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iDARE: ISTANBUL NVRUOSAt/ANiYE ŞEREF SOKAGJ 
SON PO S TA Halkın l'Özudür: Halk bu.unla ırörür
SON POSTA Halkıa kulatadın Halle ltunuala ititir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla slS ler. 

l\'IOHİM KARARLAR ARİFESİNDEYİZ . 

kugün · Sarayda 
Altında Mühim 

Reisicümhur 
• 

·Bir içtima 
Hz. nin Riyasetleri 

Aktedilecektir 
Umumi Vaziyet Gözden 

. ı ======================================== 

Geçirilecek Kabinede 1 Bugünün Meselelerinden J 

S H d• M•• · b ·ı T db• Bazı Tebeddülat Yapıldı - . on·. a JSe UDaSe eti e e Jr Milli Müdafaa vekili Abdül- Haydutlar Dün Gece Sabaha Kadar Dinlenildiler 

A Al K 1 k halik Beyin Maliye vekaletine B 1:( • 1 • D • k 
llnıp ınmaması onuşu· aca geçmesi üzerine MiW .nüdafaa azı İ ım.se erın ıre ·-

vekaletine Zekii, Nafia veka-

Bape!:il hmet P1- -din Hay
~qaya çıkar çıkmaz saraya 
riderek ReisicOmhur Hz. ne 
lla4'liki oldu, öğleye kadar kaldı. 

Bu mülakat esnasında mev
'-l>ahis olan meselenin mahiyeti 
be olduğu bittabi kat'iyetle 
~İlin em ez. 
Fakat terenüh eden maHima-

lt bakılırsa büyük bir İsa· l , . 
~t ihtimali ile hükmedilir ki, 
ltcisicümhur Hz.ne arzedilen 
lbaJumabn mihrakını Menemen 
-diseai teıkil etmiştir ve bu 
~le münuebetile hususi 
tedbir alınıp abnmamuı mü
ltıea edilmif tir. 
. Başvekil sabah mllllkabn

fla sonra iğle yemeğini müte-
·p tekrar Reiaicümhur lh.ne 

~tlllki oldu ve bu aırada ~a 
"lcclis Reisi Kazım Paşa ale 
~6ytık Erkam Harbiye reisimi
~ Ankaradan lstanbula gele
tclderi ıayi oldu ve az sonra 
~karadan gelen bir tel
ttaf bu şayianın hakikate 
'-'u•afık olduğunu gösterdi. 

Filhakika Büyük Erkanı 
ıtarbive reisi Fevzi Paşa ile 
"c~ reis Kazım Paşa, refa
ltttıcrinde ordu müfettişi F ah
~ttin Paşa olduğu halde dün 
~eden sonra Ankaradan 
~eket ettiler ve bu aabah 
~t 9 da ıehrimize gelerek 

saraya jij.tiler. 
dakikada nr:ilen veya 

~ek &zere olan kara'rm 
"'8. malüm dejildir. Fakat 
~etin tetkikine ıaik olan 
.... ilnce tudur: 

- Menemen hadisesi badeli 
'-tında mühim değildir. Üç 
\'t serserinin hareketidir. 
~'1cat bu üç bet serserinin 
~tııdilerinde bu cesareti gör
-.cleridir ki mühimdir, vebu, 
~"'ile edilmelidir. 

Ramazanda 
---------------
Bayramda 

Masraflanruzı yan 
yanya indirecek mü
him bir tetebbüsümUz 
nrclar. SON POSTA 
bu teşebbüsile karile
rine ramazan ayı için
de mühim kazançlftr 
temin edecektir. 

••• 

-- ~· .. -- .---
letine Adana meb'usu Hilmi •fı • 1 • E ki 
Beyler tayin_ edilmişlerdir. tJ erıne . stina t tti e-

Başvekil Haydarpaşa istasyonundan çıkarken •. 

Harici Borçlar 
Meselesi De Sarayda 

Konuşulacak .. 

Millet Meclisi reısı Kn
Zlm, Büyük Erkanı Harbiye 
reisi Fevzi ve ordu müfet
tişi F ahrettin Paşalar il~ 
Londra, Pari.9 ve Berlin se· 
firlerimiz de şehrimize gelmiş
lerdir. Sefirlerimizin de iştira
kile ı sarayda aktolunacak 
içtimada> Düyunu umumiye 
meclis.ine verilmesi tekarrür 

l eden cevabımız bir defa daha 
gözden geçirilecektir. 

İstanbul da Tevkif at Y apılmamıştı:r 
Menemen Hadisesi 

Münasebetile 

Şehrimize 

lzmirden Hiçbir T ~vkif 
l\1üzekkeresi Gelmemiş 

Dün gece (Menemen) hadi
sesi münasebetile :ubıtanın 

ıehrimizde bazı tevkifat yap
bğı pyi oldu. Adliyeye aor
duk: 
. - Aslı yoktur, denildi. Ha· 
ı·içten ıelme bir tevkif ml\zek
kereıi ile icraata geçilmit oJ.. 

ınuı ihtimalini düşünerek · bir 
defe da polis müdüriyetine m6· 
ı·acaat ettik. Oradan da: 

- Doğru değildir. Tekzip 
edebilirsiniz, cevabını aldık. 

Bununla beraber ıayia aarar
la devam etti. Fakat karile
rimize haber verelim ki bu 
dakikada şehrimizde tevkif 
edilmiş kimse yoktur. Vaziyet 
şudur: 

- Menemen hadisesi (lzmir) 
de tahkik edilmektedir. Bu 
münasebetle tutulan serseriler 
ilk anda deli gibi görünüyor-

lardı. Fakat İzmir muhabiri· 
mizden bugün aldığımız telgrafa 
bakılırsa dün: 

- Bu teşebbiisll bazı kim-

J Dün Galatasarag - Fenerbahçe berabere kaldılar 
,~-

1 

Jf • 

- Dünkü magtan bir intiba [TafaUlt t llncll Hrf••ı•dadır.] 

mesi ile telgrafın buraya 

gelmesi arasında geçen zaman 

:r:arfmda eğer haydutlar bu 
direktifi verenlerin isimlerini 
söylediler ve süyledikleri ma

kul göriildü ise. nihayet 
iıimleri sayılan adamlar bura· 
da bulunuyorlarsa kendilerinin 
tevkiflerine intizar edilebilir. 

Fakat yukarda da kaydettiği

miz gibi bu dakikaya kadar 

ıehrimize lzmirden gelmiş bir 
tevkif müzekkeresi yoktur. 

Türk-Rus Tütünü 
Almanyada Adamakıllı 
Rekabet Halindedirler 

Almanyada tütünlerimiz Rus 
tütünlerjnin rekabeti ile karşı
laşmıştır. Rusların Sohum tü
tünleri ucuı.a satılnıakta, bil
hassa Karadeniz bavalisinde 
yetişen tütnnlerimiz bu reka
beti lcolaylaştırmaktarlır. 

selerin direktiflerine istinat Menemen Hadisesi 

Tütilnlerimizio Almanyada 
tutunması için istihsal ve ihraç 
mas1 .ıfl arının biraz tenzili za
ruri görülmektedir. 

ederek yaptıklarmı, söylemiş- Hakkında 
ler. Maamafih bu direktifi ı f G t J • • Mahmut Esat B . 
verenlerin hüviyetlerini sak!a- aze e erimiz ı Sabık Adliye vekili Mahmut 
mı;,lardır. I 1Ve di§orlarJ Lütfen 4üncü ~j· ~sat Bey de dün Ankaradan 

llahabirimizia telpa& çek. J .;,.agfamua bakınıg. fehrimize ıelmiftir. 

• • 
rını D e Söylediler 

1 

Menemen, 27 (H. M.) - ( Menemen ) de ve ( Ahiler ) kö
yünde tutulan haydutlar dün gece sabaha kadar isticvap edil
diler ve bu isticvap esnasında bazı kimselerin direktifleri 
ile hareket ederek bu hadiseyi yapbklarmı söylediler. Ken
dilerine bu direktif!eri verenlerin kimler olduğu soruldu. Ce· 
vap vermediler. Kat'iyetle ketum davrandılar. 

Yalnız yaralı bulunan Zeki: 
- Büyük Gazinin btiyüklUğüne iltica ettiğini ve maksadı

nın nümayiş olduğunu söyledi. Hainler yarın ( İzmir ) e götü
rülerek derhal ağırcezada muhakeme edileceklerdir. 

