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Menemen Faciası Nasıl Baş/atlı, Nasıl Bitti?. 

Meczup Şerir, Halkın Jandarmala
l'lmıza Alkış Tutmasım Kendine 
Zanıletti, Bağırdı: Asileri AsacağızJ 

lzmir, 25 ( H. M. ) - Mene
llaencle iki fedakar inunır ıe

lait olmuile neticelenen mliu
Iİf laacliae hakkında diba taf.. 
lillt •ermiflim. Bu,nn, bu ha
._ etrafında mevmt maltma-

~ 

f&nU.nını Hatanlge camii 
ı.e/ıntla ıörllnifi 

.. cliieyl J•paD Ye keadine 
o.t.lacli) İs1Dİllİ Yeren Dervif 
llea.met mecmbu ile arkadat
ı.,. bir balta kadar enel Ma
.,.... fakmlf, diz JOllan 
~r*dlj,.u.rmdaaç.1-

Mtldme plmifler. Burada 
\ir mtıddet kalmıılar, etraftan 
lro,., Keçi çalarak b~ 
'-r. Gece, glndliz zikrederler
...... Bualana berinde Yunan 
f Cra ) tlfeklerile FraDSIZ fi.. 
.....,. YarmJI. 

Yakalananlardan 
Bir İki Sima 

S9n Dakika 
lzmir,25, saat 9,30 

müstaceldir (H.M.)
~emen) elen ka
çan haydutlar Ahi
ler köyünde jandar-
mamız tarafından 
Y •kalandılar. 

Adnan 

Yeni Müfet
tişlikler 

Ankar, 25 (H.M)-Belediye 
intihaplan feshedilen yerlerde 
yeni · intihap yapalmasl için 
Dahiliye vekaleti bu birkaç 
gün içinde emir verecektir. 

· Ankara, 25 (H. M) - lktısat 
programı, biran evvel tatbiki
ne başlanabilmesi için lktnat 
vekl!eti tarafından bugünlerde 
meclise 1eVkedilecekti. Fakat 
effele.de fırkada milakere 
edilmesi için luaa bir milddet 
teehhür. etti. 

Ramazanda 

Bayramda 

.....,lanmza yan 
J91P. indirecek mi
lüp '* tepbblllaak 

. Ya,chr. SON POSTA 

- t,.W,lsil• karile
.... ,..•un &JI için-

~ --~ teiila ...... 

••• 
Tafsilatını 
Bekleyiniz •• 

Bugünün Meselelerinden 

Bugünkü Buhranın 
Sebeplerini Alakadar

lardan Dinliyelim 
Memlekette 111Hml bir babna nr. illa balnma ......ı 

hatlan lzeriıade birçok ıeyler .&yleac6. fakat bu ......._ 
hakiki mahiyetini ra.terea teferruata pçilmedi. 

,. SON POSTA " bu itm.acll Wraa halrlnnda bir fBdr 
edinmek üzere şehrimizdeki muhtelif mlwemeler, ticaretaae-
ler Ye eıbu nezdinde tetkikat ,.pb " ... julüi cenplan 
alcb. Memleketteki bulıtamn bakikl ..W,.tiai ~ 
itibarile bu ,. ~vaplar çok dikkate taJanclar. 

Büyük Bir Müessese Müdürü Diyor Ki. 
Eneli, AYrUpa ile mühim ifler ,.,.. " bl,ak fabrl

kalann mllm..W bahmaa bll,aJc bir ml111111eaha ...... • 
prilftllL Bu at .,_. W:•IJilim iflnimhıle Wr w•• lıteıf 
mtditıD bit buhran Yarc:Lr. BU buhrama ,.un.; Getir ı 

1 - Miltteri 
2 - Dahili teşkilibmaz 
3 - Hllkümetle olan m6nuebabımz. 

Birinci amil olan mOfteri bugün bemea hemen yok gibidir. 
işler mahduttur, zira memlekette servet azalmqbr, para yoktur. 
Herkes olanla kanaat ediyor. Likin pek eski olan tetkillbmm 
tatil etmiyor, yakında itlerin açılacağı 6midile idarei maslahat 
ediyoruz. Dahili teşkili' mızı asgariye indirdik. Halbuki üçüncil 
amil olan hükumetle milnasebabmız bizi eziyor. 

Hiikftmet buhran karşı8lllda himayeklr vaziyet alacak yerd• 
bizi sıkışbnyor. iş yapalım, yapmıyalım, en ağır vergileri tat
bikte ve batta teıyitte devam ediyor. Bu vaziyet karf111Dda 
herkes dayanamıy~r, birçok müeueseler çöldiyor.,, ( ne..... 1 inci aayfamızclacbr ı 

irtica 

Halk - Defol, defol 1 
Hortlak (kendi kendine) - Y ulat plclim plba... Baru. 

eski Türkiyeye hiç benzemiyor 1 



Hallnn Sai 

-Menemen Hadi
sesi Ve· Halkın 

F.i k r i 
(Menemen) de birkaç baldm 

ppl.:ıkla arkadaflannın huıule ge
tirdilderi müesaif hadiıe hakkın
da dün raıgeldiği "z kimselerin 
fikirlerini ıorduk. lidlkın hissiya
tını ifade eden bu fikirleri aşağı
ya yazıyoruz: 

Ali Bey (Kasımpaşa, Camii
kebir, Dörtkuyu, Dereboyu 
caddesi 19) 

- Memieketin böyle isyan
lara ve b\I yüzden bilyük za
rarlara tahammülü yoktur. Bu 
şa'<ilerin J t Martta ne yaptık
bnnı gördüm . Çapulculuk 
yaptılar; soymadık adam ba
rakmadılar. 

• Vedat Bey (Kambiyo bor-
aunda) 

Menemen hadisesi hai
nane bir harekettir. Müteca
ıirler şiddetle ve ağır bir 
ıurette cezalandırılmalıdırlar. 
Bu adamlann .. Şeriat isteriz" 
diye bağırmaları ne demektir? 
Kanun ve hükümet onların 
camilerde ve evleril.Je ibadet 
etmelerine mani mi oluyor; 
vicdanlarını tazyik mi ediyor? 
Şüphesiz ki bayır 1 O halde ? .. 

Mehmet efendi ( Dördlincll 
Vakıf han, 3 ilncil kat) 

- Benim bu şeylere aklım 
ermez, karnımın doymasına 
bakıyorum. .. 

Cemal Bey (Beyoğlu, 19 
uncu mektep müdürü) 

- İnlnlabın bekçileri mu
allim~erdir. Bu yüksek mef
küre uğrunda Kürt isyanında 

Zeki Dundari, Menemen hadi· 
sesinde de İhtiyat zabiti mu
aUimi şehit verdik. Türk mu· 
allimleri inkılabı müdafaa ve 
muhafazaya hazırdır. Bu irticaı 
tepelemekte kuvvetli ve seri 
bir muvaffakiyet gösteren hü
bumete ve Menemende (şehit 
muallime yapılan ihtifalden 
dolayı müteşebbislere şükran
lanmızı sunarız. Bu iki şehit 
için birer abide dikilmesini 
teklif ediyorum. .. 

Naci Bey (Yüksek muallim 
mektebi riyaziye şubesinden) 

- Menemen hadisesi ma• 
halli bir irticadır. Memlekette 
irtica hadiselerine gerek hü
'k6met •e gerekse Cümhmi· 
yetçi n llyik gençlik mllaa
maba edemez. Bu hareketler 

... PeSTA 

DA.• I L · BABBBLBB 
Bir 
Tröst 
Daha Mı? 
Sigortacıların 1 h tik ar 
için Birleştikleri hak

. k ı'n da şikayet 1 er 

lstanbul ve Mersin ticaret ve 
sanayi odalarına sigortalar hak
kında bir rapor verilmiştir. Bu 
raporda: sigortacılar arası;da 
bir tröst taşekkül ettiği ve bu 
tröstün sigorta fiatlannı yük· · 
ıelttiği bildirilmekte, bu tröstle 
mücadele için esnaf cemiyet
lerinden seçilecek murahhas
ların da iştirakile ticaret oda
larında büyük bir komisyon 
teşkilile bu komisyonun sigorta 
mesailini tetkik etmesi teklif 
olunmaktadır. Ticaret odası bu 
nevi müracaatlar ve teklifler 
lizerine bir mgorta komisyonu 
teşkil etmiştir. 

Bir Araba Kazası 
Kumbaracı yokuşundan aşa

ğı inen bir araba, Eleni 
isminde bir çocuğa çarpıp 
yaralaımfbr. 

Bunun için De Kavga 
Edilir Mi? 

Galatada oturan seyyar 
manav Gavril ile Bensiyon ara
sında bir alacak meselesinden 
kavga çıkmış, Gavril, Bensi
yonu fena halde dövdükten 
sonra sustalı çakı ile de yara
laımşbr. Gavril yakalanmışhr. 

sônmiye ve kahrolmıya mah
kümdur. 

-tc 
Ali efendi (Çemberlitaş 2) 
- Benim siyasetle alakaıı 

yoktur beyim. 

• Mehmet efendi ( Çember1i 
taş 14) 

- Ben öyle şeylere karış
mam. 

-tc 
İbrahim H .. l.Ja Bey ( Cinci 

meydanı 59) 
- Şeriat: Yol ve kanuıı 

demektir. Türkiye bugünl J 
kadar hiçbir zaman iyi kanu ı
larla idare edilmemiştir. Din 
işlerimiz tamamen ıerbestir. 
Hiçbir kimsenin orucuna, nn
mazma, mUdahale yoktur. 
(Şeriat) Wzını kötil emellerine 
alet edenler birahmane imha 
edilmelidir. 

· HükUmetin Karan Anlaşıldı l ~amvag 
1 Borçlannlızı Daima 1 Iç~nde · · · Cınage.t 
Uçte Bir Nisbetinde oü~ Gece Bi,-

1 
l 

Verece· ğ iz 
Hükümetin Düyunu umumiye m ~clisine vereceği cevabı 

hazırladığı ve Zekii B. vasıtasile yeni sene başına doğriı 
Parise göndereceği yazılmışh, fakat cevabın mahiyeti meç
hul bulunuyordu. 

Halbuki şimdi bu hususta da bazı malumat tereşşilh et
miye başlamışbr. Bu malümata göre hükümet Paris ·itilif
namesının tadilini istemekte ve taksitler eski itilafname
de yazılı miktardan üçte bir olarak tediyesini teklif et~ek
tedir. 

Gazi Hazretleri 
Edirne Mekteplerini 

Talebeyi İrşat 
Ziyaret 
Ettiler 

Ve 

Edime, 23 (A.A.)- Reiıicüm- ) 
bur Hz. buglln öğle üzeri otomo
bille Edirnenin 12 kilometre gar
bında hudut üzerinde Kemal köyü 
mer"annın Meriç sahiline ıfderek 

bu köy halkı ile bir çiftlik sahibi 
arasındaki ar.tzi ihtilafını mahal
linde tetkik buyurmuşlar •e köy
lülerle konuşarak Edimeye udet 
etmiflerdir. 

Edirne, 24 ( A. A. ) - Rdsi
cümhur hz. bugün E~i nin 
maarif müesaeselcrini tcıti\ bu
yurmuşlardır. Öğleden evv.el kız ve 

erkek muallim mekteplcriJe, erkek 
lisesini, öğleden ıonra kız ve f?r· 

kek tehir yatı mekteplerini, muh
telit orta mektebi ve a ı:;;i wr.k
telıi i gez.nişlerdir. Glr~':Jeri 
sınıflarda dersJeri dinlemiş, tale· 
beye sualler sormuşlardır. 

Erkek muallim r.ıck bi son 
ıınıfında muallim, eı.ki hceıniyet
lerin fertlerde aradığı evsafı ta e-

beye izah ediyordu. faluirin s o
larında mu<il im uanız.ctıerini ir~at 
için kendi:erine biri ç söı söy c
mesini Gazi Haz.retlerinden rica 
etmiştir. Müşarünileyh ilk i:ısan-

detine "akfı nefıeden lnaandır 
demişlerdir. 

Erkek lisesinde talebe yemekte 
idi. Reisicümbur Hz. mektebi gez
ıı ve talebe ile konuşmuşt u. 
Sanayi mektebinde imalat atel· 
yelerini dolaıarak uıta ve çırak· 
larla yapbklan itler hakkında 

görütmüşlerdir. Gazi Hz. maarif 

müe .. eaelerindeki mıısahabelerin
den memnun kalmışlardır. 

Vilayet makamını ziyaretten 
sonra daireler;ne avdet buyurmuş
lardır. Mekteplerde talebenin ve 
eokaklarda biriken halkın Büyük 
kurlancıya knrşı gösterdiği heye
canlı tazahürat fevalade idi. Yann 
ist~nhu!a hareket edilmesi muh-
tcmddir. 

