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Halkın Sesi· 

İsim Aynhğı Ve 
Halkın Fikri · 

Geçealet4e Franaada tıu ha· 
4lee eltha. Bir .an. memuru 
kmaa •Helyet" laml koya• ltlr 
duna lııG laml nüfua kay-.ıe
mlyeeeflııi llylcdi. Mesele Mıyü
dü, i• tahkik edildi n memar 
t. Jı çıkb. Neticıecle ~r•Udl ki 
kökü Franaız olmıyan ilimler 
Franaıs çocuklanna konamaz. v~ 
bu bir kanunla teabit ~dilmiıtir. 
Bu müna.ebctJe Türk vatandap 
için de cezri Türk isimleri kon
maaı etrafında bazı kimselerle 
hasbıhal yaptık. Bu hasbıhali 

burada kaydediyoruz: 
Talat Tuğrul B. (Beyoğlu, 

Samancı Fer hat sokak t 4-16) 
- Türk tabiiyetinde bulu

nan gayri mü limlerin gelişi 
güzel isim almalarına mani 
olmalı, bunların Türk isimleri 
almaları temin edilmelidir. 

Bunun için devletçe sarih 
kanuni maddeler vaz'ı elzemdir. 
Hali hazırdaki nüfus kanunu 
gayri müslimlerin Türkçe ismi 
almalarına manidir. Halbuki 
asri bir cümhuriyet idaresi 
tab~ mı harsı ile eritmek 
mecburiyetindedir. 

~ 
Hasan B. ( Fatih, Servili 

medrese l3) 
- Bu isim meselesi halle

dilmesi lizım bir meseledir. 
Hükümet isim alma ve istimali 
meselesini milli kaidelere tabi 
tutmalıdır. Mesela: alelumum 
Türk vatandaşlan muhakkak 
aslı Türkçe isimler almalı ve 
bunlan kullanmalıdırlar. 

lf 
Mustafa Nafiz B. (Sultanah-

met, Şekerci sokak 14) 
- Türk tebaası gayri müs

limlerin Türk ismi almaları 

makul ve elzemdir. Tebaası 

arasında tesanüt ve rabıta 
tesis etmek istiyen bir devletin, 
vatandaşlan umuır.i ahenk ve 
maneviyet içinde bir ruh ve 
fikirle müteharrik bir hale 
getirmesi için bu gibi musip 
tedbirler alması beklenilebilir. 

"" Halit B. (Hukuk fakültesin-
den mezun) 

- Hükümetimiz isim mese
lesini esastan halletmelidir. 

Türk vatandqtan Türkçe 
isimleri almalıdırJar. 

"" Mehmet Ferit B. (Şehzade-
başı) 

- isim alma meselesi milli 
ve ilmi esaslara raptdiletme
lidir. Tebaamız gayri müs
limlerin Türkçe cezirli isimler 
alması doğrudur. 

~ 

·a·a • .• B ·L B.B DA B 1.111 
Mersinden 
Pamuk 

1 Esrarengiz Mahiyet· Alan Neşriyat j: Asri . 

B H .. 1 K• ı~ d'• Beledigege 
İhracatı u ırsız ar ım er ır i Doğru .. 

Geçen Seneye Mabette Ve Ne Yapmışlardır?. · Muhterıf Merkezlerde 
B Sc Daha M Gıda Tahlil taboratu-

u ne 1 Bir m&ddettenberi .. Hınular teslim olunud" Mrihham- 1 A ıl k 
Az o 1 d u? . albnda çıkan yuıların aabık Adliye vekili Mahmut Eaat B. var an ç aca 

1930 aenesi tqrinisaııi ayı 

zarfında Menin limanından 
( 1,065,27 4 ) lira kıymetinde 
( 12,858 ) balya saf pamuk 
ihraç edilmiştir. Geçen sene 
ayni ayda ( 2,034,283 ) lira 
kıymetinde ( 17, 105 ) balya 
pamuk ihraç edilmişti. Buna 
nazaran tenakus miktar itiba
rile (% 25) ; kıymet itibarile 
ıse (%50) dir. 

Tasarruf Haftası 
Münasebetile 

tarahndan yazıldıiı kanaati buıl olmUf, bu hadise Ankara' da Sıhhiye veklleti ( 1931} H· 

merak ve hayret uyandırmışbr. Dünkü nüshamızda bu vakıayı ' nesi içinde İstanbul, 11mir, Sam
teabit ettik. Bu merak ve hayretin sebebi, düne kadar bOJdi. sun, ve Konyada birer devlet 
met sırasında mevki almış bir zatın bu ,ekil neşriyatta bulun- lAborahıvarı açacak, Vekaletin 
mumdan baıka birJey değildir. tayin edeceği rniltehassı11 nü-

Dnn bu hususta var.iyeti tenvir etm~si için müracaat etli- mune müfettişleri, satılan yiyc-
jinıb Mahmut Esat B. yazıdan kendisinin kaberi olmadığını, cek ve içeceklerin nümuncJe-
söylemiş, maamafih umumiyetle muhtevasını tasdik ederek rini alarak tahlil ettirecekler
demiştir ki: dir. Laboratuvarlar ve nüoıune 

- Evet, bunlar yalan değil •akidir. Hükumet bu gibi müfettişleri tcşkilltı yapıldık
yolsuzluklara karşı tiddetle tedbir almış ve almaktadır. Birçok tan sonra belediye memurhırı 
mahkemeler, birçok i~lerlc m~guldür. tahlil için nUmune alamıyacak 

Yalnız alınan tedbirler tam değildir. Maamafih hükfimet ve esnafı tecziye edemiyecck-
eliod~n geleni yapmaş ve yapmaktadır. )erdir. 

Mlllct mecUal l'dal K!wm P .. a 
Rdsicümhur Hazretlerine telgrafla ta
:ı.lmahnı anctmiştlr. 

Gemi Azıya Alan Haydutlar 

Belediye Zabıtası Geceleyin Bir Polisi Fe
Bir Çocuk Tabanca 

İle Vuruldu 
Beykozda Kavak caddcsindt. 

oturan Ömer Efendinin seki1. 
yaşındaki kızı Selime ile beş 
yaşındaki oğlu Davut odaJa Ancak Teşkilabnı 

Bitirebildi 

Polis albncı şubesi masa ve 
kısım teşkilatını bitirm~tir. 
Şube dört kısımla idare edi
lecektir: 

Birinci kısım gıda madde
lerine; ikinci kısım halkın 

gezip eğlenebileceği, temiz
leneceği yerlere; Dçtlncll kısım 
seyyar esnafa, terazi ve bas
küllere; dördüncil kısım da 
aeyrilsefer işlerine bakacaktır. 

İstanbulun Filmi 
Foka filim firketi dün 

Amerikan kollejinin filmini 

almışbr. Bugtln ve yann da 
Oariiltünun . ve Mahmudiye, 
Nişantqı ilk mekteplerile et-

f aiyeyi filme çekecektir. Şirket 
dün -.illyete ve kolorduya 
milracaat ederek tehrin umu
mi man:ıaralannı çekmek için 
müsaade almışbr. 

Kaç Talebe Okuyor? 
lstanbul viliyeti Maarif em .. 

netine ilk, orta mekteplerle 
liseler.de okuyan talebelerin 
miktanm 11<>rrn1Jftur. 

Memleket lkbsatçılan 
Kongresi 

Türkiye lkbsatçılan cemi
yetinin kongresi kinuousaninin 
ilk baftuında toplanacakbr. 

na Halde Hırpaladılar 
İkisi Y alralandı, Dördü Aranıyor 

Y enişebirde Bül~ :;Jderesi ı Şikayeti diı ·eni imek için 
caddesinde oturanlar evelki madam Eftalyayı evinden çağır
akşa n evlerden birinde yükse- mıya gönderilen polis Murat 
len bir feryat ile pencerelere Efendi yolda dört kişi ile kar
fırlamışlardır. Bu sırada yetişen tı:nşmışbr. 
polis memurları sesin Madam l 'ar Ihsan ve Şnkriinün 
Eftalya isminde bir Ra'dınm arkaaaşlarıdır. Onların karakola 
evinden yükseldiğini ğa müş, götürülmüş olmalarına kızmışlar 
kapı önünde bulduklan ve M Ef d" d k' 
k d · ta ttik urat en ıye taarruz e ere a ının, evıne arruz e -
lerini iddia ettiği iki kişiyi epey hırpalamışlar, fakat ~aka-
yakalamışlardır. Bun!ar,_ i~n lanacaklannı anla~n~ kaçmış
vc Şükrü isminde iki sabıka- lard.ır. Bunlardan ıkısı Haydar 
hdır. Hadise burada kapan- ve Cemal namındaki adamlar
mış görünürken az sonra dır. Diğer iki arkadqlan 
tekrar patlak vermiştir. meç.huUidr. Aranmaktadırlar. 

)( 
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Kuduz Mu idi? 1 
Bir Polis Memurunu 

Köpek Daladı 

Garip Şey 
Daireler MÜ teahhitleri
nin isimlerini Saklı-

yalnız kalmışlar. Konsolun stö· 
zfinden bnbalanmn tabancasını 
bulmuş, oynarlarken tabane». 
ateş almıf, çıkan kurşun Se
limeyi kolundan yaralamıştır. 

Kadıncağıza Çorap 
Lazım Olmuş 

Zehra isminde bir kadın 
Mabmutpaşada işportacı Cemal 
Ef. nin bir çift çorabını çalar
ken yakalanmı~tır. Zebra ver
diği ifadesinde: Ne yapayım 
çorabım yoktu, alacak param 
da yoktu, demiştir. 

Korkudan Çocuğunu 
Düşürdü 

OtakçJJarda Sıraservilerde 

oturan dülger Fuat Efendi 
bundan 20 gün evvel zevcesi 
Makbule hanımı dövmek için 
O.Zerine hücum etmiş, Makbule 

· hanım korkudan Ç<>cuğunu dü
fGrmiif, tahkikata bqlannıış
br. 

Polia müdüriyeti aeyrüse.f er yorlar Mı? Arabacılar Arasında 
posta memuru dün Cerrahpaşa B 1 Gürültü Çıktı 
hutanesine motosikletle resmi e ediye ve diğer devlet 

dairclerile iş gören mOteah- ' Kadıköyde obmm arabacı 
evrak götllrürken üzerine iki bitler içinde kaza~ vergiai Münür, arabacı Kemal ve Meh-
k6pek hilcum etmiştir. Memur vermiyenler vardır. Defter- met ile kavga etmiş, Kemal 
köpeklerden birisini ,tepelemiş- darlık dairelere mnteaddit de- ile Mehmet bir olup MünürO 
ae de diğeri memurun paça- 1 falar müracaat ederek bun- fena halde dövmüşler ve ba
aından tutarak yere düşürm~ lann isi.nlerini istediği halde tından yaralamışlar, her ikisi de 
ve muhtelif yerlerinden ısır· her nedense şimdiye kadar yakatanmıştır. 
mışbr. Memur Cerrahpaşa has- gönderilmemiştir. Dahiliye ve- vaktinde vcrmiycn dairelerin 
tanesine nakledilmiştir. lsı~an kileti kazanç vergisi tarhc- teftişi için lstanbuldaki mü
köpek tutulamadığı için kuduz dilmek üzere bu gibi müteab- fettişlerindcn birisini memı.t 
memura aşısı tatbik edilecektir. bitlerin isimlerini Defterdarlığa etmişt~r. 

Mecliste .. 
Fethi Beyin 5..,I 

Takrirleri 
Milld M~dial bufÜD ~ 

Pqaıım ~faaamcaiai nı ~ 
edecektir. Batnldl b~~ 
oldup için Fethi Beyla • tJI' 
eumarteai ıünü konutulac•" 

• 
Ziraat KongreS1 

Vll1yet ziraat 1umgreal 15 ~ 
2'ndercliif asanın lftiraldl• jlİ~ıll 
J•tl• içtima etmlttir. jçıu·" 
2' kı,ı bulı..nmuıtur. Konr• 91 rl 
betile Zirr.at odasının baZJrlııdıfı ,~t 
11»-üıntmilş, çok umumi v• ih••' ııf'~ 
malt.n art bulunarak h•.r k•:t• -.-~ 
huının birer rapor haurla~ll ,'fi 
edllı:nt,tır. An Çar,:ımba gtiııll ~ 

L o ~tt ' mın.ıı .. adar raporlarını dııya 1,11 
lcrdir. Vfl1y•U ıdrut nılldUrllbl' 
Beyle Ziraat oduı au11ndıın ııc il 
mlitehunıı Hulki Bey muralıh••, t' 
rak Hçllmlılerdir. Umum! ı.oııS:,.d' 
Klnuııuaaalde Ank.rada loplıııı• 1ı ~ 
Bu konır•y• mlitehaısıs clat• sı--> 
ticaret ırıektebl nıliduris)t>.riPdtfl ,(' ı' 
Zeld, Halkah çlfll!il ıııUdürG fı }I 
ı.lraat ll'Ühendıslerlndıtn uııf3 
6eyler de c!aut edUsn"ş lrrd 'r. 