Manisa Valisi Muahaze Ediliyor 
lzmir, 27 (H.M.)- (Menemen) hadi.esinde Manisa valisini durbinane 

hareket etmcmit olmakla muahaze edenler vardır. Eter Jivayet doğru 
ue {Menemen) .hadiseainl çıkaran •enerilerin aylardanberi esrar kah
nhanelerinde faaliyette bulundu klan naun dikkati celbetmiı n 
viliyd makamına haber verilmitlir. 

Fakat vilayet makamı bu •er•erilerl ehemmiyete liyık bulmamıtbr. 
Yine iddia edild: '!ine ıöre serserilerin Manisadan tegayyüp ettikleri 

de nazarı dikkati celbetmiı, fakat ehemmiyetli ~örülmemittir. 

İzmir Gazeteleri Münakaşaya 
Devam Ediyorlar 

iz.mir, 27 (H. M) - "eni A•ır gazetesi dün çıkan başmakalesinde 
(Menemen) hadise•İ ile meşguldur. Diyor ki: 

"Dahile ve harice karşı bütün bir memleketi şüpheli vaziyette 
srö.termek, inkılabı Türk milletinin hazmedemediği iddiasını ortaya 
atmak doğru detildir. 

inkılaba kanat gerenleri lel:clemek maksut ise ruhlanna •İneıa 
Jumalcılalclannı ıimdiye kadar kullandık.lan bqka Yantalarla yapabilir
lerdi. lftiralardal bulunabillrlerdL Hiç olmaua memleketin ıuefine dil 
uzablmamıt olurdu." 

Esrarkeşler Arasında· 

- Kendimi yavaş yavaş peygamber olmuş görfıyonım. 
- Dalga geçme ulan .•. Peygamberlikten bqka olaak birfe1 

balaaacluı mı? Apartunu uWW em.u w ,..tmı,or? 
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S0-1' POSTA Ki 

Hallcm Sesi B&BBBLBB Ginün Tarilıi 

Hükumet ·Nasıl 
Tedbirler ittihaz 

Etmeli? 

Gümrük 
Resmi 
Karşısında 

j ~~enköyünde 
, Usküdar 

Kanlı Bir Cinayet 1 

Merkez Me
\~urdular lıfinevve geaçlik ve clh111Mt

r1Jetçi halk Menemendeki irtlcadaa 
çok mGteesairdir. Hükümetin, 
Derde bu neviden vak'alar çıkma
ıına meydan vermemek için ne 
gibi tedbirler elması lazım geldiği 

Ayakkabıcılar 

Gördüklerinden 
sediyorlar 

Zarar 
Bah-

hakkında halkın fikirlerini ıorduk. Ayakkabıcılar esnafı gfim· 
Aldığımız cevaplar ıunludır. rük tarifesinden şikayet edi-
Ce~i) B. (Küçük Ayasofyada yorlar. Yeni gümrük tarifesi-

Muhtar Ali Efendinin evinde) nin 447 inci maddesi, tamamen 
- Paşam, rica ederim, is- kauçuk veya yüzü kısmen ve

yan çıkaranlar esrarkeş, div~ ya tamamen kauçukla su geç• 
a~am:ardı:; n~ yapbklannı bil- mez hale getirilmiş olan ayak· 
mıyor.nr; ıg-.falata k.a~~lıy~rlar.

1 
kabılarm 100 kilosundan 62,5 

Şe~h Saıt h~~lerce kiti ile. asyan lira almaktadır. Ayni madde-
ettı. -~~ te!.m .oldu, teresın. . nin B fıkrası {altı kauçuk ve 

Hukumet, ilerde bu nevı- n..n eli" tt ı 
d 1 , , JU4U ger mensuca an o an-

cn V:'K alar oımasına mey- lar 100 k"l · · 156 ı· ) 
d k . . ın ı osu açın ara 

3 n v ..:r ıneme ıçın: . 
Memtıriyetlere uyu~k kim- g~st~~ektedil'.. Kabu~ edılen 

ıcleri c!e il Menemende ol- gumruge göre bu çeşıt beher 
duğu gibt' ~özü açık, uyanık, ayakkabı için 31 ~uruş giimrük 
'\'e çalışkan kimseleri tayin düıüyor demektir. Bu ayak-
etme!idir. kabılar lstanbulda da yapıl-

)#. maktadır. 

1-li.l&eyin Ef. {Tiirbe 60) Fakat bu çeşit beher ayak-
- Cümhuriyet kuvvetlidir. kabı mevaddı iptidaiyesi için 

Hü~ft ·e 1 in irticaı en kısa bir verilen gümrük yekunu 65-70 ku
ı.amL ..ı butırmuı bunun bir 

ruşu bulmaktadır. Binaenaleyh 
delifü.ır. 

hariçten giren ayakkab.ılarla 

* Sabri B. ( Kumkapı, 
yinağa mahallesi 8 ) 

Hilse- rekabet yapmak kabil olma
maktadır. 

- Menemende irtical bir 
hadise çıkmasına mntecuirim. 
Bundan böyle bu gibi menfur 
hadiselerle karf!laşmamak için 
hfilrumetin irtica unsurlan hak
kında müteyakkız olması ve 
b:rer tekke halini alan esrar 
kahvelerinin kapablması li-
zım:Iır. 

lf 
Habip Rey { Aksaray, Cer-

rrı'1paşa Kürkçübaıı 47) 
- irticaı ezmek ve büsbü

tün yok etmek için ilk mek
teplerde, orta mekteplerde 
esnslı ıslahat yapmak lazım
dır. 

Mesela: Az tahsil görmüş 

mu-ı!limleri çıkararak bunlann 
yer! ~ine iyi tahsil görmüş 
olanları yerleştirmelidir. 

* Refet B. (Cibali, boya fab-
't'ikası) 

- İrticaa mani olmak için 
hü~ümet halen 11mahaneleri 
kapalı olan tekkeleri mektep 
yapmalı, eski şeyhleri tehlikesiz 
bir hale getirmeli. 

Birtakım iptidai hurafeleri 
silip süpürmek için visi pro
pagandalar ve iş ve maarifin 
ürememiş olduğu yerlerde ocak 
ve gençlik teşkilitlan yapmak 
vesaire .• 

Bu fıkranın lehlerine dllzel
tilmesi için eınaf Gui Hz. ne 
refakat eden iktısat müşaviri 
Şefik Beye müracaata karar 
vermişlerdir. 

Mermi Abidesi 
Topkapı sarayı içinde askeri 

müze parkında yapılacak olan 
mermi ve gülle abidesinin 
mesnedini teşkil eden dört 
metre uzunluğundaki direkler 
dikilmiştir. Çanakkale ve Ana
fartalarda düşman donanması 
tarafından ab1ıp ta patlamıyan 
mermiler bu sütunlar üzerinde 
mahruti bir şekilde tesbit 

ı edilecektir. Abide ancak üç 
ay sonra bitirilebilecektir. 

Bazı Esnaf Cemiyetle
rinden Şikayet 

Senebqı yaklaştığı için 
esnafın hüviyet cüzdanlan de
ğiştirilecektir. Bütün esnaf 
cemiyetleri belediyeden hüviyet 
cüzdanlarını almakta ve efra
dına dağıtmaktadır. Bazı ce
miyetler; tahsildarları bulun
madığım ileri sürerek esnaftan 
bir senelik taahhütlerini birden 
istedikleri için vilayete şiki
yetler vaki olmuştur. 

morunu 
Bu sabah ·erkenden Erenköyünde k•nlı bir cinayet ol

muş, bir polis amiri ağır surette yaralan;ıııştır. 
Hadiseyi haber alır almaz tahkik ettik ve şu tafsilatı aldık: 
Geçenlerde Eminönü merkez memuru iken ~ten el çektiri

len İsmail Rasih bey hakkında tahkikat yapı1mış ve iddialar 
sabit olmadığı için tekrar vaı.ii eye alınmış ve birkaç gün 
evvel Üsküdar merkez memurluğuna tayin olunmuştur. 

lsmail Rasih Bey Cihangirde oturmaktadır. Fakat Eren· 
köyünde de ailesinin eYİ vardır. Kendisi dün Erenköyündeki 
evine gitmiş, geceyi orada geçirmiştir. 

