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~~~~~~~--~~--=~~--------... ~ SON POSTA Halkın gazndür: Halk bununJa ganır. 

GO NE UR SON POSTA Halkın kulajıdm Ha'llc bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın dilldin Halk bununla .a ler. 

HAKKINDA 
AHALİ Fi 

·MOZEKKERESİ KESİLEN 
KATİBİ BULUNAMADI •• ~ 

Barut Meselesi Tekrar Meydana Çıkt 

M. Esat Bey '~ azifemi 
Y apbm,, Diyor 

Fakat Vazifesini Y apmıyan Kimdir? 

• 

BAYRAM 

HAZIR LiGi 

Bayram içia muraf. 
tu kurtulmak· iltiyor 
musunuz? O halde 
yakında an için ha
zırlamakta olduğumuz 
allrprizleri bekle)'iaai& • 

PEK YAKINDA 

NEŞREDECEGIZ 

Adanada 

-

· Vatile b•. meHledttn .dolagı ıaut.eciler · Üçiincii ceuı Ahali Fırkası Katibi 
· lıuurıında malıalc•m• edilmişlerdi 

Aranıyor 
Barut irtifa meseleli yeıii- f zetemize bu mesele hakkında 

dea ortaya çıktı. Bir •akitler aynen ıu .özleri söyledi: Adana, 19 (H. M.) ~ Hak-
birdenbire aJevle}'en, lsta.n~ul .ı - Bıirut inhisari işinde kında tevkif müzekkereal ke
matbuabnı mahkemeye sürük· Adliye öaha o zaman vazife- ıilen Ahali fırkası umuinl ki
liyen bu dava ini olarak sini tamamen yapmışbr. Bence tibi bulunamam11hr. 
neden derin bir uykuya daldı? neden iti intaç etmedin diye Mumaileyhin, vaktile cinaye
BUUin efklrt umumiyede mu· aoranlara fU cevabı vercbili- tinden dolayı Suriyeye kaçan 
a~ma halinde kalan ve · bir rim : kardeşi Ahmet Efendiyi ziya· 
türİll cevabı bulunamıyan bu - Vazıfc'uıe taal!iik eden rete gittiği tahmin olun.makta· 
ıuali dün lzmir razeterinden kısmı intaç ettim. Üst tarafı dır. 
naklen' Mahmut Esat . Baye bana ait değildir, başka aalihı- Ahali fırkası lideri Abdftl-
.Örduk. yettar makamlara taalluk eder. kadir Kemali B. ile arkadq-

Eakf Adliye vekili dün g~- [Devamı 2 nel Ayfada) lan da iki rftndenberi g&ül-.._ _____ ..._ _____ ~--~------=~ = memektedir. 

Adanagı Yasa Sokan Afetin . Tafsilatı 

Birinci Ve ikinci Su Baskınları 
Nasıl Oldu, Boğulanlrrın ·Adedi 
Ve Zararın Miktarı Ne Kadardır? 

Adana, 19 (H.M) - Sene
lcrdenberi arkası kesilmiyen 
musibetler arasında Adana, bu 
defada ıcylip felaketine uğ
radı: 

niıl ite yaramıyan ıanclalı 3 - Hilk6met 
eaddeal ve liıe. 4 - Şehirde ıulana ea 
u oldutu bir mahalle 

uğrıyan evlerdekiler de clışan 
çıkamıyor, dışardakiler de içeri 
giremiyorlardı. Uzaklardan m~ 

Gece yarısı, sokaklardaki temadiyen silah atılıyor ve 
sular bir metreyi buldu. Nehir, imdat isteniyordu. Bu acı ae .. 
sahildeki ed~~ _ dıvarları aşa- lere kadın, çoluk ve çocuklann 
rak şehre . ~ ~luyordu .. ~e__re- feryadı karışıyordu. Elektrik• 
yan kuvvetlı ıdı. Çünkü ıstilaya 1 ( Devamı 2 inci sayfada) Adana, 19 (H. M.) - Naci 

Pap Ankaraya dönmn,tilr. 
Seyhan nehri, adeti veçhile, 

bir iki defa taşar. 

===--::m: -.. 

1._. O• e.. •11a 111••• •oma ko1ert1UJ11,. Tllt,.tt; beledlreJf. Tun ~· .. 
..... lıı in- •erblılie 11eJuıt lııua m«keabd atywet buyurauılar, Şehir mecl&.I 

~~· IMaar llH&haa9'1fla, dl,.tte muaaellt ha1llma4a ftlldea •albaat 
-1tıw, Ud •llltaclilln tlklyetlal dlnlemltlercllr. 

~ H& Tark ocaiuaıl• baclUerlal latllııb.ı edCll 'nçlen lltJfat buJ'Uf• 
"-1 Ye "7otaac&. ~.btbJıau . bl.Jllk •efktre)i batloa kalbinde bir fikir 

'-4lea bir lüa laaU.. ı•çlr...IJ.lab,, demltlerdlr. 

.. ~ H. buırla Trak,_,a hareket e41eceldercllr, eıılı günU ıehrlmho av-
t .._ehd auM .. el.tr. · • 

Saialıoddin 

Eski şehirde 
Komünistlik Maznunları 

Tutuldular 

Ankara, 19 (H. M.)- Zabıta 
Eskiıeliirde komünistlik propa
gandası yapan birkaç kişiyi 
tevkif etti. Bunlar bu mnnase
betıiz hareketlerini birtakım 
yalan 116zlcrle tevile çahtmak
tadırlar. Ele geçen vasikalar, 
diğer bazı· vilayetlerde bu gibi 
fena hareketlerin kimler tara· 
fından yapıldığını meydana 
çıkarm11br. ---

Verilecek Prim 
Ankara, 19 (H. M.) - Mü

euesata verilecek prim nisbeti 
lktısat Vekiletincc bu ay so
nunda teabit edilecektir. 

Silah Kaçakçılığı 
Ankara, 19 (H.M) - l.tan

bulda yapılan ıilah kaçakçıbğı 
hakkında tahkikat devam 

Ekseriya da mecrasında ka
barır. Ya etrafına cüz'i hasar 
yapar, yahutta ovaya yayılır, 
bir kısım ekinleri mahveder, 
az, çok basar yapar. Fakat bu 
defaki feyeznru bir afet oldu. 

Sel Nasıl Geldi ? 
ı l kanunuevvel perşembe 

günü başlıyan yağmur, kısa 
fasılalarla, fakat bardaktan bo-
ıanırcuına yağıyordu. Yağ
mur, her tarafa ayni ıiddetle 
dl\ştnğü için Seyhan iki gün 
zarfmda dağ sellerinin tesiriJe 
üç metre kabarmıştı. Fakat 
böyle bir istilaya ihtimal veril
miyordu. Bir defa tuğyan 
mevsimi değildi. Sonra Develi, 
Kayscriden telgrafla haber 
verilirdi. Bu itibarla halk müs
taribti ve selden, gelen sel ile 
beraber haberdar oldu. İlk 
defa sahil mahallelerdeki 
lağımlar kaynamıya başladı. 

Bu sular hükiımet caddesile 
eski tabakane ve ocak semt· 
lerine hücum etmiye başladı. 

Gecenin Fecaati 
ediyor. Polisler, bekçiler, kapı, kapı 

K çakçıbkta methaldar bir dolaşıp halkı tehlikeden ba
kaç m~murla, iki ~~ke~i • me- berdar ediyOl', uyllmuş kimse-1 
mura iften el çektinlmitfu'. 1 leri uyandırıyorlardı. 

Bir Müsrifin Tasarrufu 1 

- iyi ki şu tasarruf haftasını yılbaşından evvel yapblar. 
- Niçin? 
- Yılbaşmda yemek için beş on kuruş biriktiriyorum! 
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Halkın Sesi BABEBLBB Günün Tarihi 
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Şeker Tröstü V c 
• • Halkın Fıkrı 

Şeker iç:n lıir tröst yapılmlf, 
ıa:r.cteler ya:r.ıyor ve herkes söylü-
7or. Tröat, kanuneıa memnu ltll
Sat ltirliji anlatmasıdır. Halkın 
:zararınadır. Kanunen takibi mucip 
lrir harekettir. Ortaya çık.. bu 
havadi.a kartmnda bakınu hallı 
ae tlütüuüyer? 

Ahmet B. ( Ankara cad<ksi, 
Villyet karpaı, Hattat ) 

- Biz Cavadan aümrüğü· 

Barut 
• Meselesı 

Alevlendi 
Eski Adliye Vekili Mah-

1 mut Esat B., Vazifesini 
Y aphğını Söylüyor 

( Bat tarafı 1 lad aayfatla) 

mllze 15 kurup mal olan toı Tabit enlerm da yazife1erini 
ıekerini 50-62 kuruşa yiyorm. yapacaklarında ftipbe yoktur. 
Memleketimizde çıkan toz f& Bu münasebetle lıabrıma pzel 
keri 20 kuruşa yememiz lhım bir hikaye geldi: Birgün Nas
ıelirken onu da ayni f;ata yi- ratbn hoca eşeğini kaybetmiş 
yoruz. Hal böyle iken hükO- şuna, buna derdhıi aıllabyor

metin bu meseleyi nazarı dik- muş. Herkct kendisini tenkide 
kate almamasına ve bir de yerli başlamış. Niçin iyi b•lama
toz şeker üzerine tüccarların dm, niçin gözünün önünde 
tröst yapm larınm mcn'ine Ç"- bulundurmadın? Tarzında ta
'ışmamı ına hayret ediyorum. ' rizlerde bulunmuşlar. Hoca 

l(.. demiş ki: 
F abri B. (V ef da Vefa 1 KU1mrlarımı kabul ediyo-

cnddesi -43) rum fakat ıu hırawn hiç ka-
- Yerli şeker Avrupadan babati yok mu ? ,, 

memleketimize ithal edilen Bizim tabkikatımıza göre bu 
ecnebi şekerinden daha ucuza irtifa meselesi bir adli faciadır. 
satılmalıdır, yerli şeker üzerine Elde Yesika olm1&dan bir ta-
tröa te olmamalıdır. kım adamlar tevkif edilmiş, 

'f dört bq ay meYkllı· tutulmuf, 
Tahsin B. (Beyoğlu, Tarla- gene pyri kanunt ıekilde 

baş, Fıçıcıabdi eokağı 3) tahliye edilmiflerdir. Bun. n 
- Yerli şekerler hcri•e mea'ul olan o Yaktin Adliye 

yapılau tröstün önilne geçme- vekilidir, deailiyor. 
lidir. Saniyen yerli tekerin Filhakika bu iş~ ait evrak 
pahalıya aablması da dojru AdUyeden Maliye vek!Ietine dev-
değildir. redilmiştir. Orada bazı müdür-

Çünkii, Anupa tekerinden ler hakkında tahkikat yapmak 
daha ucuza mal okluğu mu- ihtiyacı ileri ıiirülcrek dosya bir 
hakkaktar. kenara ablmıı ve uykuya yatı-

'f. rılmı,tır. O halde bu dosya 
Ömer E~. ( Koakada Ral'IP niçin meydaq çıkarılmıyor, 

pap. kiltüpanesinde) niçin, rBfİler Ye mfirtcşiJer bak-
- Yerli eker ftzcrine bir kında efkArı umumiye tenvir 

tröst yapıldığım g zetcler yaz- edilmiyor? 
dılar. Hfikfımet bu tröste mani Gene gayet mevsuk men
olmalıdır. Şeker bizim birinci balardan aldığımız malumata 
9afta bulunan gıdalanmızdan- göre barut inhisarinda bulu
dır. Şeker üzerine mevzu güm- nanlar arasında ihtilafı mucip 
rlk indirilmeli veya kaJdınl- olan en mühim sebep defter
malı, fakir halk ta bu ıuretle lere kaydedilmiycn bir takım 
bealenm ildir. mnsraflardır. Bu masrafların 

* yekunu 150 bin liradır. 
Halim B. ( Kumkapı, Tavqf Bu paranın bir kısmı bir 

çeJmeai sokağı 50 ) bankaya, bir kısmı Aılkarada 
- Yerli şekeri pahnlıya inhisar için çalışan komisyon

yemek c!oinJ deiildi•. Allka- culara verilmiştir. Bu komi5-
darlar daha ucuza mal olduğu yoncular bu paralan kimlere 
ıöylenen şekerlerimizi ucuza verdiklerini ıöylcmemişlerdir. 
aatmalıdırlar. Hükumet lıalkın Binaenaleyb efkirı umumi-
11hlaati namına ltu işi temiD yenia tatmirı edilmesini, orta
• melidir. Gueteaizde yerli da raşi ve mürteşi yoksa 
.. ker Gzcrlne bir birlik yaptık- ilin edilınesisini, ve bu mese
lannı okumuth::k. Bu meselede le in herhalde açık surette 
birlik yapmak ne dereceye ka- hesabı •erilmesini bekleme~ 
dar doğrudu,.? hakkımızdır. 