Emniyet Sandığıı>1 
Dolandıranlar 

Müddeiumumilik ernni1et ~ 
dığı ve diğer bef müeueıeY' 1,~ 
\anılır m Ayetullah ile arkad•'i 
hakkında mücrlmlyct, e~ ~ 
aandığı memurlan hakkınd~ 
bf'raet istemiştir. Karar •Y1" 
aeklıiııde verHecektir. 

A 1 

Ali iktisat Meclis1 I 
Dün lkbaat vekilinin ıif~,( 

altnıda taplanarak ticaret sıtil ,r 
ı.cnc11ioe ait raporu tetkİ~ 
miştir. 

Hilaliahmcr ~" 
Bir latatiıtije naııar•n 1il1J~ '-' 

aon •~• içinde muhtaçlara (ı 
U,a ile 1udım etmlıtlr. d' 

Zekai Bey Gel ı ~ 
Türk dayinler vekili Ze1'i 

dlln Pariaten gelmıttir. 

Tetkik Edilen Kanu~ 
Adliye vekaletinde nıüteffıl 

heyet Kanunu medr.nt Ue ~ 
ret kanununu da tetkik ede'I 

Atina'cla Türk Ko11 ~ 
Dün muaiki,lnHlarımız ~ 

bir konaer vermişlerdir. K , 
M. Venizelo• ta huır bulı10 ~ 
tur. Konser heyeti hanend• "'~ 
haneltin. k nuni Ahmet, kt S' 
Cevdet, udi Yesari HeylcrJ• pi 
fiye ve Makbule Uanıo>I" 
müte,ekkild "· • 

Dahiliye Vekih V 
lstanbula e-elmc&ioi tC 

etmiştir. 

Şehir Meclisinde tf 

Dün Belediye Rei i içill ilı ~ 
Ü b. • t"k • • ., 

c ar mua•ın ı teımıı tta"~ 
reddedilmişbr. Meclisin • 1~1 
içtimamda aza şere ait bıt ı( 
programının mevcut olın111 
tenkit etmiftir. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kar~~ 

1: YOicu - Ayol, Huu Bey, eracla 1cn etil- 1 2ı Huan Lt-y - Şu kanacaya baka7ora-.-Gel, 
alt u J&pa1onaD? etil, aen de b 1 

.u ·"'" 
Sı Haaaa Be,. - Yunsıaa enalı tqı1or. Bala lfW•da da 1 4: Huan B. - Gördün mG Jktıaat vekw 

yuva... İçbade enak clelu Wr .... ••• K-ca 1111 nııf 
vapmış, l>lrllrttrmiııı •Ultlra?. Bir kanaca kaMr ... 17orul 
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t
, .... .. Beyefendinin 

.Her.gü.n -•lüntlerecatımızın çolt-
lııtundan d~c«lileme· 
r:Uştir. 

- .,. BütçeJind~ 

............. . 
Borç Hapsi Geri 
Gelebilir Mi ? ' 
IBaş tarafı 1 inci .. yfada 1 

"-nıamalıdır. Adliye vekile-
tİıade bulunduğum esnad 
'tağı yukarı yirmi bine yakın 
llıahküm ile teınas ettim, vazi· 
YtUerini tetkik ettim. Size 
~~ mi...tıHer zikredebilirim: 

32 
M\L'w'AR • • 

1 - Şimali Amerika bankalannda laallaa 
tasarruf ederek bir kenara koydutu paran1n 
yekGnu (32) milyar TOrk liruıdar. Yaal 
devletimizin tam (60) seuelilr. nrldab de
mektir. 

77J 
&iN 

2 - Yuaulataa ltankalannda halkın 
taaarruf ederek bhiktirdltl paranua miktarı 
(775) bla Tirle ltru..lw. 

·-· 
5 - TGrkiye bankalannda halkın tasar· 

ruf ecleftk verdiAi paranın yekGnu malGm 
detfldir. Para biriktirenler, ileri görüılG, 
be .. plı vatandaflar demektir. Memleketin 

.~ defa Antalya hapiaane· 
IUidc bit· zavallı dul kadının a.;;.n:=:=::1::::::::::m--=:::ı-=z:1:m:==-::m ______ ,.... _______ _, ________ ~----==-=---=----==========~01mıcnc::::r~= 

Mnetlal bunlar yaparlar. 

~di lirala1 1 bir borç için (15 ) 
gQn heıpse mahküm olduğunu 
gördüm. Kadından derdini 
Bordum ve öğrendim ki yemeni 
'atarmış, bunu da kredı ile a· 
1trrnış, kızı hastalrmmış, paraltın 
~oktcra vermiş, alacaldı dabunu 
llpse tıkiırrn~. Bu kadın ta

biatile paı ası olsa çocuklarım 
bırakıp hapiste yatmazdı. Ye
di lira verdim ve bu kadmı 
tahliye ettirdim. 

Böyle bir vak'aya Eski
~h· rde de tesadüf ettim. Vali 
de benimle birlikte idi. Bir 
kunduracı 17 lira bir borç iç.in 
hapse bkılmış idi. Bunun da 
bafcikate:ı aciz bulunduğunu 
~re::ıdinı. 17 lira verip tahliye 
ettirdim. Hntta bu adanı bu 
Parayı bana bilahare gönderdi. 

Kanun medeni kül halinde 
~Ütün ihtilfıfntı icrada halletme
yi istihdaf eder. Kanunu me
denimiz hem fsviçre, hem Al
tnan kanunlarına istinat eden 
bir kanundur. Kanunun tat
bikile derhal ondan kat'i neti
ce beldemek doğru değildir. 
Kanuna .. göre teşkilat lazım
dır. Mesele mübaşir ye umuru 
tahririye] meselesidir, daha bin 
kadar katip la'tlmdır. 

Ayni :ınmanda bugünkü 
~adroya beş altı yüz hakim 
ılivc edilmelidır. Teşidlat ya
Paınıyoruı diyerek k nunu 
feda nu etmek lcizırnd•r? 

'Kanunu medeni borçluya 
karşı kuvvetli bir maddeyi ha
•idir. Alacaktı borçlunun ka
biliyeti tediyesini ispat ettiği 
•nden itibaren borçlu iki sene 
~pse mahkurndur. Diğer ci
qttcn haciz vesikası usulu 
~ardır ki alacaftlı bu vesika 
ile kabiliyeti tediye anmda 
"'-Hubunu borçlunun verese
•inden de tahsil edebilir. 
~unun esasallnda tadilat 
~•pılacak olursa bütün insicamı 
bozulacaktır. Bu sı:.fer bir çık
.._,.,~ . ·ı kt" - gırı ece ır. ,, 

Bu beyanatından sonra Mah-
11lut Esat Bey, yanında bulu
"•nlara bitap ederek: 
d ~ürriyct, yalnız bir tarafın 
Cğil biı:im de hürriyetimiz 

••rdır. Kürsüde noktai nazan· 
~ıtı. aöyliyeceğiz ve hakikati 
tnvır edeceğiz. 

Bence hapis cezasma isti
r~ıer, Muaevi aarraflarla tefe
Cilcrdir. 

Filim Faciası 
1 "~aalak" cinnnda "Kaçakçalar" 
'"'•ndelci filim çevrilirken vukua 
:~eıı ve aktörlerden birinin 
~ rı.Q ile neticelenen kaza bak
} da dlln mahallinde bir ketlf 
-Pılrnlfhr, 

Fransız Kabinesi p . 
•- _ana, 13 (A. A.) - M. 
t71 kabin..ı.I reİIİc~mh!!n 
i\ıc:dlın ....... 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Adanada Su Baskını 

Mezruat Tama
men Mahvoldu •• 

( Bat tarafı 1 incl sayfada ) 

F almt karanhkta ve her yeri 
tehdit eden coşkun ıularm 
önünde yardıma koşmak müm· 
kün değildi. 

Evlerinde mahsur kalanla-
no içinde ben do vardım. 
Binaenaleyh hadiseyi derhal 
haber vermek mümkün ol· 
madı. 

Fakat sabahleyin göz gör
miye başladığı zaman polisin 
ve hükumetin, halle ile birlik 
olarak teşkil ettiği imdat kuv-
vetleri faaliyete geçtiler. Be
nimle mıntakamda bulunanlar 
kurtulduk. 

Derhal telgrafaneye koştum, 
öğ ıendim ki Is tan bul ile mu
habere kesilmiştir. Bu telgra
fım size ( Diyanbekir ) Uı:erin
den çekilecektir. 

Bu dakikada, sabahleyin 
biraz inen sular tekrar yük· 
selmiye başladı, telefat oldu
ğu söylenmektedir. Fakat 
miktarını tesbit etmek müm
kün değildir. 

Mal zayiatına g-elince: sa• 
hildeki evler yıkılmaktadır. 
Meuuat ise mahvolmuştur. 

Adana, 14, saa( 14,40 (H. 
M.) - Nehrin karşı yakasmm 
tahliyesine başlandı, Memle
ket hastanesini su bastı , 
tahliye edildi. Bu dakikada 
içinde yalnız sekiz, on ağır 
hasta kalmıJlu-. Onlar da kur
tanlacaklardır. Bu biçarelerin 
iki!İ korkularmdan ağaçlara 
tırmanmışlardır. 

Civardan haber yoktur. 
Saldhallin 

Adana, 14,saat 14,50(H.M.)
Bu dakikada (Seyhan) sahille
rinin her iki tarafa da taşmış 
bulunmaktadır. 

Parsi mahallesile bu mahal
leye giden yollar tamamen 
su altmda kalmışbr. 

Ova ldSyleri de ayni halde
dir. Civar ile dahi mubaberat 
kesilmiştir. A..l bozukluğun 
Pozanti civannda olduğu an
laşılmaktadır. 

So.lilaattin 
SON DAKiKA 

Mersin İle Antalyada 
Da Seylap Vardır 

Son dakikada gelen malô
mata g6re (Antalya) ile (Menin) 
T" havali.si de şiddetli yağmur· 

Behçet B. Bu Sabah Vuruldu •. 

Tütün 
Tecavüz~ Uğradı 
Mütecaviz liıtihar Etti 

Bu sabah saat ona çeyrek kala Galatada, Selanik banka· 
sının yanındaki dar •okakta bir hadise olmuştur. Üstü başı 
temizce bir adam, önünde giden iki kişiyi kovalıyordu. 
Yaklıyamıyacağınr anlayınca cebinden bir Tabanca çıkararak 
ate~ etti. Koşan adamların ikisi de hafif surette yara-
landtlar. Fakat kurşunlardan biri hadise mahallinde 
bulunan aparbman kapıcısı Hüseyin ağaya tesadüf etti, 
ağır surette yaraladı. Silah sesini işitenler üşüştüler. Fakat 
herhangi bir müdahaleye meydan kalmadan mutaarrız tabancayı 
kendi kafasına tevcih etti ve derhal yere düştü. Ortalık karıştı. 

Zabıta memurları derhal ko§tular, yaralıları kaldırdılar. 
Az sonra hadise anlaşıldı: Vak'ayı ynpan, evvelce Ceyhan 
tntiln inbisa idaresi müdürlüğünde bu\ ... ıınuş Mustafa Hayri 
Bey isminde biri imiş. 

Bir suiistimal meselesinden dolayı açığa çıkarılmış ve aglebi 
ihtimal sonra beraet etmiştir. 

Behçet Beyin son st.yahatlerinden birinde kendisini 
görerek memuriyet istemiı esas itibarile talebi 
kabul edilmİ.f, fakat tayini biraz gecikmiş. Bundan muğber 
olan Mustafa Hayri Bey bu sabah Behçet Beyin yolunu bek
lemi~, kısa bir münakaşadan sonra işin fenaya varaca 
ğını hisseden Behçet Bey, liapıcı Hüseyin ağa ile-

beraber mütecavizin önünden 1<9.çmıya başlamışlar. Nihayet 
sigorta hanının yanındaki dar sokakta facia vukua gelmiştir. 

9 Katilin Firarı 

İzmir, 14 ( Hususi ) - Ber· 
gama hapisanesinden 9 katil 
duvarları delerek firar etmiş
lerdir. Hadise haber alınır 
alınmaz Bergama jandarma 
kumandanı, bir müfreze ile 
takiplerine ÇJkmış ve yetişerek 
uzun bir müsademeden sonra 
dört katili yakalamıya muvaf
fak olmuştur. Diğer beş kişi 
kaçmaktadır. 

İzmir jandarma kumandam 
firarilerin önfuıil çevirmek ve 
arkadaşına yardım etmek üze
re hareket etmiştir. 

Adnan 

Düyunu Umuıniye 
Hamilleri 

Ankara, J 5 (Hususi) - Dü
yunu umumiye hamillerinin 
noktai nazarımızı kabul ederek 
Ankaraya gelmek üzere bulun 
duklarma dair verilen malumat 
şimdilik mevsimsizdir. Arada 
senebaşı yortusu bulunması bu 
seyahati şimdilik tehir etmiştir. 