Geçmesi Hoşa Gitmiyen 
Bir Geçit 

Davulpaşa iskelesi civarında 

büylik bir köprü vardır ki ü
zerinden tren geçer. Gece saat 

oı dan sorra bu civardan ge
çip evlerine gidenler için bazı 

ho"a gitmiyecck tesadüfler ol

makta imiş. Bakkal Hacı Kad
ri, Davutpaşalı arabacı Musta-

larm iptidai cemiyetlerinin korkuya 
müstenit ah ak ve terbiye •İste

mini iz:ıht:rn sonra dem o trat 
cemiyetlerde fertlerin nasıl bir 
terbiye alması li:ıım geldiğinden fa, helvacı Mustafa, saatçi A-
bahıetmişJerdir. . kif, gr mrükçü Nuri, boyacı 

Heyeti içtima iyeyi en büyilk Kemal, dülger Ohanncs Ef. Jer 
kuvvet rnenba ve ıneuşci tela ki muHelif tarihlerde bu nevi 
eden bir •istemede fcrJin ceı:ıi- tesadüflerle kar~ılaşmış, fakat 
yete karşı vaziff' .. i herşt.)den ev- binb!r rica sayesinde aoyul
vel onun istiklal, huzur ve refa-

h t · 1 k ld . : maktan yakayı kurtarmışlardır. 
anı emıne ça aşma o u ... unu ! . b. . . 

anlatmışlar ve en iyi fert l<en- Bu c.ıvara ır nokta dıkılecek 
dinden ıı:·yade mensup oldu~u l olt1rsa tehlikenin zail olacağı 
heyeti içtimaiycyi düşünen, onun bi' ,.iriliyor. Na ... arı dikkate ko-
muhafazai mevcudiyetine v1>. aaa.. yuyoruz. 

Şoför, 

Ken4isine Yapılan İhtara 
Kızarak .Vatmanı Vurdu 

Dün gece Beyazıt civannda 
bir cinavet olmuştur. Mustafa 
Ef. ismindeki vatmanın idare
sinde gece bulunan tramvay 
arabası Beyaııda geldiği zaman 
tramvay yolu bir otomobil 
tarafından kapatılmış bulunu
yordu. Vatman Mustafa Efendi 
bu otomobilin şoförüne sesle
nerek yolu açmasını söylmiştır. 
Şoför bu ihtar kartısında hid
detlenmiş, ..-ada bir ağız 
kavgası başlamıştır. 

Tam bu sırada toför oto
mobilden süratle fırlıyarak 
tramvaya atlmış ve elindeki 
bıçağı vatmanın kamına 
saplamış, tekrar otomobile 
dönerek kaç.mışhr. Vatman has
taneye götürülmüştür. 

Hac ı okadar çabuk geç
miştir kı gerek ıoförün ismini, 
gerekse otomobilin numarasını 
öğrenmek milmkün olamamış
br. Polisler ıoförü aramakta
dır. 

Yangın Başlar gıcı 
Eminönün'de Boyacı Ahmet 

sokağında Azize Hanımın evin~ 
den yangın çıkmış, genişleme
den söndürülmüştür. 

Hırsızlıklar 
Son yirmi dört saat zarfın· 

da şehirde 6 hırsızlık, 3 tane d'! 
yankesicili~ hadisesi kaydedil
miştir. 

Sokakta Silah Atan 
Sarhoş 

Çolak Hayri isminde bir 
sarhoş dün akşam sokak or
tasında silah atbğmdan yaka
lanmıştır. 

Mora' :.>ryom Yoktur 
Ziraat bankasının bir mora

toryom yapacağı ve alacak
larını tecil edeceği hakkında 
çıkanlmış olan şayialar asıl

sızdır. 

Bunları biµat lktı"sat vekili 
tekzip etmiştir. Maamafih Zi
raat bankası esasen öteden
beri mahsul olmadığı veya a
lıcı bulunmadığı zaman ferdi 
teciller yapmaktadır. 

BaŞtckil •• · 
Belki Bu Akş~ 
Hareket Edecek 

Reisicümhur Hazretleriaiıl 
Trakya seyahatinden yaflll 
avdet edecekleri anlaşıldıi' 
takdirde Başvekil bu akşalll 
Ankaradan İstanbula harek~t 
edecektir. Aksi ha'c:İe seya
hati bir iki gün daha tebit 
edecektir. 

Edime Hah 
Alpulludan Ecrrııeye doğr'O 

bir hat inşası rnese esi tekrar 
tazelenmiştir. Hük\ıme ..ı b11 
esa tasavvuru bir a ı evvel 
kuvveden file çıJ .. arn ak arzu
sunda olduğu sÖ} len ektedir· 

Askeri Af Kanunu 
Adliye encümeni, birkaç giiJI 

evvel umumi hatlannı yazınlf 
olduğumuz askeri af ve tecil 
kanununun müzakeresine bar 
lamışbr. 

Millet Mektepleri 
M. <mf vekaleti bilhas,. 

köylüleri okumıya teşvik içiıl 

millet mektepleri talimatna• 
mesine yeni bir madde koya
caktır. Bu madde mucibince 
okuma bilmiyenler gelecek 
seneden itibaren köy bekçisi 
muhtar, odacı ve amele ola
mıyacaklardır. 

Grip Yok. .. 
Dün şehrimizde grip hasta· 

lığının salgın bir halde bulun
duğu yazılmışb. Sıhhiye mil
dürünün fikrine göre bu 
hastalık grip değil, adi bir 

ezledir, ır.evsim ica ındandır. 

Halk Fırkasında 
Halk fırkası namına lstan· 

bulda teşkilat yapan heyet 20 
gün daha şehrimizde kalacak, 
amele, esnaf ve gençlik teşki
latile mesrrul olacakbr. 

Fiat Kapanınadı Mı? 
lngiliz gazetelerinden naklen 

Fiat fabrikasının bir aY 
müddetle tatili faaliyet ettiği 
yazılmıştı. Bu fabrikanın lstanbul 
mümessilliği bu husuata kendisi• 
nin merkezden hiçbir hab r al· 
madığım ve bu b berin y nlıt 
olması ihtimali bulundugunu bil· 
dirmiştir. 

IRESI 
AY 

Ay başında yepyeni ve 
mnkemmel bir şekilde çı
kıyor. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Galaia Kulesi 1 
/ 

.. -' 

1 ı Hasan ıs. - Bu kule1e bir uanıör yaptlacak, 
........ nltat rahat l8tlM pir \cak. 

1 

--
•. 

l 
2 ı t! c;,n 8. - Dur, bir ken~ nr. ıör yapıt..- 1 3 : Huan B. - Oh ••• Ne rGzel )'Uul.. lstanbul 1 4 ı Huan B. - Pakat bar•J• ........ n Umu reisi J;!~~ 

891 Ud defa ~ • ta aanlh 11 .... laallal lnlt _...... 
... eıncl çılııayaa. taltak ,U. &,ak altmcla... ...... L 



Hergün -
inkılabı 
Tamamlamak 
lazım 

.__....,._ M. ZEKERiYA 

Yazılan Beynelmilel bir f6h
rete malik bir Avrupalı mu
han-ir vardır : 

(Gugliemo F errero) • 
Bu muharririn ( Illustration) 

nıecmuasımn son gelen nüs
hasında bir makalesi var. Bu 
makalede diyor ki : 

"Bir zamanlar zannedildi 
ki her millet kendisi için lazım 
olan ıd re şeklini intihapta 
muhtardır. isterse cumhuriyet, 
isterse rr.uUakiyet ilan eder; 
isterse meşrutiyeti, isterse dik
tatör üğü kabul eder. Gene 
bir zamanlar zannedildi ki her 
millet, bnıka milletlerle olan 
rnUnasebet ve alakasına halel 
relmeks:zin, müesseselerin ruh 
ve şeklini istediği gibi değiş
tirebilir. 

Fa tat şimdi anlaşılıyor ki 
her şey birbirine bağlıdır. Mil
letler yaşamak için birbirlerine 
muhtaç oldukları zaman, ha
yat, ahlak ve devlet telakki
leri itibarile aralarında bir 
ahenk yoksa, beraber çalışmı
ya muvaffak olamazlar." .. 

Türkiye şimdiye kadar bir 
tark memleketi idi. Hayat, 
ahlak ve devlet telakkimiz gar
bm telakkilerile taban tabana 
zıttı. Garplılar bize geri millet 
nazarile bakar, bir müstemlike 
muamelesi yaparlardı. Biz tek
kelerimizle, garip kıyafetimizle 
kadınları kafes arkasında, çar
şaf altında hapsetmekle ve 
nihayet eski Şark devlet te
lakkimizle onlara hak veriyor
duk. Arada bu büyük fark 
ve bu büyük ahenksizlik oldu
ğu için Garpla müsavi insan
lar gibi münasebette buluna
mıyorduk. 

* Garpla müsavi insanlar gibi 
ilk defa Loznnda karşılaştık. 
Aradaki farkın knlkması bu
rada başladı. Sonra Cümhuri
yeti ilan ettik. Tekkeleri kal
dırdık. Kıyafchmizi düzelttik. 
Kadınlarımızı peçe ve kafes 
esaretinden kurtardık. Hillasa, 
devlet, ahlak ve hayat telak
kimizi Garbın hayatı, ahlak 
ve devlet telakkisile hema
henk bir şekle soktuk. Ondan 
sonra da Garptan müsavi in
san muamelesi istedik. Müs
tcmlike olmıya tahammül e
demiyeceğimizi, istismar edi
lemiyeceğimiri anlattık. 

İşte inkıHibımızın en büyük 
kuvveti buradadır ve en büyük 
ınanuı budur. 

* 

• • • 
tj • 

11 Son P~~,~,,:; ·Resimli Malcate:t 

1 : Hayat bir mu•ikl aleti ribidir. Onu 1 2 : YatamHını bilmiyen bir adam, bu 1 3 : Yqamuını bilen bir adam.a, bu aazdan 
çalanlann meharetine rBre aeal •• teairl aazdan fena aealer çıkarır, hem ken~iDl, çıkarditı f(lzel ve tatlı seslerle kendini de, 
değişir. bem bqka.larını rahauız eder. bqkalannı da mesteder. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Somatrada 
iki Alman 
Yanardağda 

Facia Hindistanda Vaziyet Fenalaşıyor 
Profesörü 
Yandılar 

Hamburg, (Hususi) - Ham
burg memaliki harre tetkikat 
darülfünunu mUdüriyetine So
matra adasından gelen bir tel· 
grafta mezkur müessese pro
fesörlerinden olup ııcak mem
leketlerde tetkikat yapmakta 
olan doktor Vemer'in yanın

daki muavini ile birlikte bir 
ynnardağ tepesinde lav indiia
atile yanmış olduğu bildiril
mektedir. Vemer, kırk sene
den beri hali sukünette bulu
nan Merapi yanardağının muh
telif irtifalarıntlaki derecei 
hararetleri almak üzere tepeye 
doğı·u yaklaşmış ve o esnada 
volkan ·indifaa başlamış, lav 
ateşleri içinde yanmıştır. 

Muallimler Ve 
Kazanç Vergisi 

Ankara, 25 (H.M.) - Mu
allimlerden kazanç vergisi ke
silmemesi için İstanbul vilayeti 
Dahiliye; İstanbul maarif ema-

neti de Manrif vekaletlerine 
müracaat etmiştir. Dahiliye ve 
Maarif vekaletleri meseleyi 

tetkik ebnel<tedir. Muallimler-
den kazanç vergisi kesilmeme
sine karar verileceği söylen
mektedir. 

Ölçüler Kanunu 
Ankara, 25 (H.M) - Halen 

meclis encümeninde bulunan 
ölçülerin tevhidi ha.kkındaki 

kanun liyihası ile ilctısat vekili 
Şeref Bey alakadar olmakta, 

meseleyi takip etmektedir. 
Layiha yakında kanuniyet 
kesbedecektir. 

• 
lngiitere Başvekili Noel 
Yortusundan Vazgeçti 

Londra, 24 (A.A.) - M. Makdonald Hindistan konferansile 
daimi temasta kalmak Uzere lskoçyaya gitmekten vazgeçmiş 
ve Noel yortusunu Londra civarındaki sayfiyesinde geçirmiye 
karar vermiştir. 

Londra, 24 (A.A.) - Hindistan konferansı akalliyet ko
misyonu diln M. Makdonaldin riyaseti altında ilk içtimaını 
aktetmiştir. 

M. Makdonald Hindistanm yükselmesi için evyel emirde 

akalliyetler meselesini halletmek lazım geldiğini ve 

kendini idare etmek istiyen bir Hindistamn muhtariyete 
nail olduktan sonra ekscriyetlerle akalliyetler arasındaki kav-

galar yüzünden tefrikaya düşmesi ve herhalde ciddi bir şekil 
alacak olan bu teşettüte nihayet vereBilmek için hariçten is
timdat etmesi Hindistan için hayırlı o mıyacağını söylemiştir . 

Londra, 24 ( A. A. ) - Hindistan konferansının biri Müs
lüman ve diğeri Brehmen olan iki kndın azası akalıiyetler 

komisyonunda birer nutuk irat edere!< müslümanlar ve Breh
menler arasınd&ki ihtilafları bir an evvel bertaraf etmek 
lüzumundan bahsetmişlerdir. 

