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iDARE: iSTANBUL NURUOS!v!ANİYE ŞEREF SOKAGI 
SON POSTA tialkın gözüdür: Halk bununla gorur. 
SON POSTA Halkın kı•lağıdır: Hatk bunun'a işil.r. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: nalk bununla söyler. 

~ 

yrılacağı WJevsımsizdir-

L BUNA DAİR MÜ KAŞALAR 
OLMUŞ BİR V AZIYE I YOKTUR 

>tieselenin İçyüzü Hô.millerin Garip Bir Teşebbüsü Gazi İçin İzmir' de Büyük Hazırlrklar Yapılıyor 
L.ı Ankara, 30 ( H.M.) - Halk 
~ınm üç grupa ayrılarak 

gurupların ayn ayn çalı
'-takları, şayiasından haber-

d.rsınız. Bu ~ayia, tay
>atc kongresinden sonra kon

lttye iştirak eden bazı zevat 
~~ında geçen bazı sözlerin 
""'i\lrduğu bir hadisedir. 

bir rivayete göre bu şayit meydan almasına, mefsuh 

~ ~es fırka umnmi katibi 
'1tı Beyin bir sözü sebep 

Qlttıllştur. Kongrenin iki cel-

~ arasında konuşulurken 
lıl'i Beye sormuşlar: . 

'ita:- İs.ikbalde çalışma fik
ıı nedir? 

~uri B. cevap vermiş: 
~ ._ Ben müstakil olarak ça· 
ti! Cağım. Siz de isterseniz par
~te aynim. Çünkü çok ka-

alıksınızl 

'llir rivayete göre bu _muha
\ tde meclis reisi Kiım Pş. 

hazır bulunmuştur. 
~laamafih, bu muhaverenin 
\aL Yanı esnasında baza meb'
~n. bu grup ve hizip me

~ üzer.nde durarak müna-
'ttikJ yapbklan ve fikir teati 

eri muhakkakhr. 

~llıumi kanaat ıudur ki bir 
~ içersinde ayn ayrı 
~ Plar bulunamaz. . Belki le

'"Ul itibarile biraz daha ge

~ -.~!a dar cenahlar teşekkül 
l"':\dir. Maamafih bugün için 
~gi bir mütebellir vaziyet ) 
'ltur depıek hatah olur. 

lalili Yavru 
~tın Piyankomuzda 

~iikafat Kazandı 
~~·ını· d -ııı gör üğiinüz yav·· 

"Deha,, Gazetesin~ ~!Bir Çok Kazalardan GelmiyeHazır-
Beyanname Nedır? lanan Heyetlerin Arzuları ... 

Bizi, Para Tazyiki Altında Mı 
İstiyorlar? 

Aydınlılar Gazi Hazretl-erine Fırlcalar Hakkındaki 
Bırakmak Fikirlerini 

fzmir, 29 (Hususi) - Halk 
f rkası mahafili, Reisicümhur 

1 
Hz. nin haftaya, perşembe gü
nü burada bulunacağını bildir

' miştir. Gazi Hz. için, belediye 1 

1 tarafından, kendilerine hediye I 
edilen Naimpalas binası hazır-

. Janmaktadır. 

~ lzmir halkı, büyük halaska-
rını layık olduğu mertebede ı 
kaJlılamak için hararetli su- 1 

, rette hazırlanmaktadır. I 
1 Kazalardan ve biihassa ô

demişle Urladan bazı heyet-
i lerin geleceği haber veril-
i mektedir. Aydından da bir 

D e .. A.. r z t; d e c e k 1 e r m i ş 

heyetin geleceği bildiril-
': ~co!" A:dir. Bütün bu he) et- izmir' de Gazi Hz. için hazırlanan kısım 
1 lerin, Gazi Hazretlerini kendi mel görünüyor. Bu arada Ay- şerilerinin fikirlerini arzede-
1 mıntakalarını ziyarete davet dınlılann, fırka meseleleri hak- cekleri de söyleniyor. 

1 

e!mek isteme.leri çok muhtc- 1 kında Gazi Hazretlerine hem- Adnan 

J Ahali Fırkasının Maraş J (D. X.) Tayyaresinde 
~ T. Ocaklarında Şubesi Açıldı Bir Yangın 
1 Bazı Faaliyet Tedbirleri 

Alınacağı Şayidir 
Ankara, 30 (H.M.)-{rürk

ocaklannın daha faal ve inkı-
1ip esaslarının kuvvetlenme
sinde daha esub bir imil 
olarak çahşmalanm temin 

Meraş, 30 ( H. M) :- Ahali Liıbon, 29 (A. A.) - Bu-
fırkasının Maraş şubesı resmen d b 1 (D X ) 
teşekkül etmiştir. ra 8 u unan · · tayyar~ 

Turgut sinde bir yangın çıkmış, tay-

D b --E- • yarenin sol kanadı tamamen 
j e ağat nstıtüsü yandıktan sonra ate• söndü-

Ankara, 30 (H.M) - Bu Y 

j sene lstanbulda bir dcbağat rülmüştür. Yangının sebebi 
ı institüsü açılacaktır. fneçhuldür. 

Hdmillerin ba1aga kadar gelen vekillerindan 
Vegl '"' Döklozgt1 

1 

huıuıunda bazı tasavvurlar- ı Güzel Sesli Satıcılar J 
dan bahsediliyor. Bu hususta ...._ ______________________ _. 

malümatlanna mllracaat etti
ğimiz bazı zevat şimdililik 
böyle bir tasavvurun varit 
olmadığını, ocaklann ken-

• Düyunu Umumiye " den 
dolayı "Him'ller,, ismi verilen 

alacaklılarımızla aramızda bir 
"htilif var. Hamiller, fena 

• aı:iyete düşelim, iflas edelim, 
borcumuzu vermemizi isti
yorlar. 

doğurduğu iktısadi buhran 1 
önünde adeta bizi tazyik • 

ettirmek istiyorlar. Bu beyan· 
namelerini de H · ajansı 
vasıtasile dünyaya , eşrettiri-

dilerine mevdu vazifeyi yap
tıklarım söylediler, bazıları iıe 
bu ıayiayi teyit ettiler. 

Teyit edenlerin mütaleası 
tµdur: 

Halbulri bizim fikrimiz fu
dur: Kendilerile Y•?mıı oldu· 
ğumuz itilaf bugün için ağ1r-

I dır. Bu itilifname dahilinde 
borç tediye edersek fena bir 
yaziyete düşeriz. 

yorlar. Bu vaziyet karşısmda, 

böyle bir silaha müracaat 

eden alacaklıya karşı yapıla

cak muamele basit olmak ge· , 
rektir: Bundan böyle müzake
reye girişmekten iıtinkiif. 

Koydukları faiı usullerile 

alacaklarının birkaç mislini 

şimdiye kadar almış olmaları 

lazım gelen bu adamlar, bu 

fakir milletin derisini mi yüz
mek istiyorlar acaba? 

"- Son zamanda ocaklar 
faaliyetine ait bazı temenni
ler izhar olunmuştur. Bu te-

menniler karşısında bazı tet
birler alınması da mflmkündür." 

Diğer taraftan ocaklar Onlar para ister, bit:, bu 
işin, altından kalkılacak bir 

tarzda halledilmesine çalışırken 

dün elimiz Fransızca bir 
" Deba,. gazetesi geçti. Bir de 
ne görelim: 

Bizden alacaklı olan himil· 
ler, esasen ötedenberi " Türk-

lük ,. aleyhtarlığı ile şöhret 
alan bu gazetede adeta dünya 

efkirı umumiyesine hitap eden 
bir beyanname neşrediyor ve 
dünya piyasasının bize kredi 
yapmamasını temenni ediyor. 

Harp ıonu meaeleleriniD 

İki Kumarbaz 
Yakalandı 

Serıyer kayık iskelesinde 
Mevlüdün kahvesinde kumar 

oynamakta olan Fazlı ve Ab
dullah cürmll mcthut halinde 
yakalammflardır. 

umum reisliiine, Hamdullah 
Supbi Beyi istibllfen Fethi 

Beyin getiriJeceği de söyleni
yordu. Bu haberi biz.zat F et
hi Beyden 6ğrenmek istedim. 
Ademi malümat beyan etti. 

Sokakta Saldıran 
Bir Deli 

Karaköyde (Ligor) isminde 
on sekiz yaşlarında bir deli 
diin etraftaki adamlara saldı
rırken yakalanmış, tıbbıadlide 
deli olduğu tcsbit o'unduktan 
10nra timarbaaeye yatınlmartır. 

•• 
Ah... aman... ne güzel ıspanaklarım var... yar aman .•. 

f asulyelerim var ! 
- AyoL.. gazel mi okuyorsun, zen.evat mı satıyorsun ? 
- Bir gramofon şirketi güzel sesli sabcılann pliklannt 

yapıyormuş, sesimi terbiye ediyorum r 



, 
8 Sayfi. SON POSTA 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
4stanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton lstanbul. 

Türkiyenin her şehrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum afatı ziraigeyi en müsait şeraitte 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNİZ. 

İspirto ve ispirtolu iç- ___ ( _v_A_PUR_L_AR~] 
kiler inhisarı umumi . 
müdürlüğünden: 

600 ( Altıyüz ) kilo Bergamut esansı kapalı zarfla mübayaa 

olunacaktır. İhale 30kinunuevvel salı günil aaat 15 tedir. Talip-

)erin münakasa 

mfiracaatlan. 

ıartnameaini almak üzere Ticaret şubesine 

HiÇ BEK J, E N t L M E D t C l BİR ZAMAN D A 

BiRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PlYANKO BlLETl ALMAKLA 

KABİLDİR. ONUN lÇIN: 

.Tayyare Piyangosu 

Biletini Alınız 
B·eşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMIYE50,000 LİRADIR 

300,000 yarda kane- . 
• • 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galab köprü 
başında Beyoğlu 2362. Ş•Jbe 
acentesi: Sirkeci' de Mühür dar 
z.ade ham altında Tel. lst. 7240 

PiRE-ISKED
, BERİYE POSTASI 

(Ankara) vapuru 2 Kanunu· 

e 1 Salı saat 1 O da Ga-
vve lata rıhtımından 

kalkarak çarşamba sabahı 

İzmir'e perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 

lskenderiyeye varacakbr. ls
kenderiye' den pazartesi 15de 
kalkacak çarşamba günü 

( Pire ) ye de uğrıya.~a~ 
perşembe gunu 

İstanbul'a gelecektir. 
~KENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAİf için de 
eşya kabul olunur. 

İzmir sürat postası 
(Gillcemal)vapuru 30tcşrini

sani Pazar l 4,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar
tesi sabahi İzmire vanr ve 
ÇaJ'f&IDba 14,30 da birden 
kalkarak Perıembo sabahı 
gelir. 

1 1 

HUR ADAM k::~;e:::t· ! 
sabahı 1 

Yevmi, Siyasi, Fırknsız Muhalefet Gazetesi çıkıyor. 1 

VERESİYE 

ve ~koç paltolar 

Muflonlu Krem T rcnçkotlar 

Haki ve blö Pardesüler 

ln!liliz Kauçuk Muşambalar 

F antazi ve Spor Kostümler Podö peş mantolar spor tayörlcr 

5ocuk Kostüm ve Paltoları Kadın Erkek örme kazaklar 

S esial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 
._ 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 
makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöprübaşıEminönü No.15-l6KARAKAŞ elbise mağa 
zasına Bu ilanı kesip milracaat ediniz. 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk butalıklan müteha .. ıaa 
• 

Dr. Ekrem Behçet 

Teşrinisani ~ 

DUVAR TAKVİM) 
pked 

Resimli Ay matbuat T. ı.. ~ 
1931 senesi için, ( Yavu%) orhlı __, 

" l)u•-güzel rcamUe mGkemmel bir .-
1Jt11Şt-· 

Takvimi,, nefrettL f'iatı 17,.~ k 

Toptancılara ter.z!llt 1~· 

Eminönünde Traınl'aY 

Caddesinde 

MODA 

TERZİ HARESİ 
Hazır ve ısmarlanıa 

. her türlü elbise 

hususunda sizin bii
tün ihtiyaçlannıZI 

kesenize uyğun fİ

atlarla temin eder· 

------~ , 

oannn 
Nasuhi 

Diş macununu ve 
Sefa sürmesi 

ile kıl pudrasını 
her yerde arayınız 

YERLİ MAL 
DEPOSU • 

Bursalı Mustafa f ah~ 
Bu kere Beyoğlunda, l.tikl 
caddesinde Venedik aokat• 
tısında 413 numaralı mağ~ıafl 

Sırf Bursa ipeklilerı 
- • k• l • L: Sa~ uzerıne uşat ey emışur. tlf 
fiatlanmız Bursa fabrika •• 
fiatlarının aynıdır. 

Bir tecrübe kafidir. 

DOKTOR 
Ömer AbdurrahıııaJI 

Cilt, Saç, Frengi ve Sel
aoğukluiu Mütebasl"' 

vıçenın tiliki 
1 Klnunuevvclden itiba

ren Adalar ve Yalova batb 
tarifeleri değişmit ve yeni 
tarifeler iakelelere a.sılmışbr. 

Muayenehanesi An.kar• : .. 
deai bnktımet konağı CI ki"' 
nnda eski ikdam Y urd~ lı t. 
şısında 7 l numara birio~ .~ 

Etfal hutaneai kulak, botaa burun hutahklan mOtebauw Her gün aaat birden iki pt 
dört buçuktan alqam• k• 

Beyotlu Mektep aokak No. 1 Telefon Beyotlu 2496. Tütün inhisarı 
lüğünden: 

A 

umumı müdür-

26 tetrinilani 930 çarpmba ıtmn kapalı urfla 1cr .. 
mukarrer üçyüz bin yarda beyu kanaviçe mllnak .... idarece 
ı~rlilen lllzuma binaen (3 lliunuevvel 930) çarpmba pllne 
tllik edilmiftir. Taliplerin yenni mezkirda aaat 11 de kapalı 
zarfla en aon ve kat'ı fiatleriDi Galatada mibayaat komiayo
auna bildirmeleri iktiza eder. Ertesi ıGnO ihalei kat'iyenin 
lcrua mukarrerdir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan 
umun1 müdürlüğünden: 

İdaremizde icraa& mukarrer tuarruf dolayısıla memuriyetleri 
llğvedilerck açıkta kalacak meurlar yerleıtiriliDceye kadar 
hariçten hiçbir kimsenin alınmaaana imkin bulunmadığından 
me~uriyet talebi için beyhude müracaat edili vakit kaybolun
maması alikadannca malflm olmamak tızere ilin olunur. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolayhkla 

LMANCA ôGRENME USUL. 
MCleWEJerlı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
A1w U.aaa mDt.ı.u.. " ı...ır .Xek u...& Al•aMı 

•....ıliml ........ . 
Sene 1930 

l Ciltte 3 Kıaım Rab 250 K.. 
Kitapçılardan ara naz!.. 