Çeşmeliler Ve 
Tütün Meselesi Beh~et beyin yarası kolundandır, kapıcı Hüseyin omzun

dan yaralanmıştır, kendi kafasına kurşun aıkan Mustafa Hayri 
beyin yarası hayabndan Umit kesilecek şekildedir. Çe~me 12 - İıt~bul Tica-

--------·•• - ret odasmca Gazı Hz. ne 

M 1 B • M verilmek üzere tanzim edilen emur ara ırer aaş 1 ıapor<la Tütün inhisar1 hak-
kındaki kayıtlar Türk çiftçisini 

A M V • ı k? ihya edecektir. Milletin hissiya-VaDS 1 erı ece . bna tercüman oıan bu teklif 
ile kalbimiz beraberdir. 

Ankara, 15 (H. M.) - lkbaat haftası münuebetile memur
lar arasanda henüz y~rli kumqa tecrübe etmemiı olanlan da 
milli mesnucatımıza alaşbrmak için yerli kumqtan birer elbise 
yapbrılması ve bunun için birer aylık avans verilmesi tasavvur edil-

• 
ister 

• • 
ister inan, 

• 
!nanma! 

Çt-şme tiltüıı kooper:ıtlfi, Çqmc 
Ticuct odası 11aruuaa 

Basri 

miftir. Fakat bu tasavvnrun 
tatbik sahasında dtvlete farla 

masrafı mucip olması dola
yasile kuvveden file çıkarılıp 

~-~~~~-~--~~~~--~-------~: ~~artlam~acağı me~uldü~ 

" Ankarada d6rt bar 
vardır. Bunlar bir gecede 
Ankara şebMisinin cebin
den ecnebi kadan ve ec
nebi içki.si için en aıaiı 
dört bin lira çeker. ,, 

)f.. 

murlar lüzumlu lüzum~uz 

turadan buraya, buradan 
oraya nakledildi. Vek~.!ct 

müsteşarına bunun israf 
olduğunu ve tediye işle
rinin ıslahına kadar tehir 
edilebileceğini söylüyorlar. 
Müsteşar B. cevap veriyor: 

- Vak'ayı değil, o sözü 
söyliyenin maksadını öğ
renmek daha meraklı bir· 

" Ankarda en ucuz 
otomobil en zengin bir 
devlet mümessilinin, Ame· 
rika sefirinindir. Amerika 
sefiri iddia etmiyor, tasar
ruf, yerli malı propagandası şeydir." 
yapmıyor. Fakat bin liralık 
bir otomobide geziyor . ., Bu fıkraları, bize tasar-

)#. rufu telkio eden hükumet 
" Vekiletlerden birinde gazetelerinden birinden 

•on gllnlerde birçok me- ı naklediyoruz. 

* İkbsat meclisi dr.n lktısııt ve-
kilinin riyasetinde taplnndı.I çti· 

928, 929 müvazenelerinin · 

heyeti umumiyece mii%akeresi 
bitmiştir. Yarın komisyon de
vam edecek ve ağlebi ihtimal 

cuma günU raporunu baurlı· 

yacakbr. Maamafih raporun 
yann bitmesi ihtimalide vardır. 

ma saat üçten yedi buçuğa 

kac!ar devam etti. Komisyonca 

ticareti hariciyemizin inkişafına 
dair rapor müzakere edildi ve 
tadilat yapıldı. 

Sefirlermiz 

!ardan müteessir olmUftur. 
Fakt el~e fazla maltmat f 

yoktu~ :'--------------~------

ister inan, istl!r inanma! 

Münir Bey bugün Ankaraya 
,-:ideccktir. Moıkova aefirimb 
liüıeyia Raa-ıp Bey tehrfmlae 
r,elmiyecek. Bedindea dotn 
İ.!Mkonya d6nec•ktir. 

' 

Tasarruf 
1-Ci - -

Ag:ık Masrnf 
Aparbman kıns1 125 lir. 
Elektrik ve havugazı 35 .. 
Hiıınelçl 20 ., 
Dadı 25 .. 
Mürebbiye 30 " 
Hanımın yeni kUrkö 800 ,, 
Otomobilin 

60 arka listilderi ., 
Şoför aylığı 45 ., 
Hamının Hililiahmer 
balo tu\•nleti 550 •· 
Mutfak n1asrafı 200 ,. 
Fifile Maksim eğlentisi 300 
Fifiye hediye 50 " 
Fifiye elden ı 00 " 
Hanımın aylığı 80 ,, 
mahallenin fukarasına 
yardım IO "' 

2430 " 
Tasarrruf ha tasl münasebe-

tile, Beyefendi, mahallenin fu
karasına verdiği 1 O hrayı kes
mek suretile bUtçesindc tasar
ruf yaptığına kani olur ve 
masraf 2420 liraya iner. 

Katil Adam 
Karısını Korkuttu, Pen
cereden Aşağı Düşürdü 

Kasımpaşada, Piyalede otu~ 
ran maruf sabıkalı katil Ah
ınet parasız kalmış, adamakıllı 
içtikten sonra karasının üze
rine yürümüş: 

- Ya bana para bulursun 
yahut ta ikimizi de cehenneme 
yollarım. 

Ne yapacağım §aJıran kedın 
cnn korkusile pencereden ken
dini solmğa fırlatmış, bel ke· 
miği ve bacağı lonlmıfbr. Ka
til Ahmet kaçmışbr. 

Yunan Trupuna Çay 
Bugün Güzel San 'atlar bir

liği tiyatro şubesi tarafından 
şehrimizdeki Yunan Trupu 
san'atkirlarma bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Sulu Sabunlar 
Sabunların yiizde 28-30 su• 

lu olması lazım gelirken, piy .. 
Mdaki sabunlardan bir kı!mı· 
nan 35-40 derece sulu olduk
ları görülmektedir. Sulu sabun 
yapan fabrikalar hakkında 

takibat icra edilmektedir. 

İngiliz Firmaları 
- ---

Acentelikler için 
Müracaat Ettiler 

lngilteredeki baw firmalu 
lsto.nbul Ticaret odasma mü· 

racaat ederek ithalit ve ihra
cat tnccarluımızla mllnaaebeb 
girişip bunlarla m~terek ecen• 

tdikler tesis etmek istedikle
rini bildirmişlerdir. 

Anasını Yaralı
yan Çocuk 

Limon iıkele5inde Nikoli 
isminde biri annesinden para 
i.stemif, vermeyince kadını sol 
bögründen yaralamııbr. Evlidı 
tarafından yaralanan z.avalb 
kadıncağız hastaneye kaldınl
mıftır. 

Tayyare Postası 
Kıt Nllou•Mtlle ta7711n lh •ektup 

\ tu,lıd ~ q teWr Mllaö( •:r. 
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( ·· Söylenecek.Dert/er j 

GAZI Vi GÖRE-
• • • • 

BILSEYDIRIZ •.. 
Neler Söyler., 
Hangi Dertleri
nizi Yanardınız? 

Ga.ıi Hazretlerile görüşmek 
fırsatına nail olabilseydim, 
ıunları arzederdim: 

Sekiz Maddenin 
Muhtevası 

1 - Cümhuriyete sadık ve 
her sınıfı temsil eden fırka-
ların teşekkiilünü temin et
mek. · 

2 - Bir dereceli intiha
batın kabulünü ve defter u
ıulünün kaldırılarak nüfuı 
ciizdanlarma işaretle iktifa e· 
dil . 

mesı. 

3 - Bnytık vilAyetlerden 
lkiıer, knçüklerdcn birer meb'-
ua çıkarmakla meb'us bollu
pna nihayet verilmesini • 

4 - Ecnebi aermayeıinin 
lthalile madenlerimizin ifle-
tilm • 

eaı. 

5 - Barem kanununun il-
psı, meb'us maatlarımn had
di aıgariye tenzili. 

6 - lnhiaarlarm kaldınl
ması. 

7 - Şimdilik her tilrlü bü
yük inşaatın durdurulmasım. 

8 - Yerli malJarının bila
istisna millet tr "'afından gi· 
yilmesi lüzumunu söylerdim. 

Mersin: Mehmet Sahir 

Kazancımız Ve Vergiler 
Eğer görebilseydim, Gazi 

Hazretlerine şu dertlerden 
bahsederdim: 

1 - Bu memlekette ver
: giler çoktur. Günde elli ku-
ru11 kazançla beş altı nüfustan 

[ ibaret ailesini geçindirmiye 
1 çalışan bir adamdan ( l 3 ) lira 
, yol parası, ( 30 ) lira kazanç 
( 10 ) lira da diğer rüsum'< 
\ 'C adamcağızın ballndığı kulü
besinden de (35) lira ki cem
an (82) lira vergi istenirse bu
nun altından nasıl kalkılr? 
Bazan el!i kuruş ta kazana
madığı için karpmı evindeki 
ufak tefeğini satmakla doyur
muş, bir hasn- üstünde oturan 
bir adam hakkında tahsili 
emval kanunu tatbik ediliyor. 
Bittabi haczedilecek birşey 
bulunmadığı için hapse alılı-

yor. Böyle kaç tane zavalb 
hapsedilmiş, kaç aile gün-
lerce aç kalmıştır ? 

2 - Bu Memleket fakirler 
diyarıdır. E crç için hapis 
c ·zasımn iade edileceğini söy
lüyorlar. Bü doğru değildir. 

( Yandım, iflas ettim, hapis 
kararı isterim. ) diye bağıran
ların zavallı halk değil, halkı 

eıen murabahac~lar olduğunu 
s öyler, yeglne dileğim borç 
için hapsin iade edilmemesini 
lstemekten ibaret kalır. 

lzmir 

Foto Ekrer 

Kemi Topları Altında Fil
minin bir Safhası 

Mı · "k. " T çıpların ateşi al-
Qjl · tında ,, adlı sesli 

bir filim gösteriyor. Bu filmin 
mevzuunu şöyle anlatabiliriz: 
" Lafayet 11 Fransız gemisinde 
bir ziyafet sahnesi. Bütün za
bit aileleri ziyafette bulunmak
tadırlar. Bu sırada gizli br .. · ı 
emir, gemiye bir an evvel 
hareket etmesini bildirir. Ge-
minin kumandanı ( Korleka ) , 
bu emri kansından taklamıya 
mecburdur. Bir bahane ile onu 
uzaklqbrırken kadın hırçın
lanmııbr. 

Zannına göre kocaıı, İfİnİ 

kendinden çok seviyor. Da
prı çıkmak için geminin ka-
ranlık yollarında dolaşırken 
mülhim Dartel ile kaJ'fılqmış
tır. Genç mülhim kadına Işık
tır. Onun bu haleti ruhiyesinden 
istifade ederek kamarasına 
davet eder. Bin bir atetli ı6z 
arasında onu kendine bağla-

, mıya çabşırken kadının ko-

1 • i . ~ 

SiNEMADA 
: -~~~~ueyy~I- -~ 

j lstanbul Mathua10 

FİLİMLER 

Bir Z.Ocenin Sıılaıta · Dimi, nllı.tıl m/Aasına gl,..,...11 ••• 

cumdu. bqka birini · ıemıe- 1 Dartel, muayene için almiJ 
diiinı anlar. Bu sırada vakit kumandanın tabancasile Bram· 
geçmiı, gemi hareket etmiş- borg'u 6ldi1rmilıtür. Meydana 
tir. Mtllbim ile kadın korku . çıkan bu cinayet, maznun 
içindedirler. olarak kumandamn mahkeme .. 

Nihayet ilk vanlacak liman- ye verilmesini icap ettiriyor. 
d k d ' "zli k Dartel harpte ölmüştür. a a ının gı ce araya çı-

karıl k l t ılı O Bu çıkılmaz ve heyecan 
ması arar aş ır r. 

müddet zarfında da kadın dol~ sahneyi aydınlatan K~r: 
k d k l kb B 

leks in karısıdır. Bu rolll Dilli am.ara a a aca r. u sıra-
da içeri giren Bramborg adh Dov yapıyor v~ bütün bir 
zabit ( ki kumandanla aiası sahneyi heyecanla dolduruyor. 

El h Coşkun Bel-
açıkbr) lavanta kokusu duyun- a m r a deye devam 
ca perde arkasında saklanan ediyor. 
kadım arayıp bulmuştur. Mak.. M l k "Tabiate Aşık., 
u.dı, hadiseyi meydana çıkar- e e ismi altında Ha-
mak ve kumandanı rezil vay adalarında geçen sesli ve 
etmektir. Bu sırada yeti$en , şarkıh bir Amerikan fi!mi oynu-

Topların ateıt altında /ilminden 61r aalıne 

ili 

• 

ilahi rapsodiyi dinlerken ~ 
yor. İhtiyar bir milyoner, oği ı 
kendi beyendiği bir kadınla 
evlendirmek istemektedir. Hal
buki delikanlı buna razı değil 
dir ve firar ediyor. Bin bir 
maceradan sonra iltica ettikleri 
adada garip bir tesadüf neti-
cesi birleşiyorlar. Burası ipti
dai bir yerdir. Milyoner de 
buraya gelmiş ve eski fikrini 
yerine getirmek istemektedir. 
Bir pazarlıkhr başlıyor. İhtiyar 
ı6zünü yerine getirmek için 
adayı bir milyona satm almak
tan bile çekinmiyor. 

