkalade zorlaşmış ve 
bu de alacağın emniyet aJ. 
tına konulmasını ı. lişküll~
tirmiştir. 

3 - icra ve iflas kanununuıı 
15linci maddesinde yazılı olduğu 
veçhile borcunu ödiyemiyene 
karşı iflas talebinde bulunacak 
bir alacaklının iık masraflar
dan mes'ul olması gibi alacak
lıyı masraflara ve zararlarn du
çar edecek ahkam mevcuttu . 

Galatada Sıvacı Mehmet Ef. 
kansı Firdevs hanımla topçu
larda Kürt Y akubun meyha
ı1esine gitmiş, bir müddet 
içmiş, sonra kavgaya tutuş
muşlar, bu yüzden bir arbede 
çıkmış, meyhane altüst olmllf, 
camlar kırılmış, sonra ikisi de 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Binnennleyh masrafı arllırnn, 

Fransız Kabinesi zahmeti çoğaltan, merasimin 
. y . "fasını uzun zamana rnülevalckıf 

Parıs, 13 ( A. A. ) - enı kılan icra ve iflas l<anum.mun 
kabine perşembe günü meb'u· l d k"l 'b" hl ı t dil 1u :tar a ı er gı ı oıu ac ~ 
sau mecEsindc programım 1 h d "' - .ıd l i . . . ve ıs a a eger mtw e et 

j ~ d B . h . . d d' r. evcu ur. 
okuyacaktır. Kabıne reısı M. I tt • 

-·--· ------ ------·----·------ teg er, rıvan arıcıye e ır. 
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• 
Memleket için 
Sögligecek Ne 
Sözleriniz Vardı 

Milletin Gaziye yanacak bir 
çok dertleri vardır. Ben mem
leketin umumi dertlerinden 
bazılannı aayacağım: 

1 - Memleketimiz ildııadl 
devrİ!ı lptidumdan bile de
ğildir. Cihanm i.ktıaadl revişi 

kapitalizmden ıoıyaİizme kaaar 
manan bir tekAmlll takip eder. 
Tllrkiyede de kapitalizmin te
asfis etmesine ve binnetice 
ıermaye ve emeğin taazzisine 
7ardmı etmelidir. 

2 - Devletin mali aiıtem· 
)eri de ·çok bozuktur. Masraf
lan varidata tevfik ıistemi 
değil, fakat vıİridab maıraflara 
uyduran bir yol takip edilmek-

tedir. Vergi tarbmdaki ağırbk 
vatandaş omuzlannın kaldıramı
yacağı dereceyi bulmuş ve 
ikbsadi teşebbilı kabiliyetini 
ortadan kalchrmışbr. 

Gümrilk usulleri milli iktısa
dın teşekkülüntı kolaylaştıra-
cak şekilde tanzim edilmelidir. 
Halkın devlet maliyesine itima-
dı demokruinin baıhca teza
hürahndan bulunduğundan lı
rafata kat'iyen meydan veril
memesi, mali kanunlar vu ve 

1atbikinde de adalet prenıipi
ııin hlkım olması ve hele 

1513 numaralı ve ıaire gibi 
mahsubu umumi kanunlan ya• 
pılması lizımgelir. 

3 - Memlekette muhtelif 
ıui istimal şayialanndan mn
tevellit umumi bir teessür var· 
dır. Bunun biraz da saiki mem
leketin bugün içinde çırpındığı 

iktısadi tezebzüp ve sistem
ıizlik olmakla beraber bu ta· 
yialann ehemmiyetle tahkikile 

mea'ullerinin zahire ihraç ve 
çok ıiddetli surette tecziye
lerini temin etmek lizımdır. 
Hatta bu huauata ceza kanu
nuna komıumuz Sovyetler gibi 
çok şiddetli mileyyidat vazet-

. mek icap eder. 

. } 4 - Har:çte, Tllrkiyede bir 
Oligarıi mevcuttur kanaati hl
kim olmaktadır. Bu kanaati 

set ve cerhetmek için aıri 
demokrasinin en bqlı umdeai 
olan içtimai ve fikri müıavab 

Ankara Hukuk fakiiltesinin Avrupa seyahatimi tehir ede· 
bu ıeneki mezunlanndan ( Şa- ceğimi iıah etmiştim. 
kir Ziya ) isminde bir genç Sözlerimi dikkatle dinledi
naı:an dikkatimizi radyo me- ğini göstermek için merkez 
aeleıine celbetti. heyeti reisi oturduğu fark ıe· 

Bu genç diyor ki: dirinden kalkmış, teamül ve 
.., Bntnn memleketler rad- formül olduğunu sonradan 

yoyu bir propaganda vasıtası arkadaşlarımdan anladığım bir 
yapmışlardır. Bilhassa Rusya jestle, ellerimi sıkıp hararetle 
radyo vasıtasile propagandaya tebrik ettikten sonra benden 
azami ehemmiyet vermektedir. iki gece ıonra gelmemi iste-

Moskova radyo Santrali dün- miş ve o suretle ayrılmıştık. 
yanın en büyük telsiz merke- yedi sanelik tecrübeme da
z.idir. Rusya • dahilinde yUz yanarak hazırladığım raporu 
binden fazla ahize vardır. Ro- hamilen Ocağa gittilJ'. Bir 
manyada her iki Uç günde bir saatlik bir bekleyişten sonra, 
Tekillerden biri radyoda söz Hamdullah Beyi görm~k kabil 
ılSyler. Amerikada radyo bir oldu. Elimden raporu aldi : 
darlilfnnun halini almıştır. Her " Cumartesi günü Ocağın icra 
akşam muntazam dersler ve- divanı var, o gün sizi fifahl 
rirler.,, olarak dinliyeceğiz,, dedi. 