30 teşrinisani pazar lzmit 
post.uı yapılmıyacakbr. 

........................................... ~ ~---~--~~------/""'. 

Patolog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 

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

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehueı Telefon latanbul 2323 
lkametılha ı ,, ,. 2235 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata TUnel Mertebanl •okak 

Eh'HDCe emllk bakımı. Bono pntutoau 
" ulre. Tel. Beyotla 1585 

Ambar inşası 
Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

Bahkeairde inşa edilecek tntnn amban inpab kapah zarfla 
milnakasaya konulmuştur. Mezkikr inşaata ait proje ile ıartna
mei fenni ve sairesi 3 lira mukabilinde verileceğinden taliple
rin idarei umumiye mimari ıubesine müracaatla almalan ve 20 

1 kanunuevvel 930 cumartesi günil zarflarını Galatada milbayaat 
komisyonuna tevdi etmeleri. 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

Tophane. Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı 
• No. 22-30 Tel. Beyoğlu l 7 51 

Kadıköy Sulh icra dairesin- 2-12-930 tarihinde sah günü 
.... ___ ........... [den: Bir deyinden dolayı mah- saat 13 de açık arttırma 

Çok müsait şartla ve ucuz cuz ve furuhtu mukarrer olan suretile satılacağından talip-
Her tilrlü urf ve fenni fntaat ve 
tamirat ve proJolor 7ap&lır. Sirke~ Hocapaşada 52 No. Hüdavendi- lerin mahallinde hazır bu-
Yeıılpostaıı c Velora ha No. 19 -•=-dek tel 

ıu otc.Uu i o efYUl lunmalan ilin olunur. 

Doium ve kadın 

mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin NaŞİt 

Türbe, eski Hillliahmet ~ 
No. l O Telefon lst. tJ2'I' 

SON pos:rt 
Yevmi, Slyul, HaudiJ ve riıJk I 

- .-11• idare ı lııtaıabut, Nııruo•,. 
Şeref aoka}ı S5 • JT -Tel,.'.,nı l.tanbul - ın 

P0&l.1 k11t11S11 ı utanbul • 
741 os1~ 

Te.ls:af, ı.t-buı sozıı ' 

ABONE FlATI~ 
TORKIY& -- .....--;,. 
-- f1ı1' 

1400 ıu. ı Sea• ı40' -
7SU • 6 At - -
.eoo. s. --uo • 1 • 

B 
o 
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/D ~ SON POSTA tfalkın gözüdür: Halk bununla görür. 
~RE: İSTAfJBUL NURUQSfllf ANİYE ŞEREF SQKAu1 SON POSTA Halkm kl•lağıdır: ~atk bunun 'a işil.r. 

SON PUSTA Halkın d i 1 idi r: halk bununla 11öyler. 

~========================================================~~~~~~~~~~~~= 

~Meclisin Gr plara Ayrılacağı tfevsimsizdir-
BAzı MEB'USL R A DA BUNA DAİR MÜ KAŞALAR 

YOKTUR . FA AT HA L OLMUŞ BİR VAZIYE 
'1eselenin İçyüzü Hô.millerin Garip Bir Teşebbüsü Gazi İçin İzmir' de Büyük Hazırhklar Yapılıyor 
Lı Ankara, 30 ( H.M.) - Halk 
~~ının üç gnıpa ayrılarak 

11 guruplann ayn ayn çalı
::aklan, şayiasından haber
) sınız. Bu ~ayia, tay-
lte kongresinden sonra kon-

lttye iştirak eden bazı zevat 
~8;'•nda geçen bazı sözlerin 
~rduğu bir hadisedir. 

~ir rivayete göre bu şayi
t ıneydan almasına, mefsuh 

~t~es fırka umnmi katibi 
oı~li Beyin bir sözü sebep 

llltıştur. Kongrenin iki cel-

~ arasında konuşulurken 
llri Beye sormuşlar: . 

tiıu - fsjkbaJde çalışma fik
l nedir? 

~uri B. cevap vermiş: 
~-. Ben müstakil olarak ça
tiı cağırn. Siz de isterseniz par
ltbte aynim. Çünkü çok ka-

alıksınızl 

'~ir rivayete g~r~ bu .muha
' tde meclis ;reısı Kiım Pş. 

bazu. bulunmuştur. 
t......'1aaoıafih, bu muhaverenin 
~anı esnasında bazı meb'

n, bu grup ve hizip me- ı 

~ fizer.nde durarak müna
'ttikJ Yapbklan ve fikir teati 1 

eri muhakkakbr. 

~"'"".'! ~aat flldur ki bir 1 
btt ıçersındo ayn ayn 
Ilı Plar bulunamaz. Belki te-