Fakat bu sabah saat beşe doğru eve bir adam gelmiş, 
sokak kapısını bir aletle açarak içeriye girmiştir. Gürültüyti 
duyan 1smail Beyle babası aşağı inmişler ve bu davetsiz ziya-
retçiyi tabanca ile karşılamlflardır. • 

Temiz kıyafetli bir adam olduğu ıi\ylenen bu :ziyaretçi, der
hal Üsküdar merkez memurunun tizerine atılarak elinden ta
bancasını almış ve k~ndi elindeki bıçağı lsmail Rasih beyin 
yedi yerine saplamııhr. Bu Rraoa bmail beyin pederi de bir 
yerinden yaralanmıştır 

Sabah ziyaretçisi bu işi yapbktan sonra ortadan kaybolmuş 
ve hüviyeti henüz anlaşılamamışbr. Yaralı merkez memuru 
Tıp fakültesi haatanesine kaldınlmııtır. 

~~~----------···----------~~~ 

İstanbulda Büyük Bir 
Balık Ucuzluğu Başladı 

' Mevsim müsait olduğu halde 
şimdiye kadar babkçılarımınn 
yüzünü güldürecek hiçbir balık 
akını olmamıştı. Her cins balık 
gibi uskumru da çok pahalı 

idi. Fakat iki günden beri 
Karadenizden zengin bir us
kumru akını başladı. 

Dün Boğaziçi ve Galata 
rıhbmının önü bir sandal or
manı halini almış, T opane 
önlerine vapurlnno yanaşması 

imkanı kalmamışb. Bu akın 
Halice bile vaki olmuş, küçük 
sandallar bol bol avlanmışlar

dır. 

Dnn balıkane önllne 100-150 

' k 1dar balık kayığı gelmiş, 20 
kuruşa kadar uskumru satıl· 

mışbr. Bugün uskumrunun 15 
kuruşa düşmesi beklenebilir. 
Üç gün evelsi uskumrunun ok
kası 80 kuruşa pek nazlı alı
nıyordu. 

Otomobil Motöre Çarptı 
İstanbul postanesinden Bey

oğlu postanesine motosiklet 
ile posta götürmekte olan 
Mehmet Efendiye meçhul bir 

otc nobil çarparak dizinden ve 

kolundan yaralanmasına sebep 
olmuştur. 

Karısını 
Niçin 
Dövmüş? 

Bir Arabacı, Ekmek 
Parası lstiyen Kansım 
Dövdü Ve Yaraladı 

Aksarayda Muratpaşa ma-
~aHesinde oturan arabacı 
Ahmet ağanın zevcesi 
Haydar Hanım, kocasının 
1.luluııduğu araba tevakkuf 
mahalline gitmiş, kocasından 
ekmek parası istemiştir. 

Fakat Ahmet ağa, zevce· 
sının bu talebi karşısında 
birdenbire hiddetlenmiı ve 
ağır lakırdılar söylemiye baş
lamışbr. Bir aralık bu ağız 

dalqması f azlalaşm11 ve Ahmet 
ağa hiddetine mağlup olarak 
kansını ıokak ortasında ada
makıllı dövmiiJ ve yDzilnden 
de hafifçe yaralar ıştır. Ahmet 
ağa biraz sonra yakalanD11fbr. 

Bir Mütecaviz 
Yakalandı 

Ruim iaminde biri Albn
bakkalda madam Marikamn 
eTine taarruz ve madamı 

tabanca ile tehdit ettiğinden 
,. ' ı-lanmlfbr. 

Kendisini Öldür
mek istedi 

Unkapanmda Şücaattin ma
hallesinde oturan 18y~annda 
Huriye H. iaoı •• 1de bir kız 
yoksuzluk yüzünden kendini 
denize atmıt. fakat kurtarılmış-
tır. 

Kahyalarını Tehdit 
Etmişler 

Unkapanında oturan hamal-
lar kahyası Tahsin Ef. evine 
gitmekte iken kendi iskelesine 
merbut hamal Ali ile 3 arka
daşı tarafından tehdit edil
miştir. 

Yangın Başlangıcı 
Cağaloğlunda Himayeietfal 

sokağında 5 numaralı aparlı
mandan yangın çıkmış, hemen 
söndürülmüştür. 

Ensesinden Yaralamış 
Taksimde Çaylak sokağında 

3 numaralı evde oturan Nigar 
H. ile Şükrü isminde biri kav

' ga etmiş, Şükrü bıçakla Ni
gar 'hanımı ensesinde yaralayıp 
kaçmıfbr. 

Yeni Hatlanmıı-
lntaata Faaliyetle 
Devam Ediliyor 

•El•riz" ha 22 kilometrdt 
bir hat ile •f enipqa - Dif" 
nbekir" hatbna bagı.naa-' 
tekarriir etmiştir. 

Bu kısımda keşfiyata, diğel 
demiryollarmda da inşaata f.
aliyetJe · devam edilmektedift 
31 mart !:31 tarihine kaclal 
Kütahya - Balıkesir, Ankart" 
Çankın, Fevzipaşa - Malatf' 
hatları seyrüsefere küfat cd
lecektir. 

Yüzellilikler .• 
Ankaradan bildirildiğine g8" 

re ( 150) lik listeye dahil olal" 
!ardan (33) n c1müştür. 

Sokol T eşkilab 
Selim Sım Bey dün Ank.,. 

Türk ocağında Sokol teşkilAtl 
hakkında bir konferans verJllİft 
bu tqkilibn 65 aene evvel ır.
rulduğunu ve a~asının 640 bİ' 
kişi olduğunu söylemiıtir. 

iflas Haberleri 
Ticaret mahkemesi son ,,,,,, 

lerde alb ticaretaneuİD ifJjll' 
m tasdik etmiştir. 
· Abdülkadir Kemali 8r 

Ahali fırkan reisinin teg•1' 
ynbn üzerine Adanada b~ 
polis tebeddülab yapılmıf, p0li' 
erkinından baıılan tecziye ., 
dilmiştir. 

ilk Mekteplerde ·• 
Sömstr tatili olarak .,... 

mektepler "1" kinunusaniddl 
itibaren bir hafta tatil edil" 
ceklerdir. 

Sulu Gazlar 
Son zamanlarda şehirde -

tılan gazlardan fazla tiki yel 
edilmiye başlanmıştır. Ha~ 
gazlara su kariştırıldığı iddi' 
asındadır. Belediye gaz nfinıll" 
neleri tahlıl ettirmekte ft 
hile yapanlara ceza verınell' 
tedir. 

Modem Müesseselerinıif 
Doktor Maks Bambaç isnıİJJ" 

de bir Alman Hariciye Vek~ 
!etimize müracaat ederek bit 
eser neşredeceğini söyleııtİf' 
bu esere yazılmak üzere ıott 
dem fabrika ve sanayi milel' 
seselerimizin iıimlerini istt' 
miştir. 

Halka Verilecek Hedit' 
Ticaret odası sergi konıil' 

yonu yarın saat on beşte to~ 
lanarak şehir birinci ve ikiJıd' 
]iğini kazanan vibinlere re1 
veren halka verilecek hediY" 
leri tesbit edecektir. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Şerir Zeki) 

1: Hun Be7 - Puar ola eıkiJ• bqı... Ne 
COflDUflUD ayle HD? itte adaml buraya takarlar .. ,. .. 

\\\\ . ) -~ 
~ 

\) \ 

2: Şerir Zckl - Ben Hazreti İbrahim •ibiylm. 
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Bizde. lnlallhnam Fraw 
•tUllile mubyae etmek ldet 
obnuftur. An Kemalin hemen 
.__ y911De myul klltDrllnll 
letkil eden ba ildilil hiklye-
1.ri, blll gm:tıleri..W. tekrar 
ldlliyor ve aJai zamanda da 

ı. 

f 

~ .. 
• l J 

" 

"1ılş mukayeaelere zemin .u......&.:;;~~.;.J..:.U.Wıi.::..::..: 
ahıyor. l - Bam kadanlar ett.lel H ..... k- 2 - &e•n nleadlktett ...... lseacll- J-Fakat. ç•bpa, kaza-• n uae olu ka· 

._ blt&a lm•'•nn la._et ettiti bchadsr. Asrt felsefe tarihia bir te- leriıü utarak seclalrlu. K•chalan ....,_, 
L_ _ , ODiara Urta olu lllnHti.ı.. Mlel ..__ 

lerW ,... .. bcalanaa ...... kamlar. 
....,.. WrWcilente. farla lseadilerilll 
........ a1taDcla ................... llaarettlr. 

Kama k•clWae hirmet ettirmek idene 
dcaclau ,,. f6zelllliae cletil, dlmatma ft 
..,... ..... melidir. 