Hu genç bu izahatı verdikten Cumartesi oldu, tekrar Oca-
ıonra biz de Türk Ocaklannın ğın dik ve tozlu yolun\•, yor· 
radyodan iatif ade etmesi fik- gunluk bile duymadan, kop
rini ileri ıUrUyor, fakat bu rak tırmandım, fakat bu se
huauıta yapbğı teşebbüslerin fer kendilerini görmek biç 
acı akibetini ıöyle anlatıyor : mümkün olmadı. 

"Tllrk ocaklarının radyodan ı Aradan beş gün daha geçti. l 
edebileceği wtifadeyi .. SON Toplanma günü gene gittim, 

ı-

· Yalcaria Agnştagn, llflllıda, mısiz önünde binlerce ahizege söz s6glenirken .. 

POST An nın mal(im neşriyab Ocak memurlanndan Cemil B. blidbı ve neden bilmiyorum 
herine gençleri topladığı kon- tarafından karşılandım, divanı bir ümitsizlik çökmüştü ; ben 
ferana gilnllnün akşamında beklemek için Şark salonuna bu duyru!arı vyenmiye çalışır
Ankara TOr1' ocağmde Ham• aldılar, beklemiye başladım. ken; ıçen çagırıldım. 
dullah Suphi Beye uzun boylu SON POSTA'nm netriyab icra divanının yaldız ve 
izah etmiştim. Hiçbir menfaat tavaıyalı üç hafta ve Ocağa ihtişam dolu odasında. icra 
mukabili olmakaızın ve batara- bizi çağırmalarından epey bir divanı yeri~e . !ürkocakları 
bileceğime emin olduğum teı- zaman geçmişti. Saydığım ra- merkez heyetı reısı yapa yalnız 
kilit tamamlamncıya kac:!!ır kamların tesiri olacak, içime çay içiyor ve bisküi yiyordu. 

Gözlerimd~n şüphe eder gibi, 
başıma sersemletici kum tor
bası yemiş gibi gösterdiği 
koltuğa çöktüm. Fikrimin şim
dilik tahakkukuna imkin ol
madığına, ilerde Ocak için 
bir ideal olacağına dair 
mufassal bir hitabeden ve 
boşu boşuna Ankarada bek
lememin doğru otmıyacağını 
söyledikten sonra sözlerine 
nihayet verdi. 

1 Duyduğum acıyı üç defa 
tiddetle tekrar ettiğim teşek

kür kelimesinden sonra ayağa 

kalktım, büyük yol göstericinin 
resmi karşısında olsun benim 
duyduğumu duymaktan uzak 
olan Ocak reisinin yanından 
dışan fırladım, methalde Gazi 
Mustafa Kemalin mermer lav
halar üzerine oyulu sözleri 
beynimin içinde bana MANE 
TESEL F ARESI acı acı hay
kınyor. 

Aradan günler geçti, bu 
satırları Rus konf eransçısınm 
(100,000) ahizeye fikir sürdüğü 
Ankara radyosunun yamyam 
havası çaldıiı ande mukayese
nin verdiği bunaltı içinde ya-
zıyorum. 

Ankara Hukuk fakUlteal 
merınlartndan 

.Şakir Ziya temin ederek Tatandqlara 
mütekamil bir inkişaf muhiti 
hazırlamak ve vatandqlann 
Amme hizmetlerine tam bir 
mnsavat dahilinde iştirakini 

temin etmek esaıi ıarttır. 

==z:=::==z===-==---===============--=-== 

5 - Cümburiyetin esası bal
kın hakimiyeti olduğuna göre 

Karşıyaka 
f Bat tarah 1 inci sayfada J 

hakiki bir demokrasi yapmak linin iştirak ettiği bu ıeyabat 
ve onu yaşatmak lizımdır. çok güzel geçti. Birlikte maç 

Matbuatın tam manasile yapılacak olan Sakızın .. Löbapı" 
ıerbestisi tek dereceli inti- kulübü güzel bir karşılama 
hap usulünün kabulü; ikb- yaph, rıhbm büyük bir kala-
aadi sınıflann taazzisi ve V ı 

bahk içinde idi. a i namına 
bunların menafiine dayanan --~· .. ~ ..... -------
aiyasi fırkalann teşekkülüne tabir ile inkılabın idealizmini 
yol açılması ve binnetice ikti- halka yaymak ve geri kalan 
dar mevkiinin daimi Te ciddi camialarda, bilhassa memleke
ibir kontrol altında bulundurul- timizde bu idealizmi maarif 
ması lazımdır. hareketleri1e ,,an yana ıevk-

6 - İnkılip yapan roiut~ l etmek ica1-1 \!..ter . 
ketlerde iakıllbıu iatinat ettiği · TGrk lalallbı mUelllfl, Hıalnak ••ıua 
fikir cereyaalanm daha dotna Re/ile Sıtlu 

- Sakız Maçı Yarım Kaldı .. 
l 

bir zat ta istikbalciler aı ,sın• j kademimizden hayır geldiğini 
da idi. Ne yazık ki maç günü söylüyordu. 

bili fatıla yağmur yağdı ve Bundan sonra sporcularımız 

aahaya çıkan gençler, ancak Yunan milli marşını söyledi
dört dakika süren bir oyun- ler ve: 

dan sonra müsabakaya hitam Sakız valisi M. Yorgos 
vermiyc mecbur old'Jlar. Yağ- Benarisin bir nutku rasimeye 
murlu günü güzel bir ziyafet hitam verdi. 