~"lll itibarile biraİ: daha ge

~~~a dar cenahlar teşekkül 
L~ilir. Maamafih bugün için 
~gi bir miltebellir vaziyet 1 

ttur depıek hatah olur. 

laiili Yavru 
AJtın Piyankomuzda 

'1iikafat Kazandı 

-~ gördilğünüz yav•· 

"Deha,, Gazetesind !I Bir Çok Kazalardan Gelmiye Hazır-
Beyanname Nedir? lanan Heyetlerin Arzuları •.. 

Bizi, Para Tazyiki Altında Mı 
Bırakmak İstiyorlar? 

Aydınlılar Gazi Hazretl'!rİne Fırlcalar Hakkındaki 
Fikirlerini 
f zmir, 29 (Hususi) - Halk 

f rkası mahafili, Reisicümhur 

De ~t\rzr;deceklermiş 

1 
Hz. nin haftaya, perşembe gü· 

1 

nü burada bulunacağım bildir-
1 miştir. Gazi Hz. için, belediye 1 

tarafından, kendilerine hediye 
edilen Naimpalas binası hazır· 
lan maktadır. 

H4millerin b111aga kaclar gelen vekillerindan 
Vegl ve Döklozge 

j lzmir halkı, büyük halaska· 
rını layık olduğu mertebede ı 
karşılamak için hararetli su· 
rette hazırlanmaktadır. 

Kazalardan ve bilhassa Ô· 
demişle Urladan bazı heyet

! lerin geleceği haber veril• 
t mektedir. Aydından da bir 

heyetin geleceği bildiril-
"": ~ l edir~ Bütün bu beıet- izmir'de Gazi Hz. için hazırlanan kısım 

ı lerin, Gazi Hazretlerini kendi l mel görünüyor. Bu atada Ay- şerilerinin fikirlerini arzede-
1 mmtakalarını ziyarete davet dmlılann, fırka meseleleri hak- cel<leri de söyleniyor. 

etmek istemeleri çok muhte- 1 kmda Gazi Hazretlerine hem- Adnan 

I Ahali Fırkasının Maraş 1 (D. 
Ocaklarında Şubesi Açıldı ~· T. 

.,_ 

X.) Tayyaresinde 
Bir Yangın 

. 
1 Bazı Faaliyet Tedbirleri 

Alınacağı Şayidir 

Meraş, 30 ( H. M) - Ahali 
fırkasının Maraş şubesi resmen 
teşekkül etmiştir. 

Turgut 

Lizbon, 29 (A. A.) - Bu
rada bulunan (D. X.) tayyare--

siude bir yaniın çıkmış, tay

yarenin sol kanadı tamamen 

yandıktan sonra ateş söndü

rülmüştür. Yangının sebebi 
fneçhuldür. 

Ankara, 30 (H.M.)-{fürk
ocaklarmın daha faal ve inkı
fip esaslarının kuvvetlenme· 
•İnde daha esaslı bir imil 
olarak çalışmalanm temin 

1 Debağat Enstitüsü 
Ankara, 30 (H.M) - Bu 

1 ıene lstanbulda bir dcbağat 
1 institüsü açılacaktır. 

huıusunda bazı tasavvurlar- ( Güzel Sesli Satıcılar J 
dan bahsediliyor. Bu hususta -----------------------_. 
malümatlanna milracaat etti-

1 

• Düyunu Umumiye " den doğurduğu iktısadi buhran 1 
dolayı "Him ller,, ismi verilen önünde adeta bizi tazyik • 

ğimiz bazı zevat şimdililik 
böyle bir tasavvurun varit 
olmadığını, ocaklann ken-alacakhlanmızla aramızda bir ettirmek istiyorlar. Bu beyan· 

"htilif var. Hamiller, fena namelerini de Havas ajansı 
ıaziyete düşelim, iflas edelim, vasıtasile dünyaya neşrettiri
borcumuzu vermemızı isti· yorlar. Bu vaziyet karşısında, 
yorlar. b" l b" ·1Ab .. t 

H ıh , . b' . f'kri oy e ır ıı a a muracaa 
a urı ızım ı miz fU· 

d K d·ı ·ı ld eden alacaklıya karşı yapıla· ur: en ı erı e Y•?mıf o u· . 

dilerine mevdu vazifeyi yap
tıklanm söylediler, bazılan ise 
bu ıayiayi teyit ettiler. 

Teyit edenlerin mütaleası 

tudur: 

ğumuz itilaf bugün için ağır- cak muamele basıt olmak ge· , 

1 
dır. Bu itilafname dahilinde rektir: .B.undan bö~l~ m~zake
borç tediye edersek fena bir reye gırışmekteu ııtinkaf. 
vaziyete diifcriz. Koyduklan falı usullerile 

Onlar para ister. biE, bu alacaklannm birkaç mislini 

.. _ Son zamanda ocaklar 
faaliyetine ait bazı temenni
ler izhar olunmuştur. Bu te-

menniler karşısında bazı tet
birlcr alınması da mllmkündür.,, 

Diğer taraftan ocaklar 
umum reisliiine, Hamdullah 
Suphi Beyi istihllfen Fethi 

~İYtd 
~iilc 

0 
.. c binbaşı Rüştü B. i. 

~d gludur. Altın piyan
..._~a.: talil yaver çıkmış, 
~ lcazanmqbr. Bu talili 

'-rniui nqrediyonız. 

işin, albndan kalkılacak bir şimdiye kadar almış olmaları 

tarzda halledilmesine çalışırken lixım gelen bu adamlar, bu 

dün elimiz Fransızca bir fakir milletin derisini mi yüz· 
"Deba" gazete.si geçti. Bir de mek istiyorlar acaba? 
ne görelim: 

Bizden alacakh olan himil· 
ler, esasen ötedenberi " Türk

lük ,, aleyhtarlığı ile töhret 
alan bu gazetede adeta dünya 

efkan umumiyesine hitap eden 
bir beyanname neşrediyor ve 
dünya piyaaasımn bize kredi 
yapmamasını temenni ediyor. 

Harp ıonu meaeleleriDiD 

İki Kumarbaz 
Yakalandı 

Serıyer kayık iskelesinde 
Mevnldün kahvesinde kumar 

oynamakta olan F azh ve Ab
dullah cürmü meşhut halinde 
yakalanmatlaı'dır. 

Beyin getirileceği de söyleni
yordu. Bu haberi biz.zat F et
hi Beyden 6ğrenmek istedim. 
Ademi malümat beyan etti. 

Sokakta Saldıran 
Bir Deli 

Karaköyde (Ligor) isminde 
on sekiz yaşlannda bir deli 
dfln etraftaki adamlara saldı
rırken yakalanmış, tıbbıadlide 
deli olduğu tesbit olunduktan 
IODra timarhaaeye yatınlmubr. 

Ah... aman... ne güzel ıspanaklanm var... yar aman .•. 
fosulyelerim var ! 

- Ayol... gazel mi okuyorsun, zerzevat mı satıyorsun ? 
- Bir gramofon şirketi güzel sesli sabcılann pliklana 

y .. pıyonnuş, sesimi terbiye ediyorum r 
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Halkın Sesi DABILI BA BBLBB 
Halka Göre Halk 
Fırkası Nasıl 
Kuvvetlenebilir ? 

Halk Fırkasının kuvYetlenmeaine 
Ye mlteeanlı bir bale plmeaine 
çalıtıhJOI'. Bu fırka erk&m bu itle 
metıul oladursunlar, biz de bu 
lfin ne suretle yapılmuı lhım· 
l'elditllıe dair halkın dOfiinceaini 
ltrenmek late<.ik. TeaadGf ettiji
ml:a ldmMlere ban aual sorduk. 
Aidatımız cevaplan yazıyoruz: 

Hilmi B. (Beyoğlu, Y eniçar
flt 10) 

- Halk fırkası kuvvetlen
mek Ye daima ayakta dura
bilmek için evvel emirde 
tamamen muayyen bir fikir 
fırkası haline gelmeli, azalan 
kanaatleri birbirinin ayni ve 
gayrendiş kimseler olmalıdır. .. 

Tevfik Bey ( Beyoğlu, Ağa 
camii karşısında Anadolu so
kak 6 No.) 

-Halk fırkua inkıllp fırkası

Gıda 
Mücadelesi 
Başladı 

Belediye Sıhhat işleri 
Müdürlüğü Epey Cür-
mümeşhut Yaph 

Gazetemiz piı· kahvelerle 
mahliit yağlar baklanda bir iki 
etüt neşretmişti. İstanbul bele
diyesi sıhhiye müdürü Neşet 
Osman B. bu etütleri nazan dik
kate almış, beş alb gündenberi 
esrar içilen pis ve gayri sıhhi 
kahvelerle, gizli mahlut yağ 
kazanlarını aratmıya başla
mışbr. 

Neşet Osman Bey bu işle biz
zat meşgul olmakta ve bu gibi 
kahveleri ve mahlut yağ dük
kanlarını baahrmaktadır. Şim

diye kadar 6-1 O kahve ve yağ 
fabrikası baaılmışbr. Bunlardan 

dır. Ve memlekete bftyük inlo- 30-100 liraya kadar para cezası 
liplar hediye etmiştir. alınmaktadır. 

Ancak bu fırka, hayahn ---
bugnııktl mkipf devresinde Beldiye Memurlanmn 
kunetlenmek için yeni ted- J z n i 
birler almak mecburiyetinde-
dir. Ne gibi tedbirler değil mi ? 

MC8dl: EneU mllteoniı 
bir fikir fırkua lıaline gelmiye 
çalıpnalı, aaniyen de kendisini 
lafa d&şüren amarlan arum
clan çıkarmahdar. 

Polise rabtedilea l>elediye 
memurlan Dahiliye V ekAletia
den gelen emir &zerine polia 
gibi merkezlerde yatmaya ft 

haftada bir gBn izinden ı. 
tifade etmiye b•tl•mıp•nhr. 

• Nerim F azli n. (Darllfibıun, Bal ye Şirketine Y ardını 
coğrafya fUbeaindeo) Ankara, 30 (H. M.) - Son 

- Halk fırkası nasıl kuv- zamanlarda kuqun fiatlarmm 
yetJenebilir? diyorsunuz; lruv- d&şmesi llzerine hllk6met bazı 
vetli fırkalar, hemen her yer- tedbirler almıştır. Bu tedbirler 
de, fıkir ve kanaat birliğini 1 cümlesinden olarak Balyede 
temsil eden fırkalardır. simli kurşun Karaaydın şirke-

Halk fırkasının kuvvetlen- tine .(40) bin lira ile yardım 
mesi de, birinci derecede, olunacak ve şirketin umum 
fikir fırkası olmasile mümkün- vergileri affedilecektir. 
dür. İkinci derecede de ken-
d;sine, içti i ahlakı kuvvetli, 
gayrendiş azalar temin etmeli, 
arasında bu vasıflan ha· z ol
mıyanlar varsa bunlara derhal 
yol vermelidir. 

* Mehmet Ferit Bey ( Hukuk 
f~ültesi ikinci sınıf talebe
ıinden) 

- Aizim; bir fırka uzun bir 
bayata nail olmak için hayalın 
~eğişen p.rtlanm takip ve 
ona intibak edip gitmelidir. 
Halk fırkası bugün yeni şart
lar karşısındadır. Bu tartlar 
onun bir fikir, bir sistem fırkası 
olmasını icap ettirmektedir. 

Bulün milletimizin ekseriyeti 

Bayat Ekmeklere Etiket 
Konacak 

Belediye bayat ekmeklerin taze 
diye aablmaunı menetmiştir. 

Böyle ekmekler herine. bayat 
diye etiket konacak •• ucuz 
fiatla ublacaktır. 

azimeai halk için hakikaten 
uğraşıcı, kendini ıabal menfa
atlerine kaphrmıyan iyi in-

sanlar için çırpınıyor. Halk 
fırkası tarihi şerefini muhafa
za etmek istiyorsa, kimuhak
kak ister, iyi insanlan ara
sına almalı, arasında menfa
atini düşünenler varsa bunlan 
çıkarıp atmalıdır. 

I Adalet Huzurunda Karşılaşıyoruz 1 

Bu Suretle 
Polisin 
Attığı 

Şeker Ve Kurşunlar 
T kt•• 1ş• • • E D Sabıkalıyı Vuracağı Yer

ra Or 1010 SaSJ a (le Bir Çocuğun Yara-

ç k 
)anmasına Sebep Oldu 

Meydana ıkaca br •• Mebmet iaaılnde bir oabt-
bli, bir cürilmden dola)'I ya
kalanıp Küçilkpazar karako-Şeker ve traktör mesele

lerine dair yapbğımız nqriyat 
milnasebetile Alpullu teker fab
rikasının meclisi idare reisi ve 
şirketin murahhas azası Hayri 

Bey tarafından gaze~emiz ale~ 
hine bir dava açılmıştır. Bu 
davanın ilk celsesi, dün üçiincü 
ceza mabkemesmde bqladı. 

Bu dava ile "SON POSTA" 
mn muhtelif tarihlerde teker 
ve b'aktör meseleleri hakkında 
yapbğı neşriyattan dolayı yazı 

arkadaşımız M. Zekeriya ve 
mes'ul mlidürilmliz Selim Ragıp 
beyler hakkında hakaret cür
mllnden dola)'I ceza tayini 
isteniyordu. 

Fakat daYa u.ı.e.mde ham 
bulunmak için yapılan teblii 
ile celaenin açılm.. tarihi ara
amcla -.ar1 bir hafta ıeçmek 

lhım iken arada 6ç gUnlllk 
bir zaman bırakdmış olmasın
dan dolayı dünkft celaede 
duruşmadan vazgeçilmiş, da
vanın rü'yeti de kinunuene-
lin _yedisine bırakılmıştır. 

Esasen dava sahibi olan t.at 
ta mahkeme celbini aldığına 
dair hiçbir haber yollamamq 
bulunuyordu. 

Halk ve hazineye ait bir 
çok milyonlan aiyaneten ya
pılmış olan nefriyatın doğur
duğu bu dava, denilebilir ki 
adll tarihte misline rek a.ı te
udnf edilir bir tilmul ve ehem
miyettedir. 

Dava celseleri teakup ett&çe 
bu hakikat Ye •-delrete 
yapmak iateditimiz, bize" naçiz, 
hizmetin blyüldllfll clUa 
açık bir surette IS-dini ı:t.
terecektir. 

Azılı Bir Hırsızın Dünkü Marifetleri 
• 
iki Kişiyi Yaraladı 

Ve T
1
1:1 t u 1 d u 

Dllıı, azılı bir hınız giiriiltülft. bir hadiseye eebep olmUfbır. 
Vak'a ıudur: 

Hüseyin isminde bir şimendifer amelesi Kalpakçılar başmda 
Se1Ahattin efendinin dükkf.P~rerek (20) tane hırka çal1DJf, 
kaçmaya başlamışbr. 

Fakat bu sırada hırsız, kendisini yakalamak istiyen ço· 
rapçı Selihattin efendiyi başından yaralamış, daha 90nra 
önüne çıkan diğer çorapçı lsıqıt.il efendinin de göğsüne wr
muş, zavallıyı ağır surette yw!amıştır. 

Nihayet polisler yetişere1' bu azılı adamı yakalalDJfludır. 
Yaralananlar Cerrahpaşa hastaneaine yahnlmışlardır. 

luna getirilirken ansızın 
kaçauş, polis Rıza Nur 
Ef. arkasından birkaç el 
silah atmış, çıkan kurşunlar

dan biri Sefer isminde bir 
çocuğu bacağından yarala
mlfbr. Mehmet tutulmuştur. 

Usturalı Bir Hanende 
Topanede oturan hanende 

Mahmut Ef. atedenberi tanıdı
ğı Bedia H. isminde bir kadı
m ustura ile bacapdan yara
lamqbr. Kadın hastaneye kal
clanlm~. ---Hırsıalıklar 

s- 2' aaatte 8 lunazbk, 
ı. ,.U-icilUc Yak' .. olmuftar. 

Birahanede T ebdit 
Unkap11nwla berber kalfam 

Ruim Ef. Gemlik birahane
Iİllcle Hikmet Efendiyi 6llmle 

tehdit ebnİf " yakalanaufbr. 

Polisin Teftişi 