aerruraen ibuet olduğu uf- ler baalanlw. 
lataıım çoktu yıknufbr. Hiç 
Lir terihl vak'a. diğeriıaiD ayni 
tletildir " bugOniin hiçbir 
llaretle dlille benzemesine ele 
lınkin yoktur. Hertey, her an 
değiflllektedir. 

Vakıa, Fransızlar, bllttm in· 
laılplan (93) ihtilAlinin birer 
SOcuğu addederler · bu, doğru 
bile farzedilse, çocukla baba 
lrasındaki bliyilk farklan, kll
çllk benzeyiflere feda etme
lllek lizımdır. 

Türk inkıllbınm Fransız 
ihtilali safhalanm geçirecepi 
bla zannetmemelidir. Ayni ta
rihi nlnamn tekrar edip etmi· 
Jeceğini, felsefeye ait bir me
ltle halinde btrakahm. Fakat 
daha sade olarak dfttUnlllne, 
16riilür ki, bütiln milletler 
Fransız ibtililindan den almıt
lar ve onun diiftüğii hatalar-
dan kendilerini kurtarmıtlardır. 

Diğer taraftan 18 inci " 
1Shmcu una ziluıiyetlerini bu 
llarda aramak çok yaıılqbr 
t'e şehirlerini elektrikle aydın
latan Türkiye ıibi bir mem
leket, petrol devirlerİDİD ihti
l&ıiue benziyen bir inkılip 
Japmıı değildir. 

Tiirkiyede, imperatorluk dev
rinin avdetinden korkanlar, 
Fransayı misal olarak zikret
tikçe, aradaki zaman farkım 
•e tarihi amillerin değifikliğini 

I
İllkar etmiş olurlar. 

Son " Menemen ., hadisesi 
lbllnasebetile, tekrar bu ihtilll 
laikiyelerini tazeliyenlere ba-

brlatmak isteriz ki hal ile mazi 
"8aınc:laki farla anlamak için 
~ bir vukufa ihtiyaç yok
bır, Gramer bilmek kilidir! 

Köprü Üzerinde 
Bir Adamın Kalbine 

Bıçak Saplandı 

Oflu Mehmet ve liç arka
.S... enclki akıam Galata 
~hanelerinde kafa)'I tntall
lecWcten 90nra k6pril izerin-
4- latanbula geçerlerken 
~ ltlehmedin kalbine bir 
......._ aaplanmııtar. 

Arbclatlan bu yaralıyı bir 
elonıolaile bindirerek Cerrah
Plta hutane9İae g&tnr6rler
~ Lllelide pom karakoluna 
qber Yermişlerdir. 

Halbuki bu dakikada fazla 
lr.u zayi eden Mehmet ifade 
~emiyecek bir hale ıelmif, 

kaç dakika M>nra da 61· 
lll&tttır. Arkadqlan &ıce kaç· 
lllatlaraa da biWaare yakalan-.,larcLr. PoU. tahkikat yap-
-.Jdadır. 

Sinek Öldürücü Fabrika 
«le Bir Alman 11na .. Türkiye

sluek ft laaprat lldilrücD 
-.a1z .... yapmak için bir fab

Uzere mtıracaatta 

' . • Mlracaat tetkik 
.wu.~. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Muallim İntihabı Millet Meclisinden F ev-

için Yeni Bir Usul k ) ad S ) a .h • l Mi Bir Şeyh Derdest Edildi 

Balık esirde 

dan~·-~-~~,dlrl-~ a a e a a ıye Balıkesir 26 _ DID ıece 
"YTa ...-u- mu ,..._ Al k? abaha karp bua eYlerde 

eberiai ilk muallim mekteple- 1 ı n a c a Japdan taharriyab mOte-
rinden mezun mu•Himlerdea • ı akip Menemen hadiaeaile 
uıçilmekte idi. Bundu bayle aliblarmclu flpbelenil• ilç 
maarif mldlrleri ili mektep Ankara. 27 (H. M.) - llillet lleclW Reisi KAzam " BI- kiti tevkif edilmittir- Mmuf. 
mezmılan arumdaa MÇilip ta- ,ak Erkim Harbiye Reili Fevzi Pqalar l.tanbala hareketleri- lar Nalqabeadl tarikatbıclen olup 
yin edileceklerdir. llia 8ebebi hakkıada tek bir kelime bile 16ylememiflerdir. kadınlar -.vhi namile maruf 

Maamafila lleaemm laadilıem mlnuebetile amumt memle- y-~ 
MACAR NAZIRININ FiKRi k · · Halilin oğullandır. Bu nç kar-et vazıyetinin ıaıden ıeçirilmeainde hazır bulunacaldan mu· 

Viyana, 25 ( A.A. ) - yeni bakkaldır. Bu itibarla İstanbalda aktedilecek içtiaaaa bliylk ve dqten biri S. C. fırkası Bahke-
Macar Hariciye nazın Kont mllateana bir ehemmiyet verilaıektedir. ıir kitibi mea'ulll ve Fethi 
Karolyi, Neue Freie Pre9M Be,ia meclia ldinBaihade va· 
gazetesine beyanatta bulana- Buılan b&ldUnetin ltımm ıördn;n takdirde t•hkikatı mutat tanpenvlipc:lm bahsetliii 
rak, Anupanın iki .. a-L usuller haricinde temi için Mmet meclilindea ulilıiyet lbrahim Saruridir. lbrahim Sa-

ı- 7u.- almUIDI malatemel giriyor. 
nuiaiD Kıbnsa kaçm•k iizere 
.,...port ilızanna tefebbls et• 
tiii cebinden çdwa evraktan 
•nlaplmıfbr. Fethi Beyin Balı-

muma her ne baha•na olursa 
olsun mani olmak lüımıeJdi
iüıi Ye çllnldl b&yle bir ha
lin harbi intaç ec1ece;w be
yan etmİftir. ---Fiat Düşmesin Diye" 
~terdam, 26 ( A. A) -

Elmasçılar cemiyeti, elmu 
istihsalibnın yan yanya temiki 
hakkına beynelmilel komite 
tarafından ittihaz edilmif olan 
karan kabul etmiştir. 

Sulh Muahedeleri 
Atina, 26 (A.A) - Sulh 

muahedelerinin tetkiki için 
Viyanada inikat edecek ı>lan kon
feransa Y unaniatanan ift:irak ede
ceği haberi tekzip olunmaktadır. 

Ayakkabıcılar Cemi 
_ Cay Ziyafe 

ti Dün Bir 
Verdi 

Belediye \ 
Düa Ayakkabıcalar ceml1etl 1 GGmrilk kanun ...... bir .. elde. 

Yeniden Hiç Bir§ey GedikpapdaJd ......U.We, sm- .mdeki ( Su pçmez ) bJdmd•n 
y a p a m 1 y a c a k teclleria .. danfttll ....... cha... l.tlfade ec:Hterek -- 1400 
Belediyeom yeni kaba! edi- bir çar dyafeti verdi. Bu top- tenci• fala ,.mk bha 

kaire teldiği A••D miMfir 
bldığa •• tekke oldup bili
nen teYhin hanesinde "1U1S1111 

minallah ve fethin karip • ya
zılı yepı atlu bir baJl'&k bu
lunmuttur. 

Tahkibt ilerlemektedir. 
Seyb Halil tegayytlp etmittir. 
taharri edilmektedir. 

Avrupa ittihadı 
Müzakere Sahasına 

Giriyor 
Ceaewre, 28 (A.A) - Av-

• npa ittihadı meeelesi bakk11ula 
t•hkikatta bulunmak ii&ere ya
laada bir komisyonun içtimaa 
daveti haklnnda Belçika tara
&adan nki olan teklifler Ce-
miyeti abam kitibi umumili-
ti tarafından neşredilmiftir. 

1 b yl k bn . ı..bda .... ftaa •uht.llf .... •JakkalM ithal edibalttlr· 
en et a ı. tçesme İnfaat 8a 

irin (40\ bin lira konmu ...... -. ... ceaiJet erkiaanclaa Naci ee, ciu ayakbplana ............ 
r 'I ~..... •• Ye zarifleri burada J•palchil Mide 

Bu para ancak natamam pzetecil~ uaafın birçok dert- HDede 4 milyon Hrunızua harice 

Belçika baldimeti, enelbe
enel Cemiyeti Akvamın eta· 

aen tetkikine gİrifmİf olduğu 
mesc-Jeniıı menuu bahaedilme
mesinı ilmam eylemektedir. 

dispanserin ikmaline ve buta- ~ tefrila •e WU..... ,.amrük bu tekilde çıkmaamclald Damal 
nelerle köprülerin tamirine klfi ka•a-•- tadlll lizmaa Gzerlade n mlaamahalar aza• .- n 