2150 Liraya Neler Oldu? 

Genç Bir Kız Babasına 
Fena Oyun Oynadı 
Bqiktqta oturan Behice isminde bir kadın, Ktıçllldlnaatla, 

Dutluk aokaj'ında oturu H'ıkmet Beyin kw la.et Humu 
e't'iH çaiırmıf. Tamamen mi, yoksa muvakkaten mı"? Pek belli 
deiil. Fakat kwn babua Hikmet Bey, kınnıa bnsbntüıa rötlı
rilbaek O.Zere irfal edildiğiai .,. beraberiaa de 2150 lira 
gltllrdlijil iddiuındadır. 

Bittabi adamcatız ck.rhal polise mllracaat etmit- Kaçak 
kı21nın bulunmaıını iıtemiş. Bu arada Behice Hanımın evinde 
oturan polis lamail Hakin Efendi u:.eıeleyi anlamıı, ismet Ha
maıı 6nine kal:mlf, babaaıDJD evine rötürmiye karar "nnng. 
yolda gelirlerke• belediye dairesi manndüi evlerde l>ir 
arkMi .. ını rörmek iıtiyen lımet Hanım içeri girmiş, bmail 
Efendiyi «Lıarda !bırakmıf, adamcaiıx uzun zaman beklemW, 
Sonra kapıyı ça\11uı. Fakat kapıyı açan adam, ismet Hanım 
iamiDde İki•.eyi tanımadıjvU söylemi'- Bunun üzerine lsmail 
Efeıkli merkeı:e mtiracaa etmiş, relen memurlar ismet Hanımı 
saklandığı yerdeD çıkarmışlar, babaSın• teslim etmişlerdir. 
Fakat 2150 liranıa ne oldup anlqıhnamıştır. 

Sigorta Hakkında İzahat Verildi 

Bir Mütehassısa Göre 
• 

. 

- -

Uşak 
Şeker 
Fabrikası 
Hissedarlardan Bir 

K ı a·m ı Mahkemeye 
Müracaat Etmişlerdir 
lımir, 18 ( H. M ) - Uıak 

,eker fabrikua lli..edarlann
dan 180 kışi ticaret mahkem_. 
•İli• •tıracaat ederek timdiki 
idare heyetinin rayri kanuni ol
dutunu, birçok israfat yapıldı
ğını zikredip dava ikame 
ve ıirkete Yuıyet edilmesini 
talc)> etti. ----ikramiye meselesi 

Ankara, 19 (H. M) - İe
tanbul deff erdarlıjında tevzi 
edilen ikramiye meselesi ev-
rakı Maliyece tetkik edildi. 
Defterdar Beyin ikramiyeyi 
kendi lehine yaptığı anlqıldı. 
V ekllet noktai aaMmU yaz
maktadır. 

Halk Fırkası lzmirde 
lzmir1 18 ( H.M ) - Halk 

fırkua lzmirin her .Ualleaİlae 
mulatarlu vaaıtuile mektuplar 
gönd.rdi. Bu •Ktaplarda 
föyle deniliyer: 

ismet Pş. 
. 

rı 

• • 

J 

Yarın F ethı Beyın Tak· 
ririne Cevap Verecek 

Ankara, 19 ( Tel\!foo )- ı.. 
met pap Fetlıl beyin, U. 
köylerde balkın ahlat ,. .. 
diii l>-1, kındaki takririne 

yana M( ı·t: ceYap Yerecektir. 

Hamiller 
Zekai Bey Vasıtasile 

Cevap Verdiler 
Ankara, J 8 - Diln ismet 

pqaıun köıkünde aktedll• 
içtima ubahın 3,30 una kad.r 
deYa111 etmiıtir. 

Öirendiiimize röre Türkiye 
Dayinler Tekili ZekAi B. Ya• 
ııtuile Dllyunu umumiye mee
Jiainin i'Önderdiği cevap ~ 
mada mtizakere edilmiş mn
zulu meyanındadır. 

Ankara, 18 - Fransız _. 
firi burb Temk Riifti Be,I 
ziyaret ehaiftir. 

Ankarada Bir Cinayet 

Evveli Bir ittihat Lazım "Clmlıuriyet Halit fJrkuma 
kay~eclilecepıizden kunetle 
ümit var olarak ah ililerine 

kında ezcümle. şunlan söyle- leffea bir teklif varaluu tak-Sigortacılardan Tacettin Bey 
4 b.inunuenelde Re:sicümbur 
Hz. ne bir arize ıröndererek, 

Dün Aakarada bir cm.,.I 
olmuf, Ziraat baaka11 mua .... 
tubesi imiri l•maJI Halda a., 
beled17e claktiloJana4aa Ha,.e,. 
Ha...la 4ioktw Cndet Be,t 
ap ••reth 1'anJam1ft k• r ' 1 
de llcllrmlftlr. Ciaa7ete ...... 
l.mall Hakkı Beyia Ha""9 
Huımı •nmul n loak.anm ..... 

idamdan Kurtuldu 
Sebze halinde iki kitlyi .. 

dGrdüti lçia enelce idama ....._ 
kGm olunan Sabriaia dGa T ... 
ybdea nakzen muhakemesi ...._ 
ceıinde idam cezası 20 ıene ..,.. 
H tabYil edilmiftir. 

memleketin içtimai ve iktıudi 
ahvali hakkında rakama ve 

vesaike müstenit bazı izahat ve
rebilmesi için kabulünü rica 
etmiştir. Tacettin Bey 7 ka
nunuevvdde saraya çağrılmış 
Kntabya meb'usu Recep ve 
iktısat müşaviri Şefik Beylere 
birtakım izahat vermiştir. 

Tacettin B. sigortalar hak-

miştir: ,. dim cdi} ·.>ruz. imli ederek 
J '"!"!"' Sigorta primleri asga- bilratle iadesini rica eyleriz.,, 

ri yiiz~: yüz yUksclmiştir. Parka•ı• t .. killtı.a •••• 

2 ....LI. Memleketimizde alınan V ası/, Celal, Miiniir 
birçok işlerin kısmı azamı ha- Halk fırkası bir haftada 8 
riçt sigorta edilmekte ve bu bin ua kaydetti. Meb'ualar 
suretle birçok paramız harice Aydından geldi, Halk fırkasının 
gjtmektedir,. yeni teşkilatı ctrahnda halkta 

3 - Sigortalılann sigorta f bikim olan baleti ruhiye uki
şirketJcrine karşı hukukunu sinin aynidir. 
mubafaıa için bir sigortalılar 
ittihadı te kil edilmelidir. 

AJnan 

Talebe Birliği 
B\lj'Üll 6ğleden aonra TM 

ocaiında Talebe birliği koa
greıi toplanacaktır. 