Lahor, 14 - (A. A.) - lki suikastçı tarafından yaralanan 

Pencap valisinin ahvali sıhhiyesi ft.:na değildir. Kendisine bir 

kurşun isabet eden Hintli polis müfettişi Singh'hı hayata 
tehlikededir. 

~~----------···~--------~~~ 

Amerika da Bir Kocanın Kıynıeti 
Ncvyork - Buranın maruf bir çift karı, koca dansörü 

vardır: Bop Müryel ve karısı. Son zamanda Bop Müryel, 

Adel Rayan isminde diğer bir aktrisi sevmiş. Knrısı bunu 

haber almış, talak davası eçmış. 12,5 milyon zarar ve 
ziyan istiyor. 

~---·-

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Fırka Kongresi 
Meb'usların Ticari Vazi
yetleri Görüşülecek Mi ? 

Ankara, 25 (H.M)-Yakında 
toplanacak olan fırka kongre
sinde meb'usJarımızdan bir ku-
mımn birçok şirketlerde meclisi 
idare reisliği yapmalarının doğ· 
ru olup olmadığının konuşula
cağı ve bu hususta bazı ka
rarlar alınacağı şayidir. 

Kasapların Bir Talebi 
Ankara, 25 (H. M.) - Ka

sapların perakende olarak sat
tıkları etlerden mezbaha resmi 
alınmaması hakkındaki talep

leri İkbsat veka.Ietince tetkik 
edilmektedir. Bu talebin kabul 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Esnaf Cemiyetleri 
Kamilen Belediye lktısat 
Müdürlüğü Emrine 

Verilecek 

İstanbul' da ( 28 ) esnaf ce
miyeti vardır. Bunlardan ha
mallar, sandalcılar ve araba-

cılar cemiyerinio idare ve tes
çili tamamen belediye iktısat 

müdürliiğü tarafından yapıldığı 
halde diğerlerinin bu gibi mu
ameleleri birçok daireler tara-
f mdan idare edilmektedir. Bu 
dağmıkhk cemiyetlerin hakiki 
bir surette murakabe edilmesi 
imkinmı sclbetmektedir. 

Binaenaleyh belediye ikbsat 
müdurlüğiinün teşkilatı geniş

letilerek bunların murakabesi 
bu müdüriyete Yerilecektir. 
Mülkiye müfettişlerinin yaptık-

ları tetkik&t ta bu lüzumu te
:·it etmiştir. Esasen bütün ce-

Sözün Kısası 
Dün/dl Adllge Vekili 
Ve 
B~günkü Muharrir .. 
Adliye Tekili Mahmut Eaat 

·Beyin vaktile ekseriya ı6yle
diği sözlerden birkaç cümle: 

"Matbuatta tahıslann izzeti 
nefsine ve haysiyetine tecavüz 
edilemez. Matbuat vekannı ve 
nezahatini muhafaza etmelidir. 
Biz, Matbuat kanununda, ka
lemlerini fertlerin ve zümre
lerin şeref ve haysiyetleri a
leyhine kullananları cezalan
dırmak cihetini ehemmiyetle 
nazan itibara aldık." .. 

" Halk Dostu " gazetesinde 
muharrir Mahmut Esat Beyin 
son yazılarından aynen aldı
ğımız birkaç cümle : 

" inkılapçıların nrasına so
kulan behey mfifsit kırk 
maskeli herif 1 Sen maskenin 
yırtılmasından da korkmazsın, 
hemen yenisini bulursun, hay
dut kabbe 1 ,, .. 

Bu gördüğünüz büyük te
zadın hikmeti, Mahmut Esat 
Beyin evveli Adliye vekili, 
sonra muharl'.İr olmasındadır. 
Eğer, evveli muharrir, sonra 
Adliye Vekili olsaydı, belki de 
Meclise şöyle bir matbuat ka
nununun esbabı mucibesini 
arzederdi: 

"Matbuat mefhumu, nezahet 
ve haysiyet mefhumile gayri 
kabili teliftir. Herhangi bir 
fikir kavgasında, şahısların na
mus ve haysiyetleri de araya 
girebilir ve bir muharrir, da
vasını ispat için, istediği kadar 
küfür ve tecavüz edebilir. Söv
mek, ne urfen, ne de kanunen 
bir cürüm teşkil edemez; belki 
de matbuahn yegane sermayesi 
bu küfürbazlıktan ibarettir. Bi
naenaleyh, matbuatta vakar 
ve nezahet, kanun nazarında 
hakiki bir cürümdür ve şid
detle cezalandınlmaaı lhımdır.,. 

Kömür OcakJan 
Avrupadan iki Nünıune 

Getirildi 
Bulgar kömürleri nefasetin· 

de kömür yapacak ustalarımıı 
bulunmadığını nazarı dikkat. 
alan milli mahrukat cemiyeti· 
nin deliiletile Fransadan, heı 
seferinde 25 çekilik k6mür ya· 
pan iki ocak almlDlfbr. B,· 
ocaklar geçen gün getirtilerelı 
Beşiktaşta tecrübeleri yapıl
IDlfll& da iyi netice vermemiş · 
İkinci bir tecrübe daha yapıl
dıktan ıonra iyi bir netic 
alınırsa ocaklar lstranca or
manlarına nakledilecektir. 

Fakat garplı bize hilii şarklı 

gibi bakıyor. Çünkn bu inkı- Madencı· Bı·r Grup 
libı hali hazmedemedik. Garp-

Dünkü Milliyette F a!ib buhrana düşmesini tesri 
Rıfkı B. bize çatıyor ve eden amil de bu olmuş-~ 
bu vesile ile İsmet Paşa- tur. Borçlardan kendi 
yı methederken diyor ki: hisselerine düşen kısımları 

"Bugün durup düyunu komşu memleketlerden 
umumiyenin bir günlük hiç.biri kabul etmemişken 
müı.akeresini size bıraksa, bizim kabul etmiş olma
yahut geçen sene topunuzu mız izahı mümkün olmı
birden dilşen paranın önü- yan bir harekettir. 

miyetler hüviyet cüzdanlarını 

(25) kuruş mukabilinde bele

diyeden temin etmektedirler. 

Müstahdemin İdaresi 
Belediye mtistahdemin ta 

limatnamesi 36 madde olara 
hazırlanmış, daimi encilmen 
verilmiştir. Talimatname cu 
martesi günü encümence tasdi 
edilecektir. Müstahdemin ida 
reşi için ikhsat müdürlüğnü 
orta kata tahsis edilmiştir. İdar 
sene başından itibaren faali 
yet e geçecektir. 

lılığı ileri götüremedik. Avrupa f 
ile temasımız da onlara inkı- şe Başlamadan Memle-~ 

ketine Dönüyor t Belediye Bütçesi 
Tetkik U-c.adığı için 
Tasdik Gecikecek 

libımızın kuvveti ve metaneti, 
~ddiyet ve samimiyeti hak
kında kat'i emniyet veremedik. 
Bu siyasi ve içtimai inkılabın 
ikttsadi tarafını ihmal ettik. 
Ticari münasebetlerimizde ve 
iktısadi muamelelerimizde şark
lı kaldık. Bu yüzden garpla 
iktısadi münasebetimizi normal 
'bir hale getiremedik. .. 

Su halde bugün Y"'"''"va. 
nıufıtaç olduğumuz şey ı ' ll-
bı"'n17:m ikbsadi cephesi •. ı lrn"
veUendirme1t, ve bu sahada da 
garplı olmıya çalışmakbr. İn
lct!abımız ancak o vakit 
bun lan"''lilecektir. 

Sermayedar bir Amerikalı 
grup lktısat vekaletine müra
caat ederek Anadoludaki kur-

ne katsaydı hafakandan Bu işten anlıyamıyan 
Amerikaya kaçardınız.,, acemi avukatlar bu mu-

Bu vesile ile Falih Beye ffak" t . l"kl . f . . 1 va ıye sız 1 en muvn -
şun ve bakır madenlerimizin haber verelım kı smet f k t 'b' .. t . 

hük.. . . b"' . k a ıye gı ı gos ermıye Şehir meclisinin kabul ettig~ i 
i ~tilmesi hususunda müsaade paşa umetının en uyü ı t b ·ı "T' 
almış ve fstanbulda da tekiliita hatası düyunu umumiye çk~ ışı~~a a ı gu ur.ç mev- beş aylık bütçe belediye vari-

müzakerelerinde göster- ıe duşerler. dat mi" di:rü tarafından Anka-
başlamıştı. Geçende ticaret mil- Ç e 
düriyeti bu grup tesçil mua- diği beceriksizlik ve ·borç- ünkU bir arkadaşının raya göhirülmüşlü. Bütçe Ma- RE 1 ~Llo 
melesi için müracaat ettiği ları tasdik etmekte yapb- dediği gibi Falih Rıfkı B. liye, lktısat ve Adliye vekA- ~ 

g" ı hatadır. dog" rusu iyi bir fıkracıdır, 1 tl · ta f d d zaman şu cevabı almışbr: e erı ra m an a ayrıca 
Memleketin döviz ihti- ama arhk dişleri ve t tkik H t" k"' t 'I AY Son zamanlarda dünya ma- e ve eye ı ve ı.ece as-

yacını arttıran, iktısad tırnakları kesmiyor. d'k d"l ~ · · · "k kt" 1 den fiatlarında büyük bir ı e ı ecegı ıçm gecı ece ır. 

ten .. ~nı vardır. BinaenaleyJ 1 Bütçe. tasdik edilinciy~ kadaı Ay basında yepyeni ve 

mad .1leri işletemiyeceği:ı. JL ister inan, iste,. inanma! J beJedıye ve muhasebeı " ' lSU ! mükemmel bir şekilde çı-
Meıu!\!ket.imiz~ danmc!= mec- J •• ye geçen :seneki bütçr ! kıyor. 
~rip~~b•oo~~. 1 ------------------------~irind~~~~~pu~u~~ ~----------~ 
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Yastık Kavgası Mer<'-Ettiniz Mi? 
Gece Koridorda El Ayak 

Kesildikten Sonra.. 
Camide 
Kolay 

Ses Niçin 
İşitilir? 

Ahmet buaual mekteplerden 
hirinde idi. O aene mektepte 
en kuvvetli olan çocuğa bir 
albn kalem hediye edilecekti. 
Ahmedin öyle gözü pek dera
lerde değildi. Onun aklı, fikri 
oyunda idi. Fakat nedense bu 
albn kalemi kazanmak iıtiyordu. 

3 - Şimdi de biiytlk haTa ıı~mllerile 1 2 - · $imdi de•'~ ısvı.cle ltlr .. hlİ 
· ıeçmiye ça)ifıyorJar. . . 'J hll,mı ·.~ 1N ~·-n.n. 1~ı1ortar. 

1 -: Bahrimuhiti evveli bu boyda 
bir gemi ile ıeçtiler. 

Cami içinde imamın ve'f' 
vaizin sesi ta uzaktan k()b1" 
lıkla işitilir. Bunun sebebioİ 
hiç merak etmediniz mi? 811" 

Kağıttan Yel Değirmeni ... 1 _B_ô_YL_E_SAN ___ D_AL __ G_ô_RD_O_N_O_z_M_ü_? _ __,, 

o 

Meyva Bilmecesini 
Halledenler 

Kwl toprak orta mektep Nejat Bey 
: bh albGm, Turptla dan vektll kAtil>l 

1 
Hamza RU.tem efendi bir lügat kitabı, 
Vefa orta mektebi Galip dendi bir 
kutu boyala kalem, Salihli Avukat Sabri 

nun seltehi ıudur: Ca nilerdet 
lrilieelerde kubbelcı· ve cluvaf" 

lar seai büyüllccek ve akset" 
tirecek tanda yapılır. Sel 

Hakikaten Ahmet ne yapb 
yapb altın kalemi kazandı. 

Fakat bir sabah baktı ki 
altın kalem yastığınn altında 
yok.. Belki şaka için saklamış
lardır diye ötekine berikine 
aordu; yok, yok. Arbk Ahmet 
herkese danldı. Hatta en iyi 

o 
bey kızı Muauu hanım gilıel bir ro
mao, Akhisar hükQmet caddesinde 49 
Ahmet Niyad bey bir kıravat, KonyA 

l liaeal 519 Halis Rüstem elendi bir 
albllm, Çorlu dava •ekili Abdllrrahim 
bey mahdumu Davut r.fendl bir takım 
hArita( iz.mir Knr<;ıyakada Nerlme hanım 
bir a btiml Pangalta Kaytancı sokak 

dalgalan duvarlara çarparalı 
tekrar geri döner ve kalınla" 

şır. Bu suretle ses daha tok 

ve daha lcolay işiti!ir. 

arkadaşı Bülentle bile kavga etti. 
Son günler yaklaşmak üze-

re idi. Bülent Ahmetten dar- Bu resimde gördüğünüz yel 
gın ayrılmak istemiyordu. değirmenini evinizde yapmak 

Epeyce uğraştıktan sonra Ah- ister misiniz?Ôyle ise beni din 
medi öteki yatakane ile yapı- leyin: Bir tabnka siyah kağıt 
lacak olan yastık kavgasına alın. Bu kağdı yukardaki resimde 
karışmıya kandırdı. gör~ldüğü tarzda on parçay.a 

Gece koridorlarda el ayak kesın. Bu p~rç~ları zamkla hır 
k ""'d"kt Ah ti B"" mukavva üzerıne yapıştırın. 
esııı ı en sonra me e u-

lendin yatakanesindeki çocuk
lar ellerine yastıklannı alıp 
sessizce öteki yatakaneye git-
tiler. Onlar da zaten hazırdı
lar. Gürültüsüz bir boğuşma
dır başladı. Fakat tam o sıra
da "şırrak,, diye pencereden 
bir ses geldi. Çocuklar, bahçe
den birisi pencereye taş atı
yor zannettiler. 