plmektedir. Binaenaleyh be- .;;•=-==ett=ti.=========·:';:•;ll:erle::;;:iz:;u~ecH=l=m~ıftir.;:· ==~ 
lediye bu aene hazirana kadar ' 
yeniden hiçbir ıey yapallllya
caktır. 

ltalya Tayyareleri 
Roma,26 (A.A)- Villa Cia

nerodan hareket ebDİf olan 
ltalyan tayyare filoaa Okyanoa 
atlasa Kferinden enet IOD 
merhale olu Portekiz Gaine
.U.de kiin BolomaJ• ftlll 
olmUflar. 

Bağcılar Ve Şarapçılar 
Cemiyeti 

l.tanbul ve Trakya bağcılar 
Ye şarapçılar cemiyeti namile 
bir cemiyet yapılmaktadır. Ce
miyet nizamnamesini hazırla
mııtır. Gayesi memleket bağ
cılık Ye ıuapçılıjuu himaye 
etmek, izim Ye fRJ'llpçalanma 
için mahreçler bulmak,~ çubak
lanD ıalabım temin etmektir. 

irtihal 

• • • • ister inan, ister inanma! 

lzmlrd. çaka .. Anado
lu,. gazetesinde okuduk: 

"M. Rifat bey çekildi.,. 
Sovyet şuralar ittihadı ic
ra vekilleri heyeti reİIİ 
M. Rikof çelrilmiı, yerine 
M. V enizelos ta · edil-• • JUl 
mıftir. 

M. Rmat bey, beDd bir 
tertip batuadar, ct..dik • 
Rikof olacak iken Rifat 
olmUf, fakat bir ıabr ap
jıda, liberal y UD8D bq
vekill M. Veniıel01u SoY· 

yet icra heyeti riyuet 
makaıquu İftal etmit gö
riiace doğrusu hayret et
tik. Rikofun, Rifat olmua
m, haydi m&rettipbaneye 
kolaylık olsan diye eski 
harflerle yazılmlf mÜIYed· 
denin yapbğı bir azizlik 
pldiode kabul edelim. F _. 
kat bu araya M. Venizeloa 
na8'I IOkulmq anlayama· 
dık •e İft• bizde gazete
cilik, dedik. Sen de ey 
kari: 

lngiliz Kıralının Oğlu 
Y-anilya. 26 (A. A) -

Dllk de Bloucester Adisaba
ba'cla yapılan taç giyme me
ruiminden avdet ederek bura· 
ya gelmiştir. ---Adliyede Bir Tayin 

Ankara, 25 - lzmir ~iar 
ceza reisi Haan Bey Ad ıye 
vekileti ceza qleri mtidllrll
jiine tayin edilmif ve keyfiyet 
tudiki aliye arzolunmufiar. 

Dahiliye Vekili 
. Bagiin Ankaradan lzmln 

EmlAk ve Eytam bank• 
ımnım mtıd6rll Hakla Saffet 
Beyefendinin pederi kudemayı 
memurini mlllkiyeden Saffet 
P ap irtihal etmifl:ir. Cenazeli 
buglln ikindi uamamıda Mer-
keıefendiye nahe<M • e1• .lİak
berei malıma deiuedite
aektir. 

ister inan, İ•hr i11anm.11..' J ~ · •veket edecek Ye Menemen 
adueetfti y~ü.ue tetkilr ede-

--.. --- . ------... --------- l ce
1 ~r. 

Sözün Kısası -Müsebiip 
Hep 
o .. .. 
" Nurettin Hoca " ..,.._ 

ainde bir lrarikatlr Yar. 

Baa taaın"f iri• ... Wr
birlerine; - s.tıJ..... lurmzl 

Diye bajınyorlar. Molla, 
Hoca Nurettiae ... ,mı 

- Bunlarm hangisi halda? 
Nurettin Hoca derhal ee

Yap yeriyor : 
- Hepai baldı 1 

* lletlmr mmeli habrlama..k 
kabil değil. Tan teacere,e: 

- Dibin kara! demif. 
Tencere cevap vermif: 
- Seninki benden kara. 
Si,uet mutfatmda da ayal 

m&IWemeleri dilÜiJOl1IL 

* Bir .. Munfık Mizah.. .... 
zetesinde de t1J1e bir bri
katOr var: 

F etbi Bey bir maltd ıaziye 
80l'llyor: "Sen vatamn aellme
ti için harp cephesinde çar
plfbıı, ben de siyuet cepbe
siade -· Aramızda ne fulr 
var?., 

Malil gazi cevap Yeriyor : 
"Ebemmiyetm ••• Senin yh 
bin liralık taştan aparbmaDm. 
benim yOz kuratluk taht.dan 
bacağım nr 1 " 

Sanki Fetı.i Be,dea enet 
Ye Fethi Beyd• bafka 1119 
lcimsenia ylb bia linJak apar
bmanı yolanUf, mki Fethi 
Beyclea evvel mal61 pdlerin 
Jlderi un, ceketleri ,..a1a, 
Ylcatlan aakat detilmif .. 
buıflne kadar o milah p· 
utesinin blyle bir karikatilr 
Japmak habnna plmemif 1 

Serbea fırkanın intiharm
dan aonra blttm kabahatim 
galiba hep Fethi Beye y&lde
necek: F etlıi Beyi zengin eden 
o, malal gazileri perifaa eden 
o, otomobil kazalanna ve bn
ton zabıta vak' alanna sebe
biyet YereD o, batta Adaaa 
se,tlbına. belki Japon,. zel
zeleaine bile aebebiyet yeren 
o, hep o müteveffa Serbet 
fırka! 

Fransada 
Bir Matbuat Meselesi . 

Paria, 26 (A. A.) - Fran
m pzeteleri mili federuyo
au ile Hana ajansı bir ltuaf
tu Coty ıuateleri cemiyeti 
diler taraftan meelek ibtili
fma " Coty'Dİll "Ami cLr 
Peaple" namındaki gueteli
nin ibdasmdanberi iki paba 
pkclijerinden ayıran nialara 
hitam veren bir itiWaaae i.
zalamlflardır. 

Ba itiWa nazaran Coty 
ıazeteleri fimdiki ftatlanm 
muhafaza edebilecek n fede
rasyonun bayileri tarafmdan 
aablabilecektir. ---Borç için Hapis Yok 

Ankara. 26 - icra kanuna 
komisbonu hapsi iade edil· 
memeaine karar vermif, projeyi 
ba yolda hazırlamıştır. 

Orman Liyihası 
Yeni orman liyilıuı Media 

ikbat encllmeninden adliye 
endlmem.. -.erilmiftir. lkt.at 
endlmeni llyibacla birçok 
tadilAt yapır.:~. d!tye ~\i
meni de llyibanm, eşhasın 
tasarruf haldanaa taı'PIJ"D 
nolmlarma dokmcaldnı. ·. 



Ce.vherli Takım
dır V esselaıiı ! · 

Galatasaray-Fenerbahçe 
(1- 1) Berabere kaldı 

Bir seneye yakın bir za
mandanberi futbol meraklıla
nnm susadığı maç nihaye 
oynandı. Bir buçuk saat heye
can, bir buçuk saat mücadele. 
Netice: Galatasaray 1 - Fener
bahçe 1. 

Her zaman olduğu gibi maç
tan evvel tahminler yürütüldü. 
Galatasarayın sürprizinden F e

nerbahçenin formundan bah
sedildi. Fakat bu iki kulübün 
maçı hakkında biç bir tahmic-
de bulunmamanın .en salim bir 
hareket olduğu bi~ daha sabit 
oldu. 

Bu ufacık mukaddimeden 
sonra maçın tafsilatını verelim: 

Stadyom kaJabalık, lakin 
her zamanki gibi değil. Aca-
ba F enerbahçenin galibiyetin
den emin olanlar maçı sey
retmek' zahmetini ihtiyar etmek 
istemediler mi ? Hava da çok 
güzel tam futbol havası . 

Evveli Fenerbahçe sahaya. 
çıktı, zevkle seyrettiğimiz F e
ner bahçe gene meşhur takımile 
göründü. 

Rıza 

Cevat Kadri 
MehmetRetat Sadi Şekip 

Fikret, Muzaffer, Zeki, Alaattin, 
Niyazi 

Galatasaray, takımı birçok 
tahminlere bihakkın ıebebiyet 
vermiş olan yepyeni, Galata
saraylılığa has bir ıekilde 
çıktı. 

Avni 
Vahi Nihat 

Mit at Ulvi Miiçteba 
Rebll Lltlf Necdet K. Faruki L. M. 

Hakem niyazi Bey; 
Dü• tık. Galatasaray, Fener 

kalesine indi. Avut. Akın F e
n erde, Niyazi topu sürüyor, 
güzel bir ortalayış, Nibadın iyi 
bir kesişi top ortada. Hücum 
Galatasarayda, on yedi dakika 
bir türlü teskin edilemiyen bir 
heyecan timdi bütün seyirci
ler nefes almadan L. Mehmedi 