akşamı takip etti. Belediye Yunanlı vali, iki milletin 

reisinin cemilekir nutku umu- şimdiye kadar devam eden 
mi bir memnuniyet uyandır- Cln,man lığına teessüf etti, Ga
dı. Zira reia Efendi, bu nut-
kuna, beş aydanberi devam zinin, harbin fenalıklarma da- j 
eden kuraklıktan sonra baş- i~ muhtelif vesile.ierle söylediği 
lıyan yağmuru, bizim geliJi- ıözleri misal zikretti ve An
.We alikadar aörüyor ve kara itilifını selamladı. Bu 

münasebetle Sakız belediye 
reisi ıehrimiz belediyesine bir 

telgraf göndererek iki belde 

gençliği arasındaki temasların 

temadisini ve Türk milletinin 

refahını temenni etti. Şehrimiz 

belediyesi buna verdiği ce

vapta Tiirklerin de ayni hisler-
le meşbu o?duklarını, ilk 

baharda Yunanlı gençlerin 
şehrimizi ziyaretini temenni ve 

sporcularımıza gösterilen misa

firperverlik~en dolayı teşekkür 
etti. 

A. Adnan 

• Yuno.5 
Cumhurzyet - Nadi a . 

~:;!:~~ ge~=~··;:.yba~a, b;~t 
Avrupanın diğer memleket e· 
rinde radyodan azami surett~ 
istifade olunduğunu, haJbıı 
bizim bu hususta hiçbir istif, .. 
demiz olmadığını ve bu asrı~ 
en büyük keşfi olan bu wart" 
fetten çok fayda temin etrne" 
miz lizımgeldiğini söylüyor .. 

1 v Manıf imzası~ 
~ arın - "Romanm iptı" 

dai kanunlannı mı istiyoruz· " 
Serlivhasını taşıyan başmak~ 
lesinde icra kanununda yapı 
mak istenilen . tadilattan .,. 
borç için hapsin iadesi temi" 
yülünden bahsediyor ve "B~rÇ 
için hapis eski zamanlann 1P: 
tidai insanlarının icat ettiği 
bir ceza idi,, diyor ve ilif' 
ediyor: ,ı 

"Şu sırada Romanın iptid 
kanunlannı başına taç edece1' 
Tnrk milletinden başka millet 
kalmadı mı ? ,, , t 

'AA'.·ı·ı· t Zeki Mcsll 
ıra aye - Bey "ikrallliye 

meselesinden bahsediyor "~ 
bilhassa tedrisat vergİJ1 
üzerine meydan alan soJJ 

il• dedi kodulu münasebet 
hangi vergilerin memura ~~ 
kifat verilmesini icap ettiğıOlf 
hangilerinin memur için d• 
tahsili bir borç olduğunu göı" 
den gçiriyor. 

Ve iÇtimai adalet icabı 
olarak tahsili memurun zeki" 
sına mütevakkıf olmıyan vergi
lerin bir in evvel devlet bay•" 
bndan uzaklaşması lizıındıtı 
diyor. 

Hür Adam Makale
- sinin ba .. 

şına " ismet Paşanın arkadaf .. 
lan çekildikten sonra n serli't" 

d. e hasını koymuş. Makale şim 1t .. 
kadar kabineden ayrılan IJlU •Jı 
telif azanın vaziyetlerini tetki 

d. B kil. eJJ e ıyor ve aşve m 
0 güvendiği daJlar kurudukt• 

sonra demokratik bir cÜDl~ 
riyetin muvaffak olmamış 
başvekili sıf ati le ismet paşatıl~ 
"çekilmesi ve yerini başkaları 
na terkeylemesi dürüst olut,ı 
diyor. .. H 

1 
~ 

Halk Dostu - s 1 z l •' 

teılim olunuz " ser!ivb.,~ 
başladığı yazı silsilesinin b 
gün de ikincisini neşredit0'' 
Ezcümle diyor ki: İ" 

"Buiiinkii hırsızhtdar teşlı e 
at halindedir " ve muhake~jt 
altına alınmış herhangi J j.,i 
talisizden bahsetmiyeceS" ,~ 
kaydile bu bu hırsızlann rO 

hiyetini uzun, uzun anlatıY0~ 
ne derece korkunç oldukları ç 
söylüyor ve söziine hitaıD "' 
riyor: .. ., 

Bu millet, günü geiince 0 fıİ 
le hırsızlar parçaıamıştır e 
tarih onun adına HazarP;~., 
Ahmet demiştir. Yani 

1
,,. 

d. o•· 
parça Ahmet. Ve ilave e •Y 

Hırsızlar teslim olunuz. ile 

"lnkilap" Kendi inı~'ıa,, 
poletika 

bahsediyor. de' 
Zaman zaman manası de" 

ğişen kelimeleri tetkik e ti" 
kalem sahibi, bu mü~asebdır' 
politika gelimesi rzerınde 

ruyor. bild" 
Türkiye için bunun eh jjt 

d w 1··• ~T efl 
manası olma ıgını, -;,..;ı jııı' 
poletikayı hariçle ~,,. • .ff şı" 
milli hudutlar <lal ilinde Y~lı' 

b" Jet• yan siyasi ~ava . ır po "ocl 
değil. baş döndürücü, ~o~ 
bir inkılaptır, aiyor. 
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- Kapaaaa Hatlar -

Bana Hayal; Demin Söyle 
Niçin 

NUKUT 
istenin 
Delar Amerik .. 
20 Frank Fruaıa 
20 Uret ltalyan 
28 Fnıllk Belçika 
20 Drahmi Yuru 
20 Frank İ•viçre 
20 Len Bulıar 