Tasarruf Haftası 
~~~---------... ----------~~- Bir Tecavüz İddiası 

T uarruf haftasının son ... 
nü olmak münaaebetile cllD 
Ankara Hukuk mektebinde 
bir meraıim yapılmış, AdliJe 
vekili bir nutuk a&ylemiftlr. 

Adanayı Yasa Sokan Afenn Tafsilah 

(Baş tarafı 1 incl sayfada) 

lerio sönmüf olması, vaziyeti 
büsbütiin fecileştiriyordu. 

Köprünün hemen üstündeki 
adada üç çocuk Ye bir kadın
la erkekten mürekkep ailenin 
feryadı tnyleri ürpertiyordu. 
Bunlar, böyle baiıra, bağıra 
botulup gittiler. 

Etrafta hAll ailih atılıyordu. 

Bir Feryat 

doğru, feyzan, en tiddetli 
haddini bulmuştu. Ortalığa da 
derin bir ölüm tessizliği 
gelmiıti. 

İkiden sonra, aularda bir 
alçalıf hissedildi. Sabah yediye 
kadar bu bal devam etti. Gtın-

düı ona kadar ayni seviyeyi 
muhafaza etti. Bu iniı yanm 
metrelik bir tenezzüldü. 

ilk Yardımlar 
Saat bire dotru l<arfıyaka- Göniln doğmrusile beraber 

daki meml~ket hastanesinden polis, jandarma, asker, beledi
hir feryat koptu. Fakat selin ye memuru büyük bir gayret
huıunetli dalğalan arasında bu J ıe yardıma k~ştula~. Karfıya
ıes güraltüye irİtti. Saat ikiye ka mahallelen kamılen ~oşal-

Üsklidarda 14 yaşında Ih
san 7 yaşında İlyas ismindeki 
bir çocuğa tccavllz ettiği id
dia edilmiştir. 

Hem Yaraladılar, Hem Yeni Bir T eşebbüa 
Parasını Aldılar Ankara, 18 - Bntnn ..,. 

Üsküadarda Tütün amele- kAletler mnfcttiflerinin B...-
&inden lbrahimle arkadqı ken· kilete rapb dilfilnülilyor. • 

dilerine iş Yerilmcdiji için 2000 Lira Çalındı 
ekisper Salih Efendiyi yara- Galatada aanaf Kild FJ. 
lamıtlar, bir miktar panama Doyçe Oriyeat bankuıadız 
almıtlar. aldıjl 2,000 lira11 Vo)'ftNla 

tıldı. Elde hiçbir vuıta yok- cadd.Ude çarpbnmfbr. 
tu. Bundan dolayı talaliye ifle- Kaybol~ Odacı 
rl çok küç yapılıyordu. ... ,... a ,O.denberi ortadan ...,. 
nyan. en iyi yuıta, tek atlı bolu atır ceza malak__. 
yüksek arabalardı 1 odaoaa Kini Efendinin lataaHl-

Devamı 4 üncil ;..vfaam 6 .... da aeYdiji bir kadının y....,. 
cı ıGtununcla da bulunduiu anlqılmıtbr• 

1 
Son Posta' nın Resimli Hikar ·esi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Müşahede 

' 

l'UNUi - -ı UyOY. Bu Hat• nğil .... bakana. o ,. y 
ıı "L-H - Ha··- D-f Yürü Jahul V:ıpuna ı 2ı Hasan Bey - Dııh., •aldt YU. Nafile teli.. ı ~· Ahali - Vakit 7olı ,ahı.... Bak tlüclük I 4ı Haaan Bey - Bale... a14111rll uauat BeL.-:; .. •ttr .=:: 

•csracaaml edtyo. ... au. ö+--y~• yanm uat 1.cikM ...,fi kalk.ut 
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Ve Kari ~e 
Gördüklerimi~ 

Aparbman Hikayesi 

fFutbol 
Stadyum Ve Kadl öyde Başhyor 

Kocanızı Nasıl Seçmelisiniz? 
Alı Fethi Beyin 7ekdlferinl takiben 

"-dili manlder nal takrirleri h&Jllk 
.... &aabiyet tevlit ettL Cumhurl7ette 

\'11aıua Nadi beyia makaleaial, '"Akfam# 
bteteıiıda nepettlii maka!e takip etti. 
\ralttlle ıen almadın mı ? Şimdi blıdm 
lldıtunı.ı eukadar paracaklan ıüçln ~k 
llrii7orıun ? .. Maalindekl 7aıulan ...
~ &nata aoruJONm : 

- EfendUer, Fethi bey bay!e bol 

... W..isat alaufU, ,,.küle -- IÜçln 

-.._. olmaılıaaıı: ?. Fethi lııef cı-. Ma 
llr.1a apartıroaa alcbktaa llOIU'a mı vataa 

"-eteal klll'f1•_. ..._,,_ lslaar 
""7or.unaa ?. Yekaa iN halla ...._ 

tbte• ve laer ;,Gbek • makaa llSaJ 
~ uvaha aputamaa .ı.... iri " 
t.a..ıaı lkliza11dır demek mi ~ 
'llz ?.. BenilD fikrim iM ı 

Aceallik -.aikulle ismet .... hlkl
~(lSO)lıa,ıHıı: Hnbk aef.,.t tahalaatma 

de laahr lçla _. Ura ,...... L 

'1-.tt mUmareee artmaf, tecr&be cl..ti
'-ı reçıniftir... Artık 1.n .....,. .... 
~ub .. hlı oiduğu huııualarda bauu 
•1-;aaaa_ 

MeAmd Enwr 
Oıklldar ÇaYUfdere fımu No 49 . 

8ir Mağchırun Ricam .............................. 
._ld elaa ~ haıı:medeml"erek 

~feaü ~· ve oa ..... man!lıket
\e• uzak, dllfıHn :dndanlannda yaşa• 
41rt .. 80llf'tl memlelretf.. dladil-.. '°" ....._. Cebdbe ............. 
'-enııarlupna tıa)'i• ~... T.-...e 
"'-rn~ jç .. ~,... _.. 
... m4dar ........... l lılr ..._ 
~ ıurctle maidurlyetlnin Od aüal'
~lınamaaana rica ediJ orum. 

(G&yan) ıdndanınoaa lurtulmq 

Cemil 

Umumi Yerlerdeki 
Oyun Kimtlan 

bir~Qk ec::neltl llM'!mleketleriade "

lıttı •Jm. Oyun mahallerinde oyun ki· 
it-lan bir parça ldr!endlkten _. 
la. •diye .. ........ ........ ......,. .. 
lttııed"llr ve hatta buna itaat etmek 

tt'lll-)en n.at allerin aahiplerhadea 

•ü""U c"sa ahaı:ı. Maatteeaıilf busln• 
lradar memlC'htimiıı:in ~bir farafuada 

hfı) .. t .... ~et ...... 
D ın autta bir lıah~ 

il dtlğttm birtakım OJUD ktfatlanam 
il trinde her türlü plılik mevcut oldu
~" temin e<..ebTri.. Allkadar ma
~tf~ll naz:ı.n dikkatim celbederim, 

<::ıdlnı. 
Fatill, TramY•J caddcal 18 

• numarada, Makinist 

" Alınwt Saki 
~ ... ,. ... ,.,... 

Sporculara 
Sizia ~bazı tasav
vurlanmız vardır. Fa
kat bu tasavvurları fiil 
lalsa•n• koymak te
fel>btbine ıeçerkea, 
bavaDID keyfine tabi 
kalmak iste..U,orus • 
Bu iti.,... ita tepb-
1.0aler itiraz pc.ike
eektir. Kusura bakma
JllL Şu arada bir der
diniz olur, bir •ifkil 
kal'flsmda ~ 
bize bildirin, ....... 
IGnizü balletmiye ça-

Ltmz. 

1'e/rilca No. .S 

Unn zamanclanlteri P.'l 
... tı!a abla kış ortasına ~ 
gerilijen resmi maçlar, niha
yet l>ugfto başhyabilecek. 
Eneli kalOpler arumcla 
çıkan ihti)ifın imil old~ 

ğu • ,,secikif, bir ~e Slft 
y .. as.tat meMl..t IÇiiı .-. 
ka.velıa yapılmamış elmasından 
dolayı bir hafta daha uzadı. 

Artık faal bir devreye p.. 
miş oldujunu kabul etmek 
lizım gelea futbol laayab, 

, tımit edilmelidir ki herhangi 

i bir surette durgunlq•mu. 
Maçlar, tabü seyrini takipeder. 
Fakat bu arada eğer havalai' 
bozar ve maçlann yapıhusı 
filen mümkiha olamazsa, bu 
sene, lik miiaabakalan biraz 
geç bit•. Ba Yaz:İ)'et k~ 
mnc:la yapacak l>qey olmadaiı 
için. dile ıelm ah • seç .. 
IUllt fakat sOç olmamn " clart..-

. mealini tekrarlamaktaa ib..t 
kalıyor. 

Bup bqılapcak taıa.-
lar tunlardır: 

1 - Anadolu-Siileymam,._ 
2 - f .....-Vefa. 
3 - Galataaray-Befiktq. 
Anadol• ile Slleymaniyenia 

bu 1e11eki katvetleri kat'lyetele 

SERVER BEDi 

-- 1 - İKİMİZ --
ve upirinl sizli bir mekmp 
ftrir sibi avcuna bituftar
clum. Bitla hallerimle ODA 

anlatmak istiyordum ki ara· 

ma bayle sizlice bulutu•er
mek hiç fena olmaz ve bu-
nun için, o da benim kadar 
ihtiyata riayet etmelidir. • 

Halimden anladı. Gayet 
imik bir aeale teşekkür etti, 
çekileli •• kapıyı ,nrtıltDsla 
kapadl. 

Peluge geni filmi,,. 

MahcupAdamlar Aşkta 
Gülünç Olurlar 
Cevaplanmız 

AMarMa H.T.E. ..,_ 

Sb çok mahçup tabiatli ltir 
Ma•pmı, Şimdiye kadar 1ev

... eaa Ye HvİlmellleDİZ ban
dwllr. htln de sevditim.zi 
~ b" • • • .a..I • • -..•msa ~aemı,ıe mam 
.. feY bu tabiatiaizm. 
Ne-., ac1-1er Mm atlı 
Meıkaa ekuriP plmç olur-
lar. GtıW ıı; ~· 4"tmek
üa ilı flnattaa WifMle 
edefek lli•'•lıf ... phpn. 
~-. •1WI ........ . 
DfMrw. el1H~m ~ 
1eriniz manffmyetle .a,Hy .. 
hittr. Bu vazifeyi onı.a veriniz. 

• Kocan~zı 5eçerken 
SaiıJW4e it. Hr-U..S 
Sb akıUa, tedbirli, ~dl 

bir imamız. Hele .tik ;,,;,; 

1 
• Rop 

B•IJn Vt1/fl ile lcarplaşacalc 
olan Fe11er takımı 

sailam temeller liıeıiae kur
ulM i~ daima .. ;ı- ted
birler alınınız. Kocamzı inti
hap ederken de bu auretle 
hareket etmeyi ihmal etme
melisiniz. Atk ile e'llemaeJİllİD 
Zaten siz sevda oyqnlarına dnt
kthı değilsiniz. Sizi iatiyecek 
erketin iyi ve kiti taraflarım 
tetkik ediniL Ski ... ·at ec1 .. 
bilecetüıe kani oldaima• ada
ma munfakat eeftba YaWı: 
8-fkalanma fikiiteriM .,..... 

belli detiJclir. Fener, bu,nnkl 
kadroaile her ıamankincteıı 
daha kunetli r&iinliyor. rı Bt!
ıiktq ise Galatasaray karfı
amda en iyi elemaalarile 
me...ki almlfbr. GalatalMay. 
mlda& Burbamn R-...81 
gitmesi ft .waac1m icl.....
lığl yliılnden zayıftır. 

Beşiktaş, lik maçlarına a. 
illi bir tekilde batlamıt ~J.j. 
yor. ~ a 

ikinci kl\me takımlan ~l:b
k6yde lal'fllqacaklardır. . 
Meıhur P~lisye 

Sinemada 

llk filmi ( Annemİ'1 buaeai ) 
iamile yeai çevrilmekteclin 
Appdaki resim, ( Şarl Peli.
ye ) yi. yeni filminde, Amae.ue 
lnıcaldqarken ıa.teriyor. 

Karnera'ya 

J& .. 
.L. Zlhll H. ı 
Jtı •n • ..-nıtı blw91 

lngı·ı:z Matbuab Ateı -.z. Talimata dikkat ederek 
tekrar mımaramza patlerme-

Püskürüyor nbi rica edeıjz. 
BIOz ve eteii aJDI lmmq-

Geçenlerde lşpanyanın Bar- {l . .. 1f. tan, fakat belden a~ .a-
aeloa tehrinde bir boka maçı Y~şıllcog S.6'/ta H_•uıu zel bir rop. K11JD1111 benekli 
oldu, dtbıyanm en kunetli Sız hoppa! ...... k bar ~ krepondur. Kol Ye yaka açık 