Fakat ani bir zelzele adayı 
mahvediyor ve delikanlı, baba
ıının değil, kendi sevdiği ka-
dınla evleniyor. Bu filmin kah
ramanı da ( Janet Makdo
nald) tir. 

0 p er a '1 Bir zevcenin 1 
aukutu " nu gösteriyor. Bu 
filimde rol alanlar Morton 
Dovreyle Barbara Ben ettir. 
Mevzu ıudur: ( Betti ) ve 
( llo } karı kocadır. Dan
ıözlük yaparlar. Erkek iÖhrete 
kartı alikasızdır. Fakat kansı 

GAZETELER llfl 
SÖYLÜYORLAR1 

Yeniden iki Sual 
Takriri Karşısında 
(CUMHURİYET) te (Yuıııı~ 

Nadi) B. sabık Serbes fırka lideri 
Fethi Beyin Millet meclisine veJ 
diğl iki aual takriri ile ıııe'g 
oluyor. Bu sual takrirlerinden. bi~ 
laPeai Cenevre tahdidi tcslih~ 
konferanıına niçin kalabalık bıt 
heyetle gidilditini ve bu heyete 
nekadar masraf nrildJğlni öj• 
renmiye matuftur. 

Yunus Nadi Bey Ceneweye dil" 
devletlerin daha ziyade halabehk bit 

heyet l'Underdiklerlnl bydettiklo' 
IOora bu heyete verilmlf olan ,,._,,,J. 
mUoaaebetile vaktlle Fethi BeylD J• 
,U.nde (16) İngiliz alaralr ıe}'ahat eıb'll11 
olduğunu ıöylüyor ve Pethl Beyli 

Parlıte ıeflr iken aynı zamanda l)iİY,~ 
umumlye miJmessilUğl J'&parak lı' 
yU:ııden çok fazla para ahmt oldujUıı' 
da Ulve ediyor. 

Fethi Beyin verdiği ikinci •11,ı 
takıirlne gelince, bu, lzmir köY' 
!erinde- halkın çok darhta dilŞ' 
tGtünün dojTu olup o)madıj'.fııJ 
anlamı1a matuftur. Nadi B. bıt 
Udnei •uall adf poletilracılık ad• 
dediyor ye nihayet Fethi Beyi11 

Haık hrkaaıaa düşman oldufU1111 

•5y1Gyor. 
Nadi Beyin çıkardıfı aetlee pduf1 

Fethi BeJia Halk hrkanna blrdenblt' 
bu derece d09man keailemlyecetf ol 
na.uran e1uen muanıı:ı bulunduğu ıııt 
hDkftmetln bet une mllddetıe p_,.11 
ıeflrlliinde bulundurmayı hınnlyetl il• 
nHıl telif ettiği latiğraba clejer ıııt 
badi sedir. 

Türkiyenin lkhsadi 
Hacmi 

(MİLLİYET) te Yakup Kadri 
B. bu serlavha altında diyor "i: 
Avrupalılar kendilerini Amerika 
tekniği karşısında ne derece adı 
hissederlerse itiraf edelim ki, biı 
de Avr~pa tekniği karşısında öyle 
bir zaaf ve aciz duyarız .. Binaen·. 
aleyh Türkiye kend isi için iktısadı 
oir hacim bulmalı, bundall 
•onra da yarım değil ceıri 
tedbirlerle çalışmalıdır. 

M. Venizelosun Seyah~tıi 
"Yakıt,. t e Mehmet Asım BeY 

bu serlavh~ alb nda: " ttiç şüphe• 
siz bir gün gelecek M. Veniıe• 

)osun seyah::.tinin her iki mern fe• 
ket için de ne derece bayırlı 
olduğu meydana çıka cakbr,, diyot· 

Türk Gençliği 
Hükmünü Ver 

"HALK DOSTU,, bu s e•liivha ııl· 
tmda " borç için h ap ie ,, cu;ı~ı~:~ 
hıde edilmcmesinr müdafaa etmeı.ı.eJ•f· 

* "HÜR ADAM,. Ml ın~ eketlc sermııYe 
lı:ıtJığı ile ıne,~pıldür. 

* ~ " YARIN 11 d a bugün 
yoktur. 

1 ,Jı 
başrrıa"· 

2,000 Liralık MüceV" 
herler Gitti 

i Arapcamiinde Fatma f-1. 111 

apartımanında oturan koJJIİ~· 
yoncu Mişolam Ef. nin dairesi' 
ne hırsız girmişt iki bin Jira 
kıymetinde mücevherabnı ç~I· 

Sağdaki Ve Soldaki Maskelilerin Alhndan 
Bu Artistleri Tanıya bilir Misiniz 1 

(Devamı S nci aayfada J ı mışhr. ___________ ,_,_,,-======~ 

Sinemadan hoşlanan ka
rilerimiz için bir müsabaka 
tertip ettik. Haftada iki 
defa sinemadan bahsettiği
mize ıöre, haftada sekiz, bir 
ayda 32 maskeli artist resmi 
dercedeceğiz. 

Bu maskeli artistlerin 
kimler olduklarını hulup 
çıkararak " SON POSTA 
sinema müsabaka memurlu
ğuna,, bildirenler arasında 

bir kur'a çekUecektir. 
Bu kur' anın cevapları mü

sabaka bittikten sonra maay-

gen bir müddet zarfında 
gönderilmek lazımdır. Bu 
müddeti ayrıca il8n edeceli
miz gibi taşra kari/erimizin 
Je iştiraklerini temin etmek 
için arada kafi zaman bıra
kacağız. 

Birinciliği kazanana ma
ruf bir sinemada mevsimlik 
bir o bone (Taşra için sinema 
bulunan yerlerde ayni şeg 
temin edilecektir.) ikinciye 
bir loca, beş kişiye birinci 
mevki sinema bileti ve yirmi 
kişiye beşer tane artisti kartı. 
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ı-ı--Ka-ri -G-özil-e ... -+-·lHarici AleRt: erikida l$SiZle 
Gördüklerimiz M Ü h . ni. B i r M e s e .. e d i r 

Adana iyi Tenvir 
Edilemiyor 

/\dananın elekrljl muntnamctır. Fa• 

.. t b•zı ıokaklarında llmba yok. Her· 

~'- ç.murlara batıyor. Ya tuyirat pa· 

'"1 almamalı, yahut bu iti hallctmelJ. 

Nevzat 

Bikes Yavrulara Dair 
11·12·30 tarihli nllıhanııda ~chlt 

>•"1'uau (Nabi) efendinin düşlincelerine 
'tutak ederim, ilim ve irfan itleri clün• 

)•ilin hiçbir yerinde irsen intikal et• 
illet. Memlekette blrçolı bikes yavru 
~lfken bunlann bangtalnl hangiılne 
\trcıb ~debiHrlz. 
ICadıköy MilhUrdar caddeıl: 146 No. 

S. Faik 

Bu Zavallı Hakkını 
istiyor 

~denl:r. harbi umumide (4) Oncll 

•rduda Yataııım için Kaflraa ce pl.c•iı.de 
~lrbettım. Sol bacafımdan lkl yara 

•ldıaa ve bu yara yüıünden 11kat kal
~ftı. 

Bundan on bir ıenc evvel Be)oilu 

ltıranfil aokağmda (fünel hanı) kapı
tılıiını o Hnıen mevcut olan redik 
11•111Uııe tebaan mulıı.Cır lıaa nlıı.IH va 

l'"-nıvay, Elektrik ılrketler ıutablbl 
ilolctor Taranto Efendinin hlımetçlıiad .. 
kblUer aıüvacehulade (30) aan Ura1a 

•ldanı. On bir 1ene aıUddetle aamu.

~lrane lfal vaılfe eltlifm bu handaa 
~Ot ıtbap ıe'klıı •J mukaddem Tekke 

ICara:Colu tarafından çıkanldım. Vataa 

"irundakJ malQllyctlm ayak btClnde 
"11fnııy• mani tetkll ettiği halde ban 
ltranmı tediye etmemek için doktor 
l'arıınto Efendi ddlletlle SUlhtar ata 

'1~lctrik bbrlkuında lıtihdam edildim. 
kıırada da Jııha faıla tutmadılar. Bu• 

tilrı aakat ve baatonuma latlnat ederek 

•lııııt •atmakla maişetim! temine uğra
tıyorum. Elimde ılmlt 11tacak par• da 
ltaıınadı. 

lialıml kısmen an:ettlm. Beni ka· 
11ttnıuz bir aurette handan dıJanya 
•tıtıak ı:ıllihlyctinl nereden aldılar? 
Saniyen on bir 1ene hüıınU hizmetimi 

l (irdükten sonra blUi. sebep kolumdan 
tıılup atan bu efendller bana va
~ltikleri halde niçin zararımı tediye 

ttı:niyor'ar? Mahkemeye müracaat ede

ttk param yok. Allah a~kınıza lıi:ı:ım 
lclcn maknmatın nazan dikl,atlnl cel

~CtJeraenb ai:ı:e ebediyen minnettar 
alacağım. 

Gnlnta, Çcşmemcydanında, Acem 
Elmasın kahveılııde Malatyalı 

Bekir 

İnğilterede Mali 8ullran - Almanyada lkh~adi 
Keşmekeş - Rusların B~ş Senelik Plim Ve Bir Nutuk 

Amerikada işsizlik mühim 
bir hükumet meselesi oldu. 
Hükumet işsizlere ianeye mec
bur oluyor. Bunun ıçın reısı
cümhur meclisten 30 milyon do
lar tahsisat istemiştir. Meclis 
bu tahsisatı 000 milyon dolara 
çıkarmak istemiş, fakat reisi
cümhur devlet hazinesinden 
adam beslemekle, işsizliğin Ö· 

nüne geçilemiyeceğini soyliye· 
rek bunu kabul etmemiştir. 

~ 

lngilterede Mali Buhran 
İngilterede mali buhran git

tikçe artıyor. Son gDnlerde Sos· 
yalist azadan ( Mosley ) mali 

buhrana kartı alınması lizımge
len tedbirler hakkında mühim 
bir liyiba teklif etti. Bu liyi
ha lngilterede bilyük bir alika · 
uyandırdı. Sosyalist meb 'us, ka
binede bu işle mqgul olmak 
fzere aynca; bet kitilik bir be.· 
yet teşkilini, bütün iktıaadi ve 
mali işlerin hu heyet tarafın
dan rörClmesini teklif et
mektedir. 

TecaYGH utnyan Japon Baıveldll ~ntp hastaneye ıBtilrGIGrken 

Almanya'da lktısadi Buhran 

Almanya'da biltçede mllhim 
bir açık zilhur etmiştir. lktı
udi ve mali buhran glin.den 
~e v~hamet keapetmektedir. 
Hnldımet mali buhranla atı-

cadele için Meclisten ıu ted
birleri aJmak üzere izin iste
miştir: 

1 - içtimai sigortalaruı tah· 
didi. 

2 - Sermaye Ozerine ağır 
vergi ihdası. · 

a - yeni bilvasıta vergiler 
ihdası. 

4 - Memur 
teiazilit icrası. 

maaılarında 

e Rayştag bu tedbirleri kabul 
etmİftir. 

~ 
Rusların Beş 
Senelik Planı 

Moskova Beş senelik 

A 'llerikan itıizlerine halkın muaveneti ile yemek da;. •blırken 

Bu Hafta Sinemada Göreceğiniz Filimi er 

planın faaliyete geçmesi ile bek
lenen elektrikleştirme işi dört
te iki buçuk nisbetinde ikmal 
.eclilmiştir. Rusyada tesis edi
len beyaz kömür merkezlerinin 
kısmı mühiminin yakında 
matlup randemanları vereceği 

anlaşılmıştır. 

• 
[Bat tarafı 4 üncü sayfada] 

1-ıtşhur olmak arzusundadır. 
~te böyle bir ande karşılarına 
~1kan zengin bir zampara, ttnç kadını kocasından uzak
h tlırmıya muvaffak olmuştur. 
"Unun için de, ona, san' at 
rhreti temin edecek diğer 
t't kavalye takdim etmiştir. 
~~at bu adamın acemiliği 
~ rıısında derin bir sukutu 
li~~ele oğnyan kadın, kendi
""'Ql himaye eder gibi görü
~11 zenginin çirkin tekliflerile 
~ılaşınca hayatın gizli ma· 
~ıııı anlamış oluyor. Koca· 

~4== 

'tefrika No. 1 --------• • 

sına dönüyor, kendini affetti
riyor. Daha doğrusu affettirme· 
ıini bundan öğrenmiş oluyor. 

G l a Baştan başa bir 
O r 9 aşk ve ihtiras 

romanı olan ilahi Rapsodiyi 
gösteriyor. 