'103Sr
I 2Jt.'f 
1'8,
m,
ıı,,_ 

lialclcı Mah/azdur 

~r, birdenbire doğruldu. ) 

~u :Hayalin alnına koyarak ' 

" Ne var .. Ne oldun Hayal? 
k.~Yalin dudaktan kıpırdadı. 
~ kirpikleri biraz daha 

arak başı hafifçe iki tarafa 
~dı. 
~ .._ Anlamadım Hayal... Hızlı 

le .. Niçin ağhyosun? •. 
~u ande Haya]; yanına sar
~ ellerini çekti. yüzüne ka
L. ~1• Hıçkıra hıçkıra ağlamıya 
-,adı: 
tt..':- Biliyorum efendim.. Beni 
~eceksin.. Öldür.. Fakat 

ederim.. Bana ilişme ... 
~ .. ~andan, yürekten doğan ve 
Kırıklar arasında, parçalana 

ana çıkan bu sölcr, 
\~~inn kalbini birdenbire 
littirmişti. 

.. .Geri çekildi. Şezlongun ke
~a oturdu. Hayale bakıyor-

Biraz evel, pembe ve ~ 
~ teninden olgun ve ate)li 
... _.~adınlık taşan genç kız, 
·~ birdenbire küçülmüştü ... 
~ liünkir, Hayalin grçirdiği 
t\tı buhran ve tahavvllle hay-

e bakıyor .• 
~udreti ıahane) ainin uraıl
~ rağmen ıeaini çıkarmı-

du. Abajurdan taşan kuv-
~ bir ziya, Hayalin kıvnlan 
~un gerilmis cildini daha 
~ ve daha parlak g6ste
:IVl'du. Htınklnn gözleri, bu 
~k cildin llzerinde bir nok
~ durdu. Bu nefis ve pem-

tildin burua aanki 6nelen
'ıit •e yıpranmıı gibidi.Bir aşı 
~ cilih yuvarlağından ziya
' ailinmit,izi kaybolmuş, fakat 
'8nıat ve hüceyrah içinde 
~ belirsiz bir morluk bisso
~ bir ıekle bemiyordu. 
ıL..ı Suttan Hamit, eğildi. Bunu, 

"' yalandan tetkik etti. 
~ evvelce dövme ile yapılmıo 
lf (haç) m, ailinmif eteri idi. 
~eti artan Hünkir, yapa-
~ teye birdenbire karar 
--. tnıiyerek kalktı. Pencere-

Önüne gitti. Camı açb. 
t.larmaradan gelen ılık bir 

~lr, alnına çarpb. Biitün 
;:ıbul, bu ilkbahar gecesi
k. •isli havası albnda ezi
"'1or .b. .d. 

gı 1 ı ı. 

~ ande Sultan Hamit 
ta.... diaini, herkes tarafından 
~dilmiş ve unutulmuş gibi 
~ u. Muvakkaten olsun ih
~ edilmenin nekadar acı 
~~nu yana yana duydu ~e 
,. ı burkuldu. Acaba, bır 
~ olup ta, herhangi bir se
'Ple taç ve tahb elden gi
~ ~. o zaman da böyle yal
'"'' başına terkedilip unutula
~ lllı idi? 
~albinin sorduğu bu suale, 
'aldan kıpırdıyarak, bizzat 

P verdi : 
~"' liiç.. hiçbir kimse benim 
~ c_andan ağlamıyacak.. Hiç
~ ltinıse benim için, içi yana 
\• bir damla göz YBfl dök-
,~~ek ... 
~ ~~nda birtey düğümle
~ llbı oldu. Birdenbire camı 
~(•dL Elleri şuursuz bir ha
~ perdenin kordonlanna 
~ Döndü, arkasına baktı. 

..:"· . Hayalle karşılqtı. 
Yalin geçirdiği buhran bi-

Ağlıyordun? ss,se 
125,
llı-
15,-7-

Saldan sola: Saltan 
tam bulmuştu. O, timdi ıez
longun kenanna oturmuş.. 
Dirseklerini dizlerine dayamq 
ve ytizünü ellerile kapamaşh. 

Ağladıktan sonra yilreği 
ttıkenen çocuklar gibi sık ıık 
ve derin derin içini çekiyordu. 
Kalbindeki şehvet ve ihtira 
ateşi birdenbire a6nftveren 

Yazan: Ziya Şakir 

Hamit, Murat ve R~ıat 
Hilnkir, ıimdi, Hayalin der
dini ve ısbrabını dinlemek 
istedi. Hiç olmazsa bo suretle 
acı acı duyduğu yalnızlık aza
bı içinde, henüz riyayı ve dal-
kawkluğu öğrenmemiş olan 
şu saf kızla baş başa kalarak 
dertleşecek ve belki bunda 
bir şifa hissedecekti. 