ve iri aclamlan olmakla maruf naz. Her dedifiaizin, her iateclitl· Ye robun kumqma aypn sa
ltaıyan (Kamera) il la i{! nizin derhal yapdmuını iateninb. ten olmalıdır. Bele mutlaka 

( P liao ) 
..... e pan Sata tahiatte bir ima idare ede- bir kemer ister. ao uv\'llfttller ve --L _....__._ bul r_L_ -!....!- ı--..,_, ______ _.... __ 

nera galip --1di. Kamera bir - .._ az ....... r.... .... K ·ı • • 
.~ hiNi aeJiminlz Ye .md wll81İDİS an enmıze 

( Şarl Pelisye ), T&rk sporca- çobucbr. Allah bu adamı, Yardır. Bu _..-.ae lleaclinize IA-a. 
lanmn tamdıp bir simadır. inunlık mkinde yaratmış. olan erketl ,;. ... biUninb. vah: l.tenllea eenplarm çabalı 
Şimdiye kadar Framaz biaik- iri. yan ...... ·azmam gibi bu erkefln mGmküa oldup bclar •erii•bllmem iPı SON POSTA 
let lpOl'UBda Franauva ve HIU!ri birfey. (Kamera) DlD fimdiye mise-.... Wueo uyıf oha-, ı.u- :ra mektup f&ıderen karilerin 
ismindeki cliier iki aıaMyile kadar yapbğl maçlar, 80D ..,. - Mr ... Wifta ,.,_... I&- mGracaatlanma taall6k ettitl 
mn•aldJetten muvaffalriyete manda lngiJis matbuabnda mcbr. 8w dikkat ecllab. · :..-:!e~-=- lzeriDe JU-

kopn bu pnç atlet. 1etaed• tidcletJi ltir abOIAmel ayan- Hanımte,.. Me..aa Hw..,_, fetote 
Wr .W.. yapdan ve bir aJ clırmatbr· Bu .da••, ._.,.. raf, Wlmeee. bı1 fikl.yetl, 
clnaa eden Fraua etrafiöi: fevkiacle defatetli birweJ oldu- - TAKViM - çok çocuklu. ftNln ka11tlan 
dald devir mBaabakal.rmda iunu ..Liliyerek herhanai bir Gla 11 ~- v • e--• n2ft "--fi ..-.11..m kolaybiı temla 

_, -·· Ml""ftıae ~ ····" lf-etlenllr. Bu aolda-bllJ&k bir flbret ahmt. .. ... boblrla ba .Umla ~•t- A,aM it-' am ihmal edilmemui ,me 
•halJeda ile ikinci ı•kPF• ......... Dl illiyGrlar. C-.ldl ~ -lteCp • ıstt 7olChm•;;.wttJ lrarllerimlzia menfaati iktiza-
( Şarl Peliaye ). FraDll& WID- claya'ktan hi.ç m6teellir olmı-

1 
Vllldt-laıü-Vuab V.ıat-Eaaıl-Va..al ...... Taniyemizin uzan clik-

DID çok •Yditi bir ~. yan (Kamera) JUIDl'Uitma ._. :3 , .. Lt::ı•1.-r• :~hnmuım hauataa rica 
Şimdi biru da .mm.al.ta daia ,_i bir harabeye çevl- 7. it.il y... 1.S' n 
haYea etmiftir. rİyonDUf. lldtull t. 14.JI liıuak 12.$1 5. st 

1 F azal uzaldqınca oı1Js \ IDİD edeniniz: Bizim valde l ilerledikçe merakım arbyorclu ı kirpiklerimin arasından gö-
l bende iki batara kaldı: """" hanım, acaba. kencliaine tatb Ye Hammefeaclinin benden Htledim. . 

Yetili ılzler Ye rakı ~I bir 1ahalı metıaleai mi balclta? sizli neler rapbtım atreamek Dolabı açb ve yeni ipek 
Demek bu ldlçlmencilc, ,...a- Ha,.; Beyle, 1alıut Fuılla.. iatiyorduıil. Onu haklı buluyor- çoraplarım giydi, gitti, yıkan
Van keciisi de, ·~ Bizim Yalcle Hanım, pyet dam. fakat benden gizlemesi- dı, ıeldi, aynanm &ıilnde sll
babuile kafayı çeki~ kumu. rayet simi, pyet De kizıyordum. "Ôyle yL.. eli- rlbıdil '... alr&ft8rcl8. ( Sabah 
Ne tuhaf iuanlarf becerikli, karda ylr&ytlp izini orcl • karanlıp, ne mllnasebet?) ta• 

lf. be)H • takı d cbr Y qm. ıenç, gllzel hır dul mam. Hanımefendinin niyeti 
Birka.. def dır dikkat ..._ H etmfıyelan mm an • kadın... iyi, kiti ıeçinecek bomk. Çakana. Bize de mi 

T a ı:r- eniz ar na varmamqb. . . • lolo ? 
yorum, annem Abahlan · a+.- Ostelik bir de Y8f1Ddan çok hır iki ıradı var, gönlünil el- Odadan çıktı. Hemen ya-
den enel yataktan kaHaıJi. taze bir r6rlbı&f6 vardı. lendirm~in de ne yap1111? S- taktan atladım, terliklerimi 
Bu, 11klqmıJ'• bqlainlfb. ~ Babam lldlllden IOnr perhizi onun yermde olaan neler yap- elime aldım, çıplak ayaklan
bir odada yatanz ve amıtıiıim bozclupnu ve 8fk orucu tut- mazdm?" Ve her tarafıma tat- mm ucuna basarak, sinsi aşif· 
benden enel yataktan kalk· maktu hdf)anmadığlm da .ay- b &rpermeler unyordu. tenin l"fİDe. d~fttlm, en alt 
muı, olm&mlf birtey de de- lemiştim. Fakat aezclirmez )#. kata kadar ın~, sokak kap~ 
iildir. Fakat bukadar .ık kafir. Ben bile, muhakkak Bir .. bah, annem ıene SIDID önündeki taflıia geçti, 
olduğu da yoktur. olarak, onun kiminle yqadığım benden evvel yataktm blkm- ~~ilk kapısının öntüıde 

Akhma ilk ıelen pyi tah- anlıyamadım. Fakat yatım ca uyur gibi yapbm ve onu CArkuı Yar 



0.8.P.V" 1 
İstanbulda Nasıl 

Kimlerdi Ve 
Tesis 

Ne İş 
Edildi, İlk Mümessilleri 
Görmiye Başlamışb?. 

..._ _____________ Anlatan: Agabekof: 34 ---
• 

Bunun için camların kopY,e· Sefir cenapları, bu iş için. 
si ancak Moskovada alınırdı. lranda bulunan (Graf) isminde 

lstaobnld casus teşkilatı birini tavsiye ediyordu. Ayni 
iyi bir surette vücuda getiril- zamanda bu zahn lngiliz mu• 
mitti. Bu teşkilab 1925 sene- hibbi ve iranda ka.Ei itibar 
sinde G. P. U. mümessili Gol- ' aahibi olduğu öğreniliyordu. 
denştayn kurmuştu. Bu zat bi- (Graf) cenaplarının İran mü
lahare ayni vazife ile Berline messilliğine tayin oiunmam sı 
tayin edilmiştir. 

lıtanbul teşkilib iyi idi ve merak edilirse, bunda, Avus· 
bu suretle yakın p.rkta faali· turya sefirinin ele geçen ra• 
yette bulunan Okranya ve porlannı sebep bilmek hcrhal· 
Kafkas gruplarırun faaliyetle- de yanlıı bir kanaat ta.yılmaz. 
rini yakından takip ediyorduk. İstanbul tcşkilitımwn faa. 

Bunlar haddi zatında Mos- liyeti arasında Ermeni patrik· 
ova hükumeti için tehlikeli hanesinin muhaberab ile ala· 

unsurlar olabilecek vuiyette kadar elmak ta başlıca vazi
d~erdi. Fakat faaliyetlerini felerden biri idi. Bu suretle 
tesbit etmek te faydadan hali dünyanın her tarafındaki Er-
det!. di. 

meni faaliyetlerinden de haber-
u suretle ele geçen vesi- dar olmuş oluyorduk. 

kalardan öğrcnmİf olduk ki Maamafib bu te.şkilahmızın 
Taşnaklar, Kafkaa gruplarının başlıca hedefi Türk hükumeti 
birleşmesine aleyhtardırlar. Bu 
malümatı bize veren 87 numa .. 

aleyhinde faaliyette bwunma· 
maktı. Bu, Moskovanın verdiji 
emir iktizasındanclı. Bu emrin 
başlıca saiki Moskova hükft
metinin, Tilrlciyeyi dost ve 
müttefik bir devlet bilmesi idi. 
Esasen Türle istihbaratı, bize 
müracaatla birlikte çalışmayı 

teklif etmişti. 
Bu teklif birkaç defa yapd· 

mı~tı. Sonuncusu da l 9'l9 
başında vukua gelmif ti. Türk 
istihbarat idaresinin bu tek
lifleri doğrudan doğruya O. 
G. P. U. umum reisi Mincens
kiye bildirildi. Mincenski ret 
cevabı verilmeıioi bildirdi. Çün• 
kil, kanaatine göre, Türk 
istihbarat dairesi, mnhim bir 
meseleye ait malumat elde 
ederse bize bildirmiyecekti. 

( Arkası var 1 

ralı adamımızdı. Bu şahıs, 
BolJevik aleyhtan beyaz R~hır 
aı:6'!Qdl yükaek ıslCerl mevki 
saiıibi birisi idi. 

Diğer taraftan lstanbul Ja
pon komoloabanesinin bekçisi 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

de iyi ifimiıe yanyordu. 
Bu adam, konıoloshaneye 

ıekn ve çıkan bütün telgraf· 
ları balledilmemiı fifre halinde 
getiriyordu. Bu telgraflardan 
istifade etmek pek mümkün 
olmuyordu. 

Bu itibarla tifreuin getiril· 
mesini istediğimiz zaman bu· 
nun imkim olmadığı cevabını 
aldık. Fakat kasa açmasını 

TablatJnld okumak bimn fçi.a ko· 
laydır. lyt çekllmlı bir fotoğraf l'Öll• 

deriniz. Fakat •u't ve buaıat poılarda 
çeldlmlf reaha r8adumeylnlz. çankQ 
mlltaleamızda hataya dllıebillrh. 

Tablatlerial okutmak için rea1a 
gönderen •ı•tıdakt karUerlmW. tabJ. 
atlerJne art ... uımatı clercedlyoruıu 

Osman /kg: ~ekidir, fakat j' 

zeki.tından mat- -----
lup derecede 
istifade etme-

Tevfik Be~ri beg: Ağır 

baılı, ciddidir, 
ı----.......-,~~--~n-

kendi ileminde 
1 yaşamak ister, 

muhit ve muha
tabını içinden 

, tenkit eder. lk-
bsada riayet 

, etmesini bilir , 

bilen bir adam gönderdiğimiz sini henüz bil-
takdirde kasa odasını gösterip 

menfeatlerini ih 
mal etmez, sev
dikleri hakkın

elinden gelen yardımı yapa• 
bileceğini söyledi. 

Moskova'da, O, G. P. U. 
nun emri altında bu işler 
için kullamlan iki adam vardı. 
Bunun için derhal Moskovaya 
müracaat ettik. Moskova ver
diği cevapta bu adamlarm her 
ikisinin de mühim bir işi hal
letmek için gittiklerini ve av-
det ettikten sonra birinin ls
tanbula gönderileceğini bildir
di. Bu suretle, bu iş, muvak· 
kat bir zaman için bir tarafa 
bırakıldı. 

Kabul etmek IA:ı:ımdır ki 
lstanbuldaki teşkilahmız sade 
l:tir konsolosane kapıcısına İn· 
Ltsar etmiyordu. 

Mesela Fransız sefareti 
Ataşemiliterinin raporJan da 
bizi bir hayli tenvir ediyordu. 
Bu zat, her raporunda. Türk 
ordusunun vaziyeti baklanda 
bükümete mufaual malümat 

mez. Hürriyeti

ni takyit eden 
usullerden mtq-
tekidir, kimıe· 
seye hesap ver

meden y &f~ • 
mak ister, parayı 
den aarfeder. 

düşünme-

da iyi bir do;:rur. Sevmedilc
leri hakkında iğbiran devamlı 