Fakat bir de ellerile karan
lıkta yeri yoklayınca ne bul
sunlar: Ahmedio kalemi.. Ah
met sevincinden çıldırdı. Bu 
yüzden kavga ettiği, şüphe
lendiği bütün çocuklarla b:ırış
b. Ertesi akşam için de onlara 
yatakanesinde bir gece yarısı 

ziyafeti verdi. 

Sonra mukavvayı siyah kağdm 
kenarları hizasından kesin. Uçla
rından bina ola.n kısma ) a?ıştırm 

1 işte size bir yel değirmeni. 

Yeni Bilmecemiz 
25 Lir.alık Hedi}1e Veriyoruz 

' 

Yukardaki resimde iki küçük ve bir büyük kdcbek vardır. 
Keza iki küçük bir büyük an vardır. Keza bir büyük iki kü
çük sinek vardır. Şimdi sizin yapacağınız şey şudur: Her bü
yük hayvandan o cinsten olan iki küçüee birer çizgi çiziniz. 

Meseli büyük kelebekten diğer iki küçük kelebeğe filin .. Fakat 
bu çizgilerin hiç biri birine dokunmamalıdır. 

Doğru halledenlerden elli ki;iye 25 liralık hediye verilecet
tir. Cevaplar on beı ı;lhı ıo:ıraki çocuk sayfamızda ilin edik
cektir. Cevarlaruım çabuk ı3nderiniz. 

Bu resimde gördüğünüz şey bir sandaldır. Tabii siz böyle 
bir sandal görmemişsinizdir. Fakat Bağdatta Firat nehıini geç
mek için Arapların kullandıkları sandallar işte bunlardır. Bun
ların içine dolarlar. Ellerinde uzun küreklerle ite ite yürütürler. 

Gözümüze İnanabilir Miyiz? 

.~I. " "\ 
·. ~ ··., , 

·, . .... 

ı 
·"· "', 

•.. 'f 
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Goz erimiz bızi ço Lere 
aldatır. Bazan uzun bir ~eyi 
kısa, kısayı uznn, <lüzü iğri, 
iğriyi düz görürüz. işte size 
birkaç misal; Bu resimde en 
yukarda gördiiğünüz üç lcalın 
çizgiyi na!:ıl gôrüyorsunuz. Bun 
larm üçü ele düzdür ve arala
rındaki yollar muntaz mdır. 
Sonra, sağdaki resimde giden 
üç kişiden hangisi daha uzun
dur? Siyah noktalı ve altı kö-
şeli şekle iyi bakınız. Siyah 
noktalar size altı köşeli görü-
nüyor. Halbuki hepsi yuvar
laktır. Bu şeklin solunda iki 
hat vardır. 

Bu i':i hat bir boydadır. Fakat 
birisinin uçlarından dışarıya, 
ötekinin uçlanndan içeriye 
doğru hatlar sizi aldatıyor. 

Ortada uzun bir mustatil 

J 

var. Eı.muıı iı.- nuc bir siyah 
nokta, bir zarp irnreti, bir de 
çizgi görüyorsunuz Sol gözünü
zü kapayı psağ gözünüzle zarp 
işaretine bakınız ve kağdı 
yavaş yavaş uzaklaştmnız. 

Bir müddet siyah noktayı 
göremez olacaltsmız. 

Bu şeklin altında biri siyah, 
biri beyaz ilci murabba vardır. 
Bunlardan siyah murabba be
yazdan daha küçük görünür. 
Halbuki ildsi bir boydadır. 
Onun sağındaki şekillerde bir 
boydadır. Fakat çizgiler sizi 
aldatıyor. 

En alttaki daireleri ke
sip bir mukavvaya yapışbrınız. 
Ortadaki yuvarlağın ortasına 

bir iğne geçirip çeviriniz. Hep
sini bir daire göreceksiniz. 

36 Ertulru dolma kurşun kalemi, An
kara San Sinan mnhal!csi muhtan 
lbrahlm efendi bir lnravat, lunlr Anıı
dolu guctuinde mürettip lbrahlm efen
di bir roman, Cuma ovası Ali Haydar 
efendi mııhdumu Hasan efendi bir 
lQgat kitabı, Balıkcılr muallim mektebi 
mudlirü vamtasile Eftcr hanım hanım 
bir nlbüm, Gelcnbevi ortA mektebi 481 
Ahmet efendi bir paket tekerleme, 
Şarkıııla istasyonunda fen memuru 
Nafü. bey kerimesi A)1ekln hanım bir 
albUm, Ankara lnkı'Ap mektebi 201 
Nahide hıınım bir albüm, Moda 8 inci 
mektep_ Turhan bey blr paket şeker
leme, Kıı ımpaş.ı Hacı Ferhat mahnlle
sinde 69 Saniye hanım bir şişe kolonya. 

«Mısır» Bilmecesini 
Halledenler 

Kızıltoprak, İlkmektepte Sedat 
b_e~ bir şişe ko!ony<ı, Topane 
e:cım çıkınaz.ı Necati efendi bir 
paket şekerleme, Konya lisesi 
519 Halis Rüstem efendi bir kra
vat, Erenköy 6 Eda hanım bir 
şişe kolonya, Mara~ Yüzbaşı Sü
leyman bey kızı Celalet hanım 
bir lugat kitabı, Pangaltı kaytancı 
sokak 36 bir paktt çukolita, 
Kuleli lisesi 733 M. Recep efendi 
f antazi zarf ve kağıt, Konya lisesi 
567 Kazım efendi bir kitap, Sir
keci Aydın oteli karşısında Arif 
efendi bir Dolma kurşun kalemi, 
Beyoğlu 14 üncil mektep 135 
Hasım bev bir kutu boyalı kalem, 
Edirne san'atlar mc~~ebi 95 Şük
rü efendi bir kitap, Usküdar paşa 
Hamam 19 Salihe hanım bir şişe 
kolonya Ayvansarayda Nuriye H. 

lıir şişe kolonya, Çanakkale Hürriyet 
meydanında Nedim bey mahdumu 
Cahit efendi bir kravat. 

Ağaçlar Niçin Yukart 
Doğru Uza_r? 

Otların boyları kısadır. Bir 
kısmı da yerlerde süriiniir, 

Halbuki ağaçlar yukarı doğrd 
uzanarak boy verirler. BunıJll 

sebebini merak ettiniz mi 1 
Sebebi şudur : 

Ağaç için en kolay büyü111e 
yolu boy verip uzar asıdıt• 

Dört tarafa saldığı da) budak" 
Jar onun dik durmasını kolaY" 

laştırır. Dik duran ağacın kiS" 
küne verdiği ağırlık ta dab• 

hafiftir. 

Sinemadaki Rüzgar 
Sahici Midir? 

Bazan sinemada ağaç tarı 

deviren, insanları bir taraftsO 
öteki tarafa çarpan kuvvetli 

ruzgArlar görürsünüL BunıJ 
yapmak için, resimde görül" 
düğii gibi gayet büyük bit 

pervane çevirirler. Pervan• 
döndükçe etrafında rüıgjl' 
yapar. 

Yeni Bilmecemiz 
25 Liralık Hediye Veriyoruz 

.. 
:29 3 

~q. .ıa 
2.. - .27 

• o 
& Q~, 31 

4' 24 .... ., ' • • • 2~ 
25 

• 2~ • . , • 22. 
• • • . ıa 19 • • 

• "3~ ,.,. 20 2•· 

•16 

34 

-o ıı4 
• • 

,ı 

Kurbağa ile kaplumbağa hayretle birşey arıyorlar. .Ar" 

dıkları şey önlerindedir. Bir kurşun kalem alınu. NumaraiatOJ 

üzerinden yürüyünüz ve onlann aradıklarını bulunuz. Buldlf 
ğunuz hayvanı boyayınız ve bize gönderiniz. 

Doğru bulan ve güzel boyayanlardan elli kişiye 25 lirablı 
hediye vereceğiz. Cevabınızı çabuk gönd~riniz. Netice, 0

' 

beş gün sonraki çocuk aayıfasında ilin edeceğiz. 
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Kocanm Seçmeden Bize Sorunuı 

Evli Erkekleri Sev
mek Tehlikelidir 
Cevaplannuz 

Din - genç kariimdela 
tlJle bir mektup aldam: 
........ y~blr .... 

"-· ............................. 
,._, • 4a ._. MYIJW. ""Fakat ... 
ew.ıa 1c&a - ........,. ...... .. ...... .......... ......... ..... -.......,.. ...................... ... ....... _......, ............. ... 
.-.ıe allrllal•..._ Llldll hiç oaa 
............ rfbl ...... ,.. d.ı.a 
dpde .......... W•edf)OıUDi w .... .... ..... ... ......,... 
Mclbalat....,...... 

Kııım. aen Jnht bir yolda
..... t..a. ıençlik hayatmda 
hlyle evli bir adama tesadif.. 
edebilir, onuala aeYifehilir de. 
Fakat buna ebedi " daimi 
bir atb tahYil eıme.iye p• 
hfmak lizunclır. iman glal8ne 
bir dereceye kadar hüim oı.. 
bilir. 0..-it.is aşklar azun 
*'mez. Siz de ba adamdan 
&midinizi keserseniz onu çabUk 
unutabilininiz. Sizi, ona qnut
maktan meneden ıey ajle)>;. 
ihtimal erkelin size kup 811b 
sr6abWinekte de~ etmesidir. 
Onutmamanizın ikinci sebebi 
de nildblanclıium erkeğiıı sizi 
alabdar ecleDıeme.idir. Eter 
evli erkek lizden •a;e~erse 
ft aiklbhnıza karp al duy· 
~ Ht1anamz muele kalmaz. 

Şerife Şetjf Hamm: .. 
Beyoiluiada S. B. Hamm: 
Sis ..... 191ldeo hQflana• bir 

......_ Fakat ~ n tecrlbeels 

.. 1a ..... 0.• lfba latlJaümmla ·

...tptle .ı.ı.....-.. Koc .... Mcerba 
ele blyle bir batafa clat..__ için, 

=-~~s::~-= 
~il . faldrllil ·--- ·~·ti MiS ........ Gltllal' Ye t.blJell ·
klftdlr. .. 

Galatada B. N. K 
Sis lfld-, ICYdaclua pek ....... 

-. Mefe dalma ~ o'mlJll llıyık 
olup olaadıpa ..ı.m.ır a&lle bakar
...._ SIDa itfa IJI koca olacak .-kek 
pratik ıwı;leıcllıı. Ha7alel, lllm, m'at· 
kir .......... bedlNaht edeblHr ... 
..ltaa, Ye ba1atmda anaffak oJaut 
.......... tercih ....... .. 

Sanyerde Hayal Hamm: 
Sis ~·ela lrlfattu ...... yapma 

laqalcl ................... ..,....., 
.. .............. .... ...... :JllPlll'mii& 
Bir ....................... lhleroe, 
llaflalen:a cllfldr, nep.I, pldlal ka
rarlqtmr, oadaa .... al111171 "fa 
~· t•bbla ed......_ Kocama 
......... .,.. hanbt ...... .,,.. ...... ..,..,. .............. .......... 
- ..,... ........... tercih ecliahr. 