Filimde baflıca rol sahipleri 
( Lois Mor an) ve ( jozef Vags
taf) br. (Lois Moran) Mis Kol
man, besteklr Jerri, (Vagstaf) 
tır. ikisi de gençtir, güzeldir, 
ıevişmişlerdir. Fakat kızın 
ailesi buna razı değildir. Genç 
kızı vugeçirmek için araya 
(Kan) isminde müşterek bir 

SERVER BEDi 

dostu koyuyor. Halbuki Kanın 
genç kııda gözü vardır.. Eski 
metresile beraber çevirdiği 
entrika sayesinde Mis Kolman
la ( Jerri ) nin arasını açmıya 
muvaffak olmuştur. Uzun, ıs

tıraplı aylardan sonra nihayet 
Mis Kolman, ( Jerri) nin, aşk 
Ye ıstırabını terennüm etmek 
ıçın vücuda getirdiği l bibi 
Raspodiyi dinlerken oynanan 
oyunun mahiyetini anlar. Geç
mişi unutur, aşk ve sevdasına 
kavuşur. Fakat nice lüzum
suz mihnet ve ıstıraplardan 
sonra ... 

- lallMIZ - --
defter ve bazı mektuplar. An
ladım ki bir Hanım, bana bü
tün hayatının tarihini yazdır .. 

J mak istiyor. Doğrusunu ister
seniz aylarca bir ıatır okuya
madım. ---- ----

Birinci Kısım 

Müellif Diyor Ki: 
~en de, her romancı gibi 
~lerden, hilhaasa kadınlar
' k nıektup:ar aiınm. Aşk 
'1 ~ lllplan değil, (henllı, ma-
~acf böylesini almadım), dert
~ llıek için, akıl danışmak için 
~ lııanla.,mdaki saçmalıkları 
..._~tırne vurmak için yanlmıt 
~tuplar •• 

Kadın karilerimden çoğu, 
hayatlarının roman olarak ya
zılmasını da i!terler. Doğrusu, 
her kadının bayah roman ol-
mıya değer. F ukat hepsini 
yazmıya ne iktidarım, ne de 
zaktim müsait, içlerinden en 
mühimmini seçmek lazım. 

Bundan bir sene kadar ev
Tel, kadın karilerden biri, ba· 
na posta ile büyük bir paket 
ıönderdi. İçinde tlç 1bilyük 

Nihayet, geçen yaz, ten· 
bellik saatlerimde bu tomar 
elime geçti, hatıralara şöyle 

bir göz gezdireyim, dedim; fa
kat ilk Htırlar, beni son sa· 
brlara kadar sürükledi, ~ö
türdü. 

Kariimin arzusuna tabi ol
dum: Bu hatıralarda bazı 

isimleri değiştirdim, lisanında 
ve üslubunda aklımın erdiği 
kadar tadilat yaptım, roman
cılık tekinğino iÖre ufhalan 

Sui Kastçılar 
Moskova - Sanayi sui kast

çılan münasebetile merkezi 
icra komitesi reisi komsokol
lara ( Çin bolşevikleri ) irat 
ettiği nutukta rejim aleyhine 
tevcih edilecek her tfirlft te
şebbüslerin müttehit cilmhu
riyetlerde akamete mahkum 
olacaa-ım, diktatörlüğün, fertlerin 
değil halkın ihtiyaçlannın ifa
desi olduğundan ihtilalin her 
şeye karşı tedbirlerini almış 
olduğunu beyan etmiş ve 
komsokollann alkışlarile kar· 
şılaşmıştır. 

takdim ve tehir ettim, bazı 
teferrilatı çıkardım ve bece
cerebıtdiğim kadar bu hatı

raların tavaletile meşgul ol
dum; iş~u roman vücuda 
geldi. 

Evela şunu temin ederim ki 
bana bu hatıraları gönderen ve 
romanın kahramanı olan Hanım, 
pek yaman bir şeyi Erkekseniz 
Allah sizi bu gibilerin eline 
düşürmesin. Bende fotografla
rı da var. Ama neşretmiyece
ğim. Kendisi istemiyor. Ben 
yalnız onun ruhunun fotop-ra 
fını dercediyorum. Bu aralı!c 
o nefis vücuda ait bazi tı.sv:r
leri de ihmal etmiyeceğim. Şu
nu kulağınıza ıöylemek i5te· 

Kadın Ve 
....... ~ . . 

' , ; 

Kızlar, Kocalannı Nasıl Seçsinlei-1 .. "' . ~...... -. . . 
Kocanızı Nasıl 
S~çmelisiniz? 

SUALLERiN 

lzmlrtle S. T. Hanıma: 5" 

S.,,dısınb adamın •lııl HYip .. ,, ... 

dlflnJ anlamak fçln en 1allm 1•I. te• 

auta buluııdujunua hemılrelarbıl a81• 
)etmektir. Bu bir aekl meHluldir. 

luetl aefıintd 'kırmabı:r.nı, Ye kencU 
blalerlahl hhar etmeblıtln, hem.tlrelerb· 

cin e, adamın blllerlnt, dllfiincelarlnl 

" haldmımlald ftkirlerlnl lfreoeblllr
abala. s-u tecrllbe ediniz, muvaffak 

elac:aluuua. 

~ 
H. F E/endige: 
Şimdlkl ewlenmelerde alnabalarm 

it• k&nfm&n c:ab delildir. Binaenaleyh 
fuult bir mlidahalenin ıld ayırman 

dotna olmam14tır. Ef er kıs ıiıtl bakJka· 
ten aeviyona rapalac:ak ,., pile• 
IMlediyeye sldlp aiklla olmak •e emri 

Yald 7apmaktır, 

~ 
Ankarada1 Mel81ıat H. 
Hayatta muvaffak olmut olmak ve 

lıtldadını göıtermit bir ırenç eizln için 

iyi bir koca olablllr. AlacaiJnııı erkek 

hem paraca, hem t6hretçe latlkball olaa 

bir renç olmalıdır. BOyUk projelerden 

alyade kUçük'muvafbldyetJer temin eden 

adam ıİıtln lçin iyi bir koca olablllr. 

)#-. 

Ankara da F alırige H. 
Siz, hasaııa, gUz:ele Atık bir t•lr veya 

Hn'atklrla evleniniz. Siz dilnya itlerine 

o kadar ehemmly,et vermlyen, çabuk 

uyan bir kıuını:ı:. Yalnıı. hini 1ellmlnb: 

udır. Kocanııa biltDn mavcudiyctlnb.le 

1 

kendlnlı.I vermek lsteralnl:ı:. Fakat koca• 
anın da ıl:r.e fula ehemmiyet vermesini 

later1lolı.. Varacağınız erkek ıldn bu 
lbtlyacını:r.ı tatmin edebilmelidir, Bunun 

için iyi tahıll görmüş, terbiyeli, kibar, 

ba11&a bir genç ılze iyi koca o]nbilir. 

CEVAPLARI 

: Ankarada Zekiye H. ~ 
Sis lmklnıııı işler arka .. dan •..

ha1ald kWardan def llaink. Herterl 
elduiıa trlbl rgurUr, ve •rndl dUfhlr• 
slinh. Oaun için evlenmek b- 4• 
,açını. çekmlyccekılabı. KC>MD~•d• 

pratik o1ma11 ıalr, rea1am •e1a mu.a• 
ldılaaı ribl hayalci bir ..... tk., .oı ... : 
.... lhuacbr. "' " Ankarada Nerima I!. 

St. ı~Jlm dUoüacell b:ı ......... 

Ayajınıu daime uflam JCJ'9 baaarmu• 

e.,...yı evnldua uzun uudı,. llç .. 
biçer, karannıu ona eüre n1lnhrir. 
Blaaualayb ı:H bem.lyca .. ate,ebb~ 

çalıtkaa Ye yapbjı itleri mHJ7• W. 
plh dahilinde J•pan bir Ulcc:ar mla 
lçla ideal bir koca olabntr. Bw •~nJI 

m keacliab buluauı, klmac.,!a fikir •• ' 

reyUe hareket etmeyinls. 

lf.. 
Şişli ??? H. 
Sis koca latlhabında nu.lhale muıı. f 

taç defflılnls. ÇGnkO ılxtn, kocanıa 

ılse llyık olmıyan adamlar aıunıd .. 

Hçmenlıe lmk.l.n yoktur. Zaten ~ .. H~ 

mede l11bet bile etmeıea:37 lıı.aadlnld 

ona uydurmakta gUçlült ~c·urt..11i:sir, 

Slı.ln, kaıancı yerinde bil' ttiocsııla uleıı

vıaenl& meı'ut olmanız lçlıı MUh!lı, 

-{< 

Ankarada .S.C. H. 
Siz erkef:e ıcvma! .tco :ı:JyAdc evle•• 

mek maksadlle al5.lta duynnıınPA J\tk 

Ye ıevda ile pek münn1cbctinlz )O .!ıı ... 
Onun için size mes~ek IUbulle eınaf 

nya küçllk tliccar ıınıfındnn vo hayatı 

ameli cihetinden gören bir c. l.;ek lu1ım · 

dır. Böyle bir ecnç ılzio lçlD tdı..-i u1r 
koca olabilir. 

Hanımtey=e 

Baş Tuvaleti J 

Kısa aaçlar için bu şekil

lerin verilmesi son zamanda - TAKVİl\1 = 
çok rağbeti mucip oluyor. Glln 31 16- Ki.evvel-930 Kasım ~ 

Arab1 Rum1 
Biraz da eald Bizam baş tu- 25 ·Recp - 1349 3-Klnunuevvel·13•i 

valetini andiran bu tckillcrde 

sade ve iptidai bir zeraf et 

yok mudur? 

rim ki, hatıralarım olrnduğum bu 
kadın beni de çok düşündürdü, 
fakat kendisini hiç görmedim 
ve aramadım. Niçin mi? Bu 
sualin cevabını da okuyacağı· 
mz roman verecektir. 

-1-

Fatoş 
Benim adım Fatma Müzey· 

yen. Fakat altı tane ismim 
daha var: Fatoş, Mimi, Zizi, 
Zaza, Zino, Mü:i. 

1332 tarihlerinde, Beyazıtta, 

Soıan Ağa mahallesinde olur
dunuz I ı.? r lİ orada "Fatcş,, 
diye tanır ~iz de mutlaka 
hatırlıyacaksı.1 1z. 

133.5 tarihlerinde, yani mn
tarekeniP ilk senelerinde, Ka-

Vaklt·Ez:ant-Vuab 

Güneı 2. 37 7 .19 
Öile 7. 28 11.10 

lklnd 1 9. 48 14.30 

Vakıt-Ezant-V Hatt -
Akfam ı:ı.-ı 16.'4 
Yataı 1.39 l8." 
imsak 12.(9 S.; 1 

~ 

dıköyünün Mısırlıoğlu tard • 
lannda oturdunuz mu? Orada 
da beni " Mimi ,, diye tanırlar. 

Bir se::e sonra Beyoğlunu 
düşününüz. Hiç o tarihte giı!i 

Türk Hanımlarmın aleminde 
bulundunuz mu ? Ziziyi de, Za
zayı da, Ziyoyu da mutlaka 
tanıyacaksınız. Fakat müsa:ı
denizle ıunu aöyliyeyim ı · 
11Müzi"yi hiç kimse tammr. 
bir ondan başlca. 

~ 
Efendim, ben 1321 scneeİ:ı .. 

de doğdum, bugün yirmi be
tinde, yirmi nltmndayım. f , .... 
kat yedi ıekiz yaşıma gc·:r 
gelmez ne çiçek olacağ:rn.t 
herkes anlamış. 

(Arkası vnr) 



INVBB 
Bu harada 

.G. P. 
Öldürüldükten Sonra · Iranda 

U .' · Faaliyeti Devam Ediyor . 
~·-----------------An/alan: Agabekof :_ 32 _ _.......,_ 

Bu malfımatın, ayni mınta· \ - Faruki, anladık ki Mos-
kalarda çclışan ad.amlarımıım kovaya gittin. 

ki Tahranda oturup ta "M09-
kova yolund " diye 7azı 
yumak bir laayll prip ohl-faaliyetini murakabe etmek Bun.ı__ F _ _.._. art·•~ 

k b
. WU1 sonra ıtrua.ı. ~ 

hususunda da bnytı ır yar· .h . nrd' " 1ordu. 
-:dimı oluyordu. Meseli Taziyeti bu yaular nı ayet v 1• Çun- ( Arkut Yar 1 
~ ---==,,..,,.,.,.,.,.==-..,..,.ziı:,=---.-.-=-;.__.,_~------------..;..----------ı 
fena bir viliyet lıakkıncla l 
bizimkiler ortalığı gül pembe 
gösterir, lngiliz konsolosları da 
hakikati bildirirlerse, bu me
muru derhal ikaz ve mualıaze 
edebiliyorduk. 

İngiliz sefirinden sonra Bel
çika sefirinin muhaberab da 
bizi bir hayli alakadar ederdi. 
Çünkü bu adam Franaız sefi· 
rinin dostu idi. 