alur. Verilen işi emniyet ve 
itimat dairesinde başanr, mes'
uliyetten çekinir. 

* Tarık Beg: _Durendif ve 
ciddidir. İşle
rinde dikkat ve * ihtiyata riayet 

Babaeskide Ahmet Ef. : eder. Nizam ve 1 

? Saf ve şayanı intizamı sever, 
11 

itimatbr. işleri· li u ba li 1 i k t e n 
ne hile ve ya
lan kanştırmaz, 
verilen işten 

emin olunabilir. 
Kıı:dığı zaman 

hoılanmaz. 
muktesittir 
dostluğu de· 
vamlı olur. Na
diren asabileşir. 

ıedit olur. Gir- 'f 
gin değildir· Nişantatında T eşvikiyede 
Rüfekası tara· Mualla Hanıma: Adresiniz gel-

fından çabuk kızdınhr. di, resminlz çıkmadı efendim. 

verirdi. S ·· A J ke 
Fakat Moskova hükümetinin unger Var D Kıskanç KoCa 

ehemmiyet verdiği şey, bil~
aa Avusturya sefirinin muha
beratı idi. Bu zat Türkiye ha
disabnı hiç kaçırmıyor. hükü
metini, en dakik noktalara 
kadar tenvir ediyordu. 

Bundan çıkan mana şu idi 
ki bu zat, Türkiyeyi çok iyi 
biliyordu. Esasen Avusturya 
hüktimetinin İran ve Efganda 
eefirleri olmadığından bu va
zifeleri de aşağı, yukarı. bu 
zat yapıyordu. 

Bu sıralarda Avusturyanın 

lrana mümessil tayin etmek 
tasavvurunda olduğu anlaşaldı. 

Bir Dalgıç Havasızlıktan Bir Buhran Neticesi 
ô l d ü Karısını Boğacakh 

Çeşme ( Husu!I ) - lhca 
karşısında, Karaada civannda 

stınger vlıyan Türk motörle· 

rinin miltehassıs dalgıçlarından 

Kalimnoslu ( Andoni İzmalyo ) 
denizden çıkarıldıktan bir aa· 

niye sonra bir ( oh ) demiı ve 

düşüp ölmüotür. Muayene ne· 
ticesinde havasızlıktan boğul· 

duğu anlqılmışbr. 

lzmir, (Hususi) - Buca'da 
T oyranlı İbrahim isminde 50 
yaşında bir adam, 25 yaşındaki 
genç karısı Nazmiye Hanımı fa
zla kıskanıyor ve daima şüphe 
ediyormuş. Kıskanç koca geçen 
gece bir iple karısını boğmıya 
teşebbüs etmiş, Nazmiye Ha
nımın feryadı fu:erine yetiJen 
komıular kanlı bir facianın 
önüne geçmişler, genç kadını 
kurtarmışlardır. lbrahim, mah
kemeye verilmiştir. 

·--

Soldan 9ala, Yukardan xşaİı: 
1 - Uçan 3, Unvan 3, Bol 

değil 3 
2 - Sayı 3, bul! 3 
3 - Bir be~e 2, silip 

pUrmck 5, Kamer 2 
4 - Rabıt edab 2. kadar 3, 

bir uzuv 2 
5 - Kendimizin 5, büyUk 5 
6 - Kırmızı 2, ile 2 
7 - Büyük su kabı 5, 

Hanım 5 
8 - Nota 2, renk 3, kö

pek 2 
9 - Dahi 2, sonsuz 5, 

eser 2 
1 O - isim 3, istikbal 3 
11 - Demiryolu 3, bir mil

let 3 , güç 3 

Bakırköy ünde Yapılan 

Yeni Mektep 
Şehir dahilinde yapılmakta 

o0lan yirmi üç ilk mektepten 

Bakırköyde ikmal edilmiş olan 
ilk mektebin açılma resmi 20 

kanunuevvel 1930 da yapıla
caktır. 

j Tiyatro Sinemalar 1 
DARÜLBEO..A vt TEMSİLLERi 
Rüya .. içinde ISTAHBUL BELEDiYESi 

Ruyn 
facl:a 3 perde 

~ ~~M 'Muh<ıTrlri: Cndct 
Kud'!'et B. 

Arzuhalci 
Mehmet Ef. 

1111 komedi 

Mııhımirl: 1. 

11111111 Galip B. 

Al.KAZAR - DUnyadan uzak 

ALEMDAR - A11k resmi reçldl 
A S R f - GM:e Batakanesi 
ARTiSTiK - Hal • Tanl' 
~fk. HiLAL - Nuhun geınl.t 
ETUV AL - Bı-odvey KuklHı 

ELHAMRA - Cotkun belde 
EK LE R - Yunan tiyatro trup11 
FRANSIZ - Kukla tiyatrosu 
GLORY A - Yhutt Rapao<ll 
H A L E - (Uaklldar) Allalısııı: ku 
KEMAL B. - Kanlı denlı:lu n 

ktrmm dudaklar 
Jıl A J l K - Top atetl altınd. 
M E L E K - Tablate a.ık 
OPERA - Yutıcı kut 
SÔREYY A - (Kadık3y) Ebedt Muamma 

ye Ah Çlngenelu 
ŞIK SiNE. - Manoleaku 

~inemalar 

ÔnUmüzdekl par:ar akşamı 

MAJIK SiNEMASINDA 
Büyük ve dehakir artist 

COLLEEN MOORE 
tamamen sözlü ve şarkılı 

ÇÜNKÜ SENi SEViYORUM 
1 Filminde arzı endam edecektir. Ve büyük yıldız güıt. 

ve muhrik sesi ile lirik şarlaiar dinletecektir. İlaveten; 
Sözlü dünya havadisleri 

F. V Vf Sehhar 8 l L L 1 E D O V f; 
TOPLARIN A TEŞI AL TINDA 

MAJİK Sinemasında 
Parlak muvaffakiyetler kazanmaktadır. ti~ 
cuma ve pazar günleri 1 O 1 t2 ta terııı
lith fiatlnrla hususi matineler. İkinci ~ 
50 ve dört kişilik localar 200 lcuruşttı 

ElHAMRA sinemasında 
EAN KIEPURA ve BRIGITTE HEL 

COŞKUN BELDE 
ngin ve muhtc~em filminde p rl!k muvaffakıyetler kaunmakta berde't'•ıııdı 

Bugün OPERA SİNEMASIND 
BARBARA BENNET ve MORTON DOWNEY 
Tarafından bir sureti fevkalidede tem.sil edilen 

Bir Zevcenin Sukutu 
Sözlü, şarkılı ve muzikah filmi. 

Haşiye: FRED VARING'S'm methur PENNSYLVANIANS 
Caz orkestraS1 bu filmde çok güzel parçalar çalmaktadır· 

Iliveten : Sesli komik cnnlı resimler 

Bugün M E L E K S iN E M A S 1 N D A 
Jeannette Mac Donald ıı:engı~ı~~eı.tj~ .. ~~ i!!n:!ı~"' 

TABİATA AŞlk 
Asri operetinde ilahi bir ıurette teganni ediyor 

Seanslar: 1,3 1-4, 5 1-4 ve 7 1-4 de 

Bugün saat 13 ten itibaren 

ARTİSTİK SİNEMA 

HAİ-TANG 
Süperfilmi ile 

KÜŞAT EDİLİYOR 
Milmesilleri: ANNA MA Y VONG ve MARCEL ViBE~f 

Filmi tertip eden J E A N K E M M 
lllveten: Madam STROEV A tarafından Rusca ve 

Fransızça şarkılar 

Mevkilerin fiatları: ikinci balkon 35- birinci balk01' 

55 hususi koltuk 75- hususi balkon 75- zabitan 40 şlt 
kat loca 400 balkon loca 300 kuruş. 

Arnavut Şaban Ele 

Geçti , 

Evelsi giln Divanyolunda 1 
161 No. lı evde oturan Esnaf l 

bankası memurlarından Musta

fa Vasfi Beyin zevcesi MelA

hat Hanımı bıçakla öldfirerek 

kaçan Arnavut Şaban dün 

Ayasofya merkezine gelerek 

teslim olmuştur. 

Önümüzdeki pazartesi ~ 

ELHAM R 
SİNEMASJNd 
HAROLD LLOY 

d·ı ce~ tarafından temsil e ı e 

BELALAR Mübare 
Filmi, kahkaha kıralı:; 

azamt ueşe saçan ye$ 0gıı aesli Ye söı:lll filmi old 
temin olunur. 

:~::.~:a~GLORY A SinEDlASlnDA~:: ~;:;:Ramon Novaro::: .a.ın ELUEOA Madrit! 
Jd 

llk muhteıem RAMQN NO' 'ARQ Romantik ve dramatik rolü etrafında, bir t<'norun ilahi ve muhrik aeai ile o kadar tstlı ve cazip hava ve ıarkılar tagan~ ~~cektit 
Filminde '-V bnttın ıeyircilerini rqyedecek ve onunla bcı:".ıber prkılan terennüm etmek ıevduına diltecektir. Metro Goldwyn Mayer filmıdir. 
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De Bazı 
Tevkif at Yapıldı 

Ealdt•lr, 18 (Y .A) ~ Soa palercle Ealrifeblrde koml
alatlerin faaliyetleriac:ea ~yorda. Bir tauare makinilti 
Wle kOm&u.t f..&,etiacle aimethal oJm•k kere te kil edil
mifti. Bir macldettenberi ElldteJair zabdalmı itgal edea hu 
••ele nihayet tamamen tavauuh etmiftjr. Zabıta izleri be
rinde ~ komlnistlerin yuvelanm ketfebaif ve INrada 
pp1la tabarriyatta bOtl1n ....&. muhaberat, beyannameler 
elde eclilmiftir. A,m za1Danda hu teşkilitta alikader el·dmt 
'teYldf edilerek ac1Dyey6 ~~ • 

Zabatum elde ettiği' ~ıa YeAilc uyuinde baza vill,.._. 
deki komGnistler de teabit edD•it ve artlarmdaki m'meebetler 
meyclm çakanbmftır. Bular halrlnwla tahkikat yapaI...-. 
mahalleriaa telıırafla Wlclirilabftb'. Eekifehlrde derd.t edil• 
.. ... f tlw Mm m1Hıd8'1i · --p ............. ibmettiP. 

Aydının Derdi 
Ziraat BankasıDdao
Memnua Değiltei 

lmair, ( Husul ) - Aydaa 
laalla Ziraat b.nkuınm k6yit)
,a bİmaJe etmedijinden, hat
ta •emleketl uran 80ktat_... 
dm bablile Batnkllete ttıl
pafla man.c..ta karar ,_.. 
miflerdir. Ayclmda Ziraat ban
buu bota umumi bi( R 
mdlazlak ftl'dwr. 

Çimento Tröstü 
bcbsat Müşaviri Tetkike 

Başladı 

Gazi Hz. Din ruakatiade 
IMalunan lktıut vektleti •ifa· 
Yiri Şefik Bey çi--to tr11t1 

baklonda tetkikata b..W···· ; 
çimento istibalit mıktanm, 
flatltnm teabit için alAlraclar
IUla ·glrllflD6f, notla&' ••• gbr. 

lat~ inan. ister lnannuı I 
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- .... Wlklt ,... .. 
.,.? meHne: 

- Keyfim lltı.., .. 
m.hmı ~ ..... 
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......,.. lttr ................ 
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~ ..... ,. 
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Pazartesi Re,t. Tamif 
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Muhtelis Mute
met Getirildi 
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&AZİYİ &ÖIE · 
e·LSEYDiniz ... 
Hangi Dert Ve 
Müşkül/erden 

Bahsederdiniz? 
Herkealn memleket için ı.ir 

derdi, bir dGtünceai vardır. Fakat 
bunu biz.zat Gaxl H. nin kendi
•İne aaylemek herke• iç.in miim
kün değildir. Bu itibarla dü,Gnce• 
lerinizi, umumiyet çerçeveal IÇinde 

bize yazınız., aealnizi ltittirmlt 
olursunuz: 

GaziHz..ni ·caraeydim iemali 
auzişle ı~lan anederdil!';_ 

Bilylik Gazi, derdim: 

1 -.- Bu meapleketİ_!ı ,yep· 
ne ıstırabı fYitarlardandır. 

Komşu limanda ıe~erin kiloıu 
8 • 10 ku"1f iken· bizde 58 
kuruı olmuma ne· ·denir? Bu 
bir misaldir.. Ttıttiri, ·mnskirat 
inhisarları da 'böyledir. Beş 

on memura me'kel olmaktan 
başka birşey 

0

değildir. Mils· 
kirat serbes bırakılmalı, tiltüne 
bandrol tatbik edilmelidir. 