Yukardan 
bdar ilk dtlğme& kaz• 
(Skoç) kum111ndan bir roplar. 
Etek wllnlıd1r '" ,aka yerin
de, iste tiJilecek mantO)'u 
lllliyecek ..ette açdE renk 
bir etarP ardır. Kotlar, eprp 
renginde dewik elmlılacbr. • & _________ ...,.,.._....., ____ _ 

"-..ı-La ~ .......... .._ N-... - ptmı.,., .... ~ .-.,. 1:oıa, ..,_UIA ft r.'ell-.;;a~ tlUlll Ye pHk nauwıffak .t-ar .......... 
latlbapta ...._ .ı,ade fiklrl• ......_ 

Atnutralgaıltı 6rıl- 6ir b6lle Wınlon .,. ııi _, fıı'Oaletlle .,zlgorl.,. .. ._ .__. a1rat1e ,.,.ı.., ._. 1ret etmen1s1 " •avaffu oı-. bir 

e..-.. imam v .... wrclır.. u_n_ •---- v_L._ ---...... d.J.11..I!-. e~~--..1- ..... lnıftn ............. la--. Alt ...... ..., ........... tavetı, ederi& 
& i '1- ~ Dili& 111111111 . a -.,,.--- --.1- vg~Ull'. lll'1IUlnlll VJ'& .. -;,T Wrlelk ima .... MJıltllm .. rl 6 ... • 

imam Yahya Yem_. ,.m1ik telsfihlzce per n Jıer ~ adeti Ye kıyafetli imi.ileler cWllels u.ı ... ,..., 1&eow .. •-. Tabim'de Ha,.I Hı-= 
IOkwMk lativen bJr prk lal- yetini .-.er. Huan Enili 

1 
~~ ~ lraqalapalu , .... ebı t,.a """ 11W. * tek Sis•- olacak ..._ ...ı \ıla' 

'# -1• WVl:"lq D ...,_ chıymald:a- allb ........ t.luı' .. ..... .... ... oJmw - pdlll ...... 
~· Tebeaa ~ P11ıam L..m Yah,. ,...,.c1a chrlw. il' 111t1a ....._..... .......... Wr.,. flldr ............ ..._ •• ..., ı:;e:: 
yeti qint " bhilelerdea bulunduju bir ..... ..ım.. glla- R==k bu L-u..a - kek ...._. tek slfllr· lllt .... _ .--., L--~~ ....... ,~ ~ ibarettiı ilk olclan eı b Ar, llClllllalll- _ ... _,.. • _,...., ... •• ,.,.... .. .. .... - -- -- -

• 1 1 • ar •P bir ke.11 heyetinia rU,elcliii .. 1* Dek....,_ pbfms, ••1111•,.... _..... • 11111 111 • 
imam v.ıa,. ....... ..... lrmarima pkmıı ve bir kabilenin bd ...... ğlste- * ....._ •. ,... .... ....... 

teliz lltuyonu ~. , lktizlae c1ua okatmak için bu rivor. •-..1--.1-1.: --L:ı A"IVlr · Sis latlhı._scla P lllallet eda Mr .....- • '-•'- 1• • .._, 
ı· __,....uauw ,._, ........ it ~ de fala ,....,. tt' 1 1 

~didbe :~ ~ lmzahmete btlanclıjuu llylemif trat;i' Zencllerlnia eapk hq ;;;:: .;•:::.. aalatat .......... JI. 
dür. k •• taJ)'Veyi am ela a~ aldlithıe taftletl İl8if. Koeams ki• .-.. ._ om JOlasoa 1 lfluıM,e B.~ tfatiiliıe 

lls ....,._, Meled, ..,. .. 

SERVER BEDi rl Beyi de ~dam yerine ko- ..,_ Bir ev içinde IOiukhık Annem c1k1i ki: ı.a '* ._. ... ._ w .._ ı.. 
JUp llfa kanft*ma 1 olmamıı iatemı,ordam. - s-la Jlldnclm ldraea· _.... ,._. ...... ı • ....... .,. 

- Allah Allah.. ilesi ar - SOjalduk olmUf ta ne ~ olmıyahm.ak Hryıi he ..,. ita'*...,..... "w. 
adamatma, ne imama nr? olmai? :Ben Ha,.-i BeJin JI- ~ k~ ~ et,..,. 

- Ne medfeti var? dal prmayorum ki- Annem Hayri Beye 0 ak-
-- İKİMİZ ---

Tabii. Hammefencli bana ı ı-.e ba lHihll afh, ltir ftlile 
.. _edemedi; kim bilir kaç b ........ 
defa wilmtnha m klfaiqe - Sen hiç kimeJi bqen-
P..ayri Beyin bayaliai koydQ. mezsin, dedi. 
\ir klfaine de "mendebur., - Kimi beyenmemifim? di-
k.U.eaial yum ve kencll )'• 10rdum. 
k.ctme 10rap durdu: - Kimseyi beyenme-., 

- Bu aclamm nereli meJtrr dlln Hayri Bey için bile meıt-..._? clebar dedinl 
-Am ........... Ha,. 

- Şen adam. - ()yle . ama, bir ,- si- wa ~ ~~ ftdet.. 
- Aman.. IOjak ~ rlnQa .. çirlda ..., ,.. mitti; Efendi & ., ........ 

pkalar yap11or, sinir. panaa. benim. ~iüa ~ as.;. 
- Hiç te dejil. _ Ne ,..,... ? clmcalma \damalalla ...,. 
Ben, hep anlunamazbktaa ~ Bir terb:-.tzHlc edenin. ulayordu. Şimdi ne ~? 

..,. __ 9 - Ret ceft'hı mı ~ Vlilde 
gelerek sordum: l'Mlll tepeme pkıyorcla: Hanımm hiç . bl,ı. bir;eye 

- Peki ama anne, durup - Anne; decllm, timdi be- niyeti yok • . fJana aıt ... ek ta 
dururken Hayri Beji mlda· ldm ajzımı açtırma' ifbıe pi--. çbktl eneli 
fU etmenin mar.au ne? Her- - Açanan ne olacümlf ? beni pk MYU tonra ela ae 
keaia bir buyu var. ayıp de- ._.JI tercih ettim. Ai- .:--a. .. ecle:.:. ol..l.J...-
jil , .. HaJri B. -.mm. do- . .... .... De bir w bpr- ;:k.ıl,ı ... ..... -·-· 
ıa..;.. .-il .......... l - . 1 Ara. ftr 1 
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TBOÇKI İSTANBULDA l Sine m alar 

Kim Rusya İle Sabık Komiserin Muhaberesine 
Tavassut Ediyordu ? T roçki Zadenin Rusyaya 

Dönmek ·İstemesindeki Maksat Ne İmiş? 
L--------------------------------- Anlatan: Agabekof: 39 ------

Fakat bulunan 20 kadar evin 
hiçbirini Troçki beyenmedi ve 
bundan da anlaşıldı ki vakit 
kazanmak istiyor ve şimdilik 
konsolosaneden ayrılmak iste
miyor. 

Troçkinin konsolosancyi 
terketmemek ve bu suretle 
vakit kazanmak hususundaki 
arzusu anlaşılınca Minski sa
bık komiseri sıkıştırmıya baş
lamıştı. Bundan dolayı Troç
kinin oğlu ile Minski arasında 
birkaç defa da ağız kavgası 

oldu. Fakat nihai galebe Mins
ki de kaldı, ve Troçki Adada 
bulunan eve yerleşti. 

Fakat bundan sonra T roç
kinin Adadaki ef'al ve hare
katını tarassut etmek mesele
si kalıyordu. Bunun için sa
bık Çar ordusu zabitlerinden 
biri elde edildi. Bu adam Sov
yet mfiessesnbnda çalışıyor 
ve Troçki ailesi ile tanışıyordu. 

Sık, sık adaya giden ve es
ki dostlarının hal ve habnnı 
ıoran bu zat, Miniskye de 
~örllp işittiklerini anlabyordu. 

Vazifesine daha yakından 
merbut kalabilmesi için de 
G. P. U. memurlanndan Elze 
ile evlendirildi. 

Bütün bu faaliyet, Troçki
nin vaziyetini gözden kaçırma
mıya matuf şeylerdi. Az son
ra sabık harbiye komic:eıinin 
mektuplal"lm ele geçirmek le 
mümkün olmıya başladı. 

Bu mektupların çoğu gaze
telerle bazı matbaacılardan 
geliyordu. Hemen hepsi Troç
kiden habratmı yaznıasını ve 
kendilerine satmasını istiyordu. 
Maamafih Troçkinin mektup
larını uzun zaman elde tutmak 
mümkün olmuyordu. Çünkü, 
postanın ne zaman geldiği 
ıanki haber veriJmiş gibi pos
ta zamanı derhal mektupları
nın getirilmesini istiyordu. 

Troçkinin ve oğlunun posta 
vaktini bu derece sihhatle tah
min etmeleri evvelce hayreti 
mucıp olmuştu. Fakat 

Blfımken tevkif edildikten 
aonra bu husU5ta onları irşat 
eden adamın da kim olduğu 
meydana çıkb. ,... 

1929 senesi ortalarına doğru 
Troçkinin oğlu Sovyet hükü
metine milracaat ederek Rus
yada kalan zevcesini almak için 
Rusyaya gitmesine müsaade 
edilmesini istedi. Fakat merkez 

icra komitesi bu mUracaata 
ret cevabı verdi. Buna sebep 
olarak ta babasının Rusyadaki 
taraftarlarile temasa geçmesi 
ihtimali mevzubabis edilmişti. 

Maamafih istediği takdirde 
karısını aldırabileceği de ay
nca haber verildi. 

* T roçki Rusya dan ayrıldık-
tan sonra halk arasında Troç
ki taraftarlığı gittikçe arb
yordu. işçi ve köylünün kısmı 
azamı Troçkiye taraftardı. Bu 
tehlikeyi gören merkez icra 
komitesi, onun İngiliz ve A
merikan gazetelerine yazdığı 
yazılan halk aruında tamim 
ederek Troçkiyi ihtilllin bir 
düşlnanı gibi ıöıtermiye ça
la.pyorclu. 

Birçok hatipler, taraf taraf 
nutuklar ıöyliyerek Troçkinin 
1003 senesindeki hatalarını 
teşrihe çalışıyorlardı. 

Bu mücadele, sadece Troç
kizm ile yapılmıyor, bizzat 
T roçkinin kendisi ile yapılıyordu. 

Stalin, Troçkinin programım 

benimaemif, T roçkiyi gözden 
düşürerek o programı bizzat 

tahakkuk ettirmek gar.esini 
güdüyordu. 

(Arkası var) 

(Baş tarafı ı inci sayfada) gibi ben de yanmam!,, 
' ZW Bu sözleri okuduktan sonra 

Menemendeki mevkuflar ara- bu adamın muhakemesi yerin
sında (Saffe~') hoca isminde bir de olduğunu varın kabul ediu. 
de tanınmış adam vardır. Adnan 

Derviş Mehmetşeririnin Cenaze Merasimi 
yanında yaralananhaydui · 
Zeki if adeverirken müte- İzmir, 24 (Hususi) - Mene-

'. . men teJgrafbanesi, resmi mu-
madıgen dınden, peygam- habere ile meşgul olduğu için 

herden bahsebnekte, din- telgraflanmı lzmirden vermiye 
sizlerin er geç bir be- mecbur oluyorum: , , -
l<iya uğrzyacaklarını nu- Bugün saat 12 de şehit dn-

• . . .. şen (Kubilay) Beyle bekçinin 
tuk verır gıbı soy/emek- cenaze merasimi başladı. İzmir-
tedir. den vali, maaif emini, maarif 

Bu haydut, hiçbir fırka tanı· mUdürü, ilk tedrisat mfifettiş
madıklarını, herşeyden!J evvel leri, mektep müdür ve başmu
"Şeriat,. lazım olduğunu beze- allimleri, yüz izci, mektep ta· 
yanlarla katışık bir ifade ile lebeleri ve Cahit paşa mera
anlatmaktadır. simde hazır bulunuyorlardı. 

İsticvap edilmek üzer~ Me
nemene getirilenler pejmürde 
kıyafetli, sakallı, afyonkeşleri 
andırır adamlardır. 

Hiçbiri, şimdiye kadar ha
dise ile alakadar olduklarını 

itirnf etmemişlerdir. Menemen 
müstantiki Bekir Bey ifadeleri 
tesbit ile meşguldür. 

Yaralı Zeki hayduduna, bu 
hadiseye kimin teşvikile teşeb
büs ettiklerini sordum. Şu ce-
\•abı verdi: 

"- Hiç birşey söyli
yemem. Bir yığın odun 
yakıp beni ortasına at
sanız, Hazreti ibrahinı 

Halk kômilen alayda hazır idi. 

Merasim çok hazin oldu. 
Şehit (Kubilay) Beyin cenazesi 
Memleket hastanesinden alındı, 
tabutu bir Türk bayrağına aa
rılmışb. Bir çeyrek mesafedeki 
kabristana nakledildi. Sokak
lara dolan halk, bu manasız, 
münasebetsiz hadiseyi çakaran
lara linet ediyor, şehit1er için 
ağlıyordu. 

Mezar başında muallimler 
birliği ve Türk ocağı namına 
mersiyeler okundu ve şehitler 
ebedi istirahatgiblarma tevdi 
edildiler. 

İzmir muallimleri namına 
Amerikan koleji felsefe mual-

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiati~izi Okuyalım 

Rcımlnlzden tablatlnbl ıtr_;;.;İ-Tirede A. 
ı 

Re/ile B. Neşe-
lıtlyorHn&z iyi çeldlınlf bir fotoğraf 

rönderlnlz. Fakat rosınlnb, au.a't taYUla 

olmuın, çlnkU ınUtehaU1ıamaa, mUta

leuında hataya dGı~blllr. 

* TablaUerial ötreamek lçla ...... 
glSnderen karllerlmls hakkıada aite• 

hasaısımııın mllta1euı 'udur: 

Mehmet Tahsin Begı Mu
tedil ve dur 
endiştir. Ça-
buk kızm l! 

fakat hiddeti 
1 

devamlı ve 1 
şiddetli olur, 

işlerine iktısat, 1 

ihtiyat ve ba- 1 
siret kanşbnr. 
Muhit ve mu-

1 
hatabına za-

rarsız bir in::ıc.:n hissini verir. , 

! Sır saklamasını bilir, geveze 

1 c' ği.dir, şakadan ve alaydan 

f ı oşlanmaz, ameli itlerde mu-

' ·affak olur. 