O ndan ne işitir ve öğre· 

Bize Resminizi Gönderiniz, 
Size Tabiatini.zi Sögligelim 

F otoğrafilerindea ta biatlerini 
ok.utmak l•tiyen karllerimlz, bl· 
&I hataya dGtGrmemek l•terlene 
tabU ve iyice çekilml.t fotoğrafi· 
terini a-l>oderalnler. Bu ıu.retle 
uaml İHbet ihtimallerini temin 
etmlt olurlar. Resimlerini rönde· 
ren bir kuım karilerimizln hat-

Mehmet C r l &g: Dtl· 
şüncelidir. itle

~ rinde ihtiyata, 
tasarrufa riayet 
etmesini bilir. 
Okumıya kal'fl 
hevesi vardır , 

nirse hemen Brüksele bildirir, farından çıkardıktnu& manayı ar- intizamı sever, 
bny(lk görlhı
~kten hofla· 
mr. Kadm me-

biz de yazdıklarını kolayca 1.ediyoru1.ı 

ele geçirirdik. Diğer sefirlerin 
raporlarına büyük bir kıymet 
vermiyorduk. 

Esnsen Almanların muha
beratını ele geçirmek pek 
kolay da değildi. Çünkü on
lar siyasi evraklan lehimlen
miş çinko kutulara koyuyur 
ve üzerine kağıt sararak pa
ket yapıyorlardı. 

Maamafih istediğimiz zaman 
bu rapor ve muhaberat evra· 
kından da istifade etmek yo
lunu buluyor, l:utuları açıyor, 

işimize yarayanları alıyor, son· 
ra paketleri eski haline ko
yup tekrar postaya veriyorduk. 

32 num-ralı memurumuz.un 
vazifesi ise trunamen askeri 
mahiyette idi. O, lran ordus~ 
nun vaziyeti ile meşgul olur, 
mavzerler yeni ıila!ılar, teş

kilat ve saire hakkında &ğren
diklerini bize bildirirdi. 

Verdiğim izahattan da an
~acağı üzere işim pek çoktu. 
Adeta altından kalkılamıyacak 
derecede ağır bir yük teşkil 
ediyordu. Moskova da nihayet 
bunu anlamlf olacak ki bera· 
ber çalışmak üzere T abra na 
O. G. P. U. nun kıymetli mua
yİnlerinden Makaryam gönderdi. 

Sefir Yurunef ve Gambarof 
Tahranda uzun boylu kalma
dılar. Aldıkları birer emirle 
Moskovaya dönmiye mecbur 
oldular. Sefaret mevkiinde de 
Slavutski kaldı. Bu adam zeki 
ve çalı~kandı. İran' da birçok 
dost peyda etmişti. Ayrıca 
parlamento azası ara.sında da 
ahbapları vardı. Matbuat ile de 
ıon derece iyi geçiniyordu. Bu 
dostlukta İran gazetelerine 
verilen paranın mühim bir ye
ldin tuttuğunu ilive etmek 
m~cburiyetindeyim. 

Bizim için ç.alııan gazetele
rin başında (Şafakı Snrh) bu
iunuyordu. Bu gazetenin imti
yal: sahibi ve başmuharriri 
{Faruki) idi. Gazete, doğruyu 
.aöylemek liDm gelirse, ,bizim 
paramızla çıkıyor, neşriyatın

da da bu noktaya dikkatle 
itina göıteriyordu. 

Bir aralık Faruki Moskovaya 
gitti. Avdetinde (Tahrandan 
Moskova) ya scrlivhası altın
da bir makale silailesi nCfrine 
başladı. Bu yazılar bir bayii 
uzun sürdü. Bittabi bu ya
ı.ılann cümlesi propaganda 
yazıları idi. Bundan bir müd
det sonra Şah Pehlevi Tahran 
gazetecilerini nczdine kabul 
ttmişti. Hasbıhal arasında bu 
yazıların uzunluğunu telmihan 
den.ıiştir ki: 

Necmi &g: Neş'esinl na· 
diren zayi eder, 

ten ve şakacı
dır • Eğlenceyi 

mizah ve boğa• 
zını sever; bu 

uğurda feda· 
klrlıktan da çe
kinmez. Muhit 

ve muhatabım 

ukmaz. iyilik
.ere kolaylık. .evkedilir. Hid
deti geldiği gJbi gider. Artia
tik feyleri takdir eder. Musi
kiden hoşlanır. Parayı bolca 
sarfetmesini ve başkalarına da 
yedirmesini sever. Muhatabile 
çabuk dost olur, ikna kuvveti 
vardır. Şıkhiı · ve zarafeti de 
ihmal etmez. Mnaamahakirdır. 

'"C mftteassı 
ı.:orkmaz ve 

Nihat br 

• :!inde kıskanç 
Çalışmaktan 
.ebbiatir. 

.ekidir, mub:ı-

tabına kendısı· :~•~{;~~"~ 
ni sevdirmesini 
bilir , fenalık 
yapmaktan çe• liJiitf!İli, 
kinir, glirllltülQ 
ve tehlikeli İf• ~r'\-.~ 
fere mndahale 
etmek istemez; 
yalmzlıktan aı-· 

kalır. Daha zi• 
yade hep b; . 
arada eğlenme. .re gülmek . 
raftandır. lsraf a yakin bir 
surette parayı ıarfeder. inti
zam ve kuyudata karp bir 
parça ihmalkardır. 

Nigazl Bet Ameli itleri, 
Necmi Bey: Sakin, içli · ı 

1 
~uvvete tealluk 

b a ai ret kir dır. r 1 

! eden tefleri ve 
Hiddeti devam- ıporu sever, sad 
lı olur. iyilik- 1 lik ve tabiilik ta 
teri olduğu ka- raftandır. Aıl-
dar da fenalık- f Yİf ve nüibam-
lan unutmaz, ten boılanmaz. 
parayı kaidei Hiddeti şid-
tasarrufa riayet detli olur, ta· 
ederek sarfet- 1 J, -.'kküme taham 
mesini bilir. İ edemez. 
Tenkit, kadm ·Kısmen inatçı. ... Azmettiği 
ve izzeti nefis .eaailinde kı ~ şeyi yapar. Muhatabını idare 
kanç ve hassastır. Tahakküm·~ etmesini bilir. İkbaada ve in-
talıa.mmlll edemez. J tizama riayetkardır. 

-==== ===== =2== === 
Lambalarınız 

Eski Olduğunu 
Billyorsunuz 

Bunları: 

PHI-Yeni Mini W att 
LIPS RADYO Lim
balarile Değiştiriniz • 

Ahizeniz Büsbütün 
Yeni Olacaktır 

PH 111.1 ~s=~s : 
I RAD 1 o 
=======·===-1 -----------

TÜRK PHILIPS L TD. ŞİRKETi 

/ııior 

P.1ıntaka Heyeti Kara
rını Verirken iyi 

Düıün melidir 
Oeçea cuaa \qb1aealt Ola edil .. 

ilk IUflan .... ...... .... , .. u. 
teahhur etti. 

Gala.ta.aarar·B9flidat n F ..-bahçe• 
Vefa e,..alaruwa futbol be1etblla flb
tlrl muc1W11ee e,.ablaaamua ıpor 

efkln umuml,...mde cledlbclulana tek• 

ru caalanm .. aa Hltep .WU. 
Her kateden bir aea çıkıyor, 

herkH kendine a-öre nziyetl 
muhakeme ediyor. V uiyetl tet· 
kik etmek Ye tehire 1ebep 
olanlan tecziye etmek üzere top• 
lanan mıntak.a merkea heyeti, 
bupD ttkrar toplaadaktan ' aonra 
ıon karannı ..-ermefl mGnaalp 
rördfl. 

Bupn b .ahat vermek üı.re 

muıt:aka merke&ine çatnlaa •tad· 
yom hia1edarlanrun ne ıayUye• 
cekleri mal6m değ-ildir. 

En fena ihtimali nazan iti
bara alarak vaziyeti muhakeme 
edelim: 

Stadyom hissedarlarmdan 
bir kısmma ait hata yt\zllnden 
mezkur maçların yapılamadığım 
farzedelim. Bu takdirde, mın
taka merkezinin karan ne 
olabilir? 

Stadyum'.! boykot etmek, 
en kolay ve en nizami bir 
hareket zannedilirse en btiytlk 
hata işlenmiş olur. 

Sitadyomun boykotu; blrincl 
küme maçlan hasılabnın dörtte 
bire inmesi, ikinci kümenin Kadı· 
köy aahasından bqka btr yere 
aktarılmaaı, maçlann heyecanına 
kaybetmesi ıre binnetice kulGp• 
leriıı sene •onunda paylaıtaklan 
paralann 1andan aptıya tene&• 
zülü demektir. 

Bunlar dahili mahzurlar. Diter 
taraftan futbol federasynou bau 
lteynelmile temaslar lçln mU· 
zakerede bulunuyor. Her halde 
batlanmıt muhaberab, .tadyom 
cezalandınhyor gibi bir aebeple 
yan yolda kesmek kabil olam ıya• 
cağına ııöre ilerde emri vaki 
halini alacak bir iki beynelmilel 
maç için bir müsaadei fevkalade 
mi verilecek? 

Zararı, netayici başka ku
lüplere de ait bulunan bir ka· 
rarı almadan evvel, çok dü
şünmek, . çok iyi hesaplamak 
ve bütün mahznrlan göz önü· 
ne getirmek liıımdw. Aksi tak
dirde yarı yoldan geri dönmek 
bir heyetin ( prestiji) itibarile 
tehlikelidir. 

Şimdiye kadar muhtelif mefflelerdo 
atadyomcu olınadıtınuaı ispat ettik. 

Bn i~I bttarallıtııau.ıa ve mlieoeH ile 
allkadar olmar•tıınıımt -.udfji ceavet-

le dojru HAettJifmİJ. İ oldut1& ıibi ya• 

aa1oruı:. 

Bir haftalık hıahhur btiyük blrt•J 
delildir. Blıt 9lmdlye kadar dildAe
ı ... ce hafta birka~ kitini• ke,fi için 
kaybettik. 

ltı kıaa ke.nıtk ,e bu ... blt ha7el· 

yet mHeleef 7apcnadaa fikstüre batla· 
malı. ü:ıere tertibat almak en makul 
hattı harehttlr. af.af. 

Gazinin Eseri 
Gazi Hauetlerinin hazırla

dıklara tarihi eaerden bin nna
ha başılmıştır. Bunlar ıell· 
hattar ve mfttehusıı llimlere 
clafıtılacakbr. Asıl eser bu 
z:cvabn mntaleaları alndıktan 
sonra basılacaktır. 

A 

Abideler Komisyonu 
azalığı 

fıtanbul müzeleri kadim f&rk 
eserleri mllteha.uısı olup te
kallt edilen Bedri bey Abide
ler komisyonu azalıima ıeçll
miftfr. 

Sinemalar 

talebi umumi Gzerine 
ve 

J N KIEP~RA ile BRIGITTE HELM'i 

COŞKUN BELDE 
Filminde tekrar tekrar srarnaek ve dinlemek lbım ıeldltl 

lçlıa elnemanın bu harlkuıru 

Elhamra Sineması 
birkaç rüa daha iraeline devam edecektir. 

lıintenı Yeni FOKS hail haar ta:zll "Ve eeıll dinva a..wa
diılerl ve eı.cGmle: Pam•!u Son feyeı:aru, (AKUIT ANIA) yapu• 

ru1.1un fırtınaya kaf11 plctmut, JIM LONDON ( Yunaa paapi• 

yonu ) Kirilenkoya kufi ::>...: 
Bu akşam 

Melek sineması 
AŞK RESMİ GEÇiDi ve SERSfid 

• ~ KIRAL fihnlerinln unutulmu nıOlr' 
=~ dluı bllyUk .tnema yıldızı 

9ıııot J EANNETTE MAC 
~__;,;,;.:_:,;;;;;._,__.,..;..a_~______ D O N A L D 'i 

T BİAT A AŞii< 
ıöz kamaştırıcı dduoalftrlle rann berkeııln aj'&ında dolaıacak ,.r1o ff 

dıuulıırlte nsr! ve muht~cuı operett• takdim edecektir. 
llAvcten : MOLASSON bir perdeli Fı anıı.:;ca ııö:r:'U komedi ve f'o• 

JURNAL ıeıll ve sözlll hallhuır dEin1a havadlılerf. 

Ham'4 : Mükemmel mald neJerimis ıayeainde bUUln mliklleaae fil" 
Oserind.e Türkçe ve Franıu:ca olarak lub edllcıektcdlr. 