2 - intihap bir taraflı olan 
her memlekette bir günde 
biter. Halbuki bizde günler
ce devam etti. Sebebi de ka-

11unun sakat olmasıdır. Bu 
.canun tadil edilmelidir? 

3 - Meb'usluklarda sınıf 
ve zümre inhisarı olmamalı-

dır. Bizim meb'uılanmızda 
oir nev'i inhisar vardır. Me-
te!i bir çoban bir amele 
bile mebus olabilmelidir. 

C;alata Sellalldl 

Mustafa Ali 

* Gazi ile görüşmek şerefile 
mübahi olsaydım şunlan arze-
derclim : Memlekette idari nok· 
tai nazardan cezri ıslahata ih-
tiyaç vardır. İdare makinemiz 
bozuktur. Bu bozukluk bilhas
sa nUfus, gümrük, tapu veri(i 
ve iktısat işlerimizde kendisini 
göstermektedir. Bu gibi dai
relerde işleri olanlar aylarca 
sürünmek mecburiyetinde ka· 
byorlar. Teşviki sanayi kanu
nundan da erbabı sanayi llyı
kile istifade edemiyor. Çünkil 
ftktinde İf göriilmliyor. Vak
tinde ıörülmiyen işle lliç JÖ-

rülmiyen işin bir farkı yoktur. 
Bunlan dehaklr bir ifaretiniz 
halle kafidir, büyük Gazi f 

Hukuk mllatcalplerfad-

Dil ivn Azmi 

* •emleketi kurtardıjl gibi 
.ıil~ti de sıkıntıdan kurtara-
cak gene o büyük adamdır. 
Dünyanın takdir ettiği Büyük .. 
Gazi ile görüşmek mllmkün 
•lsaydı hfikfınıetten yardım 

l>eklerken bilikis vergilerin llç 
kat arttığını söylerdim? Tern
hanemde metresi on beş lira
Lk kumaştan kostüm diktiren 
bir memura vaziyetini sordum. 
Cevaben ikbsatla ne i~im var? 
Maaşım fevkalade idare eder
ken bir de zam geldi, artık 
eündüzleri de kafayı kızdıra
cağım! dedi. 

Bu söz nazarı dikkate alı
nacak bir noktadır. 

Sinemada .Aezı ·adımlarile mııoa/faki~et t1e şölıret kazanan \ latt) isminde bir filim pvu11Nlctetlir. Hasmsige_ti, w 
bir artist: }ean Helbling. Şimdi Holivutta ( Deg Adım- i*"isi ile meşhur.ntDf. 

Holivutta 1 Muhtelif A1e1nl~kellerde 1 

Sinema Haberleri 
Holivutta 

Yeni Doğan Ve Çok Parlıyan 
Yıldızlardan Biri § Greta Garbo yakında 

"Suzan" isminde yeni bir filim 
çevirecektir. 

Yeni Doğan Ve Çok Parlıyan 
Yeni Bir Yıldız 

"' 

§ Norma Şearer yakında 
"Yabancılar öpebilir,, isminde 
yeni bir filim çevirecektir. 

§ Marion Dav.yı_n yakında 
"Bekar baba,, iSJP,inde yeni 
bir filim çevirecektir, 

§ Lora Laplant "f uzun bir 
istirahatten sonra tekrar sah
ney döndü ve "Metruk kadın
lar,, isminde bir filim çevirmiye 
başladı. 

Sesli filim 
çıktığı günden
beri yeni yeni 
artistler tanıyo
J'U%. 1930 sene
ıinde Holivutta 
parlıyan yeni 
yıldızlardan biri 
de Miı (Jane 
keith ) tir. Bu 
kız 1929 da 
deniz banyosu 
yapmak ve bi
raz. seyahat et
mit olmak için 
İfİnİ terkediyor, parlıyan. sinema aleminde bir 
Loa Angeles'e yıldız derecesine yükselen kabi-

gidiyor. Maksadı liyetli ve güzel bir artist oluyor. 
sinema artisti Bu kız evvelce sahneye çık
filin olmak de- mamış, aktörlük etmemiştir. 

ğildir, fakatsa- Fakat çevirdiği (Deniz kurdu) 
nşındır, güzel- filminde dehşetli muvaffak ol
dir. Derhal na-
zarı dikkati cel- muı ve Mis Keith için yeni 
bediyor. Erkek muvaffakiyetler hazırlamıştır. 
artiıtlerden biri Ondan sonra da bugünlerde 
bu sanıın gü- tehrimizde gösterilecek olan 
zeli tanıyor. (Paramunt şeref geçidi)filminde 
Bu mllnuebet oynamıştır. Şimdi de ( Floro-
onu sinemaya daralı kız ) filmini çevirmek-

Bu resimde 
gördüğünüz bu-
gün sinema ile-

minin perisi un-
vanını haizdir. 
Kolombiya da-
rülfünunundan 
çıkmıştır. Bir • 
müddet Nev
york tiyatrola
nnda güzelliği 
ile sahneyi ka
zanmıya çalış

mış, fakat mu
vaffak olama
mışbr. Onun 
üzer:ne iki sene 
evvel Holivuda 
gitmiştir. Orada 

bir sinema kum· 
panyuında fi
güran olarak 
rol almışbr. Bu 
kız Bessi Love 
ile birlikte 
Brodvay Melo
di filminde oy-
namış ve on-

• 

süriildlyor Ye o 

Yukarda 
gtbıdeaberi mütemadiyen tedir. dan aonra parlamıfbr. • 

Gördüi\inüz Resimleri Maskeleri 

Sinemadan hoşlanan karileri- ' 
mlz için bir müaabaka tertip et
tik. Haftada iki defa sinemadan 
bahsettitimize göre, haftada 32 
mukeli arti&t resmi dercedeceğiz. 

Bu maakeli artistlerin kimler 

olduklanaı bulup çıkararak" SOn 
POsf A ainema müsabak memur
lutuna ,, bildirenler arasında bir 
kur'a çekilecektir. 

Bu kur'anın cevaplan müaa
baka bittikten aonra muayyen 

AlhndanBu Artistleri Tanıyabilir Misiniz! 

bir müddet zarfında gönderilmek 
lazımdır. Bu müddeti aynca ilan 
edeceğimiz gibi taşr:ı. karilcrimi
zin de iştiraklerini temin etmek 
için arada kafi z.aman bırakacatız. 

Birinciliği kazanana maruf l>ir 

sinemada mevsimlik bir abone 
( Tatra için ıinema bulunan yer· 
)erde ayni •ey temin edilecektir.) 
ikinciye bir loca, Beş kişiye 
birinci mevki ıinema bileti ve 

yirmi kişiye beşer tane artist karb. 

YASA SOHAn 
Af Elin TAFSiLAD 

. ' Birinci Ve lkincı 
Su Baskınları 
Nasıl Oldu ? .. 
[Baş tarah , inci sayfada] 

Sabahlara kadar ölüm kot" 
kusu aeçiren halk, bu araba" 
larla hamamlara göttıriiJdO. 
Çamqırlan değiıtirildi, ııcalı 

yemekler verildi. Maamafih k•1' 
bola.o çccuklannı anyan annclef 
annelerini kaybeden çocuklarsO 
feryadı tüyleri ürpertiyordu. 

Hastaneden yükselen geol 
aesin sebebi de anlaşılmıttl· 
Sular bahçenin muhkem ckvr 
nnı yıkmıı, keğıışlan istiJJ 

et~~ann b1r laaını ıeet 
halkın ve polislerin yarClu!ll 
ile askeri haataneye nakledil
mişler, ağır hastalar kaldınlr 
mamıtlardır. 

Boğulan Bir Hasta 
Bu sırada apandisitten amt' 

liyat olmuş bir çocuk sular• 
kapılarak kaybolmuştu. 

Hastalardan ikisi de ağaçla
ra brmanarak geceyi dalJarıo 
illerinde geçirmişlerdi. Nehriıı 
kenarındaki taş kulübeden ka" 
çamıyan iki kişi, aç, bilaç 
kulübenin damında kurtarıl
malarını beklemektedirler • 

Şimdilik, karşıyakanın bir
kaç mahallesine yardım edile
pilmiştir. Bahçelik kısımlarda.ki 
faciamn derecesi kat'i surette 
teabit edilememi~tir. Sular, 
ekserisi tek kat olan karşıya" 
ka evlerinin yansına çıktığı 
için buralarda hayvıÜı ve eşya 
kurtarılamamışbr. 

ikinci Tuğyan 
lık tuğyan, Seyhamn Çakıt. 

Körkiln gibi ufak kollannıll 
taşmasile husule gelmişti. Asıl 
korku, Samanti suyunda idi. 
Az sonra bu korku tahakkuk 
etti. 

Saat ondan sonra nehir 
·daha korkunç bir şekilde 
yiikselmiye başladı. İkindiy~ 
doğru köprünün küçük gözlet! 
kapanmış, tabii seviyeden yed• 
metre yüksek olan büyük orta 
gözü de sular yalamıya başla-

mıştı. 

İhtiyarlar, bu ane kadar 
böyle bir tuğyan görmemiş-

lerdi. Ocak ve Bahçe mahal
lelerine 1ıayvanla gitmek münı .. 
kiin olmuyordu. Eğer nehir, 
timendifer köprüsünün yanıır' 
daki seddi pallatıp ta ovaya 
dökülmese idi, bütün şehit 
su altmda kalacaktı. 
Boğulanlar Ve. Zarar 
Zabıtanın tesbit edebildiği" 

ne göre boğulanlar 25 - 3q 
arasındadır. Nehir boyundak• 
bahçeler v~ köylerin zayiatı 
henüz meçhuldur. HayvaJl 
zayiatı da öyledir. Yıkılan ev: 
ler 35 i bulmuştur. Tehlikeh 
evlerde belediyece yıkılmakta" 
dır. Mezruat mahvolmuştur. 

Ceyhan da taştığı için ikİ 
nehir sulan (Yüregir) ovasıo• 
kaplamıştır. Yollar kapannııŞı 
yalnız Maraş, Mersin, Suriytı 
Ayintap hatları açıktır. 40 bil 
liralık Çakıt köprüsünü se 
almıştır. 120 bin liralık banks' 
lara ait kereste denize gitrniŞ' 
tir. Şimdilik umumi zarar 4()() 
bin lira tahmin ediliyor. Has' 
tanenin ziyanı da 50 bin }ira; 
dan aşağı değildir. UmuJJl 
zarar yekunu 2 milyonu bulut· 

Sallihattin 
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etrafında cllitn.c.lerle 

Hnnklr, aihayet .. 
.. bir karar ftl'di: 

Şiındillk Hayalla qkı, 
lcaıbinde kalmalıdır. Bir 

Kirkor aranmalı, di
~ da, Hayalia vazi

bir skandal zlhunma 
olacak vuiyete ifrağ 

11_ ıdır. 
~ btyUk tehlik~ (Rn) ae
L_ • iaden ıelebllirdi. (Rua
~eti fahimeai) tebeuın-
~ihlı .. bir kadıma esir 

saraya sablmuı ve 
taıaandolteri de (nezdi 
:>de buluadurulmuı 1e

tarafmdan llaber alı-
artık princb taşını 

......... -ak kabil olamazdı. Bu 
· kısmen olsun bale 
k için de Hayali, bir 
saraydan uzaklqbr-

Ye emin bir yen kcr-
La.. llzımdı. 
~ Hamit, bu karan 

IOlll'a, derhal .. c1ra
l<&nın paşayı alıp aaraya 

. k için bir yaver yolladı. 
aktamdı. Kimil paşa, 

'ili davetten kuşkulandı. 
)'a gelir gelmez. (serkitibi 

tehriyarl ) Silreyya Pt-
befUf bir çehre ile 

ca endişesi azaldı. 
ıı_ il papnın vürudu, su)
: tqıide arsedildi. Sultan 

telqlDI belli etmemek 
ladrazamın (mabeyni bG
) da yemek yemesini ve 
ten aonra görüşeceiini 
etti. 

~~e (alaturka) saat bire 
Klmil paşa, huzura 

edildi; hilnklr, çdıretin
IOla-unluk ve tahavvülü 

a hiasettirmemek için 
loı bir köşesine 

· • Elindeki kaj'ıtlarla 
f6ribriiyordu. Kimil 

L.--- anettiji tazimab kabul 
~laandald Ubdalyeye otur

itaret ettikten Mma, 