(Arkuı Yar) 

1 Flori• Peleenll 
20 Koron Çekoslnak 
1 şaı. A,,_.urya 
1 lla7hfmark Alaan7a 
1 ZeloU Leldataa 

20 Le7 R•manya 
2t Dlaar Yuıo.lavya 

1 Çervoneç Sovyet 

KAMBlYO 
Londra l 1.terlin lı:uruı 
Nlly. ı Tllrk llraaa dolar 
Parra ı T&rk llruı Frank 
Mlllno 1 ,, n Liret 
Br&ksel 1 n ,, Be!ga 

•Cinevre 1 ,, ,. Fr-ll 
Sofya 1 ., ,, l..e•a 
Amesterdam 1 T. ,, F orln 
Madrit 1 TUr lirası Puta 
Berlin 1 ,, ., Mark 
Vart0Ya 1 ,. ,, Zeloti 
Bükrcş 20 Lev kuruş 
Rusya l Çernn~ kuru,ı 

m ,-
11,
sı,-

24,-
25,-
77,55 
-.-

1030-
0,47 22 
12-, __ 
a 37,65 
2 43,25 

ss 10 
1 17 
4,.5 ~,25 

1,97,7 
4,24 

7 ,45 
10&8-........... .. . ..... .,...._.... .. ____ ,_, ... ., ............ __ 

Üsküdar HALE Sinemasınd 

BONOMO 

Vahşi Memleketlerde 
Hergün gündüz 3 te, gece 9 da . 
Cuma günleri 2 de, 4 te, 9 da 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiTLiz? 

EYlnlze nya lflnl:ıe gtdaken, llOı.atıı
la rucrken \'eya biriaile ııöriifürkoa 
her haftll bir vaka karpunda kalabi
lirabala... 

HAv.dl. aedlr bW1onun o 'fllkaJI 
derhal ılrebillnlnlz. Bir yan.,., bir 
katil, Mr kata birw havadl9tlr. Ra.
ı;eldıifni:ı vnbbrdan uteai ırUali ıa
ztlel~rde görmek ~tediğiı biri olunca 
daha! telefo•ımı-w açınıs Ye hawaclisl 
ruetemi:z.e haber veriniz, btm ve ad· 
ıubüıd ele buakmu. Verdlıi.Dlz lıava-

CllalD eheantlyetioe ıöre rautt.mLı 
a.liklfatım VCl'meyi YUihı bilir. 
T~ •-amaa: lAanbul ,. 203 • 

•r• 

Çok Çocuklulara Verilen Kanuni 
• 

Hakkınızı Almak istemez Misiniz? 

Hıhıathha kanunundan latlfade et
mek here resim ılSnduen aile pp
Ianndaa bir kıamını da bugUn dercedı· 
yonu. latiycn Sıhhiye müdilrlilitl Yası· 
tHlle htf:ıınıhba meclisine l•tlda verıp 
hakJuDI fstiyebllfn 

l - Ankaranın Kıbnı karyeslndtn 
EyUp oğullarından Muatafa oğlu SUley· 
man ata ve refikası Fatma hanım, ço
cuklan: Ane, Feride, AJI Omıan, Muıı
tafa, Hayrullah, lbaan, Emrullah, ffa. 
.Ufe hamm ve Efediler • 

2 - Topanede Karab.. mahellealo· 
de 73 aamaradft Abdlllkerlm Ef. •• re· 

fikuı Zehra h-11•, ÇOC111ılııru Halime, ) - Kartal, Yayalar k3yll, 21 numan-
Sablha, Hatice Sıdıka, Haliae Vahide da lbrahim uıta ve rdıka111 Hafize H., 
Hanımlar ' ' çocuklarıı Salim, Retat, Ayte, Mediha, 

• k K b k fnı.. Hayriyl'1 Meftune Hanım ve Efendiler. 3 - Aı:ı aranın ı na aryeı wcn . •. 
E..ıtp -s....ııanndan Mu.tafa oihı Haaıu 6 - Ş ş ıde, Kener .okak 36 numa-
,.. _... rada 1- ce Haaım ve Salım B. alleal, 

ata Ye refilc&11 Halime Hanım, çocukları: k r_ S ,.h ttl ld • 
Advl u.tl v il Hayn· Meh çocu .ı:.uver, a .. a n, na, 

ye, a. ce, eı e, ye, • ı Tevfik, 1 yll, Hacer, Fatma Hanım ve 
met, HGaeyin, Ahmet, Eyüp Hamm ve Efend ... 
Efendiler. 7 - Su . anahmet, lahakpaf& mahallesi 

4 - Pendik, Batd~t cadde~l 127 ~u- Sançıme aokaiw 17 numarad• Bltliali 
marada Hilaeyln Rqıt Ye refik&11 Hik· ı lrfaa oğlu Salih ÇJIYUf ye refikaaa Aı"vc 
met Hanım, çocuklan: Fatma, Hadiye, Hanımı çocuklanı lbrahım, Ccuy·r, ls-
Ane, Nurfye, Ratlt, Aptullah, Nuırat, mail, ı:;ükrll, lıhak, rebla Hanna vt: 
Kemal Hanım ve Efenrliler. 1 Efendıles-. 

Sayfa -7 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: S. B 

Bi1· Talik Davası 
"Malatcrem reis Beyefendi, 

muhterem hikimlcrl 
.. Ben çok muntuam bir 

adamım. Kendimi methetmek 
için söylemiyorum, intizam be
nim için bir ilettir: Yapmayı 
aklıma koyduğum işte bir 
dakika geciksem, verdiğim 
randevuya bir dakika sonra 
gitsem, yataktan bir gün beş 
dakika sonra kalksam deli 
olurum; bütün hayatımın alb 
üstüne gelmiş gibi şaşınnm. 

"Bunun için iş erim daima 
yolunda gider. Sıhhatim, va
ridatım, evim, herşeyim mun-
tazamdır. Yanlış iş yapmam. 

0 Hayabmda bir kere yanlış 
iş yaptım ve evlendim. Huzu
runuzda bulunan zevcemin a-
leyhinde söylemiyeceğim, hat
ta onu size methedeceğim : 
Gürüyorsunuz ki cidden güzel 
bir kadın, ıarif bir kadın, ne-
zih bir kadın. Hatta onun gö
ze görünmiyen birçok meziyet-
leri daha var, birçok manevi me
ziyetler. Saymakla bitiremem. 