takip ediyorlar. Avut çizgisine 
kadar topu raüren Mehmedin 
yerinde bir ortalayışı, top U
tifi geçti, Rehiinin önline dü
tllyor, Rebii inen topu falsolu 
bir ,ntıe Fener kalesine soktu. 
Galatasaray tepiniyor, bağnyor 
sıçrıyor. Bermutat şapkalar 
havada. 

Fenerbabçe durgun oynuyor. 
Devrenin sonuna kadar Zeki
nin uzaktan bir şütü, Fikrctin 
bir iki sıyrılıf, Niyazinin uzun 
bir sürüşü, nihayet Kemal 
Farukinin Fenerbahçe müdafii 
Kadri Beyden yediği dehşetli 
bir tekme. O kanaatteyiz ki 
hakem tekmeyi görseydi bir 
penaltı cezasile F enerbahçeyi 
cezalandırırdı. 

Birinci devre bu suretle bitti. 
İkinci devre: Hücum Fener

bahçede, mütemadiyen Galata
saray kalesini sıkıştırıyor, Ga
lahsarayın müessir olmıyan 

birkaç akını; bu sırada LKemal 
Faruki muhakkak bir golü biraz 
ıeç "depar,, yapmak yüzünden 
kaçırdı. 

Akınlar hep Fenerde. lıte 
bu devrenin on altıncı dakika
ındn bütün mUdafileri peşine 

takan AIAattin beş metreden 

·~lnunuevvel 28 ~ 

HZ. 
POR VE DAHİLİ SANA YI SÖYL0YORLAR1 

Ticaret odası tarafından 1 
Gazi Hz. ne verilen, gerek 
iatanbula ait ve gerek umumi 
iktısadi vaziyete müteallik ra· 
poru dercediyoruz. lki giindea 
beri yazılan kısımlar aanayie 
ait bahiilerdir. Bugün de 
~a 'layiin umumi ve müşterek 
kısımlarını mevzubahis ediyo-
ruz. 

5 •üessesab ma-
liye ile himaye: 

Bu da sanayi bankalan 
tesisi veya diğer bankalardan 
ve bu meyan~a emlak banka
lanndan erbabı sanayiin daha 
l..olaylıkla ve müıait şerait 

altında para bulabilmelerinin 
tamini ile olabilir. Sanayie 
muktazi krediyi temia maksa
dile açılmlf olan sanayi ve 
maadin bankası bu Tazifeıini 
yapmamaktadır. 

Sanayiin himayesi mesele
ıinde ehemmiyetle nazarı dik
kate alınacak hususattan biri 
de himayeye mliteallik ahklnu 
kanuniye ve nizamat mevaddıJ 
arasındaki farkın tenaku.zların 

izalesidir, bir kanunla ya
pılan bir himayenin diğer bfr 
kaııunla nakzı erbabı sanayii 
boş yere uğrqbrmaktan baıka 
bir netice vermemektedir. 

.• 1emlekette hangi saııayiin 

kaleye bir ştit çekti, A mi 
ümitsiz bir plonjonla topu 
tuttu. Fakat ( bloke ) edemedi. 

Galatasaray müdafilerinin 
şaşırmış vaziyetinden istifade 
eden Muzaffer topla beraber 
kaleye girdi. F enerhahçe be· 
raberliği temin etmişti. 

F enerbahçe haftaymin neti
cesine on beş dakika kalmcıya 
kadar Galatasarayı aıkıştırdı. 
Aliattinin çok tehlikeli ilci 
tütü avuta gitti. Bundan sonra 
Galatasaray canlandı. Fakat 
netice değişmedir. 
• Nasıl oynadılar? Galatasaray 

beraber oynamamış kadrosile 
muvaffak oldu. Fener bahçe, 
Galatasaray karşısında olacak, 
parlak bir oyun gösteremedi. 
Heyecanlarda gelecek maçl'. 
kadar bu suretledurdu. 

.... -

l • .. 
~ i . 

Yerli bir örmfl fabrikası faaliyet halind• 
daha evvel ve kuvvetle himaye t kredi bulamazsa iş için değil 
edilmeleri IAzımgeldiğinin tayi- borç ödemek için çalışmasını 
ni memleket sanayi siyasetinin ve mlleHislerin işlerinden çok 
tayiai demektir. fula alacaklılannı düştinmele-

Bu ıiyuetin tayini çok mil· rini intaç eylemektedir. 
himdir. Birçok sanayiln hep Tesis sermayesinin azlığı ve 
birdea mi, yoksa bilha a en bulunmaması, teessüsleri takdi
ziyade lüzumlularının "Ye en rinde memleketin mühim ihti
ziyade inkitaf kabiliyet ve im- yaçlanm tatmin edecek olan bir
kinlanna malik olanlarinın mı takım s l' at şubelerimizin de 
himaye edilmesinin icap ettiği- teessüslerine ve bu da muhte
nin tayini çok mühimdir. Bu lif suretlerle himaye edilmiş 
bapta bir an evvel tetkikatı olan bazı mevaddın memleket 
lizimede bulunulmuı cidden dahilinde imal ve istihsallerine 

a imkAn bırakmamaktadır. 

Kredi 
ıayanı temennidir. 

~ 

Sermaye 
Gerek dahilden ve gerekse 

Sermaye meselesi, biri teıiı hariçten alınan mevaddı ipti-
aermayeıi, diğeri tedavül ser- daiye için satıcılar tarafından 
mayeıi olmak üzere iki kısma yapılan kredi ile bankalardan 
tefrik edilebilir. temin olunan iskonto kredisi 

Eneli: Tesis sermayesi mUtedavil sermayeyi teşkil ey
lemektedir. 

Bizde alelumum sermaye Memleketimizde sınai kredi 
ve bu arada tesis ıermayesi yoktur. Mevcut kredi ticari 
az ve zayıftır. · kredidir. Yani muayyen me
Teşebbüsat ve tesiıab sınaiye · yaddı İpti~aiyeye, mala avanı 

k . h ld h tta k11E.! b. ıle bono ıskontosudur. 
e sen a va e a an ır H lb k. .. · d · 

il k 1 . a u ı sanay11mız e tesıı 
tesis sermayesi · e uru mamak- ıermayeıinden maada, mevad· 
ta, yani milesıese borç içinde. dı iptidaiye istoku için, i§çi-
doğmakta, borç içinde çalış- ler için, mal depo etmek, milş
mıya başlamaktadır. Bu hal teriye veresiye mal vermek 
sailam bir teıiıte olması ile- için olmak üzere paraya muh
tiza eden evsafın, yani miieı- ta :. Bu ihtiyaç temin edil
ıesede mahrumiyeti ve bina- medikçe sanayi müeısesabmı

enaleyh müe1Sesenin bidayette zın muntazam ve ahenkli bir 

İspanyada 
Asilerden Binlerce Kişi 

Tevkif Edildi 
ispanyada ihtilal tamamen 

baıtırılmış sayılabilir. Şimdi de 
hükumet ihtilale iştirak eden
lere kartı şiddetli tazyik siya
seti takibine başlamışb.r. 

Memleketin hemen her ta
rafında idarei örfiye ilin edil-
miştir. Binlerce kişi tevkif 
edilmiştir. ihtilale filen iştirak 
edenler mahkemeye verilmiştir. 
Filen iştirak etmiyenler de nef· 
yedilecektir. Bunlar için bir 
harp sefinesi ~azırlanmıştır. 
Bunlar bu gemi ile nefyedile
ceklerdir. 

Mahkemeye verilenlerin ade
di pek çoktur. İsbanya hükii-

Bükreş Polis Müdürünü 
Düelloya Çağırdılar 
Bükreş Darülfünun talebesi· 

nin Muaeviler ve Mason loca
larına karşı yaptıklan nüma
yişten bahsettik, Bükreş polis 
Müdürü M. " Marinesko ,, nun 
salahiyetini tecavüz eder şe
kilde hareket etmesinden do
layı talebe, bu zah düelloya 
davet etmiye karar vermiştir. 

Musakkafat Tahriri 
Fatih kazasmın musakkafa

bnı yazacak olan üç komisyon 
binaların Belediye numaralarile 
Maliye numaralarını karşılaş
tırmakla meşgul olmaktadır. 

Bu ameliye bittikten (sonra 
asıl tahrire başlanacaktır. 

meti şimdiye kadar hiç hu 