ili lrljıtlan pterdi: 
~b maliye llyilaul-

tetldk ediyordum. Ban 
hakkında ı6rilfmek 

... b .... da .. ba 
etrafında epeyce f6rilt

aonra .azil, Hayal 
inükal ettirdi: 

~aydaki kızlardan bi
~ tebeuındua bir Er
~clup •nlaplcb. Şimdi 

•efaretaneye teslim 
~ bir dedikoduya 

)..1-olacak.. Batka ıuretle 
~ çıkarsak, milnue-
'1ıaııncak.. Şimdilik sultan 
rı-.;.dan birine naklini 
~ ettiın.. Sia ne dersiniz?. 

lt'~~ane) yi çok iyi 
)l ~ paşa. elile ağzım 

P hafifçe 6btirdtıkten 
~\tap verdi: 

..... F':~ 
, qqoj tahaneleri ban~ 

tenıayll ebe, bittabi 
0'-dadar. 

lefaretbanenin de ha
ecliln.eli muftfık olur . 

~··· Yut 

-12- Yazan: Ziya Şakir 

Kclmll Ptı1a 

Buna" Kltalay. ...... - ... 
1ICD Kal -- ..... enls 
~ ,a.derilmiftir. Yahu 
inana ldttli• .. h.... lr·•· .. 
lba.. .... bu ()eYİzlerİD ma-
alaef meyn •erenleri de 
11luldıtı ı.aber •erilmektemr. 

Son plercle Bilecildo 
gelen bir ut birçok k&yllhılbı 
"rsi borcuau •enaediiin
d• eevia atacuu kuip ut• 
bjı bilhassa ceYia mabıulile 
mefhur Bileciğin gelecek mene 
cewia .......... pek .. f:ıı
kedeceğini 13ylemektedir .. 

TMUlılf " ikbaat, bd gibi 
hareketlerin bilhusa lSnDnr 
•çilmesiai amirdir, kanaatir 
~z. 

Yerli Sunl lpeğ 
Doğru 

Adana çiftçilerinden Ahme .. 
Hilmi bey tarafından elyafı 
uzun, parlak ve ipeğe benzer 
bir ani pamuk kozası yetişti
rildijini yumıfbk. Nftmune, 
hona ve devlet liboratuva
ruaa g&nderilmiştir. 

Meuucat aanayicilerinin hu-
zurile tahlilit yapılacak, bundan 
aun't ipek yapıhp yapıhmyaca
ğa araştınlacaktır. 

Eğer bu kozadan ıun~ ipek 
yapılabileceği tebeyyün ederse 
bu kozanın ziraati teşvik edile

l cek, trikotaj sanayiimizde artık 
J y:rli sun'I ipek kullanılacak.br. 

:;:aııo::~~,~~-=::==:s:=--=-----------------------==--=-==:-;--

Ticaret Odası Tarafıntlan Gaziye 
Verilen Raporu Neşrediyoruz 

Ticaret odası tarafından Gazi 
lh. ne takdım edilen raporun 
neşrine üç gündenberi devam 
ediyoruz. Bugün Kaz.aoç verpl 
fulı, yann da ticareti bahriye 
lu•ımlan neşrolumakta ve oluna
caktır. 

60 kurufa ise malın sabldığı !erde de ancak yüzde 4 o 
Jamanda bu fiatm bilfarz 30 kadar çıkmaktadır. Mesela, 
kunışa tenezzülü versıinin bil- Bulgaristan, Avusturya, Hol
fiil ytlzde 12 hesabile veril- landa, Belçika, Çekoslovakya 
miş olmaaım intaç eylemekte- da bu meyandadır. 

d~r: ~~enaleyb muam~e .•er- Vergide Esas 
El Sanayii gısınm ıhracattan, dahili una- 1 2 - Beyanname i1zrindm 

El De icra edilen sana- littan kaldırılmua lizımdır ve kazanç vergisi tahakkuk etti-
yi erbabmın muamele vergi- pyam temennidir. • • rilen her memlekette gayri 
.sinden muaf kılınmaları sana- Kazanç Vergısı safi hazançtan zaruri masraf 
yün makineleşmesi imkanını Maltm olduğu üzerer ka- olarak bir takım miktarlar 
azalbyor. zanç Yergisiniıı sureti tarhında tenzil edilmekte ve bu da in-

Muamele vergısı kanunu- mükellefler: saf ve adaletin mukteziyatm-
nun 4 fincü maddesi aı- 1 - Beyannameye tabi o). dan bulunmaktadır. Bu Rlretle 
nai müesseselerde imal olunan mak. muhtelif memleketlerin beyan
mevatta muamele vergisi hesap 2 - Beyannameye tabi ol- name yekQnuna nazaran taay-

mamak sureti!e iki '--ma " d · afi k tan olunurken mevaddı iptidaiy~ · KUi yun e en gayn s azanç 
için ıfimrükte ithal canasın< . tefrik edilirler. Bunlardan tarh ve tenzil ettikleri miktar-
veya dahilde imal aırum<. n beyannameye esu klr dere ların taalluk ettiği esaslar 
muamele vergisi verHmiş i ceaİDe sıöre vergi talep ve ııunlardır: 
bunun tenzil edileceii tur h tediyesi esasına istinat eyle- Mühim Noktalar 
ediliyorsa da tatbikatta 1 n melde olduğundan müterakki 1 - Tacirin kendi mesraf-
tenzile imkin basıl olmamakta ve adli bir ıekil ve mahiyet lan 

Ve binaenaleyh bu madden:r anederse de bunda da şu " Ail afi 
bususah nazarı dikkate al- • - esinin masr an. 

temin eylemek istedi,v~ i k 1• d 3 - On aeka y .. •ndan diiıı 
k 

. ma azım ır: .,.. 
maksat aybolmakta, aynı z'l- 1 B ti" ind çocuklann mura.fları (bu, ban . - eyanname ne ces e 
manda vergı de mükerreren I taayyün eden kird al ak memleketlerde I~ yqından 
· ·f l k d an ınac ıati a o unma ta ır. vergide takip edilen mütezayit dün çocuklara tatbik edilir.) 

Veresiye Muameleler nis~etle~ ~r~sınd~~i r~bıta 4 - Ban memleketlerde 
Veresiye ve batta rarann :ı genışletılmelıdır. Diger bırçok devamla bastahk masrafları. 

sahlan bir malın mu- memldketlerde kazanç vergisi Böyle zaruri masraftan na-
mele vergisinin peşinen aJı - nisbetleri berveçhi atidir: zan dikkate almak binnisbe 
ması sanayi erbabını p Diğer Memleketlerde yergi miktar Ye nisbetini yük-
1iyade tazyik eylemektedir. Almanyada yüzde 10- 15, aeltmektedir. işaret edilt;n 
Zaranna satışlar muamele ver- lngilterede yüzde 20 ise de pelt memleketlerde bir tacirin ai
giainin nisbetini artbrmakt - çok memleketlerde yüzde bir- ]esinin ve çocuklarının zanırl 
dır. Filhakika, meseli zeytio den bqlıyarak nihayet ytızdc mas. aflanm da, kabul etmekte 
yağında olduğu sıibi. verginin ı 7- 8 gibi bir miktar aneylc· yalnız adaletin icababna uy
pefiııen iatiluı :ummnclaki fiat melde ft birtakam memle-lcet- pn bir it yapmak arzusu bu-

S.tfa T 

BIKlTB 
Bu Sühında Her gün 

Yeşil Gözlü Adam 
Nazminin hali çok feaa. 
Dlfla&nlz: Blth Arka

........ iJi k&ttl Wrer ka
dın mınaffalriyetleri . •ar; fa
kat, yirmi beşini ıeçen Nu
mi, hAIA ilk lpkane ufferin 
tebeuamiinil bekliyor .• 

itten çıktıktan sonra, her 
akpm, akaldınmlarda dolaşıp 

duruyordu; çapkm arkad&f" 
larmdan birinin tavsiyesine ri-

ayet ederek, yolda giSrdütl ıenç. 
lnzlann gözlerine, kadınlarm 
g&ğhlerine ~ dikkatile ba
kıyor, fakat hu balatlar, hlr 
kon..-ve kmusana aürtölm 
lnh- ~deri aihi .1 .. ,. 
almıyor 1 

Bu ti3yle ne.kadar atrdl\ 
bilir misiniz? Beş seaef Muvaf
fakiyetaizlikleri i'e değilae bile 
tahammOlile iftihar edebilirdi. 

Fakat bir glin, Beyotlunua 
bnynk mağazalannden birine 
boyunbağı almak için girmifti. 
Yanından knçiik ve güzel bir 
kadın geçti, Nazmiyi ııörünce, 
ancak sezilir bir hayretle durdu, 
ona glllümsecli. 

Diyeceksiniz ki bu tbrt 
bir tebessümdlir. 

Hayırl Nazmi blitlin cea
retini toplıyarak ona yakl.,tı
ğı vakit, güzel kilçiik kadın 

hafifçe kızarmıştı. (Fakat te
bessüm yerinde) 

Yürüdn ve aokaia çıktı. 
Numi de arkasmdan. 

Kadın, - hep gü.timsiyerek -
arkasına bakb ve hızlı yürüdü. 

Numi k()fhı. Ona ya)dqb. 
Kadın, namuslular gibi, önüne 
bakarak ve daha hızlı yürüye-
rek: 

- Çekiliniz, rica ederim, 
dedi. 

lunmamak ta ilAvcten nüfus 
siyaseti de takip olunmaktadır. 

Memleketimiz için bu IOn 

noktanın da bftyftk ve hayatı 
ehemmiyeti anlaşılnuı buhm
duiuna nazaran kazanç Yergİ
ainc:le yukarki maruzabn ehem
miyetle nazarı dikkate ahn
maaa ehemmiyetle temenniye 
Uyak bulunmaktadır. 

Ne Yapılabilir ? 
1-Binaenaleyh meml'!ketimizia 
hususiyetine nazaran beyanna
meye tlbi mükelleflerin kazanç 
'ftl'Iİ)erindeki nisbetler arasm
dald marjm genifletilmesi. 

2- Versiye matrah ittihu 
edilecek miktarlarda aaiari bir 
mebe ittihaz ve kabulü. 

3 · - Masarifi zaruriyenia 
nazarı dikkate alınmaaı. 

4 - Kuanç Yergisi tahak
kuk ve tahsilinin basitleştirile

rek kftçük memurlara hakkı 
takdir bırakılmaması, yani kii
çük memurlara kanunun bil
hassa 22 nci maddesinde ve
rilen hakkı takdirin çok mu
ayyen esaslar dahilinde tah
didi. 

5 - Kanuni merasim " 
kOlfetlerin azalblmaaa ve buit· 
lefÖrilmesi. 

6 - Beyannameye tabi ol
mayıp ta vergileri icarlar Oze
rinden takdir edilen mtlkellcf
ler de vergi niabetinden milşte
kidir, bu •ersi Diabetleriain 
de tenzili. 

- Bir kelime 1 
- Çekiliniz, ben nllyim, 

ılrlrler. 
- Bir taksiye atbyabm. 
- Hayır, ısrar etmeyiniz, 

elam az. 
Maamafih Nazmi ıarar edi

yordu: 
- Bana okadar tath 1'ak· 

bnız ki, artık. .. 
- Evet, ~ ırlSzler• brfa 

benim çok zaafım vardır, f6z
lerim size dojnı Jidiyerdi, fa· 
Irat "- .m. l>ildiiiıüz. .• 

- !Yet, ••İnim, fakat ..• 
Nazmi, oldu~ muvafffti

yetle dil d6ktl. Nib.yet, kadm: 
- Peki.. dedi, gene o ma

ğua1a ~liıa, biru 11....,a
hm.. Koca• oraya gelmez. 

llaiuaya girdiler, daire 
daire dolatblar, bir uat ko
DUftulu. 

Sonra uaas6re biıaip yuka
n kata çıktılar. Asaulr ..... 
mW'UD1111 arlıunu d6ame8İa
den iatifade ederek Numi 
kacbm kucakladı. Hatta lçlln
cD kata kadar deratoı ciffa• 
etti. 

Nihayet kadın bir randevu 
vererek ayrJdı. 

* Nazmi yahu lrahnca lllr 
lflkaa• uferill tebeulmlle, 
bol bol Y• ralaat rahat pJüm
aedi. 

Fakat omzuna bir el do
kunmuıtu. Bir polisi 