ıini nadiren 

11Ni:ıl~lti1I zayi eder, mu
hatabına kendi
Iİnİ aevdirmesi
ni bilir, şıklığı, 
t&hreti sever, 
hayal ve kadın 
mevzularile faz
la alikadar olur. 
Sinemayı sever, 
artistleri tak

:de he•eskaı r. Parayı bolca 
'ilrtetmek ister. 

Bir kari * - · Sakin, ağır 
Jt:ışlı ve kendi 
halindedir. Baş-

kalarının itleri-
ne karışmaz. 
Fikren fazla 
meşgul olmak 

taraftarı değil
dir. Süs ve in
tizamı sever . 
Hayalı sade v .... i 

macerasızdır. J 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Sağa, Yııkardarı Aşağı: 
1 - Halk 5, uyumak 5 
2 - Müstesna 3, bir millet 3 
3 - iskambilde bey 2, bir 

hece 2 
4 - Lüzumlu 5, olmamış 

kavun 5 
5 - Eser 2, toprağın al

bnda bulunan 5 nota 2 
6 - Çamaşır 3 
7 - Sivri yer 2, yan 

5, rabıt edatı 2 
8 - Arabistanda bir mem

leket 5, erkek ismi 5 
9 - Bir hece 2, nota 2 

10 - Vücudun ortası 3, bir 
dağ 3 

11 - Tecessüs 5, _söz dinle
mek 5 

V ON G 'un temaili muhtqemi 

HAl-TANG 
Fransızca sözlü ve ıarkıh aüperfilıni hennz görmemiş 

olanların görmelerini teminen 

ARTİSTİK sineması 
müdüriyeti, birkaç ..-ıin daha iraesine karar vermiştir. 

ilaveten : ( DORA STROEVA ) tarafından Rusça ve 
Fransızca şarkılar. 

Büyükler ve küçükler, hepiniz 

ELHAMRA SİNEMASINA 
gidip H A R O L D L L O Y D'un 

BELALAR IvlÜBAREKİ 
yegane sözlü ve şarkılı harikulade filmini görerek iki saatlik 

hoş bir "·akit geçiriniz ve candan gülünüz. 

Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren 

GLORYA. Sinemasında 
lracsine başlanacaK ve fantazist dansör ve muganni 

MİL TON'un 
BEDAVACILAR 

süperfilminin başlıca 
Şarkı 1 Aşk 1 His 1 Spor 1 

evsafı: 
ve eğlencedir:. 

Önümüzdeki pazartesinden il Tiyatro Ve Sineınai{l;1 
itibaren - ~ 

Eıh · d ~ DARULBED..A vt TEMSll..LiRf amra sınemasın a 
limi Mustafa Rahmi Bey hazin musiki, san'at ve edebiyat 
bir hitabe irat etti ve bağırdı: l haftası ALPHONSE DAU-

"Ne olur, biz de böyle şe- DE'f'nin şaheserinden muk-

Bu aqıı:n aaat 
ısn~fJL BruiilYfSI 

;: ~avuk ~~nı~ I~~ refli bir yolda ölsek.,, tcbes 

Adnan IA R L E s 1 E N N E 
Şerirlerin Hüviyetleri Framıızca sözlü muazzam 
İzmir, 24 (H. M.) - Mene- filminde Opera - komik or-

Devrildi 
1 ı ı 1 

men hadisesini çıkaranlardan kestras·mın iştirakile BİZET' 1il1 ':::• ~=·~r ı ı 11111111 1 

2 tablQ 3 perd e 

ölenlerin adları Mehdi t in musikisi çalınacaktır. 
Mehmet ile Manisarun ~' -•!IMA-•ll:l!&ll«ı.F:, -~mmmrü 
Ebekuyu mahallesinden Şam
dan Mehmet ve Hacı Topuzdur. 

Yaralananlar da Mağnisa
nm Nazlıca mahallesinden 318 
tevellütlü Emrullah oğlu Meh
met Emin , ile Süleyman Sır
r:dır. 

Kaçanlara gelince, bunlar 
da Manisamn Ankara ma
hallesinden 326 tevellütlü Mur
taza oğlu Hasan ve Ebekuyu
din 329 tevellütlü Ali oğlu 
Hasandır. 

Ziraat Kongresi 
Beş Kanunusanide 

Toplanacak 

Milli İktısa ve tasarruf ce
miyeti, lzmir meb'usu Rahmi 
imzasile ticaret ve ziraat mües
seselerini 5 kanunusanide An
kara' da toplanacak olan ziraat 
kongresinden haberdar etmiş
tir. Kongrede ziraat odalan 
hakkında uzunboylu görüşü
lecel·tir. Kongreye İsfanbul 
sanayi müfettişi Daniş, ticaret 
raportörü Nezihi Beyler işti,·ak 
}decektir. 

Albnı Kapıp Kaçtı 
Yusuf isminde birisi, Sal

f · w;:;ue Bedia isminde bir 
l .. umm boynundan üç altın 
i ipıp kaçmıştır. 

~all .. !!llllmB•l-~21Rlllllla'a .. 
!)arıular bagırı' ar,, rak1ıl.-ı::, opı.ış-

mekler, giirültn.er • 

PARIS 
DAMLARI ALTINDA 

Muanam Fransızca filminde 
görü!üp işitilecektir 

--------- -
At Yarışı 

Cebeliberektte Çok 
Alaka Uyandırdı 

Erzin, (Hususi) - Cebeli
bereket idarei hususiyesinjn 
verdiği tahsisat ile Osmaniye
de bir sonbahar at kO§~U 
tertip idilmi.~tir. Ayintr p, Ma
raş, Kozan ve Ad2narlan ge
len atların da iştirakile yapılan 
yarışlardan birincisine yedi 
tay girdi, birinciliği Osmani
yeli (Mamu ) ağanın nl tayı 

Al.KAZAR - Dtlny.ac!a , ıu.ak 
ALEMDAR - Aşk ıı.ni geçidi 
A S R l - G~e Balakan~aı 

ve ~ıklıılar 

ARTİSTfK - H:ıl - T~ .g 
I:TUVAL - Hı od\·c>· Kuklası 
F.LHAMRA - Bc'Alar Mü'>arck i 
EKLER - Yıınan t !yatro trup11 
FRANSIZ - Yunan trupu 
GLORY A - Elveda Madnt 
HlLAL - (B~şi.kt•t) Müllidın Ahısıe' 
H A L E - ('J,1,üJu) Leylakar 

Açarken 
KEMAL B. - Kıınh dcnl:t.!cr n 

kırmıu dudaklar 
M A J 1 K - ÇilnkH sr ııi Hvlyonııa 
M E L E K - Şeref Geçidi 
;.7lLLET T. - Na,ıt B. 
O P E R A - Reıı Kııları 
SÜREYYA - Sevda Yuvuı ve Dibt• 

banla Bastıbacak 
ŞIK SiNE. - M nolesku 

Milli Mahrukatçı
lar Cemiyeti 

Dün İdareHeyetini Seçti 
aldı. 1kinci koşuya gıren do- Dün Milli oduncular ...,e 
kuz at arasmda gene birinci- kömürcüler Ct!miyeti idare he
l iği Mamu ağanın atı kazandı. yeti intihabatı yapılmıştır· 
Üçüncü mukavemet koşusuna İstanbulda 650 oduncu ve kö
sekiz at girmişti. Birinciliği 

1

' ınürcü bulunduğu halde geçeP 
Adlinin atı kazanmıştır. Koşu sene cemiyete 350 aza kar 
çok kalabalıktı, ekseriyeti de dedilmişti. Bu sene ancak 126 
Hanımlar teşkil ediyordu. Mev- azası vardır. intihaba 99 kişİ 
cut hnlk on binden fazla idi. iştirak etmiştir. Reylerin tar 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Leylaklar açarken 

Mümessili Kolen Moor. Ge
lecek perşembe: 

Karanlık mazi 

nifi neticesinde şu zevat idat• 
heyeti azalığına seçilmişlerdir 
HayJ ar, Fikri, Nuri, Şükrll. 
Ekrem, Hasan, Halil, AU. 
Hasan Oıman, Lütfü, Muttaf• 
Nazif, Ömer Beyler. . 
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llfll KA .K DAL 
· Ahnı Dört· Nala Süren Sınnah 

Yaver Nereye Gidiyordu ? -. 
-------------

lstif ade ediniz 
ı - 1ıln s aabn reçmlyeeelıtlr. 
2 - Her ıabr 4 kelime hesap tıdı

lecektlr. 

··-
lstanbul Sanayii 

Ne Halde? .. 
Yerl i Sanagie· B~ledige 
Resimlerin.in Zararları 

Haldu Malıfuzdıu - 18 - Yazan:· Ziya Şakir 
5 - Her llln 5 adet Ula kuponu 

muluibilindedlr. 
4 - Her 3 ntırd'in fazlasına 2 

luapon lllve edllınclidir. 1 ·Ticaret odası tarafından, aadile memleketimizde takip Fakat Minski, bu hallere ı -Dur!.. Daha bitmedl Ay- , ,ündü. Bu iradesini tehlikeli 
pek ehemmiyet vermiyordu. ni zamanda '-ıunların içinde işi buldu. S •• Her lcupon ü:r.crlndckl tarihten 

bir. hafta mllddetle muteberdir. . 
j .memleketin ve İstanbulun umu- edilen yollar şunlardır : 
·ı mi iktrsadi vaziyetine ve bu 1 - Vergilerden h maye, "1aamafih Troç.kiye ait olmak - Hayir, bayir.. Şimdilik SON POSTA yı okuduktan 

onra ilan kuponunu r;aklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
po ta ile idarehanemize gön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir-

1 vaıiyetin ıslahı hakkında ahn- il - Gümrükle himaye, 
lzere bir takım emirler veri- kimseye ilişik etmeyiniz. Y nl-
liyordu. Fakat bunları biz.zat ruz bunların ne ibi işlerle ması zaruri görülen tedbir ere 111 - Mahalli ve mev.z;J rü-

Troçkinin verip vermediği meş- gul ld ~ g · t k " 
kfıktür. meş o ugunu oaıma a .ı; 

dair Gazi Hz. ne verilen ra- s un ile h maye, 
poru neşretme' :eyiz. Bugünkü iV - Kanunla himaye 

Bu ar~da konsolosane, ediniz. Sorduğum zaman bana mesi \çin bu kadan kafidir. 

1

--= SON POSTA ~ 
BEDAVA İLAN KUPONU 

26- Kanunuevvel-1930 

bahis .. İstanbul sanayii " ne V - Müe~sesatı ma iye ile 
aittir. Üç kısımda bitece'dir. himaye Troçki için oturacak bir ika- maliimat verirsiniz. Sonra , ıu ı 

İstanbul Sanayii ---------lbetgih anyordu. T roçki evvela adresi alınız. En rf\Ücerrep, en 
buna nı:a göstermek istemedi. ketum bir memurunuzu bu Jstanbul, sanayi noktuıodan C B Q R S A :J 

birinci derecede bir mevkii Fak at Beyaz Ruslar tarafın- adamın peşine takııuz. 
elan herhangi bir taarruza Bu adam, nereye ~diyor: haizdir ve eskidenberi böyle- fstanbul 24 Kanunuevvel 1930 MANDARiN ADANI - Beher adc:d' 

iki kuruıtan elli bln adet aaı • yı\l-ıaııi "iramıyacağl kendisine "temin 
edilince muvafakat etti. İ kiminle gürüıtlyor, ne ~' gö-

Minski memurlarını Troçkiyt ı rilyor, ne yiyor ve ne içiyor? 

I mandarlna fıdanım vardır. 
Rize Kazancı tade Abdullı.lı 

dir. lstanbulun sanayi merkezi 
olması ve bu istidadı m zıye , 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT ait birtakım amillerin ve 
ev aramıya memur etmişti. t · Balan yirmi d6rt saatte I 

Diye düşünmüttü. Bu dü- mazruf jurnalla ve vaS1tanı 

ftincesini, ancak mceden in~- bana bildireceksin. Bu ad. 