derece şiddetli bir taiyik si-
yaseti tatbik etmemiştir. 

r irtica Geniştir 
~ . .. ... .. . 

~ 

:f 
• 

, , ( HALK DOSTU) bu sel"' 
1 

· livba albnda diyor ki: ~'f 
Menemen hadisesinin mevııı 

' . 1. olmaktan uzak · bir · vak'a ol· 
lf duğuna arhk hiç füphe kal· 
mamıştır. . 

1 ~ize, Adliye makinesi~ll 
· yavaş adaleti bu geniş irt•~' 
ıebekesini matlup olan sı:ral 
ve tiddetle temizlemiye kifa• 
yet edemez gibi geliyor. Eğe! 
hükumet mücrimleri mahkeme: 

ye sevketmekten başka bir tedbi1 
almak salahiyetini kenci . nde 
görmüyorsa gi1n ve batta dıı• 
kika kaybetmiyerek Büyü~ 
Millet Meclisine müracaat etme· 
li, vaziyeti bütün tafsilat .;e 

teferruatile anlatara1< milletİJI• 
millet vekillerinin hüküm .;e 
kararını almalıdır. 

Bir Tenkit 
(MiLLiYET) te Falih Rıf~ 

bey bu ıerlivlıa albnda dı· 
yor ki: 

uEğer sekiz on kiti kıs· 
kançlık, ahlaksızlık, garez, bB' 
set, her ne sebeple karşıY' 
geçer, biitün fırkayı hırsızlı~ 
zulüm ve bütün hük.ômeti ik' 
tidarsızlık ve rüşvet zanJll 
altında bırakacak neşriyat ya· 

~ yol üzerinde yllrümesi 
kün olamıyacakbr. 

par ve telkinlerde bul.unurs•• 
müm- bununla aecak yeşil ve kıııl 

şeriat ve anarşi ocaklatl 

Sanayi Ve Maadin Ban
kasının Vaziyeti 

Gerçi memleketimizde sınai 

krediyi temin için bir "Sanayi 
ve Maadin,, bankası tesis edil
miş ise de mezkur }; ~ rıka 
daha fazla elinde bulunan 

· smai milessesatın idaresi ve 

bunların muamelib ile meşgul 
olmakta bulunmuştur. 

Sanayi ve Maadin bankası
nın bugünkü tuttuiu yol ile 
ıanayiimize faydalı olmadığı 

ve olamıyacağı ve bundan 
maada mezkur bankanın muh
telif mliessesatı ımaiyemize 
rekabet vo bu rekabetlr- bu 
müesseselerin inkişafına sekte 
iras eylediği muhakkaktır. 

Binaenaleyh Sanayi ve Ma
adin bankasının, maksadı tesi
sine uygun bir bale ifrağı veya 
ıanayie kıredi verecek mevat
la bir müessesenin tesisi tahtı 
vücuptadır. 

Sermaye ve kredi meseleıi
nin hallinde esas olarak düıü
nülecek iki yol vardır. 

ateşlenmiş olacaktır . 
İnkılAp fırkası iş görerelıı 

her gün kendini bi~·az dab1 

düzelterek, muhalefet ve ga· 
zete serbestliği, herşeye nıU· 
saade ederek vazifesini yal" 
maktadır. 

Vazifelerini yapmıyanlar IJlıl' 
haliflerdir. . 

Bu mulıalifelre ~iz herşeY1 

kontrol ve tenkit hakkını "le' 

rebiliriz. Fakat vatan ve inle!' 
libı, bilerek bilmiyerek, istJ' 
yerek, istemiyerek yıkrna.Jc 
hakkını vermeyiz. 

Bu memlekette inkılap flr' 
kasını çürütmek ve düşürmelı, 
inkılap şeflerini çürütmek "e 
düşürmek ancak vatan ve i~' 
kılip düşmanlığı sıfatlan vet1' 
lebilecek hareketlerdir. . ı. 

Mağrur ve harislerin körliiP 
ve gafletleri yüzünden verdiği' 
miz kurbanlar yeter. . 

inkılap neslini · iyi terbıY' 
edelim ve nesil terbiyesi uıild-' 
deti, demokrasi şeriatçılarııııJS 
zararlarını tahdit edecek ted' 
birlerde kusur etmiyelim. 

Hadise Müretteptir 
bd 

( V AKIT ) ta Mehmet Aaım Bey , 
aerllvha alhnda (Menemen) badlaesirıdt 
bahıediyor ve diyor kl : f• 

Ele a-eçenlerin deli aaçmuı k•b , 
tinden birtakım aöı.ler aöyJemeleri ~~~P 
huriyet ve lnkıUip aleyhinde dllşürıjjlil ıf 

sermayesinin taşınılarak yapılmıı bir auikut hsrelı.' 

1 - Sermaye ve kredinin 
dahilden temini 

2 - Hariç 
celbi 

[ P -kası var ] 

Ziraat Sergisi için 
Ankara ziraat sergisine işti

rak etmek için İstanbuJda yerli 
ziraat alet ve makineleri yapan 
birçok milesseseler pulluk ve 
makinelerini Ankaraya gönder
miye baş! . .:~şlardır. 

Ziraat Kongresi 
Beş kanunusanide Ankarada 

toplanacak olan ziraat kongre-
sine davet edilenler için Milli 
İktısat ve Tasarruf cemiyeti 
tarafından yol ve ikamet mas
rafı olarak seksener lira gönde
rilmiştir. Kongreye İstanbuldan 
9 murahhas iştirak edecektir. 
Bunlardan yedisi mütehassıs 
olarak merkez tarafından davet 
edilmiş, ikisi de mıntaka kon
gresi tarafından seçilmiştir. 
Heyet 3 kanunusanide buradan 
hareket edecektir. 

buluamadıima delllet edeme%.,, ,-
Asım Beyin hadlaenin tahJUi11cl ol' 

çıkardığı ~netice vak'amn mürettep 
duğudur. 

Menemendeki irtica - ~ "HUR ADAM,, hu aerlavha ıı J 
tmda bazı Jlazetelerin (Meneme~. 
hadisesi münaaehetile şiddet 1 

tedbir istemekte olmaJarındtı" 
bahsediyor ve diyor ki: , 

Kalemlerin kmlmaaı, ağız.Jarın &<ıı!Ô, 
blmnsı, hariçte memleket lehine d.~~ (r' 
aleyhine tefsir olunur. Cebri bir sııiı ı• 
tun kapladığı memleketlerin m:uıı:ıtrııj 
dır ki, asıl korkunç ve milhllktlr. clıf' 

Hürriyet haktır. Muv;ıfakat 1A:ı.ırı1 

Muhalefet ıarttır... 
1 

t1' 
Ufukta dağılıveren bir kliçük btı ~'' 

görilr ıörmeı: bütUn hamulemiı:i dc:~~f• 
atmak ıuurauı:luklaran en fecii 0 ıı' 
Bunu ne ismet Pata hük(hnettndefl• J>' 
de herhan&'İ bir hUkOmetten asi• pt 
llyemeyi:ı. 

Kooperatifler.. , 
" CUMHURİYET te yuı:ı"J 

11 • eP 
Nadi Bey Ayakkabıcılar ceJP•1 f 
tarafından açılmış olan ,.et f 
münasebetile kooperatiflerin ~~, 
kili lüzumunu müdafaa etrııt 
tedlr. 

' 
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Kari Gözile 
Gördiiklerimiz 

~ününfhti~~~~H~~eH~l~K-a_d_ın~V-e~K-a-~~i-şl-e~r-i~ 
şeyd~ Büyük Değişiklikler Yapıl-, ,

Bir r 1iitekait Ne Diyor? 
"SON POSTA,, nın 13 Klnu'\uevvel 

nüshıınnda Ankaradan bir haber vardı t 

"Tekallt kanununda tadtllt" Eakl teka• 

Gtler hakkında bir adalet icra olunuyor 

diye bllyttk btr gaflete dUıtüm. Hayır, 

rene yeni tf'kaOtlere datrd1. • 

masını icap Ettiriyor · 

Bı,ınn iki aYUcmuıı araaında aıka· 

rak dG96ndOm ve dedim ki aceba bl:ıı 

de çahımıdık mı? Blıı de nlUl\uauna~sla 
ve ıereflmlııle bu ana vatana hlsmet 

etmedik midi? Ve buglhıkG vulyel 

bizim ve dedelerfml:ııln tOrlO fedaklr• 

lıklarlle ve mllyonlarca ıehlllerl aaye• 

ılnde vilcuda gelmedi mi? Miktarı tepu 

topu bir avuç kalan blzlertn çoJu da 

flmdlkllertn 61 babaları, dedeleri ve 

hanlarının da kardeşleri de~ll miyiz? 

Kanun nHıl olur da bir vatanın ayni 

ıınıfı arHında mUıavata riayet etme:r:? 

Ben bu hususta adaleti flliyatile 

ı3rmek lıtlyorum. Blitçeye birşey llbe 