- Efendi! dedi, ( ·-) ma
tazumdan mı pliyonunuz? 

- Evet. 
- Y amnızdaki kadıa ai1e 

gözlerinizin mavi rengini met
hetti mi? 

- Mavi değil, yeşil. 
- Bugüa rengi değittirmif. 

Cebinize bakarmısııuz? Cüz
danınız duruyor mu 1 

Namıi cebiai arac:Lktan ıon
ra baiırdi: 

-- Vay edepsi%, vay qifte, 
vay yankuici 1 

-E•et, his polisler de ber
sb bayi. k&frediyoruz 
ama bir tür}il o edepıizi. 
o qifteyi, o yankesiciyi 
tutamıyoruz. Ben demin ona 
smn yanınııda gördüm, çak
dırmadan ıeliyordum, fakat 
çarçabuk kayboldu. Koydunsa 
bul! 

Ziraat Kongresi 
Pazar slnii toplanacak olu 

konıreye arzedilecek rapora 
esas olmak üzere 1~ kaza 
murahhaaım hazırladıkları ra
porianno bir kısmı dün Ziraat 
oduına Terilmiştir. Mütebaki 
aza da raporlarım bugün vere
ceklerdir. Bu raporlar birleş
tirilerek villyetia .zirai ihtiyaç
larım gösterecek olan umumi 
rapor hazırlanacakbr. 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanem Ankara cad
deai hükumet konaiı civa
nnda eski ikdam Yurdu kar
f161Dda 71 numara birinci kat. 

Her gün uat birden ikiye, 
dkt haçuktan akıama kadar 



8~Sayf ~ SON ' POSTA 

l<lJ~ll 
$ lJ~lJl3lJ 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot, taneu ve fosfat mevcut olup ensicei uzviycye sür'ati te
messülü sayesinde, kansızlığa vereme istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti 
umumiye ye tesiratı şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab nafiası pek seri olup renksiz, hastafıklı, zayif sıraca ve ke
mik hastalıklarına müptela çocuklar az zaman zarfında diş çıkarırlar. Çabuk yürürler. Tombul 
tombul olurlar. 

Sui itiyatla sebavetini ve gençliğini aui istimal eyliyenlere, ademi· iktidara pek müessirdir. 
Kanı tezyit ve tasfiye, hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe teravet bahşeder. Bez, evram, ce
dir, çocukların yüz ve başlarındaki çıbanlar, erg.mlik ve egzemada pek müessirdir. 

,. 

(~-V AP-.......URLAR----... 

Seyrisefain 
. MerK.ez. acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 

. acentesi: Sirkeci•de MQhürdar 
zade hanı altında Tel lst. 7240 

lzr'!lir sür.at . postası 
(GülcemaJ)vap'uru ~l kanun· 

evvel Pazar 14,30 da Galata 

Rıhbmmdan kalkarak İzmire 
gidecek Perşembe sabahı 
gelecektir. 

21 kanunuevvel pazardan 
itibaren İzmit postaları ya
pılmıyacakbr. 

Haıan Kunet şurubu Avrupada birinciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi tababette takdir · ============ 
tevlit eylemiş, ecnebi ft memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmışbr. Şişesi 60 bnyük 
100 kuru~. · 

Deposu: Ha.san ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilAt. 

·Macar ziraat makineleri· fabrikası 
· Hofherr Schrant~ Clayton Shuttleworth An~nim 

Şirketi. Türkiye Merkez Ş • 
esı: 

lstanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton lstanbuL 

Şubeleri: Adana, lzmir 

Adapazan, · Manisa 

Türlciyenin her ehrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum afatı zira !Jey · en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

K AT A L O K F İ A T T E K L İ F · ı S T E Y I N 1 Z . 
. 

DOKT d•kk ti• Astma kalp-aza ı a ne: zaaflan~da hün 
nakı sadırda, muhtelif tesemmfünlerden müte

v~Uit tazyiki şiryani sukutunda Salvarsan zerkinden mütevellit veya ameliyatlardan sonra görü
len . ovklerde muvaffakiyetle kullanılan Suprahypon ( W oelm) ampülleri Toptan v.e perakende. 
İstanbul Alyanak ban 26 numara _Telefon İst. 392 

HİÇ BEKLENlLMEDIGi BİR ZAMANDA 
BİRDENBİRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PIYANKO BiLETİ . ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iç : N: 
• 

TAYYARE PYAN OSU 

z 
Altıncı 

1 

BÜYU 
Kanunusani 

Keşide 

1931 dedir 

Li ADI YE2 • 

' Aynya: 
"50,000,, "40,000,, ''25,000,, "10,000,, 

liralık ikramiye ve 
"100,000,, liralık bir · mükafat 

Ista 
haf aza 

lgü 
üdür .. "" .. g 

m1-
de • • 

1 - Gnmrük muhafnzai bahriyPsine pnzarlıkla 43 palto 
diktirilecektir. 

2 - icap eden kumaş müdüriyet tarafından !.azır]aıımıştır. 
3 - Dikiş, işçilik ve malerimesi müteahhit tarafından temin 

şartı ile memhur nümunenin aynı olacakbr. 
4 - Taliplerin şarbıamesini ve dikilmiş nümune&ini göre· 

rek muvakkat güvenmelerile birlikte pa7.arlık günü olan 21 
Birinci kanun 930 pazar günü saat 14 te müdüriyette bulun
malan. 

iyi senebaşı hediyesi : 

200,000 Liralık büyük ikrami
yeyi kazandirabilecek 

Bir 

Dr. orhoruni 
CiL T • Zührevi ve Bevliye 

Tedavihanesi: Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında M~tep sok.ak No. 3S 
muayene her gün akşama kadar• 

G"ZEL ÜR LER 
Do.ima aranır ve bunun için 
Beyoğlu'nda istiklal cadde

sinde 391 numaralı 

Kürk Ticarethanesini 
ercih Ederler 

Orada en iyi kürkleri en 
muteıiil fiatlarla bulursunuz:. 

Beyoğlu 

2 inci No er 
Galata Tünel Meriebanl sokak 

Ehvcoce emlük bakıma. Bono protestosu 
ye aall'6. Td. Beyoğlu 1385 

epe "~ afru aıt 
Moreno Algrantl 
luaıtbuİ Slr1ıtcı Y tnı Hao ~, 

mı111ı arka11ndat 

Alemdar zade vapurlan 

Millet vapuru 21 
kinunuevvel 

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

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Sirkeci, M e y m e o e t hanı 
Alemdar zadeler, Telefon: 
İstanbal 1154 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

İn Önü 
Vapuru p günü 

1 K. evvel azar akşamı 
Sirkeci nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, T rab 
zon, ve Rize ye azimet ve. av
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
hanı altında 

acentalığına müracaat 
Telefon Is. 2134 

STASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
T e m i z l oka n ta d ı r. 
Ser v j s m ü k em mel 
Fi a t l a r m u t e d i l dir. 

ÖGLE VE AKŞAM 

YEMEKLERINtZI 
Jstasgarı Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındadır. 

Vahan M. Ko_çya 
HER NEVİ _.MAHRUKAT DEPOS 
Odun, mangal, kardif, antrasit, k:ok ve ma 

T h . Kılıç Ali paşa Çıracı 
op ane • No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1 

kat'ı ve ·seri 
tedavisi için 

Spirosal 
sOrmell IAztmdır. Zal\mdttl ''feri ·tAklp ederi 
adale sertlik ve gerglnlikJerl ile, ayaklarda 
vakitsiz ıuhor eden "orgunluklar~a dahi 
SplrosaJ aynı gOzet neticeyi temin et.'fet. 
Splrosal tedavisi hem kojt:y, hem l!~iftlr, 
Camaşırlat'1 kirletmez. . 
Musirren Spiros~I talep . ediniz. 
Her embalat, meşhuru Alem otan~ 

salibini ihtiva eder. 

ffi 
IST ANBUL DEITERD'ARLIGI 

. . . 
SATILIK KOTRA - Kasımpaşa'da V 

lozağı yanında, yan ha tmış kotra talibi tar 
dan çıkanlmak ş~tile müzayedeye konu1m 
Tahmin edilen bedeli 150 liradır. Sahş m 
lesi açık arttırma 28 kanunuevvel 930 pazar 
nü 15 te Defterdarlıkta ( M - 448) 

Gümrükler umum müdürlüğünd 

3000 kasket yapb 
lacaktır. 

1 - Gümrük muhafaza memnrlan ihtiyacı için 3000 
ketin yaptınlma.sı kapalı zarfla kırdırmıya konulmuttur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri, .... ~ 
da Gtımrükler umum miidil.rlilğü ~azım memurluğundaa 
k~rada Umum müdürlük levazım müdilrliiğünden almaca 

3 - Kırdırma, lstanbul'da, gilmrllkler bqmlldürlotl 
nasında kurulacak alım .,.. aabm komiıyonu tarafınc:laD 

pa]acakttr. 
4 - Kırdırma, 10 kanunusani 931 tarihine rutlıyllll 

marteai günü saat 14 tcdir. 
6 - Teklif mektuplan, kanundaki hllknmloro göre 

gün ve saatten evvel lstanbul' da komisyona \"Crilecektir• 
6 - Kırdırmıya girecekler, Ticaret odumda m 

olduklanna ve bu gibi işlere girdiklerine dair YeSİka 
receklerdir. 

7 - Her istekli biçilmit bcde1in % 7 ,5 iu olaa 855 
bk muvakkat güYenmelerini ( T eminab muvakkate ) lerial 
saatten evvel BaşmüdUrlük veznesine yatırmalan . 

8 - Örnek, İstanbul gümrükler umum mlldürlüii 
nm anbarındadır. İstekliler orada görebilirler. 

9 - Be1İi 'saatte tutulması adet olan zabıt kiiJda 
durulduktan soıiro hiçbir .teklif kabul edilmiyecelctir. 

. 
lstnnbul vilAyetlndetı ı 

Noel yortusunun yaklatmakta oldui)-1 
•u aırada birtakım adamlahn nereden 
olduğu b,.111 olınıyarak p!yaıaya . çam 
envaı birçok ağaçlar Ye dallar gTtlrip 
11atmakta olduklan görlil.mektedl~. r. 

Ağaç kcailmcıl memnu Ye müsaııı.de
ytı mlltr.vakkıf olduğundan elind• bu 
kabtl ağaç ve dalları bulunanlıar, yabani 

ağaçlanıı a,ılanmaaı . hakkındaki 1S28 
numaralı kanunun 23 Uncü ve TUrk ceıa 
kanununun 516 mcı maddelui muclblnccı 

cM.alandınlmak üzere mahktımeye veri·· 
lccektir. Ke yfiyet alakadarlıırca .bllhımck 

üıere ilan o'ıın•• • 

·alll&Rt 

. . . 
~ .......... .. ............... 
Mes:Ul Mlldilrr Hilit 