Pek yakında 1 l 

MAURICE CHEVALIER 
ile SAINT GRANIER, MARGUERITIE MORENO, 
MADELlNE GUITTY BOUCOT, CHARLES ROGER5• 
EVEL YN BRENT, DENIS KING, CHARLES of: 

ROCHEFORT ve 30 bilyllk yıldız 

P ARAMOUNT REVÜSÜ 
filminde arzı endam edeceklerdir. 

iRTiHAL 
Kemah Hanedanından Sa

ğıroğlu·sabık Erzurum meb'uau 
Halet Beyfendinin balileai ve 
Sağıroğullarandan Ziraat ban
kaaı meclisi idare azasından 
Sabit Beyefendinin hemşireleri 
Hanımefendi irtihali darülbeka 
eylemif ve nqı mağfereti 

Göztepedeki köşklerinden kal
dınlarak Sahrayıcedide mak-

berei mahıusasına vediai 
rahmeti rahman kılınmıştır. 
Salihab nisvandan bulunan 
merhumeye rahmetler ve ef
radı ailesine sabırlar dileriz. 

~ 
kARTAt.: 

HUTCHIHSON 
En sağlam 

LAstl k lerldlr ---

eJkencİ Vapurları 
KARADENiZ POST ASI 

Samsun v:ıpuru 17 
Kinunuevve 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı t 8 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon· 
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabl.on 
ürmene ve Rize) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 
T afsilit ıçın Sirkecide 

Yelkenci Hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
latanbul 151 ~-

Tiyatro Ve Sineınalal 
DAROLBEDA vı TEMSILLO' 
Rüya .. içinde ISTRitlUL mol~ 

::.~~~~ ff~ mi ~H 
ıc..... iL 1111 1111 il il 
Anubalct 1 1 

Me~:::.. Ef. lll I 

"·~:: ~ L 1111 il il 1 
AI.KAZAR - ıntıkam tı.ızafı 
ALEMDAR - Afk resmi ıreçldl 
A. S R 1 - Kısıl raka 
Btk. HiLAL - Nuhun ıem1" 
ETIJV AL - Penbe k5tldln •-'-" 
El.HAMRA - C°'kun belde 
EKLE R - Yunan tiyatro truP" 
FRANSIZ - Kukla tlyafl"Mu 
GLORY A - ~hutt Rapeocli tıı' 
H A L E - (Uıküdar) A.llahlıS 
KEMAL 8. - Kanh ıknlıtlw n 

larauzt dudaldar 
- Top ate~l al•ınd• MA.JIK 

MELEK 
OPERA 
s0REYYA. 

- Tablııte qık 
- Yırtıcı kl&f / 

e - (Kadıköy) Yartııt 

Ye lltlı. ~alil 
K SiNE. - Mıtnonlesku 

"' 

işte: 
Romada Klinik Royal ot; 

Ri?'olarigologique müd ~I 

PGRıPPôSA~ 
Burun Pomadas• 
hakkındaki beyanıılı: , 

Ben 11 GRIPPOSAN ,, ı blllı'~ 
mefgaleleri laaublle mlkropl11rl.ı I 

" latık lnunlıı.r ve)·a eşya ile te / 

ta bulun.arllk kendileri fçlıı ,ir' 
c'' 

tt"hlfkesl bulunan ze vata 11e t,: 
tepler, mlleasueler, m'\iuaıar, if' 
ta:ıaneler, kı~lalar, ılnema '!/C t , 
rolar, konaer1er vrlhaaıl uıntı"' ıl 
Uma mahallrelne ı-fr•c".k ol~fll 
taval7e edorfm. Bu:ıların b\I /, 

yerlere rtr~ezden evvel b,rltc.Lf' 
mPO 

burunlanna Mr miktar GRıı • ) 
pomadaaı aUrmeterl faldede.fl 

dt'fildir. fi' 

PGRıPPOSX~ 
bnttın eczahanelerde :98 

Tüpü 30 kuruşltl1' 
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SON P-OŞTA 

ı ırı· ~ A N . DALG A S. ı ltll ··~ 
Sayfa ·1 . 
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Hünkir, Sanki Bir Elektrik Teline 
Dokunmuş Gibi Şiddetle Titredi-

istifade edinn 
1 - llia s .. bn reç..., 1 aktY. 

2 - Her utar • kellıae .... .... 
lecektfr. 

Bu Sütunda H er gün 
Nakleden: &,,,., &Ji 

Kaybolan Çocuk 
Hakla Ma'lafrıztlıır 

Y avq yavq, aitti· Onun 1 
Janına oturdu. Elile Hayalin 
llçlumı okşayarak IOl'clu: 

- Söyle bakalım HayaL 
niçin ar '·yordun? 

Hayal, derhal cevap verme
clL Derin derin içini çekti. 

- Haydi, söyle.. Niçin ağ
hyordun ? .. 

Hayal, tekrar derin derin 
içini çekerek: 

- Bilmem ki ne .ayleyim, 
nasıl söyleyim ?. 

- Evveli, şunu söyle •• Sen. 
M· üman değilsin... Öyle 
değil mi? 

Hayal, kıpkırmw keSildi. 
Sanki başına ağır bir darbe 
Yemiş gibi ıersemledi. 

Sultan Hamit, Hayalin ilik· 
lerine kadar işliyen nafiz; kadir 
Ye mrrtehakkim bir sesle ıö
dhıe devam etti: 

- Bunu aaklamıya ltlıum 
7ok.. l,te bak.. Nifanai ko
hında.. 

HünkAr, parm• v ile Hayalin 
koluna dokunduğu uman, 
biraz evvel, hararet taşan bu 
alık vücudun, bir mermer gibi 
ıaoğuduğunu bi&1etmişti. 

Bir taraftan eksir, di: er 
taraftan tahakktım Hayali ez
llliş, bitirmiş ve bütün irade 
•e müvuenesini altU.t etmişti. 

- Haydi bakalım, tim<ii. 
doğrusunu MSyle .• nerelisin? •• 

- Ben, efendim.. Kafkas-
7alıyım... Köyllmilzün adına 
(Haçatorik) derler. ( Erinn ) a 
Jakındır. 

Sultan Hamit, aankl bir 
elektrik teline temu etmit 
gibi titredi. Bütnn kam, bir 
anda kalbine doldu ~e tekrar 
damarlarına bopndı. Oturduğu 
)'erde biAz dotnddu •e aordu: 

- Demek ten Ermenisin? •• 
Hayal, hilnklnn bu irkilme

linden daha ziyade korktu. 
Ônbe bakarak ce'fap Terdi: 

- Evet. •• 
Hünkir, hatuım anlallllfh. 

Onu, telif pstermeden dinle
n.ek daha muvafık olacaktı. 
Derhal, elini, Hayalin uçlan 
tlıerindege.ıdirerekonutemine 
Çalıştı: 

- Ne zararı vu Hayal .. 
Bizim sarayımızda her milletten 
bulunabilir... Ermeni olmak 
bir kabahat mı7 •• Söyle baka
)nn, anan baban var mı? .• 

HünkAnn bu muamelesin
de.ıı biraz ferahlıyan ve kendini 
toplıyan Hayal, bllytlk bir 
llfiyetle cevap verdi: 

- Ben, pek knçllkken, 
anam babam 6lmllş.. Beni 
dayım yanına alm11. O bliy6t
llı6ş. .. 

-Peki.. Dayın nasıl adamdı? 
- Çok iyi adamdı Efendim. 

Bana çok iyi bakardı. Beni 
hiç birteyden malınım bırak· 
lbaıdı. 

Gizli bir el, hllnklrm kal· 
bbi sıkar ve aobr gibi olu
Yor. Y\izilne unki bir alev 
~~gaaı çarpıyordu. Bir agara 
'44llla yakarak aordu: 
d - Peki.. Sonra nasıl oldu 
~~ buraya geldin?.. Hepsini 
ırer birer anlat. 

Hayal: 
- Dayım bnytık bir ziyana 

-8- Yaz.anı Ziga Şakir S -- Her Ula 5 aclet Uu kupo1N 
••kablllndcdlr. 

• - it. J • ıbrdan fu&aıı"" 2 
~ aa,. MllmeUdlr. 

5 - Hu n..... üserlnclekl brihtea 
ltlr hafta milclet1e muteba6. 

SON POSTA 1.1 olı.duktan 
eoara ilin kupoauau aaklayt
aıı. Bundan 5 adedini Ulnınıı 
fle birlikte bir urla koyarak 
posta ile fdarehanembe ıön
deriniı. Uinınız.an gazeteye gir-
mesi için bu kadan klfü:lir. 

1
-== SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

16- Klnunuevvel-1930 

MeJA~t. yirmi •.e~iı yqın~a j B!bi ke~diıini tehdit eda 
%ayıl. etsiz, fakat m yapıh hır büyuk tehlikeyi biliyordu: Ya
bdmchr. Aslam anCbran bir hancı, ~hul, düşman eller 

l 
baf' nr: kızıl, bbank, dağınık onu yakabyabilirdi. Onun kim
bir yele, dört k6fe alın, parlak, ıcai yoktu, hamisi yoktu. 
yeşile çalan •• rengi değiıen F akar hava, kaldırım, evla, 
gözler, yayYan ••geni' burun, kö~e başında çeşmeler, man
k&feli çene.. zaralar, kokular, renkler fekil-

KüçOlır bır evde oturuyor, lerle daima evlerinin yolunu 
çamaşır yı1uyarak bayahnı ka- buluyordu, kaybolmu~ bir k6-
zanıyor, " Bibi " diye çajırdıjı, pek gibi. 
Bedri isminde küçük bir oğlu Jıf 

.. ___________ var; ~ak!'t, Mel~hat bugün Yavaş yavaş, annc!inin ken-
ltANDARIN FIDANJ - Beıter ad ·dl erkeksızdır.. disini mahsıu kaybettiğini nn-

::d= ~w. • .::. utıWı 1abanf Afk ibtıyacile bu kadı~, ladı . Ne derin kederi Annesine 
Rhe Kauna ulM Abdt lab hazan, hummalı ve azgın bır kartı sevgisine ve en h 

d. • bal. . B h ma rem 
lfl .1ne ~rer. u ran ona gururuna ne tecavüz f 

arada bır gelır •e onu rasgele Evinin yol b ld v · b" k .. . k unu u ugu va-
ır er egın ollan arasına atar. kit kapıya d w •t 1. 

v • ' ogru gı meıde 
Kafi gelmezse bu erkegı baş- biç acele et · d S k kta 
kalan takipeder. l mı!or u. o a 

Yıldız balaçennde Abdüllıamit 6a lunlazıın bnannd11 •ezttr UŞAKTA _ Mbldrat MJtl Ke-ı Sonra, bir mOddet iç.in, oyabanıy~, ~czıyor, _yahut kö-
ve tliı,üncege dalmagı ~rdl HUml ude Mehmet A--. Nen• rakı, 1 Mellhatc bir durgunluk gelir. ıe hı. aşın a areketaız, dalıın, 

HOsEYlN ZEYTiN YAffiNI - Daıa· 
kuJlannm. Y unekleıtnbl aeffa '" leuetl 
7emek iıtu mlalnlz? Behemehal HU..Jiı 
aeytln yatı Ue pltlrlnb. lataDbul 1Jndar 
kapım Babacafer tGıbul kU'fllUDdaNo.5. 

uğradı • Borç altında kaldı. dnzlm uldanıyorduk. Oç gtiD. ıarap, konyak .. tar. Artık o, çocuğile meşgul olan, ma un duruyordu. 

Al 
__ 1.:1 l t.... l SATILIK APARTDIAN - Tepebap aakin tefkatli ve çalıtkan bir Annesini gördüğü vakit po-

8caKJl an aıa&9bnyor. para nç gece bay ece geçti. D&r- Brlatot oteıı yanında <ô.c.an) apaıtaauu ka~dır tinini bağlar fibi yapıyordu. 
istiyorlardı. Vermene hal*>"' c:Ulnc& glinlln ıecesidi. Gece- aatılıktır. Kapıcıama mllrauaL • B" 

1------------ ., Bibi " de annesine bemer: ırgiin yolunu bulamadı, 
lacaktı. Dayım hapsolmaktan miı., tamamen yolda geçmişti. L HAGOGPYAN - Erkek•• kad111 ..n'--ek alın parlak aö-,er, ..._ geceyi ıokaklarda geçır" di, 

Sabaha .____ dar •e dolam- tenlhancal alala Kredi u,. ... baakaıı , .. ~ -. • ZJ ..- • lam d af 
ziyade beni yalnız bırakmak· b b ~ lttinlmde pqtemaJa aokak AJek.ı1adi• luk ve renkli elmacık gemikleri, gene ag a ı, f akta ev.ini 
tan k_..ı __ yordu... A ..LI. me-- açlı lr botazdan geçerk_,, ilan No. ıı buld 