"Fakat, Reis Beyefendi, bu 
güzel, bu z.arif, bu nezıh, 
bu kıymetli kadınla evlendik
ten sonra, on gün ya geçti, 
ya geçmedi ki büyük bir 
kusurun farkına vardım: Zev-
cemde intizam denilen ıey
den eser yok 1 

"Mesela, yemekte bazı da
vetlilerimiz vardır, herkes aof-
raya uturur; fakat bizim hanım 
efendi ortada yok, aynanın 
karpsmda hill tuvaletile mq
gul; yanm saat hepimizi bek-
letir. Şimendifer veya vapurla 
bir yere mi gideceğiz? kabil 
değili fimencliferi veya vapuru 
mutlaka kaçınnz. Bir yere 
nktinde gitmek için söz mü 
verdik? lmkinı yok yetişemeviz. 

.. Kanm için zaman denilen 
teY yoktur. Hiçbir gün, hiçbir 
an, saatin kaç olduğun merak 
etmez. 

"Bir gün, bir mağazada, saat 
içte bulu,acektık. Kaçta gelac 
beyenirsiniz? Beşi çeyrek geçe! 
Oıtelik bir de bana ıordu : 

"-Vaktinde geldim değil mi? 
.. Artık bunun üzerine ben 

zevcemi saat kullanmıya mec
bur etmıye karar verdiın. Çln
kn o vakite kadar saatten 
nefret ediyordu. Yalvardım ve 
tehdit ettim. Ertesi gün, ken
disine etrafı pırlantalarla çev-
rili gtizel bir kolsaati aldım. 

.. Her gün, her dakika saate 
bakıyordu ama, kaç olduğunu 
anlamak için değil, saahn 
etrafındaki pırlantalan seyret
mek içini 

.. Gene trenleri, vapurları 
kaçırıyorduk; gene birlikte 
gideceğimiz yerlere gecikiyor
duk; gene misafirlerimizi bir-
likte karşılayamıyorduk; gene 
vaktinden sonra gittiğimiz için 
Darülbedayiin kapıları kanıyor, 
bizi içeri almıyorlardı. • 

.. Bütün bunlar bir şey değil.. 
Fakat benim işlerim bozulmıya 
başladı. Kanmm yüzünden 
ben de beaaplanmı pşınyordum. 

.. Bir gece halamdan bir 
telgraf aldım. işte reis B. Ef. 
size okuyayim: 

• Seviili Fahri. Ben ölüm 
dö,eğindegim. Zt!VCf!nle çabuk 
gel. Senie için bazı vasiget
lerim var.,. 

.. Halam zengin bir kadmdı • 
Bir oğlundan başka varisi 

yoktu. Bana da servetinden 
bir kısmını vasiyet edeckti. 
Bütün bu menfaat endifelerini 
bir tarafa bırakınız, ben elbe~te 
ölürken halamın baş ucunda 
bulunmak isterdim, onu çok 
son derece çok severdim. 

"Kanma şiddetli tenbihlerde 
bulundum, derhal hazırlanma
sını rica ettim ve ben de bir 
otomobil aramıya çıktım. 

"Eve geldiğim zaman baktım 
ki hanımefendi ortalarda yok! 
hizmetçilere sorarım, bilmezler. 
Kapıda otomobil, eceJ döşe
ğinde halam bekler. Ben, elim-
de saat oraya buraya koşarım, 
hanımdan eser yok! 

"Meğer, apartımanın yukarı 
katında, bir arkadaşı da hanı-
mın yanına çıkmış, kıyafete 
ait birşey istiyecekmiş, lafa 
dalmış. Acele kolundan tutup 
aşağı indirdim. Elime ne geçer-

se üstüne giydirmiye başladım: 
"- Kadın ölüyor, tuvaletin 

sırası değıl J diye bağırdım. 
F akaf dirilemedi, bütün o 

giydirdiğim esvaplan çıkardı, 
yeni baştan giyindi, bir buçuk 
saat sonra evden çıktık. 

.. Hastanın evine gittiğimiz 

vakit iş işten geçmişti. Mira
mndan mahrum kaldığıma yan-
mam, fakat sevgili halamı sağ 
bulamadım. 

.. Reis Beyefendi f En mü
kemmel bir aaat bile munta-
zam kurulmazsa doğru gitmez. 
Benim de karımın yanında aya
nın bozulmıya başladı. Bem 
kurtarınız, beni kanmdan ayı
nnız, insanlığa bir muntazam 
adam kazandırmıt olacaksınız J 
Hatta şimdi kendisine saati 
sorucuz. Kol uatine baksın. 

Mutlaka yanlıfbr. Çünkü saa
tini kurmaz .. 

Reisi kadının saatini istedi, 
eline aldı, bakb: 

- O ne? dedi, Hf. l bu 
saatin içinde rakamlar yok, 
bir resim var! 

Kadın ayağa kalkb: 
- Evet efendim, merhum 

pederimin resmi! 
Kocası bunu bilmiyordu, 

yerinden sıçradı: 
- Ne?.. Merhum kayıo 

pederin resmi mi? Bakın benim 
bundan bile haberim yoktu. 
Gördünüz mü, reis Beyefendi, 
gördünüz mü? Saati madalyon 
yapmış, gördünüz mü? Be.ni 
bu kadından ayırınız! 