Her nevi madenlyat. demir, çiAko 
bakır menfaatH flatla alac:afım. Galata 
kalafat yeri. No Si 

laterHn 
bunlardan maada diğer bir- Dolar Amerika 

takım mühim ve e&etslı tera- 2t Frank Franıns 
itin mevlut ve mahsulüdür ki ' 20 

Liret ltalyan 

ıo,3,--

212,51 
168,-
223.-

ye tahkikatla zail oldu. Kimi ' takip edildiğini kat'iyen hiu 
paşanın aral: . yıldız yokt - miyecek " jmnallann mit -

BiÇKi DIKIŞ DERSANESI - Paa- 20 Fr..a Bel~ 
ralb, Cedidiye Bcıtcn apart. No 30. 3 ı bunların da bqlıcaJan fUD- 20 Drahmi Yuna 

Fantetl, tayör, mezunelere maariften lardır: 20 Fraak laYiçn 

119,-
55,50 

m.-
tundan inerken, arkadan dör'" ı 

derecabm da benden bqk:L '

ehadetaame l f. 20 Leva Bulıar 
· . 1 - tanbul esasen dahili 1 Florin Felemenk 

nalla gelen bir aüvarı arabayı 
geçti. Paşa biraz doğrularak ' kiıue bilmiyecek. 
arabanın ön camından baktı. \ HünkAna biraz yumupcLğı-

l ·""' ........ ...._.... J1. 1 mabsulittan bir çoğunun gerek 1 20 Koron Çekoslonk 
nuSE •"" ZE • '"" YAıulNI - Dal"'' j 1 Şllia A,,_hırya 

kullannuL Yemeklerinizi oefiı Ye leuetli mahallen istihJik edilmek ft 1 Ra~k Al 
1 

yemek ister llliıinl.z? Behemehal Hllseyhı 1___ k . 1 m~ 

81,-
85,

J27,
ıı,

sı.-

Bu geçen, bir yave di. Ahnı m hiaaeden aazır, artık yer-
, seytin yatı Ue pltirinb. latanbul Zindan l gere~ mev edilmek huauun- ı ZeJetl ı..Jaı.tan 

kapı11 Babaeafer tllrbeıi kartımndaNo.53 ela mühim bir merkezdir, yani ~ ~-~omaaya 
lst ( 

- ..,._... YupslaY)'a 

:'4,-
25,50 
77,-

yıldınm aüratile koşturuyor, I Ahdiilhamidin güwndili lercle yuftl'lamyor ve: 

nıütemadiyen mahmuzlanan adamlardan: Kabasakal - Ferman efendimizin •• Aı-
ı anbul, dahili mahsulab ipti- ı Çenoaeç Sovyet 
l UŞAKTA - Mllaklrat bayii Kemal d i dd l k kullanacak .-

bayvamn kamı adeta yerlere Mehmet Pa1tı lah 6mril phanelerini miizda · 
IÜrilnüyordu. Sadrazam, geri 1 l k 

1 Hilmi ııade Mehmet Aaım. Nefta rakı, a ma e o ara KAM BlYO 
, .... p, konyak aatar. sanayi için esasen huırlanmıı ' Lndra ı Jaterlla kuruş 1030-

bir muhittir. Bundan maada NGy. ı Tilrk llrua dolar 

kildi. Ar b kö 
. b.. gtıcll o mıyan an derhal mem- buyursun efendimiz; te e,.. 

Çc a anın şesıne u- f . ,. . 
ıülerek başım mütevekkiline leketlerıne teb ıt edeceksıniz. lemelerini tekrar ediyordu. 

L HAGOPY AN - Erkek n kadm 1 
tenlhane.ı Galata Kredi IJyeae bank•• 
lttlaallatde pqtemalcı sokak Alekalyacla 
h.a No. 11 

hariçten getirilen iptidai mad- Parla 1 Tilrk lirua Frank 
llllhe ı • " Liret 

de er de mebzulen kolaylıkla Brilluel ı • • Be••• 

0,47 18 
12-
,_ s 

göğsünün üzerine eğdi. f Sultan Hamit, durdu. Dü- 1 ( Arkası nr ) mevcuttur. Clnene 1 • " Frank 

1 b ı H 
Sofra 1 • ., l.eYa 

8 37,'5 
2 42,62 

65 10 
Mütemadiyen kupılan ~z ı C""-------------~------------------·----------

kapakl~rile ~eraber, dudakla- 'I B u g Ü n Ü n M e s e le l e r in de n ı 
Stan U UD USUSİ Ameaterdam 1 T.,, Fıorla 117 

n da btremış ve: f _ . 
-~b~~~,~------------------------5-----------~ 

V • • Madrlt 1 Tllr liruı Pezta 
azıyetı 1 Ber11n ı •• Mark 

2 - Halen imal edilmekte f va,..o•a ı • .. Zeloti 
BGkrq 20 Ley kW"Uf 

4,43,25 
1,$ ,7' 
4,24 

Y•rÖ~mekle iktifa etmişti. 1 Bugünkü Buhra ın ebeplerini 
Zaptiye oez!etiniı avlusun- Alakadr.rlardan Dinliyelim 

olan mevat evvelce hariçten Ruaya ı Çervoneç kunı,ı 
79,45 

1 
gelir ve en fazla lstanbuldan 
tevzi edilirdi. lstanbulun tevzi 
merkezi olmak hususiyeti 
gilmriik tarif esi ve teşviki sa
nayi nayi neticesi artan dahili 

RESİML: da akseden şiddetli nal sesle-
ri, zaptiye nazırım kuşkulan-

[Baş taraf1 1 inci sayfada) 1 
dırdı. Hele, kan ter içinde 1 
kalmış olan yaver, nefes nefese Sonra toptan iş yapan bü-
odadan içeriye girerek: yük bir tüccarla görüştük. Bu 

'
1

- Şevketmeap efendimiz, tüccar diyor ki: 
hemen şimdi mabeyni hüma- "Paramızın kıymetini muha
)'unu teşrifinizi ferman buyur- faza•için kambiyo kanunu çıka
dular." rarak aun'i ve cebri bir tedbir 

iradesini tebliğ ettiği zaman almak kadar büyük ikbsadi 
Nazım Paşanın adeta dizleri- bir hata yapılamaz. Bu tedbir 
il.İn bağı çözüldü. Şedit bir ticareti bütün bütün hercü
helecanla mabeyne gitti ve merç etmiş ve ecnebi müesse
ayni helecanla huzura çıktı. selerinc, Türkiycc!e iş yapmak 
Hünkar, küplere binecek de- için emn "yetsizlik telkin et
recede 8İnirli ve hiddetli idi. miştir. 
Daha Nazır kapıdan girer Kambiyoda döviz mllsaadcsi 
tinnez: alnı ak aylarca devam eden 

- Paşa, ne oluyor? Taşra- bir meseledir. Komisyoncular 
dan gelenler hakkında sıkı sakı i mllşterilerine bir fiat Yeriyor
tahkikat yapılmasım, burada t lar. Halbuki kambiyo r'liisa.
evj barkı olnuyanlann l.tanbula l adeaini alıncıya kadar fiat 
U.mamamm kaç defadır irade ' tebeddill eciiyor. Piyasada bti
~ lıalde IMmlara Dİ~ 1 yük farklar olayor ve alelekaer 
bakılmıyor? bu ~k mlfte~n Ye hlkü-

N dili tutulmu .. u. Mn- · metia de aleyhme oluJOr. 
azınn, .,.. ı Dl . w alın b·· 

tenıadiyen dudaklan oynadığı vı& çog uuun -:ıı u-
bald .. dan b. t le -x yiik aebebi, büldbnetin ıu e, agzın ır e .vz 

1 
k . . 

~ ara ı "IDilbayaat ve aıpanptı 

- ( fliWa l'IM)'I AJi ) bir 
W zlh1D'a geline (Allahn azi
.. lwu) a 1uısem ediyorum ki 
JakamZJ elimden kurtararnavn
lllz. Buglhıdea ib"barea latanbul
"- nekadar tafradan gelmiş, 
laekır Ye (bimekan) Ermeni 
tana serian bir defterini ya
Plp arzedecebiniz. 

Nazır, korku ve helecanla, 
lradei meniye hitam buldu zan
laederek çekilmek için yerlere 
"-Paamqb. Fakat, ıultan Ha
llaidin, hiddetten kurumut ve 
•tan.1-. -.. .-, deYam 
-ıtia 

durdUl'IDUf olmasından ileri 
gelmektedir. Y alnn vakitte hü
k6met birdenbire toptan ıipa
rifler venniye mecbur kalacak 
olursa ba aefer de daviz bir
denbire y6Uelecektir. Zira bir 
çok makineler, buı abamua 
nokunbjl ylzlkıdea ifleme
miye mahkimchır. 

Döviz kanununa rağmea 
buıfin kambiyo İfinde birçok 
sai idim.al yapaldığt ve kaçak 
muamelitm haddn heubı ol
madığı iddia edilmektedir •• .. 

Dipr bir ttıccar fU mfttale
ada bulunuyor: 

"Bizde buhranın sebeplerin- 11 Bizdeki buhranın en bü- imalatin da memleketin diğer 
den biri de param1Z1n iştira yük ve en mühim sebebi kısımlarına yayılmasını kolay
kabiliyetinin düşmüş bulunma- hükumet nüfuz ve kuvvetinin lqtırmış ve bu da sanayiin 
sıdır. Bu düşUklük diğer rnem- ticaret sahasında llmil olma- kuvvetlenmesine amil olmuştur. 
leketlere nisbet edilirse pek smdan ileri gelmektedir. 3 - lstanbulda elektrik 
bariz ve pek büyüktü.· Evvclemircle resmi inhisar- kudreti boldur ve ucuzdur. 

AY 
Ay başında yepyeni v 

mükemmel bir şeki \.:e 
kıyor. 

Di-er bir sebep le ihraca- lar ticaretin kökünil kurut-
bmızln a2. Olmasıdır. B tlun da 4 - Gaz, benzin, kömnr v . N . 

muştur. Diğer taraf'-an hususi ·b· tab ·k d. · dd 1 
1 em eşrıgat 

Sebebi. mu-badele ao'ıayısı
0

le · h" ı d gı ı n e ıcı ma e er 
ın ısar ar var ır. Bilcümle hü- "Lı"sanııııız., 

memleketten mütehassıs ellerin kümet müesseselerine taahhü- doğuran unsurların kolaylıkla , 
gitmesi ve Musevi un urlar datı ancak muayyen eller yap- tedariki mümkündür. Bu nam ile Namık Kemal 

5 Kara Ve denı'z al ı· zade Ali Ekrem B. t r rın .. .u 
Ve ıermayedarlarm kısmeı k d t h 1 d - n ' ıye -ma ta ır. n isar ar a da he- alan ı z la "sal · .:., ti Fransaya hicret etmesidir. vasıt ıstanbulu memleketin ya 1 D n e ınU'iar e • r. 

1 men hemen bu ıistean caridir. b' k 1 Ali Ekrem B. bu e r e 
Memlekette para ve dolayısile F ırço yer erine raptetmiştir. 1 b 

iatça rekabet yapılsa, kıy- 6 M-~ .. 1 d'w isanımızın ugiin va ıl o ' ğu 
iş azalmı..+ar. - a.ıı muessese er ıger k 1 d . . . L 

Bazı g:zeteler İstanbul buh- metçe yüksek mal verilse 'nhi, yerlerden fazladır. !: a:ü k=~d~~::ı •::~-tetn~ ~ 
ranın sebebini, eskiden mer- münakasada şartnameye ko- 1 - Nüfus fazlalığının amele bazı itirazlara cevrıp \ crlI'e te 
kezi hüküm i. olan bu şehrin nulan ve muayyen şahsiyetlere tedarikini kolaylaştırması vardır. olduğundan u Lis:ı • ımz n risa
tabiatile eski ehemmiyetini mahsus olan maddeler karp- 8 - Sanayi mektebi, mü- Jeai her cihetle tavsiye~ e şa· 
kaybetmif olmasına hamledi- sında gene siz mal veremez- 1 bendia mektebi, sanayi ile yandu. 
yorlar. siniz. Ancak o miiteahhitıer alikadar mllaıeaelerin mn- Fiab: 50 kuruş. 

B llh b hr --L • d d Tevzi merkezi: Cumhuriyet u mll ua u an ıMU1&· 1 venr. cu iyeti pyam nazar ar. matbaasıdır. 
11!1& .teşmil .olunamaz. ~atanbul ı Şaye~ ve~ek olurum~ .0 Sanayün Himayesi Başlıca kiltUpanelcrde de 
bir ticarec bmanıdır. Bır tran- malı sız teslim edemezaınız Sanayiimizin himayesi mak- bulunur. 
~ limam~.Bu ~em~~ Rdd~oo'~~~ o .~~ar-----~-----~-·--------~~-=~
ber zaman muhafaza edebilir. talim ederler. Bu butta misal l 'imendi!eri,.~ n~t~ ti.rketi laraa para verirler. Jngilızler 
Şa bald 1 • dd . . . Bomonti ..:..ı.etı gıbı bırçok • b 0 lb :ı...a. ı k ı 

c gazete cnn mil eı- t' ve madde zıkrine lüzum yok· . k 1 ,.. .. mi-'- . . d.k lae ı assa m ... ~em e e ere 
b ek 1.. tu B --L:ı .dir s· flr et er me cacti ıate 1 - ehemmı'yet •ermcktedirler Son ya na cevap verm azam r. u rau umwm . ma• l · ·b· ~--- deri k" " · 
• · • d • en gı 1 -~ e er, ım· zamanlarda fraka •e Filistine 

gelarse Anadolu tehirlerm e f enaleyh birkaç muayyen el İf ae bir"ey demez. rA-1..A bun-
L--L- t l mil d•t t.. ıu.--L ., ._.,_... de para d6kmiye kanr ver-
~an mevcu o mamua, ~... J~par, ı er uccar •• muusmr lann şilreldal aramda, mtl• -i•lerdir. · 
gllistan olması ft Ankara da l laitler batar." euieleri aruaada veya mecliııi --. 
aebirlerdea bal akmam ilam -tl idarelerinde m&lıim zatlar Ye- Ma•haza Tlrkiyeye ıelmek 
pılecek." Btlyik bir kOIÜJoaca di- ya ufiadan, bliylk memu• istiyea WJ.ed.r yok detil-* yor ki: rinden iatifa eden meclisi i· clir. Lllda bu aermayelerin 

Bir eanaf diyor ki: "Bizde htlk6met kanmılan- dare ua1arı nn:hr. Bunlar 1erbea " Hmeredar çalıfa-
.. Bizde buhramn aebeplerin- mn, hükimet memarlanmn ta- tedviri umur ederler." bUmeai için Tilrkiyedeki ka-

dm m mlbimi ticaret uha- ki .. :.;;,: · t mJ-Lett lf. mmlar müsait r • ğildir. Ba 
P e .. - •• 818 em me ca e .. Şehrimizde bulunan bir la- aebeple 11ermaye korkuyor Ye 

mada emniyet.sizlik v6cuda sel- hllsnll niyetl_e çalıtznak. için -mz dı·yor ki.· -· • 
-·;dir. -•-- deli kil d gau .... m17or." - gıı::1C11 ve CI tq Abn a Türkiyedeki buhranın hu- lf. 