Ul"&u ruua. ....- _, u!anvari burun. Fakat, umu- u. 
1 k ka korkunç bir aea, bizi duraur- F k e etten çmaktan başka ça- d D h HANIMLAR TERZIHAHF.SI - Bah~ mivetle ..n.n bitli ve dn .. r. ... ce- a at, artık annesinin ken--u. ayım, emen atından ~· Ruımpqa ham 12 Ne. Tekfoa -~ ,..... ~ .J!_• 1 ,,_ b · · · · 
remiz kalmamlfb. Bu karan atladı. Beni de abmdan &fağı lataabal ..OS7. lidir. Başı daima açık, kumral, w.am aay etme.sim iatemıyOJ 
verdikten sonra hazırlandık. aldı ve bir bnvnk •·--- -. içı·nde incecik ricudunun yal· ve arkasından koşuyordu. An-,.. -ru ... - ŞEN YUVA-Beyothmda Tokatlı1aıı • d 
Karanlık bir gecede atlara at· kasına aaklandık. Sillhmı .... 1 ..... ...: ita,...... Suteruı.ı M1katında s No. pa wrduğu bol bir glimilşi neıı onu övdü. 
ladık ve kaçtık. ~ nrll m&eueıul. Kadehi ıo Kr. mue 'f. dı. Atet etmiye başladı. Ba teıaia n nen.. Tecrübe edbıb. ceket YO pantolonla, bq ya• Fakat ıimdi ı...... y•cm· da 

- Nereye kaçıyordunuz ? ııımn o.tünden, YIDr -u:ı da bı·r l'ftl' k ~ -s "" r O ım ....-u*. Gn .. 1nk kalmadı. He..-yı· anlı-
- ( Nahcivan ) tarafında lmrtunlar geçiynr ve beni akndar HALE Sinemasında \'&b 1 -v-

dayımın bir akrabası Yardı, korkudan titretiyordu. Dayım, B ON O M O ilk hararetli günlerde, Me- yorA, i iy~r. bahla 
oraya kaçıyorduk. L d b V h A M l k tl d llhat1 evinde yalnız olmadığı nnesı, 18 

n, onu azar-
oir en ire, vuruldwn, diye a Ş1 em e e er e B b • b k . ladığı vakit, vırladığı, bağır-

- Sonra ? ·· haykırdı ve yere yuvarlandı. ~ergün gtındll% 3 te, gece 9 da. aaatler, i İ)'I ir omşu evıne dığı, kükrediği vakit, gözleri 
- Geceleri aidiyor, alin- (Arkaaı Tar) Cuma gtınleri 2 de, 4 te, 9 ela biralayordu. Fakat dört yaşına fosforlanllllf ve burun delikleri 

bubğı zaman, Bibide, etra- kabararak belini kıvıra kıvtra 
fındaki herteye karıı garip odadan odaya dolaştığı vakit 
bir anlaYtf peyda oldu. Bakışı Bibi, onun yanına ya\aaşılnu
aabit, içe ifleyici ve mahzun- yacagıru biliyor. 

Çok Çocuklulara Ha gi Makam 
Yardım Y apac~aktır? 

Çok ,ocakhd-... ıardı• ,...ı.,or. J llalede ,..._.,._ ............ J a - x.taı, $cJNI ikiyi D --.da 
B-ma lçla ahbl1• mlldGrlUfl ... u.ilcı 1ı-a. lu7decll1meaft ~ çocala daha Fe,.t ata n refllıuw Remal,.e ha .... 
hı&ıaabba wa.-.ı.. mllncatıl eıiil- YWCbr. Bu çocuiklu ı Ha~ Ane, Çec: ! '•n ı •ıtala, lılahm•e, V.Wet-
mellcllr. Galip. Glllfah, Hatice, Fatma, ..... tim, Şerlh, HlbDG, ~ ..__ we 

itleri mllsatt olaaJ'lp ta ini teteb- Emine, S.bln, Vahit, Zahid-, Ali:r-. .,_._,. 
btlatıa lcramns ı.ı.. bırakmak tstly~n Muıtafa, Haki, Fuat, Saliha H.... " 6 - Samatyada, Haakacha abus 
aUelerdn barin 4le Wr J'"IP" ~fi· Efendiler. eekak, t muaa•ada Raif Efeadl 'M nli-
y..uı 5 - Slrkedtle, a..-.ut caddut, kalan Zllhtil, Glllll Hanımlar. 

1 - Kartal kuam, Yayalu klJ'lsd~ No. 96 da El1uar Jlenabem Bahar Ef. Çeculdanı H1H7!n, Hatlee, Tanar1 

(2) No. da Yalıup Ç8'fllf ancul Patına ve Madam Rou. Çocuklan.ı Re'beka, Yuaaf, Fikriye., Şerif, Ziya, Ruh1, Saba-

Harum. Çocuklam Salt, Zeki)'e, Hikmet, Menahem, Miıon, laak, Yuo, Beya hattln Hanım Ye Efendiler. 
Kemal, Mallbulcı, Ahmet, llllaeY\·~r Hamm ,.c Efcndlltıt. 7 _ Ankara, Kıbrıs bryMlnde, 

Hanım •• Efendil•. 4 - Kütahya, Va.ridııb maha\•"8 ı Eylp otullarından Mustafa ojiD Ah-
2 - Kilis, Hacı Şerif sade Abdallah Q)emum Sıtlu Bey ye nflka11 Lütfiye met aj'a ve ttfikaaı Havn H. 

w reflk.aaa HW'flde, dlfer refilı aı Hanım. Çocuktan ı Celll, Huriye, Şl~- ı- Çocuklan 1 Zühre, Emine, Te"'1k, 
Haadfe HaJumlar. Abcha:Uab Ef•dlnin riye, Cemal, Hamdi, JCeaal, Şahr p 18 maU, Recep. Ahmet Hama " .ı.. . 

berhayat elaa .. dOlam fOCUla YSdır. ı Hama \'fl Efendller, diler. 

da. .Sanki bitişik komşı,nun Ve kendiliğinden gidiyor. 
datanndan kendi evinin içini Yüm bunışmUf, görlcri sabit, 
'fe annesini ıörUyordu. elmacık kemikleri daha parlak, 

Mellhat, geçı. iği muvak- yollarda, etrafına bakmadan 
kat donet buhranlannda, arbk, rasgele ilerliyor. Uzun müd
çocuğunun bitifik evde ele det ... 
bulunmuma tahammül ede
miyordu. Difilere malmıs cin
neti ile anahğl bir tnrlB kay-
aapmıyc · bir mOddet için 
anahk h: . kayboluyordu. 

Gayet sade bir çare buldu: 
Buhranın ilk işaretleri göriln
dlliü vakit, yani g<Sğsünde 
bır tazyik, böbreklerde bir 
ııkınb, karnında bir ağırlık 
bqlayuıca, Melahat çocuğunu 
elinden tutuyor, lstanbulun 
uzak yerlerine götürüyor ve 
köpek nasıl kaybedilirse Bibi· 
yi de sokağın .ortasına bırakı· 
yordu. 

Anlıyor musunuz? Hayvanlığı 
coştuğu vakit, Melihat ana 
olmak, çocuğunun nerede oldu· 
ğunu bilmek, onu . görmek 
i.tcmiyordu. 

Çocuğun bqına ne gelebi· 
lirdi? ya Bibi, kaybolmuı· bir 
köpek gibi kendi kendine yo
hmu bulur, yahut hiildımet 

· tarafından muhafua edilir 
'Ve sonra annesine verilirdi. 

lf. 
Bibi evin yolunu buluyordu, 

kaybolmUf bir k6pek fibi. 
ilk terkedildiği gtlndcn beri 

kendini tesadüfe bırakb; ağla
madı, yolunu sormadı, kimseye 
müracaat etmedi; avare, göz· 
lcri havada. lakayt ve dalgın, 
ıokaklarda ıaatlerce ıezdi. 

Anııeai kederlenmesin diye 
anneli ona kızmasın diye, 
ıannesi çocuğunu kendi elile 
kaybeden fena bir kadın ol
ma1111 diye, bibi, kendi kendine 
kayboluyor. 

Afyonlarımız 
Kanşık Afyon Nasıl 

Yapılıyor? .. 
Ankara, 14 (Hususi) - fk

bsat Vekaletine memleketın 
her tarafından ihraç emtialan
mızda tağşi~e nasıl mani olu
nacağı hakkında raporlar gel· 
mektedir. Afyon hakkında ge
len raporlarda afyona pestil, 
yumurta sansı, çiriş, üzüm, 
hurma, kabak, mercimek unu, 
lokum, zamk ve saire kanştı· 
nldıiı bildirilmektedir. 

Raporlarda bunun 6niine 
ıeçmek için afyonlann oda
lar.ca, ve boraalarca muayenesi 
ye tehadetname verilme!Iİ tek
lif edilmektedir. 

Kadıköy 
SOREYY A SINEMASI 

Yanm fa•liler 
ve 

Aşk v.ı.ı 

bd fllm bir anda 
bu akfAmdaa itibaren 
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Büyük Rekl.im Satışı 
YALNIZ KANUNUEVVELE MAHSUS FİA TLARDA MÜHİM TENZUT 

O AL ATA 

ERKEKLER İÇiN 
İngiliz 

Muşambalar 
Çevrilebilir 

Muşambalar 
Müflon ile Gabardin 

er 
lar 

ar 

81/ Liradan 
2 itibaren 

,, 

,, 
,, 

12 112 
'' 

11. 

KAB AKIT 

HANIMLAR İÇiN 
Deri Taklidi Mütenevvi Renklerde 

Muşambalar l3· 1 ~2 ~bı:!: 
Trençkotlar , l 7 11ı 

ipekli 

Muşambalar 17 · 

,, 

'' 
ÇOCUKLAR İÇİN 

uş 

'' ,, 
Pa '' 

es·· ıer 27·'12 Lira 
Erkeklere Mahsus Pardesüler, Paltolar, Kostümler Ve Muşambalarla Hanımefendilere Mahsus İpekli Mantolar Ve Muşambaların l\lüntehap Çeşitleri 

d·y es ilit 
VAP UR LAR -
SE YR İSE F A İN 

Merkez acenteai: Galata köpru başında 1 •yoğlu 2362. Şube 
aceoteıi: Sirkeci'dc Mühürdar :ıade hanı albnda Tel. lst. 2740 

Pi 
E 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mabmutşevket Paşa) vapu; 

1 

(Ank.ara)vapuru 16Kinunu-

s 1 aat 10 da Ga
evvel a lıata rıhbmından 

ru 16 kanunuevvel sah akşamı 
Galata rıhbmından kalkarak 
Zonguldak İnebolu, Sinop, 
Samsun Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zongulda'ğa uğrıyacaktır. 

Hobrek, karaciğer, mide 
rahats1zlığına ve 
hazımsızlığa karşı kalkarak çaı .. mba sabahı 

İzmire, perşembe sab hı tanınmış bir,.... sudurf 
Pireye, cumartesi sabahı 

1 kenderiyeye varacakbr. fs

enderiyeden pazartesi 15te 

al' ac k çarşamba günü 

·re ) ye de ugrıya!a~ 
perşembe gunü 

İstanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru !6 Kanunuev
vel salı 17 de S irkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, A} vahğa 

gidecek ve dönüşte Altmoluğa 
da uğrıyarak gelecektir. 

Kendi kendhe braş olmak bir zevktir. 
Kolay ve yüzü.ı c.ldini tahri etmeden br.15 

olmak isterseniz, daima ı.)c~hur : . 
Karta lı " NIESO ,, 

Milli Takvim 
Hem Tarihtir, 
Hem Takvim cıraş bıçaklarını kullanınız. Bir tecrübe her 

vakit kullanmak için kafidir. Cinsinin mü- Milli ve tarihi vak'a ve 
kemmeliyetine ragm.en fiatı pek ucuz.dur. Taklitlerinden sakm- hadiseleri bir tarih kadar cid-
mak için '1 KART ALLI NlESO ,. markasın dikkat ediniz. diyet ve isabetle kaydeder. 
Zi.ra bunlar bıçağın mükemmeliyetine teminattır. Bu vak'a ve hadiselerle müte-

Turk"..e için umumi vekili : İştanbul . Fincancı\ t" Ar tan J nasip darbım eller ve atalar 
Fr ko ·- n 16 - 17 numarad!l " VİTAL tSALTI ,,. Telefon: özleıini havidir. Evkatı şer'ıi-
ls ul J933. Posta kutusu: Jstanbul 703 . 

l Beyoğlu 

2 inci Noter 
Gol Uı Tünel llfcrtcbani soluk 

Ehvcncc cmllk b:ıkımı. Bono protutoııu 
\le saire. Tel. Beyoğlu 1385 

yr <.' lidir. Her memlekette her 
kitapçıda buluııur. Deposu: 
istanbulda Hüsııütabiat mat
basıdır. 

ı ı ı Y zı makinesi aabhvor 

1 
~!~~~!~.~~~i~!~~o~e~ Pat~·~::: i~:m·~~::.t ~~~~~ 
yanmda (Özcan) aparbmanı B. hanında 3 - 4 nunaı ... ~rt_~ ·~ 

_ yeni Mesa :!dcs yazı m kırı • 1 

satılıktır. Kapıcıya muracaat. 1 kt Al k • t• ı · or11d• 
ı ır. ma ıs ıycn erııı 

katip ŞükrU Efendiye müracaav .all Paris Tıp F külte.ıiİnden mezun 
Cilt, Fruzi, Bclsoğukluğu m.Utchaum 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali cacrrd oteli kartm 135• 

birinci kat Hbahtan akta • kadar. 

~~~~~~~-------

es' ul Mfidür: Hôlit B""* 