Reis kadına döndü: 
- Bir diyeceğiniz var mı? 
Kadın ayağa kalktı: 

- Efendim, dedi, ben ihti
yarlamaktan çok korkan bir 
kadınım. Belki de saçımın ilk 
beyazım gördüğüm güm inti
har edeceğim. Halbuki saate 
bakmak bana zamanın geçti-
ğini ve her saniye biraz da
ha ihtiyarladığımı hatırlatıyor. 

Onun için bütün saatlere li
net olsun 1 

* Mahkeme bir müddet son-
ra boşanma karan verdi. 

Kadın da erkek te bu ka
rardan memnundular. Arka
daşlan kadına sordular: 

- Sen evlenmeden evvel 
bu kadar intizamsız değildin, 
ne oldu sana? 

Kadın gtlldü: 
- Hepsi boşanmak için 

bahaneydi. Kocamın en zıd
dına gidecek pyi yapıyordum. 
Çünkü annem asrar etm~y
di, bu adama varmıyacakbm. 
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1 O R i NA BAL 1 K Yağının başmahsulünün 
Nefis, taze ve halisini Hasan Ecza Deposunda bulursunuz. Kilo maa şişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. ~ 

DOKTORLAIBN Nazarı dik~atine:;!::i::~d~~hıı [ VAPURLAR ı-TAKSIMDE STADYOM KAPISIND 
nakı sadırda, muhtelif tesemmumlerden mute· _ _ M E H M E T AL 1 B E Y 1 N 

vellit tazyiki şiryani sukutunda Salvarsan zerkinden mütevellit veya ameliyatlardan sonra görü- ŞQf •• R MAKiN. ı·s1 
len ıovklerde muvaffakiyetle kullanılan Suprahypon (Woelm) ampülleri Toptan ve perakende. Seyn·sefaı·n Milli Ü Ve Zirai 
lsbnbul Alyanak han 26 numara Telefon lst. 392 M E K T E B İ 

pamuklu mensucabmızın en muvaffak f~brikasıdır. 

AP AZARI BEZ F ABRIKAS 
İSTANBUL SATIŞ ŞUBESiNi 

Tabla laepdütln fabrik.uaND Sultanbamamı c:adde.ainde Glihar ticaretha· 

aeaDAi> AZAR1m8Ez F ABRİKAS 
YE~Ll MALLAR s..:RGlslN1N TAKDİR KAZANAN 

,..._ pcçet., mua ana.G, tia&- bO?llz.Hlkleria.I muhterem l.tanbul hallwaa 
teknr r&tenbllmeaindea bahtiyardır. 

.. 
AiLELERE HİTABEN: 

Peşinen hiçbir para sarfetmekswn 

ELBiSELERiNiZi 
AY AKKAPLARINIZI 

ŞAPKALARINIZI 

MOBiL YALARINIZI 
n saire her türlü ihtiyacabnızı temin için 
BEYOGLUNDA Tünel pasajmda 1 No. da kain 

KREDİTO 
Müessesesine mfiracaatla ekser ticaretanelerde 

para yerine geçen 

KREDITO iŞTiRA BONOLARINI 
tedarik etmeniz lazımdır 

Şerait elverişlidir - Ketumiyet mutlaktır 

PBILIP 
(Filips) 
Lambalarını 

Daima 
Tercih f.:diniz 

Türkiye Umumi Vekilleri: 

Helios Müessesab 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
Cibazlannın tecıiibeleri ve tarifab meccanen yapılır. 

Toptan ve Perakende Sabş 

HİÇ BEKLEN 1 L M E D l G t BiR ZAM AN D A 
BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PIY ANKO BİLETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 

StJhiaz: Morina balığının 

yağı alınmış taze kebedin opcr 
terapik bülasai mecmuasıdır. 

Her iklim ve mevsimde 
istimal edilebilir. Stobiazın 25 
damlası iki bardak balık 
yağında muadildir. 

Her Eczanede Bulunnı 

TÜRK AKADEMi TIY ATROSU 

Şehudeh&fl " Hi1Al .,, tiyatro-
1111nda 16 kanunuevvel ( •ala ) 
a~mı aut 9 da ilk temsil ı 1 • 
Ercüment Behıadın • Yolcu " 
i•mindeki fantezi müzikali, 2 -
" Etber " in saray faslı, 3 - Er
tutrul Sadettinin Darülbedayie 
ait " Bravo Reji•ör " isimli gro· 
tcski, 4 • Hayri Mubittinin " Atq 
içinde ., faciua. 

ZA\1-Kabataı lisuinden '926, 
m seneude almış olduj'um , •• 
laadetnameml kaybettim. Y e.ni•ini 
çikaracatamdan eskisinin bükmG 
70ktur. 

Kabatq lisesinin 288 nuaıa
n.ında mukayyet Abdülkadir otlu 

llısan 

Zayi - 12020 numaralı maq dizda• 

aıml.a mUhrilmül kaybettim. Yenlkrinl 

alacağımdan e1kllerinln hGkmU 7oktur. 

Bctlktıtta ŞenJikdcdo Çukllrçetme 

MkaJındıt 18 No. 

Fatma 

Dr. Horhoruni 

Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sfrkeci'de Mühürdar 
&ade hanı altında T eL l..t. 7240 

PİRE- İSHEn 
DERiYE POSJASI 

(Ankara)•apuru 16Klnunu-

s 1 saat 10 da Ga
evvel a lıata nbtımından 
kalkarak çarşamba sabahı 
lzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
İskenderiyeye varacakbr. ls
kenderiyeden pazartesi l 5te 
kalkacak çarşamba günü 

( P• ) ye de uğnyarak 
ıre perşembe günü 

İstanbula gelecektir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmutşevket Paşa) vapu· 
m 16 kanunuevvel ıalı akşamı 
Galata rıhbmından kalkarak 
Zonguldak lnebolu, ~ inop, 
~amsun Gireson, l ı ab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nü te Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, inebolu, 
Zongulda'ğa uğnyacakbr. 