Senetlerin laymeti kalma- denm ade~ mltcıebbiale~ ve ausiyeti ıudur: Eskiden Tür- Ufak bir esnafla görüttUk, 
mtbr. itibar kalmamaşbr. Bu müeaseıelen pek çabuk ınkı- kiy de itliyen ıermayeler ka,._ diyorki: 
da kilkimetin kanun ve ted- b1....a k ı k d 7 

raza ma. &um ı ma ta. ır. mı~, erine yeni aermaye ıel· 
1 

"Vergiler okadar ap geli-
birierinia gayri tabü bir ıekil Bunlara ~manian, çıkanlabıleı :nemiştir. Almanlar sermaye · yor ki bugllnki durgunluk kar-
almuından Deri gel.ıaektedir." müşkülabn haddn hesabı yok- ı koyacak vaziyette değildirler. flllDda bir kombineson bul-

lf. tur. Halbuki si·=to fUrika- Fnnm1 lar ancak bOytlk " fa. mam•t olsam, Yefliler karp 
Diier bir tlccar tliyor ld ı lar:, teker fahriblan, Şark lait kuut temin edecek olur• 

1 
_. tllkkl• kapamak lhml,, 



SON 
Terkibinde knlliyetJi miktarda iyot, -.. --------------~-~-----~ r 

mviyeye sürati temessüln sayesinde, • 1-\ lJ ll L, • .._ ___________ .. tanen ve fosfat mevcut olup ensicei H L(' f. J v \ -~/ F T 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara lJ R u R u 
ve bilhassa emrazı asabiye ve zafi- u Seyrisefain 
yeti umumiyeye tesirab şifaiyesi 
vardır. 

• Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
nafiuı pek seri olup renksiz, hasta
lıklı, ·zayıf, sıraca veya kemik hasta
lıklarına müptela çocuklar az zaman 
zarfında diş çıkarırlar. Çabuk yürür
ler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavt:ıtini ve gençliği
ni suiistimal eyliyenlere, ademi ikti
darda pek müessirdir. Kanı tazyit ve 
tasfiye, hazmı teshil, renge tazelik ve 
veçhe taravet bahşeder. Bez, evram, 
cedir, çocukların yüz ve başlarındaki aı/11,1M4.rn:n 
çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek wı,ı.ınt• 
müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrnpa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün wıuı,,~u'''"' 
Alemi tababette takdir teviit eylemiş, m~t'fiıH 
ecnebi ve memleketimizin .etıbbasmın~llfltW~ 
raporlarını kaıanmııtır. Şişesi 60, 
büyük J 00 kuruştur. Deposu: Hasan 
ecza deposudur. Eczacılara ve to?
tancılara büyük tenzilat. 

llAC! BEKiR 
ZADE 

j MUHİDDİN 

Ankara 
Beyoğiu 
Beyoğlu 

Pangalb 
Çarşı 
Kadıköy 

Galata 
Kahire 
isken deriye 

: . . 
• • 

• • 
: . . 

MERKCZİ 
Bahçekapı İstanbul 

ŞUBELERi: 
Adliye sarayı karşısında 
istiklal caddesi 
Tepe başı caddesi 

Halaskar Gazi caddesi 
Sandal bedesteni 
Yeni İskele caddesi 
Havyar Hana altında · 
Opera meydanı 
Şari' Remel 

p A N G AL T 1 ~~besin~le t~ze .. .Pasta, ç8:y 
ıçın nefıs bıskuı, emsalsız 

çikolata, gayet leziz Halep yağı 
ile mamul baklava 

r . ..ıhtercm halkımızın gösterdiği fevkalade rağbete 
mukabelei şükran olmak üzere GALATA şubemi tevsi 
etmekte olduğumu ilan eylerim. 

Saatidir 
Acenta ve depoziteı 
BOGOS K. Arapya 
İstanbul, Çartuyıkebiı 

iiiiiiİİİlı.....iiiiiiiiiiiiiiiiiİilll AD E 1\1 I 1 K'T 1 D AR 
Patolog, Bakteriyolo~ ve bel gevşekliğine 

0r.M. Lutfi 
GOi.HANE SERIRİYATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Mua7eraehaao: Telefon l.taıabul 232] 
lkanietıt"lhı ı ,, 11 2236 

karşı en müessir deva Senoin · 
haplandır. Deposu: latanbul'da 
Sfrkecide Ali Ru:a Merkez 
eczanesidir. 

Ta,raya 150 kurut posta ile gönder!Ur. 
lzuıir'Je lrratpa:ı:arındakl, Trabzoıt'da 
Yeni Ferah ecı.ıınelerinda bulunur. 

ŞEN YUVA - Beyoj'luada Tokatlıyan 

kar91aıada Suteraı:isi aoka(uıda 3 Uo. 

TQrk mlle11eaeai. Kadehi 10 Kr. aue 

temüt ve nen .. Tecriibe ecllıdz. 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata · Tii.ıe! Mertebani aokak 

Ehvence emlak bakımı. Bono protutosıa 
ve aaire. TcL Beyo.i'lu 13!1S 

ftlASH RUJ 

Takdime layık ve 
hüsnü kabule ınazhar 

Merkez acente.si: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 

acentesi: Sirk'!ci' de Mühürdar 
zade hanı altında TeL İst. 7240 

Bozcaada Postası · 
(Ge~ibolu)vapuru 27 Ka~unu
evveJ Cumartesi 17 de idare 
nhbmından kalkarak Geli
bolu, Lapse 1 :i, İmroz, Bo%ca
ada'ya kalkacaktır. 

- Mersin postası 
( Konya ) vapuru 26 kl

nunuevvel cuma 10 da 
Galata Rıhbmından · Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 
kalkacak dönüşte T aşucu, 
Anamor'a da uğnyacakbr. 

Dalyan. Marmaris, F etbi
ye 'de aktarmadır. 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti değil, kim· 
yevi terkibinin safivetirlir. 

Rayiha ve lezzeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en temiz 
rakıdır. 

1 

l.'n;:un fiatl.-, bedava itlerin~"&! y;p. olan en sevimli he- dırmak arzu t-derseniz llltfen Madmezel 

d • d• VERKJN ÇIGIRYANA mUraat edint~ 
ıye ır. 1 Beyoğ u Kalyoııcuku.uğu Kiraz sokak 

••nm-mııım11&1~!111--ld No 3S "A. M" -

r11 .. DAR 
veHAfIZ BURHAN Bey 

Veznecilerdeki salonda cuma gecesi 
müsamerelerine başlıyacaktır. 

• 

JDDE 
1 

1 

Muhtelif Vekaletler hesabına 
A vrupaya g~nderilecek talebenin 
biran ev'.1el Istanbul Maarif Ema
netine müracaat etmeleri. 

Büyük is im tarihi 
Asrı Saadet- Sadn İslam 

3 • 4 bin sayfa 9 cilttir. Eski harf erledir. 
Yazan: islim akademi.si. - Terccmc eden: Ömer Rıza Bf. 
Fiyab: 8ez cilt1is4 J 400. meşin ciltliıi 1600 kuruıtur. 
Posta licreti : Türkiye için 125, hariç için 300 kuruştur. 
Bedelini bir defada vercmiyenlcr taksitle de verebilirler. 

Neşreden: Asan İlmiye Kütüphanesi 

iyi seneb~şı 

200,000 ·Liralık büyük ikrami-

yeyi kazandırabilecek 

Bir tayyar~ piyango biletidir 

ve ~koç paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostümler 

Socuk Kostüm ve Paltoları 

S lesi tl Kostümlüklerden 

ve 

.İn${İliz Kauçuk Muşambalar 

Podö pe7 mantolar spor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

---------------------ısmarlama için 1-ususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve T ayörler meşhur 
makastar M. Karlo tarafından inal olunur. 

lstanbul KöprübaşıEminönil No. J 5-16KARAKAŞ elbise mağa 
zasma Bu ilam kesip müracaat ediniz. 

İstaribul ithalit gür1-
rüğü müdürlüğünden: , 
Adet 

2 
1 
J 

21 
4 

1 

1 

49 
10 
29 
1 
2 
2 
2 

58 

8 

Nevi 

Kutu 
Sandık .. 

S-ndık 

Çuv~ 

Adet 

" 
" Sandık 

Fıçı 
Tambur 

" Kap 

Sandık 

Kilo 

6 
22 

140 
700 Gr. 
29 Ki. 

1 
57,600 
21 
10 

7 
2 
3 

37 
1120 

37 
9~5 
bü9 
~05 
431 

11 
575 

304 

Cİ~SI EŞYA 

Portakal reçeli "'( 
Demir kesti 
Det .•. r makine aksamı 
İpek mahfazalı cep aynas 
Kopya defteri (Transit) 

1 
!pek mensucat 
ipekli, pamuklu mensucat 
Mukavva _kutu 

Yün örme çorap 
Yün potur 
Pamuk havlu 
Kuru fasulya 

Tehi demir fıçı 
,, teneke 
., ağaç fıçı 

Hauas kart postal 
Maden yağı 
Mazot yağı 
Benzin motorin 
Benzin 

1 
Sigara tablası şeklinde 
zift mamulatı 

Yukarıda cins ve envaı yazılı 16 kalem eşyanın 27-12·930 

ve 29-12·930 tarihli günlerinde İstanh•Jl ithalat gümrüğü mü· 

düriveti satı, ambannda J:>ilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

aryola 
N~'\ZARI 

A aca ar n 
DiKKATiNE 

Beşik siyah, beyaz ve sarı karyolaların bir PoTT ·~ 

cok çeşitleri vürut etmiş olduğundan fabrika 
fiatına satışa başlanmıştır. Bir ziyaret iddia· 
mızı ispata kafidir. Fincancılar yokt şu Asri 
Mobilya Mağazası No. 27 Telefon İstanbul 3407 

• 
. Istanbul Barosundan: 

6 kanunuevvel 930 tarihli heyeti umumi:re içtimaının devamı 
27 kanunuevvel 930 tarihine müaadif cumartesi & ün il saat OD 

beşe talik edilmiı olduğundan rüfekanın yevm ve saati me-r:• 
kurde Baroyu teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müaakerat: 
ı - İdari raporun kıraati 
2 - 931 bütçemnn kabulü 

Milli Takviln 
Hem Tarihtir, 
Hem Takvim 

1 
SON POSTA 

. Milli · ve tarihi vak'a ve 
hadiseleri bir tarih kadar cid- ı 
diyet ve isabetle kaydeder.: 
Bu vak'a ve hadiselerle müte
nasip darbımeseller ve atalu 
söz,çı ini havidir. Evkab ıcr'i- j 
velidir. Her memlekette her 
kitapçıda bulunur. Deposu: ı 
istanbulda Hüsnütabiat mat-
basıdır. 

HANIMLAR TERZlHAHfil>l - Bahçe 
kapı Raaımpqa han1 12 No. Telefon 1 
lataııbul 4057. - 1 

Yevmi. Siya.si, HaY&ıilı n tiali; ıu~I 

İdare ı lıtau'bul. Nını.ıesma.ıı.lı• 
~ef Hkajı 3.i • J/ 

Telr"'W: lıt.aablll • 2U 
P..ıı.~.ı kutllııtı: l..tano.ıl. 711 
Tcılr-af: btaalu.I SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE - ECNE'St 

1400 ıu, 
7SO ,. 

400 " 
lSD ,. 

1 Sene 
6 Ay 
5 ,, 

ı " 

:mıı.ııu. 

uw" 
191) ,, 

so~ " 
Gelen o•rak l'eri vorlfoıaz. 
lıtıılardan m::ıu:lyclt alııı nu. 

Mea'ul Müdür: llalit bahri 