Emniyeti ammniye mtldllrii 

Tevfik Hadi B. polia hakkın
daki tetkiklerine deYam et
mektedir. Bu iti ne uman bi
tireceği belli deiiJdir. 

Diğer taraftan mGlkiye ml
fettitleri de l.tanbul polisinin 
teftişine devam e<İiyor. Evvel
ki gün Bey u kısmındaki 

bazı merkezler teftiş edilmiştir. 

Müddei Umumi Kenan B. 
Müddei umumi Kenan Beyin 

Ankaraya davet edildiği haber 

veriliyor. Bu zat, bu haberin 

Gene Sis 
Vardı 

M . 8. f aJi ula olmadığım aöylemiftir. 

usıp ır a yet Şeh" M 1• . Mülki. 

BoğaD. Marmarayı Ye limanı 
birkaç gllndenberi muntazam 
IUJ'ette sis kaplamaktadır. Dün 
olduğu gibi bu sabah ta, bu 
saydığımız mmtkalar, hu za
mankinden çok kesif bir sis 
tabakasile firlnimilştür. Bu yiiz
den vapur seferlerinde muayyen 
tarifelere riayet imkim kalma
mış, bu vaziyet uzun müddet 
devam etmiştir. 

ır ec ısı ye 
Küçük Çocuklann En c ü m e n i 
Çalışma Şartlan Din Şehir meclisi mlllkiye 
Tetkik Ediliyor encilmeni belediyede toplana

btanbul bdediyea fabrika
larda çalışan ( l 2) yqından 
küçilk yawu)ar için yapbğımız 
neşriyatı nazan dikkate abmş
br. Kanunen memnu yqta 
çocuk çalıştıran fabrikalar el 
altından tahkik ve tesbit edil
mektedir. 

rak tehir hudutlan hakkında 
belediye mektupçusu Osman 
beyin harita üzerinde Yerdiği 
iı.ahab dinlemiş, bazı noktalar 
üzerinde münakaşalarda bulu
nulmuştur. Hudutlar meseleü 
meclisin ilk içtimaında netice
lendirilecektir. 

Darülfünunda 
ihtilaf Halledildi 

Dariüfüauadald daimi .e _,,., 
milderrislik me-'esi ı mod-:; 
rin maq lmaunnda ~ .... 
çok yakJt verealerle d _. 

'ftJ"enler teklinde hir .. ı-11 
nife tabi tutulmalarile hali__., 
ıibidir. Müderrialeria hariçte ' 
paealdan doktorluk, ..... _... 

ıibi lfleria mahiyetin• ·
darülfünunda metaul oıacaid"' 
saatleri ber fakülte mecli8i .al ..... 
ekaeriyetle kararlaıbracakbr.:_..M 

Muammer Rqit Bey ~-:.~ 
darülfünun bütçe projesini ~ 
raya götürecektir. .Jad 

Darülfünün ErkinıooP""" 
Biri Ne Diyor ? .. 

- -Dltçl " ecua mektepleri ~ 
t• deilldlr. Tıp fakllltealne merı..t or 
111 mekteptir. Muallimleri ~ tabd, ~ 
rillfllnun mGdenialerl bukukua• 
detildlrler • 

M. Musolini DiyorkİS 
.. lsTIKBALDE iKi ME~ 
KE11N BiRLiKTE Y Af'P 
CACI ŞEYLER VARDIR' 

Roma-il. M ... olini ene~~ 
Ceneweden d~nen murabhd ~ 
mlmezdlndekl meb' ... pseted""""' 
bhul ederek fllDlan .ayle....-ı:, 

- .. Tlrk mllletinla meddi 
.aae•I abalardald ~ 
çok blJGk allka ile takip~ 
nam. Yalan bir atide T~ 
fOk parlak bir lftikbaJ M...,.-
lta!yanıa c&o.tlutandu e..ıo ': 
bilininiL E.uen TGrlıdye 

ltaıyayı ayıru hiçbir ihtiW ~ 
tuı kalmamlfbr. istikbalde 
memleketia yapacafl l,:ler -~ 
5aderimin 7alwıcla fillyata illP""' 
ettijinl bizzat ~recelu,nia. 

Dişçi, Eczacı MekteplJ 

DARÜLFÜNUNUN BIREll, 
FAKÜL TESI MiDiR? 

Ditçl - Eeucı mektebi -~ 
rlnba Maarif veklletiae 'Ye D~ 
verdikleri bir maz.bata Daril'filnda.,,,, 

bir lhtnlf doiunnuttar. Bu 111 • ..M 
kaldaada Diffl mektebi ma.ıu_.,.-

d• biri fG11U 98ylemektedir. J' 
- ., Eczaa H dlfçi meldeb! • ..11' 

rUlflinunun bir tubealdir. MuaU-"lıı" 
rbaln de Dulllfiia- mu naJell tJ' 
kuku .u baa olma• niumD__. ~ 
dblace ururldlr. Bundu e...ı ~ 
tepte bir muaW.ler meclf.t ~ 
Bu mecllain lnlkadma • '
edllcll. r·ektebln lhtlaau taa11P ~ 
maıeleleri u..r, w...ı. •alt ~ 
bp faklllteal mecllal tar.,_.. 
edilmektedir. .M1 

Ba. alt ilal, ....... .an ~, 
mektep hakkaada wuUecek ıı..- '.,J 

lhtiau muallimlerinba n,t )111~,,-
llzerlnde tarar edlyonm. " • 

Şehir Hıfzıssıhha N 
Toplanıyor,,.-

Şehir lufuı't!ıba medilli ~ 
müzJ ki Per,embe pnil _. 
nacak,· bu mionueb tle ~ 
Muhiddin Bey bir küpt 11" 
aöyliyecekbr. 

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

1 : Hasan Bey - Haydi bakalım, bir lapirtizme 1 2 ı Hasan Bey - Ey ruh.. l'eldinae l1ç defa TUi' 1 1 3: Hasan Bey - Vay L. Ahbap.-
Japahm- TopJum .. ••N•m etnfaaal Sen kimsin? Oralarda ae •ar, ae yok? Onda 

Lla - 8ea Serbea fub,- 1 J&Pl1• mu ... ? 

_, 
Sen mi•in ?.. I 4 ı Serbea fırka - Burada politika t:o! 11' 
da muhalefet ancak düıaya Jildadı •• ama-

ıelifte I 
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1 Kanuöuenel 

~ Hergün -Alacaklıların 
lmpergalist 
Zihniyetleri 

M. ZEKERiYA 
Umumi harpte, Amerika itilif 

devletlerine muhtelif tekillerde 
Jardımda bulunmuştu. Onlara 
lasnıen mühimmat, kısmen 
Para vermişti. Bu yüzden İtilif 
tlevletlerinin herbiri Amerikaya 
kartı büyük bir borç albna 
Iİrmişlcrdi. 

Harp bittikten sonra, itilaf 
devletleri bir müddet bu harç
larını ödediler. Fakat bir gün 
leldi kafa tutmıya başladılar. 
"Almanya bize borcunu öde
IDedikçe, biz de Amerikaya 
borcumuzu ödemiyeceğiz.,, de
diler. 

Fakat onlann bu inat ve 
llliimanaatlari i .. :if devletleri
lain mali itibarlarını bozan bir 
laidiae olar;: ilin edilmedi. ... 

A.manya, Paris sulh müza
brabnda ltilif devletlerine 
~ı mühim bir tazminat ita
lltna mahkum edildi. 

Almanya bir milddet borcu
llu sadıkane ödedi. Fakat bir 
l6n geldi, borçların ağırlığı 
'1tında inlemiye başladı. O 
•akit kafa tuttu, ve "ben hor
tumu ödeyemiyeceğim.,, Dedi. 

Mağlup bir millet olduğu 
laaıde, onun bu mümaııaab 
llıali itibarını bozan bir hadise 
olarak ilin t:clilmedi. 

Bilakis bir çarei hal aramak 
ihtiyacı hi!lsedildi. Araya A
llıerika girdi. (Y oung) isminde 
hir Amerikalı mütehassıs Al
llıanyaya gelerek vaziyeti tet
ldk etti ve tazminatın ;"'denmesi 
İçin kolay bir şekil bulundu. 

I 1f 
1 Sovyet Rusya hükiimeti, 
Avrupaya olan borcunu tanı
llıadı. "Ben eski nesillerin ıefa
lıete sarf için aldıklan parayı 
&diyemem.,, dedi. 

Avrupa milletleri birçok 
tehclitıer sa•urdular. Evveli 
liyaai münasebeti kestiler, ol
llladı. İktasadi a.bloka yapblar, 
olnıadı. Para vermiyecelderini 
llylecliler, olmadı. 

Nihayet tedricen mtlsama
.. ,. bqlacblar. Evveli siyasi 
-..._betleriai tekrar tuis et
tiler. Sonra iktisadi ve ticcarl 
"6aaaebete ıiriftiler. 

• Şimdi de biz eski borçlar 
~~eleainde Avrupa ile kar91 
~ıya bulunuyoruz. 

it... Avrupalılar bn işte bize 
fl eaki emperyalist zihni

t'eUe haraket etmekte devam 
'eliyorlar. 

l.e lier emre boyun eğmemizi, 
r ileri slrdukleri ıarta 

trtı.ı ınuvaf akat etmemizi 
~f:!orlar. Yalnız, eskiden olduju 
~ ', aahillerim ~.te zirhlılannı 
t:dererek bizi korkutamadık
ld İ~n, dilnyaya borcumuzu 
ld eınek iatemediğimizi ilin 
~eklerini söyliyerek tehdit 

Ye çalışıyorlar. 
'tef Padifahlarırı saltanat ve 
~ alıetini idame için yapılan 
9d İltikrazların taksitlerini 
ti&. eQıek için memleketin lk
~ di hayabnı tehlikeye sok
tu . hakkını kimse hah de
l~r. Bu itibarla hllkAmetin 
~ de bu borçlan tammua 

bata tefkil eder. 

~~at buFbı Avrupa kapi· 
ı-.;:_:eri kart111Dda tutulaQ 
...... ttala.reketl tasvip ve takcllt 
-..lllek mllmkGq dejilcliı:, 

l.;et ,... lallrt• ıti, A-.. 

SON POSTA 

~on Posta' nın Resimli Malcalesi • Samimi Ve Tabıi Olmak* 1 

1 - Çoculdan tabü ve aamlml oldaldan ı 2 - t.....ıar Ml,Mllk .. na'tteslr Ye aahteleflr- l 3 - Hele bazı adamlar vardır ki sahte 
için aeveriz. ler. Bua- lfla ~- kadar 11eYlmH deflldlrls. nkardırlar, ba.bOtün aevimsiz olurlar. 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Gazi Hz. 

Y ann 3urada Bulun
malan Muhtemeldir 

Trabzon, 29 (A. A.) - Reial· 
cümhur Hazretleri dla akfam 
T rabzona selen ordu mlifettitl 
izzettin Pqa Hazretlerlal kabul 
buyurmuflarclır. MafU&dleyla f&• 
luslannın ve awatal !ıadald kıta• 
abn tazimabm Reiaicilmhar Has
retlerine anetmlftir. 

Evelld pce TI7atroJU tepif 
~erek laalk arumda bir operet 
temsilini tamqa huJUrall Gazi 
Hrretleri diba ıece Necmlatl 
kulübO reoçlerl tarafından TOrk 
ocat-~da verilen kouerl dinle
miflerdir. 

Trabzon, 29 ( A.A ) - Rei.i· 
cümhur Hz. bugiin saat 14 bu
çukta refakatlerindeki zevat Ue 
ve balkm alkıtlan arasında Ep 
vapuruna ıeçmişlcrdlr. l.kelade 
halk namına kendilerini sellmet· 
liyen bir nutuk sl>ylemiftir. 

izzettin ve Salih Pualar, vali, 
belediye rei.i npura kadar Gazi 
Hz. ni tetyi etmiflerdlr. Halk mo
törlerle vapurun etrafında do
laımaktadır. 

Dotn l.tanbala hareket edi· 
yoruz. 

Trahzon, 29 (A.A)-Re~
bur Hazretleri Karadeniz ae~~t
leri mOnasebetlle Erzurum, Rize, 
Giresun, Ordu, Sinop, Zonpdak 
vilayetlerine birer tclrraf pode
rerek aelimlaruun halka iblltmı 
emir buyurmuılardır. 

Trabzon, 29 (A. A.) - Reiai
cümhur Hazretlerile refakatlerba
deki zenb hlmll Ere vapuna 
.. at ıs buçukta latanbula mltee 
Yeccibeo Trabzondu hareket 
ey1emittlr• 

Spor Kongresi 
Bugün 

Ankara, 00 (H. M.) - Bu
rtm Spor konrresi Ankarada 
toplanacaktır. 

Halıcılığın Tetkiki 
Ankara, 30 (H.M.) - Ml..n· 

lekette halıcılık •e balı boya
cılığmı tetkik için yakında 
bir heyet Anadoluya ıide
cektir. 

lngilterede Grev 
Londra, 29 (A.A) - - 92 bin 

maden ııçısı lakoçyada 
maden ocaklarında faaliyetle
rini tatil etmişlerdir. 

Cihan Bakır Piyasası 
Ankara, 30 (H.M) ~ Cibu 

piyuaııncla bakır madeni Rat
lan blru iyilepnipir. 

rupa emperyalizmi ile mlcadele 
etmekte flllldiye kadir....,.. ,. 
fak olmUflm', paclea .-.. 
bu mlcad.-W. bltllı .. 
1etin ........... •·+. 
olacakbf. 

H.F. Niçin Münevverlerden Çekindi Muamele Vergisi 

Bir Doktor, VisıfBeye 
Böyle Hitap Etti 

İzmir, ao ( H.M. ) - Halk mamda bile doktorlar reyle
fırkam tefldllb etrafında tet- rini aerbeat: kullanmakta 
kikat yapmak Ye gkcltllderiai menedilmiflerdir. Haydi balk
Halk fırkua umumi kongreaine tan korkuluyor, ya mlbıeT
bildirmek kere buraya gelen verlerden korkmaktan mana 
meb'uslar heyeti tehrimlz dok- ye murat ne? 
torlanm bir içtimaa davet Adli bp Ye ruh hekimi 
ettiler. Toplanma ıaat 17 de Şakir B. dedi ki: 
Ttirkocağında yapıldı. lık sözn - " Halk fırkasına çok iyi 
Viaaf B. alda; içtimP~n mak- unsurlar gireli. 
aaclını, hedefini izah eyledi. Fakat bir mnddet aonra bu 

Takriri aüktln kanun:Jnun surlar yosunlanarak Halk fır
Şark isyanını bubrmıya, harf kasını atalete aevketti. 
inkalibınm memlekete yerle/> Bundan sonra doktor Apti 
mesine hizmet ettiğini söyledi. Muhtar bey söz aldı ve 
Bundan sonra Serbes fırkanın dedi ki : 
tqkili ıebeplerini izah etti. - Serbea fırkanın teessü-
So&!J'a dedi ki: ılinde bu fırk'lda yer almak 

- "Halk fırkası hatalaruu arzuauna kapıldım. Fakat Fet-
muteriftir. hi beyle konUfluktan aonra 

Fırkamız memleket gen~- bu fırkanın boılujıma kul 
ğini ve mlinevverlerinl ihmal oldum ve Halk fırka11na ilti
eylemiştir. Bundan sonra ~ hak ettim. 
yonD ki bu ırençli.k, fırkamazla Halk fırkuma k&l'fl umumi 
allkadar olsun ft fırka on- bir husumet vardır. Halk fır. 
ların olaun. G6rdtlğilnilz hata· kumdan aynlmam aleyhime 
ları söyleyiniz; sizleri bunun dedikodu celbetti. Hatta hu
içia da Yet ettik.! talanmı kaybetmek tehlikesile 

Vlaaf ~yelen soara doktor kUfllqtım. 
Klmran B. ak almlf, demit- Bu l&zlerden aonra Apti 
tir ki: J Muhtar B. fUD)an ilave etti ı 

- "Şa etibba od .. nın içti- -"Kazananuyan doktor Halk 

İster İnan, ister 
• 
inanma/ 

Şehremaneti bu Hile 
l.t-nbulda dlrt mtllıiaa 
feY yapbnmya karar ver
mifti: A.r bir farm, ARI 
bir hal, fenni bir detir
men ve bir tiyatro. 

Bunların intaaı için açı
lan münakasaya bir Alman 
ırupu talip çıktı, mllza
kereler yapıldı. Nihayet 
fınn, hal ve değirmen 
iUfUlnc:lan vazıeçildi. Yal
nız tiyatro binuının ya
pılmasına karar verildi. 