Ayvalık Sürat Postası I 
(Mersin) vapuru 16 Kinum:ev
vel salı 17 de Sirkeci nhb· 
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüşte Altınoluğa 
da uğnyarak gelecektir. 

Alemdar zade vapurları 

Bülent vapuru 14 
kanunuevvel 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samau11t Ordu, Gire.son, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfıke· 
bir, Görele, ve Ünyeye uğ· 
rıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Sirkeci, M e y m e n et haru 
Alemdar zadeler. Telefon: 

':lbal 1154 

Bartın - İnebolu postası 

Hilal vapuru 15 
kanunuevvel 

n t . günü ak· razar eSl şamı Sir-

Altıncı 

keci nhtımından hareketle E
Cfl T - Zührevi ve Bevliye reğli, Zonguldak, Bartın, Cide, 

Keşide Tedavihanesi: Beyoğlu Tokatlayan lnebolu, Evrenye ve Ilişe isk~ 
yamnda Mektep sokak No. 35 lelerine azimet ve avdet ede-

11 Kanunusani 1931 dedir muayene her gün akşama kada.t· cektir. 

BD~~!!~M)YE200,000LiRADIR J· ı ~~I~~!~~f i~!f ~~~ 1 -~~_;:_~-~~-'~-·~!_:ca_:~:_;._:~_::_a~ 
"50,000" "40,000,, "25,000,, "10,000,, satılıktır. Kapıcıya müracaat. 

liralık ikramiye ve 
"100,000,. liralık bir mükafat vardır. Dr. A. KUTIEL 

Cl t. f'r~g, Bclsoğuk ıığu ,.c adem1 
iktidar tı ı.cnc ve elektrik ted vİbıtncsi. 
K.arakı . H" kçi fmıu lttls 1 nde No. 34 

~e~ıklaş 

Di iş Yurdu 
Biçki öğ enmek ve biçki mu

allimi olmalc istıycnleri aı za
mırndn yetıştirir ve diploma verir. 

Kayıt açıktır. Akaretler 62 

Her çeşit 

GAZ MOTÔJ{O 
OTOMOBiL 

TRAKTÔJ 

ALA Ti ztR.Al'1 
DERSi VE~ 
VE TALI .. 

YAPTIRILIJ 
Mektep l'arajında T AMIRClıJK tatbikab g&steriJir. 

A 

14 KANUNUEVVEL PAZAR G 
yeni devre başlıyacakbr. Tahsil müddeti 4 aydır. 
Ders zamanlan iŞi OLANLARA DA uygun gelir 

Ücret 1 O talimle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile ıJıtl 
Taşralılar için çamaşır yıkaması ile yatak avda 8 Iiradıt· 

VERESİYE 

ve ::>koç paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan 

• 

İngiliz Kauçuk Muşambaf;:! 

Podö peş mantolar spor tayör!:! 

Kadın Erkek örme kazak~ 

S esial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Saloa 

Kadın için ısmarlama Manto . ve T ayörler meşhut 
makastar M. Karlo tarafmdan imal olunur. 

lstanbul Köprüba.şıEminönü No.15-16KARAKAŞ elbise ma 
zasma Bu ilanı kesip müracaat ediniz. Y' 

~~ 
Zorif 

Milli Takvinı 
H'em Tarihtir, 

. Hem Takvim 
Milli ve tarihi vak'a " 

hadiseleri bir tarih kadar ~ 
diyet ve isabetle kayd~ 
Bu vak'a ve hadiselerle 111V 

1 na9İp da~bımeseJler Ye ~ 
j söz c:. ini havidir. Evkab ,el 

Piyasada satılan saatlar ~elidir. Her memlekette ~ 
meyanında 10 büyük mükafat kitapçıda bulunur. De~ 
kazanan yegane saattir. İstanbulda Hüsnütabiat llJlr 

Umumi acentaları: Nasip basıdır. /. 
Cezveciyan ve Mahdumu Çar- -- ~ 
şuyukebir İstanbul HANIMLAR TERZIHAHE.sl -

kapı Ruımpqa hllDJ 12 No. 1JJ'. 

Bartın h::p~~~· postası 

AYDIN vapuru 15 
Kanunuevvel 

P t • Sirkeciden ha· azar eSI reketle Ereğ- 1 
li, Zonguldak, Bartm, Kuruca-
şile ve Cideye azimet ve av· 

det edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci Salo
nu karşısında Mizanoğlu han 

: No. 2 Telefon: lst. 354 

latanhul 4GS7. / 
~~~~~~--------' 

SON POSTA __________________ ,,,,,,,,,,,,. 

evwi, :Siyasi, Havadis v;, tialk ~asel 

idare ı lstanbul, Nuruoam...ıt-
Şeref aokajı !> • ;ı 

Tef,.'">•: lııtanbul - 2'1 
Pot \.l kutusu: l.tanb ıl • 741 "f/4 
l'elr.af: lstanbul SON pOS 

ABONE FiA Ti .~ı 
TORKlY8 - ;E~ 

1400 kr. 1 Seae 27ı>O JıJw 
7SO ,. ' AJ 1400 " 
400., s .. aooı1 

ıso " 1 n 3ııQO " 

Gelen evrak geri verllmeT.. 
lu:ııcrdan mcısullyct alın na"-

Mes'ul Müdür: Halit B;f,tl 