Bu karar bizim k&m!
~ açken 11k jipnmek 
buauswıdakl pterit hu
fahğımmn rellDI tezahllrB
dllr. Bir ~eke\_ ki ben 
yedilf ekmek tamamen 
pi.Jikte; kuıtulmamıttır. 
bir mei&leket ld heb.tb d. 

iirmenlori pyri feant 
ve pyri sıhhi tekilde 
itletilmektedir. Bir mem
leket ki birçok Jiyecelı 
ve içecekler IC>kalducla 
toprak ve pialik için
de sablmaktadır. Bu 
memlekette muazzam bir 
tiyab'o ihtiyacı çok daha 
10nraya kalan medeni bir 
ihtiyaçbr. T ~pebqmdaJd 
Daıülbedayi binua buaGa 
tiyatro ihtiyacımızı tatmİll 
etmiye kifi gelebilir. Fa
kat ekmeklerimlzln ve 
yiyeceklerimizin açıkta sa
blmasına bir daha 1IZUIJ 
mtiddet sabril tıhammlll 
etmek mllmldbı dejildir. 

Fakat ne yapalımı bls 
karmDUJ qken pk ~ 
mek vo ı&terit JaPiuk
taD ıevlı ahnl, 

Hangi işlerden Kalkıyor 
Hangilerde Kalıyor 
Ankara, 00 ( H. M. ) -

Muamele vergiai tadilib devam 
etmektedir. Bu ver&i dahili 
mlleueaelerle ihracattan kalk
mamıfbr. Bankalarla ikrazat 
ve ith.ıllttan alınan muamele 
ftl'llSI kalacaktır, tadillbn 
esası budur. 

Kurtuluş Kupası 

Edirne, 29 (AA) - Mek
tepler araamdaki kurtuluı ku
pasının final maçında sıfıra 
karşı 6 ile erkek muallim me!ı .. 
tehi kazamDlfbr. 

Balıkçılık Mütehassısı 
Ankara, 30 ( H. M.) - lk

tıat V ekileti balıkçahk için 
iki mütehUlll daha getirecek-
tir. Bu mütehassıslar ıulann 
·oeraiti fenniyesini, avlama 
usullerinin ıslahını, balak i11tih
aalinin tezyidinl tetkik edecek-
1~ 

Yeni Şam Şehri 
Beyrut - Şamın haricinde, 

suf Framızlann oturmuına 
mahsus olmak ilzere "Elmezt> "
de yeni bir tehir tesis edil· 
mektedir. 

fırkasına çabyor; kazanamayu 
ttlccar Halk fırkasına çabyor. 
lktasadi buhrandan müteessir 
olan herkea kabahati Halk 
fırkuuıa ynkliyor; halbuki 
Halk fırkası muomdur. bdı
sadl buhranın sebepleri umu
midir. Cihan iatihsallbnm 
artmuı bnttln cihanda buhran 
dotunfu; bunda Halk fırka
smm kabahati nerede?. 

Apti Muhtar Bey •6zlerini 
bitirdi. Bu fikirlere iftirak et
miyen hamrunun yüzde ckban 
bıoti sinirli bir ıurette içtima· 
m neticeaini bekledi. 

Huırundan bazıları: bu 
adam aaylediklerini bilmiyor, 
buı(.ln Türkiyede hWdlmraıı 
olan buhrandan reaiklrda bu
lunan Hali:: fırkası hliküm~ti 
meı'ul olmu da kim olur? 
Diyecek oldular. Bundan BOnra 
meb'ua Celal Bey, i!duadi 
bu.ramn sebeplerini aulattı, 
ve içtima bitti. Ve dc.kto~ 
lana ekserial r.mdilik fırkaya 
yuılmaktan iatinklf ettiler. 

Ati nan --Kadastro M~ktebl 
Müdürlfitü 

l.tanbul ICAclutro mektebi 
madDrlOilM Tapu idaresi 
awbta Yuaf M)' tQia edil· 
~-

. . 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Bir 
Şayia 
Münasebet9! .. _J 
Enrelki ınn, bir iaı:cte, 

ortaya bir balon uçurdu: Halle 

fırkası 6ç grupa aynlıyormuş 
ve her grupun başına fırkanın 

nafiz adamlanndan biri ge
çıyormuş. 

Bu balon, zeplin nevinden 
sağlamca birşey değil, yirmi 
dört ıaat ömrü o!an çocuk 
balonlanndan hiri idi ve ertesi 
gün sönüverdi. 

O gazetenin bir fırkayı üç 
alaya ayıran erkanı harp mu
harriri, acaba niçin alaylan 
taburlara, taburları bölüklere 
ayırıp ta bu teşkilab ikmal 
etmemiş? • 

Vakıa '' sağ, sol, merkez" 
diye üçe ayırdığı bu fırkanın 
bir alayına: 

- Sağa çark 1 
Öt,-.ki alayına: 
- Sola çark 1 
Birine de: 
- Yerinde say! 
Emrini vermeyi ihmal et

memiş ti. Fakat dün yağan 
tekzipler, bu sözde erkim 
harbe daha kuvvetli.J bir emir 
veri .. rdu. 

- Yilz geri dön 1 

Amele Çıkanlmıyor 

FAKAT FOTOGRAF ÇEK
TiRENLERİN DE HAKİKAT· 
TE KABAHA 11 VAR MIDIR? 

Tütnn inhisar idaresinin A-
hırkapı depo5unda çalışan 400 
kadar erkek amelesini kadın 

amele ile değiştirmek teşeb
büsünden bahsetmiştik. Hiçbir 
suçu olmayan, tasarruf eaasma 
da istinat etmiyen bu karardaki 
yanlışlığa izah ettik. Memnu
niyetle öğreniyoruz ki inhisar 
idaresi bu ne.piyatımw nazan 
dikkate alJDJf ve depolla ça
lışan erkek ameleye yol 
vermekten vaz geçmiftir. 

Fakat "SON POSTA,, ob
jektifi önünde poz alan 60 
kadar amele çıkanlmışbr. 
I' .aiuız bir muameleye uğ
radıkları kanaatile hakklanm 
müdafaa etmek isteyen insan
lar mllcrir.ı değildirler ve ola
mazlar • 

Bu itibar ile idarenin bu 
60 amele hakkında da şef-
katle rnramele etmesi dojru 
olur. Gadir yapmaktan kir 
etmİf kim vardır ki tttttln in
hisarı bundan menfaat temin 
edebilsin. 

Yol Parası Vermiyenler 
lstanbul Nafia baş mühen-• 

disliği yol paruı vermiyenler
den ilkbahard• çalışacak olan 
gruplann faaliyet ıahalanm 
tesbit etmektedir. 

Bunlar birer cetvel halinde 
köy mı:htarlarına teblit edile
cektir. 

Güze! Hikayeler - -
"SON POSTA,, Güzel 
Hikayeler Dercedecek 

SON POST An b~ndan böyle 
muayyen btr sayfada çok sevilip 1 

beyeilecejini ümit ettiti yevmi 
hikiyeler dercetmiye it.var ver-
miftir. 1 

Sallhiyettar kalemlerin mah
aulG olmuına bilhuaa dikkat 
edilecek olan bu hiklyeler kıa
men telif, kıımen de terceme 
olacaklardır. 

Tcrceme hlklyeler dftnyanın 
en ~'Yenllmlt muharrir n ml
ellifleriniu eserleri arasından ae• 
çllecektir • 

Karilerimlz lılkiy ~erimb bak
loacla apıea flldrlerbai Wldln
blllrler. 
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1 Yunan Mekteplerde 

ARLATIYOR YARDIM E D 1 YOR··· EDiLDlELiDIR 
Onlarda Tiyatro 
Teşkilatı Ne 
Şekildedir? 

ilk temsildenberi fevkallde 
rağbet gören Pire belediye 
tiyatrosu artistlerine ve bilhas
sa trupun kıymetli san' atkirı 
Madam Alikiyc, iki perde ara
sında prezani.e edildiğim za
man kendisile uzun konuşa
bilmek içiq bir randevu iste
miştim. Cuma günü saat albyı 
kararlaştırchk. 

Cuma günü iki matine ve
rildiği h~lde akşam temsili 
için bilet almıya gelenler yer 
bulamıyorlardı. Bu kadar te· 
hacüm ve bu derece rağbet, 
geçen sene "Mari Bel,, heyeti
ne gösterilmqti. 

Heyet Memnun 
Madam Aliki tayin ettiği 

aaatterı on dakika sonra geldi. 

Oturduk, konuşmıya başladık. 
tık mevzular umumi; lstanbul-
da görülen rağbetten, halkın 

gösterdiği hüsnü kabule karşı 
duyulan memnuniyetten bah-

aediyor. Arada bir sorduğum 
suallere, benim sorduğum te
kilden başka türlü cevap ver-

mek istediği zamanlar, çok 
güzel bir zeki oyunu ile suali 
utec1=ği şekle getirdikten son
ra mukabele ediyordu. 

Dikkat ediyocdum; sahnede 
fevkalade yegane muvaffak o-

lan ve Yunanistanın genç artisti 
addedilen Madam Aliki: meşhur 
aahne artistlerinin hususi ha
yatlarına da karıştırdıkları reı
mi yetten uzak, çok candan 
aamimi, pek ıade bir eda ile 
anlatıyordu. 

Üstünde ptafatsız, zarif bir 
llcivert manto, elinde, konu
turken mütemadi oynadığı 
kırmızı sarı benekli çantasile 
tiyatrodaki şöhretini unuttura
cak kadar tavazu gösteren bu 
genç artistle rahat bir hava 
içinde şunları konuştuk: 

Genç Artist Diyor ki: 
- Matmazel, Yunanistanda

ki tiyatro teşkilab hakkında 
malumat verir misiniz ? 

- Matmazel değilim, Ma-
damım; dedikten sonra cevap 
ven yor: 

- Bakın b:ıim bütün tiyat
ro işlerimiz Maarif vekiletine 
aittir. Vekiletten intihap edil
miş on beş kişilik bir heyeti 
edebiye aynca dört kişilik 
\ir icra komiteıi intihap 
ediyor. O icra komitesi ise 
bütün tiyatro işlerimizi tedvir 
eder. 

- Bu on beş kişilik heyete 
intihap edilmek için ne gibi 
ıeyler aranır ? 

- Edebiyatla alakadar ol
mak, tiyatroyu anlamış bu
lunmak lazımdır. Maarif vekili 

on beş kişilik heyetin tabii 
reisidir. Şimdiki icra komi
teainin reisi M. ( Griparis )tir. 

Milli Tiyatro .. 
Pek yakında teşkil oluna

\.~~ .. Milli tiyatronun direktCSr
-.ap bu uta ftrilecektir. M. 

Hnk6met çok çocuklu aile
lere yardım etmiye karar •er
miftir. Bu yardım (hıfmaıhha) 
kanunu ile kabul edilmiftir. 
Pal'a iatemiyenlere madalya •e
ritecektir. Alb •• daha ziyade 
çocuklu aileler hllkdmete mG
racaatla bu haklanru iatiyebi
lirler. Fakat mqguliyetleri bu 
işle utrqmıya mani olanlar, 
bize ~eaim ve isimlerini gan
derirlerse bu itle mqgul olur, 
neticeyi kendilerine bftdiririz. 
Fakat timdiden ilmühaber Ye 

hüviyet cüzdanı gibi veaaik 
göndermlyft lnmm yoktur. 

Griparia halihazırda en iyi j 
ıairlerimizdendir . 

- Kaç ıenedir aahnedesi-
niz, tiyatro tahsilinizi nerede 
yakbLIZ? 

- Pariste kaldığım d&rt 

ıene; ki Konservatuvarda geç
ti; 1923 ten 1927 ye kadar. 
Bu dört sene ile yedi ıenedir 
çalışıyorum. Maamafih annem 
Madam Kiveli nin temıillerin
de küçük çocuk rollerine ha
zan çıkardım. Bunu sahne ha
yab aaymıyorum. 

- Tiyatro miielliflerinden, 
piyeslerden hangilerini sevi
yorsunuz? 

- Biz tiyatro artiatleri Dir 
nevi tımank çocuklara ben- ı 

ıeri%: Halkın ıımank çocukları. 

Bazan bir piyes için, bir 

mtıellif için anlaşılmaz bir za

fımız olur. Onu tuttururuz. 

Bu baklanndan latifade için 
bize mtıracaat eden ailelerden 
buglhı de yeni bir ırupu da
ha dercediyoruz: 

1 - Vefa Tllrbe meydanı, 
aokağı No. 11 de merhum Tahir 
Efendi ve refikuı Hanife R. 
Çocuklan: Musa, Şnkriı, Nbır, 
Cemalettin, Sadettin, Kadri 
H. Ye Ef. ler. 

2 - Balat mahkeme alb 
işkembeci sokak kahveci Nesim 
Oıeo •e refikuı Madam Viktor
:ra. Çocuklan: Sinyora, lzak, 
Roza, Eıter, Rika, Samuel R. 
ve Ef. ler. 

a - Mqrutiyet mahallesi l Mustafa H. Ye Ef. ler. 
Birinci Ayazma sokak No ~ te 5 - Beykoz Yalık&y, Çayır 
merhum Silleyman ağa ailesi caddesinde No. 62 de Salamon 

Ayıe H. Çocuklanı Ali, Sait, Bahar Ef. ve refikuı Madam 
Cemil, Recep, Mediha, Hnaeyin Sinyora. Çocuklan : Nesim, 
H. ve Ef. ler. Loel, Jembol, Refeka, Renya, 

4 - Mülga Bahriaiyah bo- Tuti, Moıon H. ve Ef. ler. 
tazı ağır topçu tabur imamı 6 - Kaaımpqada Bliyükpi
bacı Mehmet Emin Ef. aileıi yal ede Serdengeçti yokuşunda 
Samsun Çarşambası Çay ma- No. 5 te Tersane amelesinden 
hallesinde 212 No. lı hanede amelesinden Memduh Ef. ve 
hacı Ali kadı zade hacı Niyazi refikası Hafize H. , Çocukları: 

Ef. kerimesi Naciye Hamm. Hayrettin, Hacer, Nevzat, Afet, 
Çocukları : Rebia, Mihriye, Müşerref, Sadettin, Seher H. 
Umia, AhdülkAdir, Muhittin, 1 ve Ef. ler. 

İçlerinde ( Mari Bel ) en fazla 
rağbet göreni imiş. İstanbul 
adeta çıldırmış. Doğrusunu 

isterseniz Mari Beli beyenen 
İstanbul halkının hüsnü intiha-

l bına hayranım. Fakat ne 

bileyim ıan'at itibarile (Vera 
Serjin) &yle bir inhimake daha 

llyıkb. 

MülAkabmız burada birbirini 

koruyan bir münakaşa haline 
geldi. Ben gençliğin ve güzel-

liğin aan'ab ifham hususunda 
bnynk bir kolaylık olduğunda 
aarar ettim. O da sonunda bu 
fikrime az Çok hak verdi. 

Madam w llösgö Aliki 

• Mülikabmı.z bir saati geç

mişti. Akşam temsili için vakit 

yaklqmışb. (Kuvaför) de geldi. 
Müsaade istedim. Bu, sahnede 
büyük fakat hayatta mutavazı 

hangilerini ıevdiğinizi sorayım. t - Affedersiniz. Bu ıizin çok 
- Başta F erodi ve ILüsyen gençliğinizden gelen bir hata; 

Gitri. Tabii bu iki fevkalAde her vakit yanılıyordum. Buraya 

latidadı herkes, bütiin düuya gelenlerden Eskond, Alekaandr 
Onu oynamak isteriz ve onu ş 1 B d h · · · beyenirdi. Bunlardan ıonra Ye ar uvaye en angısını 

aeveriz. Bazan sinleri ilerlemit Paris konservatuvar bocala- beyenirsiniz? 

bir kadın rolünü çok iyi mez
cetmiş olan artistten dostça 
bir el sıkışmasile aynldım. 

büyf'k artistlerin yqlanndan nndan Jiil Triifiye, Deni De- - Alekaandr bqta. Şarl 
çok genç rollerde görülme- nis, Piyer Frene gelir. Buvaye de iyidir. 

ai de ayni ufın neticeleridir. - Matmazel ben daha İstanbullular Hüsnü 
Onun için ıize hangi piyesi kestirme bir tarzda aorayım. İntihaba Maliktir •• 
aevdiğimi a&ylemiyeyim de oy- Son zamanda buraya gelmiş 
nadıldanmı seviyorum diyeyim. olan erkek artistleri saya

Artisti yım, siz cevap veriniz, daha 
iyi olmaz mı? 

Hangi Erkek 
Seviyorsunuz? Tekrar tashih ediyor: 

- Matmazel değil, Madam? 

Gülerek döndü: Hep erkek· 

leri soruyorsunuz dedi biraz da 
buraya gelen kadınlardan 

bahsetsenize, ben gelenlerin 

hepsini biliyorum ve her - Şa halde artiltlerden er
kek Fr..... anidlerincleo - Bea de cnap myorumı birinin ( ankaeaini ) ifittim. 

E. 

Suadiye Civarın
da Hırsızlıklar .. 

Bize verilen malümata göre 
Suadiye ve civan mıntakasında 
hırsızlık vak' alan artmıya baş
mışbr. Bu yüzden o havali 
aekenesi ciddi bir endişeye 
düşmiişlerdir. Polis müdüriye
tinin nazarı dikkatini celbet
mek iat.eriz. 

Aksi Takdirde 
Türk Sporll 
Vefat Edecektir 

Mektepliler için tanzim edi
len ( Spor talimdtnamesi ) bd 
senenin başındanbcri her ıne~
tepte tntbik olunuyor. Tali~ 
matname ahkamından ofara 
mektepli sporcular kulüplerdell 
çekildiler. 

Şimdi neticeleri tamanıell 
bissedilmiyen bu uzakla.şına0111' 
kulüplerimizde, memleket spO" 
runda ne büyük rahneler aÇ" 
bğım yakında anlıyacağı'-
Bir milli takım teşkilinde. 
mekteplilerin aramızdan f,e-, 
kilmesile neler kaybettiğiıııiSI 
göreceğiz. 

itiraf etmeli ki; mabzurlatl 
iyi tetkik edilm ~den tanıi111 

edilmiş olan (spor talimatna'" 
mesi) ihtiva ettiği madde!el 
itibarile, başka memleketlerı~ 
kine benzemiyen, bize de bıÇ 
uymıyan bir eserdir. ·fi} 

Maarifin, mektepleri sı 

kulüplerden çekmekle ne ~: 
zanmak istediği malüm deg .. 
dir. 

Gençliği ve sporu clab' 
mazbut bir idare altına alınalr' 
ıa; o talimatname ile buıs' 
muvaffak olmanın imkim yolı" 
tur. 

Sporu bu yoldan daha ç ."? 
buk terakki ettirmek ını 
Bütün cezalan, talebeyi spot" 
dan meneden bir taliınatll,.. 

.. ol 
menin spora yardımı olacağı 
düşünmek büyük hatadır. 

Şu Halde Gaye Nedir? 
G . "ki b plel'I• ayesı, saı ve se e . de 

tanzim edenlerin zihinlerın . 
kalmış olan~ o talimatnaıııeY1 
biraz tahlil edelim : . ·b~ 

Bugüne kadar, terbıyeı 

deniyeye nazaran sporl~ 
t .. w • bıı" mazarra mı ogrenmış ve . b~ 

iman etmiş olan terbiyeı ~ 
deniye muallimlerinin taleb1:~ spor yoluna sevkedecc~ jJJJ 

çok şüphelidir. Lüzumuna ıO:f'. 
edilmiş olan terbiyeibedeP\i 
dersleri bile Hint tatlısı ~i~ 
yedi günde bir saat tat j]ı
edilirken hergün çalışnııY3 ot" 
tiyaç gösteren muhtelif sP 

1 
.. 

ları mekteplerimizde nasıl 1 
pacağız ? t1'i1' 

işi bu taraftan te bet 
edersek; talimatnamenin iıD" 
maddesini tenkit etınek • 
laydır. 

Para Cephesi 
Herşeyin başı olan :::; 

tarafından da alırsak; ıııe ;W 
. eceıt

lerde sporları becereınıY 

miz meydana çıkar. . ·ıtii' 
Bugün bütf ın vesaıts•. ~fo! 

rağmen yalnız lstanbulclak
1 ]etİ 

kulüplerinin senelik biitçe 
yüz elli bin lirayı ·eçiyo~· iıd" 

Bu sarfiyatla kuıüplerıdJ ,10" 
ıporu tam şeklinde yapaP1 

ruz. atifiıJe. 
Acaba İstanbul ına ·ıetf 

·darecı 
antrenörleri, ve 1 b. 117°! 
amatörce yani bedava ~ d'J 
talim heyetile beraber 1 },~,-
liralık tahsisat koY• 

cek miyiz?.. A#'eı1-
T alimatnamemiz ne P ) 

( Devamı..ı 6 pcı ,.yafa 
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---~-ar-i -Gö-·zue---+-
1 Sıhhat Kanunu Kitapta Kalmasın Kadın Ve Kalp 

.. 
işleri 

Gördüklerimiz 

1 

Bir Vatandaşın 
Sokak Ortalarında Ve Pazar Yerlerindeki Yiyecek 
Ve İçecek Sahşnıın Şekli Göz Karartacak Gibidir 

Kocasını Aldatan Kadına Ne Yapılır 

Aile Ocağına ~iya 
Yakışır Mı? 

Mütaleası 

Lı 8•ın•undan "Hüseyin,, iı.a:ı.a.lle hiç 
tıf: fırkaya mensup olmadıiını bildiren 
lf' \'atandaştan bir mektup aldık. 

llıty'n Efendi bu mektubunda, baıı 
1~tclcrtn hadisatı pembe renkte 
tllıttrınektc olduldunndan tlklyet 
~IXıckt,., mlllet dertleri ile bunlann 

ha ı.lyade meşgul olmalannı l.atemek· 
it \' e iktıaadi buhrana bir an ev.el 
~re b 
lıı ulunmaınnı rica eylemektedir. 
tktı:ıp ı;ahibl, Samsunda bir batman 

1~tn 
,
1 

nün (7) liraya dUşmulpe raimen 
•tı b r u?unmamasu:u ıayanı dikkat 
llrıııtktedir. 

Karanlık Sokak
lara Dair 

"4 8ıındon bir ay kadar evvel Bf'tfk· 
.::• lblamur caddeıindc, Bayır eokı:.
ll an bir gece atla geçen bir zat 
llıh•itilık yüzünden kasaya uğramış, 

~lıln düşmüz, binneticc vefat ctmlıtl. 
~ halta kadar evvel ayni sokakta 

tr bir yolcu da düşüp y:ıralanmışhr. 
~ltd' ; L 1Yenln bu gıbi karanlık aoltaklan 
uııaaa. nax!.1 dikkate almasını rica ı 
'-ıtk lıterhn. 

Mazhar 

J\dapazarından 
Bir Talep 

İstanbulda ve memleketin 

her tarafınra pazar yerleri ve 

muayyen günlerde kurulan 

pazarlar vardır. Bu pazarlarda 

yiyecek ve içecek maddeleri 
satılır. Fakat herşey açıktadır. 

Sıhhi şeraite kat'iyen riay.!t 

edilmez. 
~ ltdapazarı Belediye, Türk ocaiı, Hele peynir, zeytb, şeker 
~lllatımer, Himayeietfal, Ticaret gibi kaynalılmaksızın ve 
"ı t.aı, Borea encümeni relslerlle umumt 

1 
ttıı. auıundan uç ki,:.-ıln ımzaaile pişirilmeksizin yenilen gıdalar 

'\tttcrnızc bir mektup gönderllır.t,.tır. 
0

vardır ki bunlar toz, top-
~ . 

\ıtQ/s lııektupta (YARIN) gaıeteaınlo rak içinde ve pis şerait dahi
'ıq 30 tarihli ve onu müteakip dijer bir 
~ ~nda lzmlt vallel Eşref Bey hak- tine!~ satılır. 
~da an ve namu• bozmakta olduğuna Bu pazar yerleri böyle 
llıı "IQlıa mahfuzdur" lraydile çıkan açıkta kaldıkça bu şaraiti de
~ l'aıı~a cevap verilmekte, Adapazan 

memleketlerde pazarlar 
kurulur. Bizde hal 

olmadığı için halk alış verişini 

sokakta yapar. 
Fakat yeni Sıhhat kanunu, 

içecek ve yiyeceklerin bu pis 

şartlar dahilinde satılmasını 

menediyor. Bu pisliğin önüne 
geçmek için hiç olmazsa yiye

cek ve içeceklerin kapalı kap

lar içinde satılmasını temin 

etmek lazımdır. 
İstanbulun muhtelif pazar 

yerlerindeki satış şeraitini gös

teren bu sayfadaki resimlere 

dikkat ediniz. Yağlar, peynir

ler, etler açıkta satılıyor. Hat

ta sokak ortasında semave
rini kurup çay satan çay
cı bile mevcuttur. Yiyecek 
ve içeceğini bu kadar pis şe-Ilı lltltllnın bir parçaaı olmak itibarile bu ğiştirmek kolay değildir. Me-

~-~ f~ ta~tlk~~~u~~~~ru ~==~=--~=~==~--===T~=-~====~ 
·~)ctın meydana çıkarılmasını lıte- M ı· l ı Al D e n ı· z ı· c a r e t 

trt.nı bildirmektedirler. 

Cevaplarımız 
~ 

>td dcıııı,te Kahveci Hllaeyla, Amu· 
''ıı' (F. A.) lmnlarllc mektup 11Snde

lı.'1Ueriınlzo ı 
(l 

'tt ~ Hurctlerhıln bUUln ltlorla 
~ '~ 11•tile meşgul olamıyacaklanm 
de it >tıı abul ederalnl:a. Flldr n 9lkl-

'~bıtıı dofrudan doğruya rlyaaetl 
fıt1ı. ~ umum1 kAUpllkl Yeya Hallı 
'ı~ '-ı kttipliği vaııtaslle J&paraıum. 

'fılt l 'o ur kanaatfncl•yls, 

~TAKViM= 

''° l-Kinunuevvel-930Kaaım 23 

,, Ar.b1 

v~~1s.9 
~ ~t~ı ~ 23 7 .5 
'11 . 21 12.5 

1 9, 46 14.21 

Rumi 
11-TqrbU.aııl ·13U 

V akıt-Eı:aııl- VataU 

Akşam u.- , 16.42 
Yata 1.37 11.19 
lmaak 12.57 5.11 

°l'ef«k 
"

1 cı numarası : 40 

Filomuz Kuvvetleniyor 
( 

Erzurum Adı Verilen ( Srıirah J Vapuru 

Yelkenci zade ve mahtumu müessesesi bu kere de Pake 
kumpanyasının en lüks vapurlanndan bulunan " SOUIRAH ,, 

1 

vapurunu satın almıştır. 
Mezkur vapur Erzurum namile Karadeniz hattına tahsis 

edilecektir. Milli vapurculuğun bu suretle inkişafı elbette ki 
mucibi memnuniyettir. 

PEYAA11 SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

- Fatihi 1 
Diyebildi. Bo ... uk paraları da 

ayıramıyordu, elleri titriyordu. 
Kaç para vereceğini de unut
muştu. Biletçiye bir avuç bozuk 
para verdi. ~ I' ATIB-BABBIYE 

ti~. Ntrinıa h d . . 
ti~0 • n mey ane en ıçen 

Şi'tll-·r, Şınnısiyi görilyor, frkat 
~ ~l o 
-'~ b· nu görmiiy.>r. Ve Ne-
\~ ır köşeye oturuyor, '\·e 
~. llltn .. 1 
~ do.. ag ıyor ve Nerilııan 
~ ~ koıuyor. Beni affet. 

ar. ıeliyorum, beni 

kabul et. Ben bir alçağım, ah, 
ben bd' a:çağım. 

- Siı: n~reye? 

Nerim• ' 'rdenlıire mkiıY.li. 
Biletçi. 

Nereye mi? Neriman bunu 
ancak dilfünerek buldu ~: 

Bu haline herkesin dikkat 
ettiğini sanıyor ve etrafına 
bakamıyordu. Hafifçe kızardı. 

Birdenbire yanı başında bir 
ses işitti, onun iamini çağın· 

ycrdu; 
- Neriman Hanım 1 
Silkindi ve bqını kaldırdı: 

Macitl Glllilmsiyor Ye aoruyordu. 

rait dahilinde temin eden 
sanların, sıhhatlerini tehlikeye 

koyduklarına şüphe yoktur. 

Belediye ve Sıhhiye müdü

rü .Bey sıhhat kanununun tat

bikine başlamışsa, pazar yer

lerini teftiş ettirerek bu halin 

önüne geçmelidir. Hiç kim

senin, halkın sıhhati ile oyna

mıya hakkı yoktur. Ticaret, 
başkalarmın hayat ve sıhhatine 

zarar iras etmemek şartile 

makbul ve serbestir. 

Pazar yerleri birer mikrop 

yuvası ve taaffün merkezi olaraK 
kaldıkça Sıhhat kanununun 

maddeleri kitapta kalmıya 

mahkumdur. 

it 
Platin .. 

Bh Maden Ne Zaman 
Keşfolunmuş? 

Son tetkikattan anlaşıldığı

na göre, platin madeni 21 O 

sene evvel İspanyollar tara

fından Amerikada keşfedile-

e Avrupaya ithal edilmiştir. 

baha evvel Amerikada İspanya 
memurları bunu albn yerinde 

kullanılmaması için denize dö

küyorlardı. Bunun müstakil ve 

dayanıklı bir maden olduğunu 

ancak 17 47 senesinde keşfe

dilmiştir. 

En son tarihi tetkiklerden 

iae, tarihte Kırımdaki Bosfor 
hükiimeti ile Bizanslıların daha 

o zamanlar platinden para 
yapbkları anlaşılmıştır. 

RLİMALLAR 
DEPOSU 

Bursalı Mustafa Fahri 
Bu kere Beyoğlunda, fstiklil 
caddesinde Venedik aokatı kar
tmnda 413 numaralı mağazayı 

Sırf Bursa ipeklileri 
fizerine küşat eylemiştir. Sabş 
fiatlanmız Buraa fabrika aatış 

Taşra karii erimden biri l birşey yapmaktan korkuyorum. 
yazıyor: 

" Benden şefkat ve muave
net istiyen düşmüş, istinatg5h
sı:ı bir kıza elimi verdim. 
Onunla evlendim. İki sene 

beraber yaşadık. Şimdi beş 
aylık bir de oğlumuz var. Bana 
en fazla sadık ve bağlı bulun-

duğunu zannettiğim günlerde 
beni aldattığını bugün kat'iyetle 
anlamış bulunuyorum. Elimde 
deliller vardır. 

Bu inkisan hayal beni ve 
maneviyatımı okadar sarstı ki 
şimdi iyiliğe ve fazilete inana-

mıyorurn. Bana beni sevdiğinden 
bahsediyor. Sonra benden nef
ret ettiğine delalet eden hare-
. ketler yaplyor. Bu riyaya ta
hammül edemiyorum. Öğren
diklerimi kendisine söyleme
dim. Aldanmakta devam eder 
göründilm, fakat artık taham
mülüm kalmadı. Birdenbire 
herşeyi yüzüne vurarak fena 

Derdime bir çare bulunuz. ,, 
Dir insan hakkında fena bir 

hüküm vermekte istical etme
mek lazımdır. Gördükleriniz 
ve işittikleriniz yanlış olabilir. 
Kadını, sız bu suretle dil
şünmiye sevkedcn hareketle
rini iyi tah!if etmedikçe onun 
riyakar!ığına hükmetmek doğ
ru değildir. 

Fakat elinizde hakikaten 
delilleriniz varsa, ve artık be
raber yaşamaklığınıza im
kan kalmamışsa, mahkemeye 
müracaat edip ayrılınız. 

Maamafih bunu yapmadan 
evvel kızın ailesi vasıtasile onu 
ikaz etmek vazifesini ihmal 
etmeyiniz. Siz son vazifenizi 
yapmadıkça ayrılmak tarikine 
müracaat etmeyiniz. Çiinkü 
böyle bir ev, cehennemdir. 
Fakat o cehennemi yıkarken 
ateş içinde kalacak yavruyu da 
düşünmek bir vicdan borcudur. 

Hanımteyz!I 

Genç Kız Elbiseleri 

fiatlannan aynıdır. B J kı l f k Gıt dü<rl• O Bir tecrübe kafidir. u rop ar, genç zlar ıçın ço c muva ı hr. ur 6 .. n z 
••-- •••••••• ... lıi gibi sadedirler. Her hanım kız için elveri~li addolunabilir. 

- Nasılsınız? Nereye böyle? ı 
Neriman şaşırdı. İçi o kadar 

dolu, o kadar karışık ve garip 
duygularla dolu idi ki bu basit 
suallere cevap vermek için 
bile düşünmesi liizım geli-
yordu. Macit, Kimbilir ne za
mandanberi, onun haline dik
kat etmiş olduğu için : 

- Dalgınsınız 1 dedi. 
Neriman toplandı : 
- Evet. 
Ve bu sefer aklına hep balo 

geli •ordu. Baloya ait birçok 
feyler konuımıya mecburmuş 

gibiydi. Fakat bu dalgınlığının 1 gözlerine, yeleğinin bir düğ
sebebini de izah etmiye mec- 1 mesine, başın!n bir hareketine 
burmuş gibi herhangi bir yalım \asa bir zaman i~in dikkat 
arayordu. edi;·oL ve bu şekillerin yekü-

Macit alelade birşey daha nunu bulamıyordu. 
aöyledi: Ralo fikri, bir çok mesele-

- Görilşemiyoru:ı! decli. Jerin mihrakı halinde şuuruna 
Nerim&&ı yine müphem birı ba~ıyGıdu. Fakat bundan balı.
- Evet! dedi. etmiye hiç cesareti yoktu. Ke-

HalA kendini bu sisli ve ri- limesini bi\e ağıına alır almu 
suhsuz ruhf galyanın tesirinden biitiln ıizli Ye C)rtü} uyp 
kurtulamıyordu. lannm bi•.:ha keşfedileceğim 

Ve Macidin ıekllni iyice göre- AD&I .~ nrLUrordu. 
miyor, arada bir parlayan ~kuı ftl') 
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ENVER PAŞA 

Buharada Öldürüldükten 
Nasıl Tahrikat 

Sonra Efganda 
Yapıldı? 

L..-------------- Anlatan: Agabekof: 18 
(O. G. P. U. ) memurlara neye ihtiyacı bulunduğunun Baba Saki taraftarlannm yalım 

şimali Efganiatanda mevcut 
olduğunu, bunun için hiçbir 
zaman Sovyetler lehine hare-

aşırmak istiyorlardı. Bu teşcb· pek güzel farkında idi. 
büslerinde muvaffak oldular. Baha Saki kıral olduktan 
Fakat bavullar açıldığı zaman sonra köylü ve • çiftçilerden 
içinden şahsa ait eşyadan baş· 1 vergiyi kaldırdı, zenginlerin 
ka birşey çıkmadı. Bunları köylü ve çiftçilere 

Amanullah hanı Kabil yo- tevzi etti. Tabii bunun ıçın 
Junda birçok şimal Hint kabi· Efgan köy!üsil ve çiftçisi 
le reisicri karşılamış, kendileri Baba Sakinin son günlerine 

ket ctmiyeceklerini ileri ıtırn

yordu. Gene onların fikri;Dce 
Amanullah Han cenuptaki 

kab~elere giivendiği için Hin
distan aleyhine çalışmasını 

muhakkak addediyordu. 
için l:.ondrada neler yaptığım kadar ona taraftar oldu. 
sormuşlardı. Amanullah han Rus Hariciye komiserliği 
bu suallere cevap verecek va· buna ehemmiyet vermiyor ve 
~~ttebu~nm~~~ n c~ ==-~-~~~~=~-~~-~==--~-~~~ 

[Arkan var) 

vap veremedi, ve veremezdi. Heyecana Tutulan Hırsızın Marifeti 
Bu suretle bu kabileler kamilen 

Amanullahın aleyhine dönmüş Ev Sahı.bı·nı·n Og"" lunu oluyorlardı. Az sonra Millet 
meclisi davet edilip te Ama· 

nullahın teklifi ile kıyafet de- Eşya oı·ye Kucaklamış 
ğismesi mevzubahis olunca 
bu fikre ilk aleyhtar olarak 
meydana çıkan kabileler şi· 
mali Hint kabileleri oldu. Bun· 
lann başında da Şinvnrilerle 
Hükyaniler göze çarpıyordu. 

Efgan hükumeti cenuptaki 
uyanlarla meşgul olurken 
Kabilin şimalinde bulunan 
Gfıhistanda Baha Saki türe· 
mişti. Bu adam Kabilli bir 
sucunun oğlu ve asker firarisi 
icİL Baha Sakinin kuvveti gün 
geçtikçe artıyordu. Amanullah 
Han çok fena bir vaziyette 
kalmıştı. Bir çığ gibi her an 
kvveti artan Baha Saki, vazi· 
yelten emin olur olmaz Kabil 
üzerine yürümekte tereddüt 
göstermedi ve Kabilde askeri 
kuvvetin azlığı sayesinde (3) 
gün devam eden hücumlardan 
sonra Kabili işgal etti. Ama
nullah güç halle Kandnhara 
kaçabildi. Orada kendisinin 
mensup olduğu Durani kabile
ıinden müzaheret bekliyordu. 
Kabili işgal eden Baha Sa~ 
Kabil kalesine ve kıral sara· 
yına yerleşti ve ilk iş olarak 
ta kendini kıral ilan ettirdi. 

Moskovaya gelen malumata 
nazaran Amanullaha karşı isyan 
ve kendini kıral ilan eden 
Baba Sakiye lngili::ler para, 
cephane verip yardım etmiş

lerdir. 
Baha Saki Kabili işgal et· 

tikten sonra İngiliz sefaretini 
muhafaza altına alınmış, diğer 
ecnebilere gösterilmiyen alaka 
ve iltifat İngilizlere gösteril· 
mişti. Baha Sakinin İngiliz 
aefiri ( Hemfris ) in sözünden 
dışarı çıkmadığını alem bi-
liyordu. 

Dün gece Kısıklı'da hayli garip bir vak'a olmuştur. Burada 
hanca Musa Ef. isminde bir adamcağız oturmaktadır. 

Evvelki gece, ortalıkta el, ayak çekilerek herkes yatlDJf 
ve evin IAmbalan kararmışbr. Bu sırada içerdekilerl derin bir 
uykuya dalmıı zanneden bir hırsız, Musa efendinin evine girmiı 
ve karanlıkta halecan ve heyecan içinde öteberi toplamak 
için etrafına saldırırken Musa efendinin oğlu Ömerle karşılaş· 
mıı ve ona sanlmışbr. 

Ömerin feryadı, hınızın gliriiltüsü ilzerine ev halkı, baba 
oğul hırsızı tutarak o sırada sokaktan geçen jandarma devri· 
yesine teslim etmişlerdir. Hırsız, Hüseyin isminde bir kaçakbr. 

Sıçan Hüseyin 
Maruf Yankesici Dört Yüz Lira Çarptı 

Dün gece saat yarıma doğru 
lstiklil caddesinde, Bursa so
kağının 6nllnden geçmekte 
olan Şark demiryollan malzeme 
dairesi mildür muavini M. Fre
drikin dört y6z lirasını ( Sıçan 
Hüseyin ) denilen yankesici 
aşırmışbr. M. Fredrik işin far
kına vararak hınızı tutturmUJ 
iıe de üzerinde para bulun· 

mamışbr. 

Sıçan Hüseyinin devam et· 
tiği kahve aranmıf, orada bu 
adamın iki arkadqı bulun· 
muş, içinde bir asker elbise
si bulunan Hfiseyine ait bir 
de bohça ele gcçmİ:J ise de 
paralar meydana çıkmamıştır. 
Y ankeaicilerin her üçü de 
tevkif edilmiştir. 

25,000 kilo kırmızı sellüloz kağıdı 
münakasasının taliki : 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

24 • 11 • 930 tarihinde icra edilen 25,000 kilo kırmazı ıellfi· 
loz kiğıdı münakasasında tUccann verdikleri fiat haddi layık 
görülmemiştir. Bu sebeple kapalı zarfla yapılacak olan me.ıkur 
mtlnakaıa 6 lclnunu evvel 930 cumartesi gününe tafik olunmuı. 
Taliplerin o gün saat 11 de en ıon Hatlarını havi teklif ve iti
bar mektuplaıile Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

300,000 yarda kane
• • 

vıçenın 

Tütün· inhisarı 
lüğünden: 

tiliki 
" umumı müdür-

Sovyet hariciye nezareti ile 
( O. G. P. U. ) teıkilib hı: 
vaziyet karşısında uzun rnüna· 
kaşalara başlamışlardı. (O. G. 
P. U.) milmessilleri Baha Sa· 
kinin bir köylll olduğunu ve 
köylülerin vaziyetini bildiği için 26 teşrinisani 9ao çarşamba güntl kapalı zarfla icruı 
daha ziyade onlara miizaheret mukarrer Uçyüz bin yarda beya1 kanaviçe münakasası idarece 
edeceği muhakkak addolun· g5rUlen lüzuma binaen (3 kAnunuevvel 930) çarşamba günftne 

duğunu ve ona mnzaheret et· talik edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkurda saat 1 l de lcapah 
mekle yavaş yavaş Etganista· zarfla en son ve kat'i fıatlerini Galatada mUbayaat komisyo· 
nı Sovyetleştirmek milmkün nuna bildirmeleri iktiza eder. Erteı1i gilnU ihalei kat'iyenin 
olduğunu ileri sürerek Sovyet icrası mukarrerdir. 
Rusyamn Baha Sakiye müza· -------------------------

~=~~~göstermesini talep edi- KİRALIK BİNA 
Filhakika Baba S~i haki· 

miyeti ele aldıktan sonra bil· 
ttin nazırlan çiftçi ve köylü
lerden tayin etti. Bu nazırların 
bir kısmı az çok yazma ve 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Cağaloğlunda Hililiahmer binası ittisalinde bulunan ve Em· 

okuma biliyor, bir kısmı niyet sandığ•nın mali olan bina kiraya verileceğinden talip olan· 
da hiç bilmiyorlardı; fakat lann aandık levazım mUdtırlilğilne mllTacaat eylemeleri llzım 
au.rlann bepıi de kBylUlerin plir. • 

POS!f A 

FORD 
Arabalannın Resmige

çidi Bugündür 
Ford Motor Company, Tfirld· 

yede imal edilen arabalannm 
muhterem hııılka tethlr çtmek 
(izere bua-Wı l.tahbul'da bir res
miıeçit icra edileceğini birkaç 
gilodenberl gazetemizin kumı 
mahsusunda il4n olunmaktadır. 

Bu reamlgcçidin görülme8i 
yalnız Ford Motor Compnny'nin 
piyasaya arzettiğl mamulabndA 
tatbik ve isümnl eylediği tUulleri 
tetkik için değil, memleketimizde 
bu gibi bir reamigeçidin timdiye 
kadar icra edilmemiş olması 
nokta! naz:anndan cidden büyük 
bir ehemmiyet ve allka uyandı· 
racatı fikrinde bulunuyoruz. 

Resmigeçitte 30 kadar araba 
teşhir edilecek ve Ford Motor 
Company'nin müthlt faaliyetini 
vo en ıon aırf 1930 lüks mode
line kadar F ord arabalannda 
derece derece tatbik edilen te-
kemmülit ve icra edilen terak· 
kiyat sayesinde Ford nakliyatınıa 
vücude getirdiji inkılibın •eme
resi mütaJıede edilecektir. 

Şurası da kabili inkir değildir 
ki Ford Motor Company, birkaç 
milyon Türk liruınm urfile 
Tophane'de tesi• eyleditl muu· 
zam ve her tlirlil veıaiti mlhanl- 1 
kiye ve fenniye ile mücehhez 
fabrikada vücude getirilen oto
mobiller, Türk f4çjUtfııln ve em.,ti-
nin inzimamile en büyilk maki· 
nistler tnrafından imal ve mli· 
tehassıs eksperler tarafından en 
ıon metotlar daire.sinde teık.il 

olunmaktadır. 
Binaenaley - gerek kamyon ve 

gerekse otomobil • ve.aiti nakliye 
ile mi!nasebettar olanların evvel 
emirde mamulatı dahiliyenin re
vacını temin hususunda büyük bir 
alaka göstermeleri ve bilhassa 
Ford mamulatı gibi bütün dün-
yada şöhret kazanmış arabalara 
rağbet göstermeleri cümlei ve-
:uifinden olmalıdır. 

Resmigeçidin büyük bir muvaf· 
fokiyet kazanacağı ve F ord ara· 
balarının Türkiyedeki satışının 

tezayüdüne büyük bir amil teşkil 
edeceği ve binnetice memleke-
timiz dahi iktısadcn müstefit 
olacağı ümid nd-:yiz. 

Mekteplerde 
Spor 

[Baş tarafı 4 üncü wayfadn] 

kanınkine, ne F rrnsanınkine 
velhasıl hiçbir mil!etinkine 
benzemiyor. 

Onlar Ve Biz 
Amerika Darülfünunları bi

rer spor mıntakuı halinde 
çalışırlar. T eşkilitları itibarile 
vakıa kulüplerden ayrıdırlar. 
Fakat temsili maçlara hazırla· 
nılırken, ıeçmclerde veya milli 
hkım letkilinde talebeler fe· 
derasyonların emrindedir. 

F ransada ise ; mektep ku
lüpleri teknik taraftan gene 
federasyonların kontrolü al· 
tındadır. 

Türkiye sporunun iyi tem
sil edilemediğinden ıikayet 
edildiği. bu zamanda en iyi 
Tilrk elemanları olan tale
beleri temsili maçlardan bile 
uzaklaştırmak azim hatadır. 

Mektepten Çıkınca ... 
Mektepten çıktıktan sonra ya

parlar, o zaman millt maçlara 
girerler, gibi bir d~üncenin 
sak:-· 'ığını; bizde yirmi beşini 
geçmiş sporculara hiç tesadilf 
edilmediğini söylemekle ispat 
edebiliriz. 

Maarif vekaleti Türk spo
runu muhakkak olan ölüme 
doğru göndermemek istiyorsa 
talimatnameyi hiç olmazsa ta
dil etmelidir. Bunu bekliyoruz. 

E. Ş. 

Klnunuevve~ 

Sinemalar __ ,,_ ________________________________________ ___ 

Dün aktam - •• .. ,_ ~-z,, '· :·· .. 

G L O R Y A Sinemasında 
lrae edilen tamamen Fransızca sözlü ve umuma anlayışlı 

MARY GLORY, MAXUDIAN ve PIERRE MAGNJER 
tarahndan tcm5il edilen pek hissi ve mües ... ir 

bir mevzua malik 

1KJ YA 

" Comedie Fra111alr.e ,, Şllrcklaıııdao parlak ve dehaklr artial 

MARIE BELL 
•• ARI.ETTE MARCHAL, mllteveffa VAN DURAN il• JEAN wEBEfl 

tarafından kema?l
41 

muvaffaklyet:e temsil edilmekte olaıa 

FIGARO 
.... rtlıl kamqtıncı ml:ııaoıcnll muhtetcm filmini r&rmek Osen 

ASRI SiNEMAYA 
k09maktadır. Bu,an 16 1/2 matloeılle ıuareılode 

ZENGiN VARYETE PROGRAMI 
FUmln munluj'u huoblle ıUAreleu tam 9 1/2 da b:ıtlanıyor. 

Sinemanın Uç büyük dehakir artisti 
VAN PETROVITGH, LIL DAGOVER, JEAN TOULO 

Pek yakında ...•.•. sinemasında 
UNUTMAYAN KADIN 

sesli sözlü ve şarkılı Fransızca 
arzı endam edeceklerdir. 

ETUAL Sinemasında 
SOKAK KIZI 

tamamen sesli ve 
muzikalı film. 

Müme!silesi: 
BETTY COMPSON' nun 
tatlı sesi ile hünerle keman 
çalışından herkes meftun 
kalıyor. ilaveten: Canlı ve 

sesli resimler. 

DARÜLBEDA Yi TEMSİLLERi 

Venedik ISTAHBUL BELEDiYESi 

Taciri 
Komedi 
5 Perde 

Yazan: 

N. Shakeapeare 

Tcrceme edon : 
M. Şükrü Bey 

~~ ~ ~~ 
1111 

11111111 
Salı günü akşamı 

Bir Kavuk Devrildi 
Muhaaipzade Celil Beyin 

Tarihi komedisi 

sineması 

Bugün 

ELEK ve EL HAM 
sinemalannda 

haftanın bllyük mavaff~ 
yetini teşkil eden 

ERSERI KIRA 
Tamam en renkli bUyil~ 

opera filmi " 
Yeni makinemiz ınyeıılnde fi)lll ,ı' 

mUkllemeler TUrkçe ve Fraııfl 
atsıterUmektedlr. 

MAJİK SinemaSI 
DÖRT PIY ADEL~I 
GARP CEPHES 

muazzam Fransızca aözlil 
7 kinunuevvelde bqbyo'· 

Şehı:adebaşı Millet tiy•~ 
bu akşam gala, ıuvare, ~ J 
kir Naşit B. , komik Şe~ıd ıl 
ve Kar ak aş Efen dinin iJti,.,, 

MiDYECi KASBAK 
komedi ı perde 

TEHLlKF. lşARETI 
Daram 1 • pude 

BU DA BENiM KISM: .A 
revu l perde ~ 

B ~R LI T Z1 
YENİ AÇILAN LİSAN Kursl9" 
Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca, İ5panyol~ V• 

KA YiT MUAMELESi BAŞLAMIŞTifı 
TECRÜBE DERSi MECCANENDltı 

Ankara Merkez Han - İstanbul 356 İstiklal caddetİ 

Diinyada bir valide 
içirt en kıymettar şey 
yavrusunun sıhhatidir. 
Bu sıhhatin payıdar 
olmasın temin için 
mevaddı muziıTeden 

ve mikroplardan ari 
saf sL. *" olan : 

GLAKSO 
unsuru gıdaisinden ha 

a birşe · edirmeyiniz. ---

Bir Çocuk Ezildi t 
Diln saat beıte Guaıilf'f 

yokuf'Jndan inen 1301. / 
otomobil 5 yaşlarında bil (. 
cuğa çurpmı§, ymtruc•i1jlıt' 
ralamıştır. Çocuk hatt' 
kaldırılmıştır. l 

Amele Emin 'in Ciıı:/ı 
Tahmil ve tahliye arıınJ1l den Emin, Galatnda J-11' f 

birahanesinde sarhoşlu b~ 
zündcn kavga çıkuar;;..;talı ~J 
hane sahibi Huan ~ 
Haaaıı efendileri • y 
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lttilıatçılar Divanı ~ 

Alide Hesap Veriyorlar .. 

• 
ükômet Nüfuzundan istifade Edip 
ilyonlarca Lira Kazanmışlar ••. 

&akalım Bu İddiaya Nasıl Bir Cevap Verilecek? •• 
liarp seneleri içinde gayri 
~ yollarla yapıldığı iddia 
et. eQ Tagon ticareti haJdon
~eaıa} Beyin söylediklerini 
di iz. Sabık iaşe nazın, ken
) tarafından böyle birşcy 
~Pılnıadığı gibi buna sebepte 
~ llıadığını iki cümlede söyle-
"erdi. 

l Eğer kanaatimi açıkca söy
~ek lazım gelirse, ben bun
'! ' Kemal Beyin bu sözleri-

kifi bulmadım. Vagon ti
~eti yüzünden zengin olan
-..:_ .en güzel yerlerde aparb
~ar yapanlar ortada dip
"' dururken, tabii, böyle ku
\ıı likırdılara inanılmaz ve 
•·b kadarcık cevapla iktifa 
'"'4l.lernezdi. 
~ llu Taziyeti arkadaşlardan 
L.._ evel Ertuğrul meb'usu 
~ B. kavradı ve ubık 
t nazmna en etraflı suali 
~ IOrdu. Şemsettin Beyin, 
~ ~ da hararetle ortaya at
~ia fU idi: 

- Teşkı1 edilen firketlerin 
hükumet nüfuzuna istinaden 
nakliyat ve ticareti inhisara al
dığı Ye bu suretle gayri mef111 
kazançlar elde ederek mem
lekette ihtikirın do,masma 
yegane sebep olduğu iddia 
olunuyor. Bu mesele hakkında 
Kemal B. in izahat vermesini 
isterim. 

Bu işlerle biç alikam olma
dığı halde Şemsettin Beyin 
sözleri benim üzerimde bile 
demir leblebi tesirini yapb. 
Bunun.ti beraber şu kuvvetli 
iddia karşısında Kemal Beyin 
de biraz tuhaflaştığını kay
dedersem yalan söylememiş 
olurum. Sabık iaşe nazın ve 
şirketler kahramanı, itidalini 
muhafaza etmek için kendini 
sıkmıya mecbur kaldı Ye ilk 
ağızda: 

- Mesele b6yle değildir; 
diyerek biru dtifündll. Soma 
da pek uzun aüren izahabna 
şöyle başladı: 

- Bunu rakamlar pek ,U
zel izah eder. Milli Mahsulat 
tirketi, arzettiğim gibi, vakfe
dilen paralardan bir miktan 
konulmak suretile ve usulü 
dairesinde, merasimi resmiyei 
mahsusa ile, her şirketin te
şekkül ettiği gibi teşekkül 
etmiştir. Şirketin müessisleri 
vardır. Hatta o esnada ls-
tanbul ve Anadoluda ticaret 
yapan Müslüman tacirleri 
davet ettik ve böyle bir para 
mevcut olduğu cihetle yüz bin 
lira sermaye koymak 1Uretile 
böyle bir şirket teşkilinin 

memleket hesabına çok fayda
lı olacağım söyledik. Öyle de
ğil mi Salim Bey ? 

Kemal B. bu SOD dlmlesile 
heyet anısında bulunan Afyon 
meb'usu Salim Beyin tchade
tine milracaat ediyordu. 

Salim 8. iki kelime ile ce
Yap ftl'di: 

- E~et, 6yle ••• 
(Arkuı nr) 

.........._---------ıc 
SEYRİSEFAİN BORSA 

Mtrkez acentesi: Galata köprü başında Beyotlu 2362. Şube 
'ttrıttal: Sirkeci'de Mühürdar zade hanı albnda Tel lst. 2740 

~iRE- İSHER
IE i 

(Ankara) vapuru 2 Kanunu-

t.,._~1 Salı saat I O da Ga
~ lata nhbmından 

ı alkarak çarşamba sabahı 
trn· • 
~· ır e perşembe sabahı 
~ıreye, cumartesi sabahı 
~ kenderiyeye varacakbr. ls
L cnderiy.!'den pazartesi ISde 
qlkacak çarş mba günü 

( p1·re ) ye de uğny~~a~ 
t..: perşembe gunu 
~tanhul'a gelecektir. 

... _lSKENDERİYEDEN ak
~a PORTSAİT için de 
~nbul olunur. 

., 1 Kanunuevvelden itiba
ttı Adalar ve Yalova h~tı 
~felerj değişmiş ve yeilİ 

tifeleT' iskelelere asılmıştır. 

Ayvalık Siirat Postası 
(Mersin) vapuru 2 Kanunuev
vel salı 17 de Sirkeci nhb
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, EC:
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkfır 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
da uğrıyarak gelecektir. 

Azimetle Geli~olu için 
yük alınmaz. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmutşevketpaşa) vapu
ru 2 Kanunuevvel salı akşamı 
Galata rılıbmından kalkarak 
Zonguldak İnebolu, Sinop, 
Samsuo Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, lnebolu, 
Zongulda'ğa uğnyarak ge
lecektir. 

~ İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
ltıum müdür üğündeıı: 

!;,,1d~enıizde icrası mukarrer tasarruf dolayısıla memuriyetleri 
~tdılcrek açıkta kalacak meurlar yerleştirilinceye kadar 
~~:e~ hiçbir kimsenin alınmasına imkan bulunmadığından 
'"nyet talebi için beyhude müracaat edili vakit kaybolun
~ ~darınaca malum olmamak üzere ilan olunur. 

1 
~ililiahmer balosu 

b"~, ba.Iıabrner menfeatine her sene verilmekte olan kışlık 
~)~l u sene de kanunuevvelin 18 nci perşembe günii akşamı 
~ ~al Unda Turkuvaz salonlarında verilecektir. 
.'411 IJ 00.u.n geçen senelerden daha mükemmel olmasını temin 
~tt cthiııye vekili Şükrü Kaya Beyefendi haıretlerinin riyaseti 
>tttt~llıelerinde teşekkül eden heyeti tertibiye fİmdiden fa

aşlarnıştır. 

latanbul 29 Teşrinisani 1930 
- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

l11terlla 
Dolar Amerlkaa 
20 Frank fraaıas 
20 Liret ltalyaıs 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank lıviçre 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Fd~meıık 

20 Koron Çekoslovak 
1 Ş Un Avusturya 
1 Rayhşmark Almanya 
1 Ze.otl Lehistan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoslavya 

1 Çenoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 lsterlln kurut 
Nlly, 1 Tiırk lirası dolar 
Parla 1 TGrk lirası Frank 
Mlllno 1 n ,, Liret 
Brllkael 1 n • Belga 
Clnevre l 1t n Frank 
Sofya l n n Leva 
Amellterdam 1 T. 1t F.orbı 
Madrit 1 Tllr liran Peata 
Berlln l n ,, Mark 
V artova l • ,, Zelotl 
BGkret 20 Ley kurut 
Rusya 1 Çervoneçl kuruş 

t033,-
2ı2,so 

168,-
223,-
119,-
55,25 

S'~ J,-

81,-
84,50 

127,
sı,

S0,75 
24,-
25,SO 
77,--.-

J030-
0,47 17 

12-
901 
8 !8,20 
2 43,SO 

5510 
117 
4,24,SO 
t,97,75 
4,20 

79,45 
108S--

Alemdar zade vapurları 

Bulent 30 r::W 
Pazar 

günü akşam saat 18 de Sir
keci fnhbmından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve Vakfıke
bir, Görele, ve Ünyeye uğ
-ıyarak ~ndet edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Sirkeci, Meymenet hanı 
Alemdar zadeler, Telefon: 
istanbal 1154 ~ 

Dr. Horhoroni 
FRENGi BELSOGUKLUGU 
Tedavihancsi Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
Tel. 3152 muayene her i'ÜJl sa-

bahtan ak~ama kadar. 

J.?eni Ford Taksisi bugünkü 
' 

.. 
F ord Resmi geçidinde' 

f . 9 

teşhir edilecektir. 

:·:stil ve fiatı hususunda büyük 
bir hadise teşkil edecektir. 

. ' Pek yakında bütün Türkiye-
nin sokaklarında. yüzlerce 

· Ford taksileri göreceksiniz. 

Bir For,J taksisini çağırınız / 

..., 

lfncoln• Fo~sor. 

Aircraft 
-.-

FOR O MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 

FORD 
Otomobil ve kamyonları 
FORDSON traktörleri 
Yedek parçaları 

için: lstanbul'da Sirkeci'de A v E FA müessesesine 
Resmi F ord Acentası: • müracaat ediniz. 

Telefonlar: lstanbul S63 - 964, Mektuplar : lstanbul posta kutusu 457 

DOKTOBLABIN Nazarı dikkatine: ~~d~·~&:, 
nakı sadırda, muhtelif tesemmümlerden müte

vellit tazyiki şiryan1 sukutunda Salvarsan zerkioden mütevellit veya ameliyatlardan sonra görü
ler şovklerde muvaff akiyetle kullanılan Suprahypon ( Woelm) ampülleri Toptan ve perakende. 
htanbul Alyanak han 26 numara Telefon lst. 392 

Kadm zarafetinin lb.ımı gayri 

müfariki dolayısile de ipeklileri 
harabidcn kurtadıği için çok 

ikti.adi bir i'içtır 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletini ı müsaadeaile. Hiç 
bir türlü mahzuru uhhisi yok
tur. Her ec:r.ane ve ec:r.a depo
larile Itriyat mağaz.alanndan 

arayını:r!. 

ı ~--------------------------------------------------------------~ 
• En Son Model Ve Gayet lkbsatlı • 

Bütün loş mevsiminde on çeki odun yt"rine yalmz beş 
ç.:ki ıarf.yat yapan ve her sene tamire ihtiyaç gösle.rmiyen 

S 1
. K Markalı odun. s~ha

larımız gelmıştir. 
Her nevi odun ve kömür ve tömine antrasit _......· 1111::11:!! 

Stella mar!<alı sobalarımız dahi vardır. 

İstanbul Meyd1ncık, Türbe sokak No. 6 Tel. lst. 3937 

- Şik Soba Mağazası M. Şirakyan 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
iDARESi ILANATI 

Haydarp~adan pazar ve çarşamba günleri Sivasa ve Sivas

tan salı, cuma günleri Haydarp~aya hareket eden doğru katar 
yolcularımıza suhulet olmak üzere 14 - 12 - 930 taı ihinden 
itibaren bu katarbrda birer ycm~kli furgon buluracağı ve 
arzu eden yolcular bulunduklan kompartimanlarda yemek tevzi 
edileceği ilin olunur. 

Mes'ul Müdür: Halit aBJırl 

IWORINA BALIK 
taze ve halisini yalnız Hasan Ecza Deposunda 

Yağının başmahsulünün 
bulursunuz. Kilo maa file 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilit 
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BUGÜN BÜ YÜK ·· ·FORD 

Biz resmi geçidinin hususı· 
· yellerini ilan etmekle moftehi
rn1z. Resmi geçitte T modeli F ord 
otomobili ve kamyonun eski ti-· 
pini göreceksiniz. Pek iyi tanıdı~ 
ğınız tekemmül etmiş T modeli, 
eski modelleri takip edecektir. 

Ford nakliyatının beşeriyete 
ifa ettiği büyük hizmetleri na· 
zan itibara alınıZ. ;.. 

1 9 2 7 de piyasaya Çlır:ar.~ .. p 
heman bütün dünyada herkesin 
tercih ettiği otomobil halini al~ 
mış olan A modelinin imalindep 
evvel 15. 000. 000 T otomobil 
modeli piyasaya çıkanlmıştır. 

A ınocıeıınden sonra güzel 
lüks F ord otomobillerini görecek 
ve 1925 ila 1930 otomobilleri 
imalatındaki farkı takdir ede
ceksininiz. Resmi geçitte gör
meniz lazungelen sair sürprizler 
vardır. 

OLACAKTIR 

Bugün F ord resmi geçidini 
görmeyi ihmal etmeyiniz, ıre 
onu gördükten sonra, sizin de 
bu kış bir F ord sahibi olmanıza 
karar veriniz, çünkü hiç şüphe 
yok ki F ord Türkiye için olduğu 
gibi bütün dünya raemlek~tleri . 
i~;n en mükemmel otomobildir. • r 

.li.ncotn ~ Fonison 

Aircraft 

HARBİYE 
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TAKSlat 

BÜYÜK RESMi GEÇiDiN TAKİP EDECECJ YOL 
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