edilme.ini de istemem. Yenilerden bir 
miktar kesilirse mtlHvat drrhal hasıl olur. 

DOşünellm ki bu aatırlan ya:r:an 

adam, muhterem eıkf tekatlt arkıd:ı~· 

lanndan birçoğu kadar ihtiyaç içinde 

delildir. Hentll çalışabiliyorum. Allemln 

ıafleıl de oldukça hafif. Halbuki 3te 

tarafta, başlarında Uç d8rt kiti bulu· 

nan ve çalııamıyan lclz haatalıklı n• 

kadar tekaUt var 1 Onlan dUşOnmiye· 

cekmlytr.? Onlann çocuklan bu vatanın 

evlldı, bu vatanın latlkball değil midir? 

Rica ederim, ıar.etenlıln g5r.e görll· 
necek bir yerine fU manauhmı koyun. 
Belki tealrl olur da hem h&kGmete ve 

hem de alr.e hayırla bir it r3rdürmu, 

elunaı efendla. 
Bir Mütekait 

Fen, Bu Derıek Değildir 
Mektep doktorumun verdlft rapor 

herlae sa:ıılerlml muayene ettirmek 

bere mUdtlriyetten aldıiım mektubu 

hamden hutaaey• rlttlm. ( baatanenln 

bmlal burada kaydetmedik ) Sertabip 

Bey fk doktoru Beye havale ettiler. 

Saat •• bire kadar belcl 1ikten aonra 

18a doktoru Bey ıeldller ve bana : 

- Geçen ıGn de Mlyledlm. lluayene 

,Ualerl Pa:ııarte•I ve Çu9ambadır. Bu 

clefabk ta yapayım da hlr daha ya.,. 
mam, diyerek ı3ıılerlmln renıfae bile 

bakmadan bir reçete yazdılar. 
lllllklye mektebi talebealnden ı 

Zülıtü Faik 
SON POSTA ı Bu huauata allkadar

lann auan dikkatini celbederiz. hme, 

f•••• hlrmetimiz vardır. Fakat luaa• 
lara daha fula. 

Cevaplarımız 
Ankaradaa lmııaaını koymadaa mek-: 

tup sladereo arabacı karilmlu : 

Mektubunu&• lm:ııa •bDamıtııaır., 

adrea koymamı,.ıaıa. Bu vul7ette ae 

ruablllrb. 
Jt • 

Slvaata Ahmet HulGıl Beye: Y uınn 

~k tab91 mahiyettedir. Etıaa meaele 

ele bizce malGm cleilldlr. Va:ıılyeti 
allkadarlara bildirin. Tahkikat yapılaın. 

En uf:ık bir fikrhnlıı bile olmıy

blr mesel• hakkında bir adamı nuıl 

itham edeblllrlı. 

•Gaı.i,, Hz. ne umumi memleket 
meseleleri hakkında fikirlerini 
laal etmeleri için karilerimize bir 
aütun açmı~tık. Bu husuata aöy
lenebilecek fikir ve mütalealar 
hemen hemen aerdolunmuttur. 
Hakikatin tezahürü için açdan 
bu aütuna yakında nihayet nri
Jecektir. Badema karilerimizln 
mezkur aütun için yazı gönder· 

memeledni rica ederiz. 

Tefrika No. 12 

Loodrarun nilfusu o derece ' 
fazlalaşmış ki bugünkü cadde
ler ve ıehir plinı ihtiyaca kafi 

gelmemektedir. Meseli 1940 
ıenesine kadar bugünkü şekil 

muhafaza edilecek olursa, 
Londra balkının azim müşkü-

lita uğrıyacağı tahmin olunu

yor. Onun içindir ki 1940 sene

ıinde tatbik edilmek üzere 
yeni bir plan müsabakası açıl
mııtır. Dercettiğimiz resim, bu 
müsabaka neticesinde en ziya
de muvaffak addedilen bir 
artistin eseridir. 

Gösterilen arzu üzerine ya
pılan bu plan mucibince tren
ler yer altından geçecektir. 

Tayyareler için binalar arasında 
kurulmuş geniş köprüler iiıe-

SERVER BEDi 

- İKİMİZ - --
- Kolay! dedi H:ıyri Bey, 1 pilici teslim etmekten farksız. 

ıiz bana bırakın, ben Fatuş Fakat çare yok. 
Hanımın gönlilnü yaparım. Fa- Ben için için gülüyordum. 
kat kendisini bir türlü göre- Benim gönlümü alabilmek için 
miyorum ki... Hayri Beyin ne yapacağını 

Annem birşey söylemiyor, merak etmiye başladım. Çene
belli ki dUşUnüyordu. Hay- mi mi okşıyacak? Bana bebek 
ri Beyin benimle temasına mü- mi .n lacak? Beni kucağına 
saade etmek kolay birşey otı · ·tul' nasihat mi verecek? 
tleğil. Adeta bu, ihtiyar bir Bu cin fikirli herifin daha kur
k.irdun eline benim aibi bir nazca birıeyler becereceğini 

rinde iatasyonlar tesia edilecek, cak bir tekilde olacaktır. 

piyadeler için ayn geçitler Eğer bu planın tatbikine 

bulunacaktır. Plan, bulan birer laz .n olan para ıarfedilebilirae 

birer gösteriyor. Bu köprüler, şehrin manzarası bqtan başa 

ıebrin nakliyatına mani olmıya- değişmiş olacaktır. 

Teşkilat Ve Seılahiyetler 

Yeni Şekle Göre 
Vaziyeti 

Muhtelif Makamlann 
Ne Olacak?. 

latanbul villyeti, vilayet ile, Şehremanetinin bir-
leımeai üzerine muhtelif makamın vazife ve salahiyetlerini 
tesbit ve keyfiyeti tamim etmiftir. Bu tamime göre: 

Cemiyetlerin teşekkülüne dair müesseseler tarafından 
verilec . r< beyannameler kaymakamlar tarafından da kabul 
olunabilecek; kaymakamlar mahiyet ve şümulü itibarile şehi
rin umumi asayışme müessir olan ve umumi tedbirler alın
masını istilzam eden mühim hadisatta doğrudan doğruya 
ve en seri vasıta ile Polis müdüriyetine müracaat ile 
or<ıdan aldıkları malumatı derhal infaz edeceklerdir. 

zannediyordum. 
Hayri Bey devam etti: 
-Evet, dedi, kendisini bir· 

kaç kere görsem, ben mese
leyi hallederim. Siz onu bana 
yarın sabah gönderiniz, ben 
F.azılı dnb ıı. erkenden savarım, 
F atuş h · la baş başa kalırız. 

Anner. hep susuyordu. Za
ten onun midesini bulandıran 
ıey, bu "baş başa,, kalmak 
değil mi? 

Kadıncağız nihayet razı oldu: 
- Peki, dedi, yarın sabah 

bir bahane bufor, onu sizin 
bölüğe yollarım 1 

Hayri Bey, ciddiyet yaraş· 

mıyan bi r sesle: 
- r ·,. olun ki ben de 

onun ~·'- ı ılİnü alacağım, tevec
cühünii kazanacağım, dedi. 

- Fakat, sakın bu meseleyi 
açmayın ha! 

- Siz bana bırakın i 
Hay koca bunak! Kendine 

güveniyorsun ha .. Dur bakalım. 
F atuş abla senin haşına bir 
çorap örerse göriirsün! 

* O gün bizim valdede bana 
l bir iltifat, bir iltifat.. Aman 

efendim, yiiziime bir gülmeler 
tatlı sözler, "canım,, lar "yav
rum" lar, ''kızım,. , ••evladım" 

Kocalarınızı Nasıl Seçebilirsiniz? 

Karar 
Biz·e 

Vermeden 
- .. 

Bildirin •• 
Peri Masallarındaki 

.Aşıklar Gibi 
Diln Taksimden C. M. imzalı 

kariimden aldığım bir mek
tupta Sanyerde gayet güzel 
bir kıza işık olduğunu ve bu 
kızın onun gibi daha birçok 
genç erkeklerin de kalbini 
aarstağını, fakat hiçbirisine ba-
şını bile çevirmediğini, bütiln 
işıklannın arasından mağrur ve 

) mütehakkim geçip gittiğini 
yazıyor. Hem b~nlar öyle 8.şik
lar ki daha medihle başlamış ve 
bir defa görünce tutulmuşlar. 

Bu hikaye bana peri masalla-
nndaki dünya güzellerinin 
işıklannı hatırlattı. V c ayni 
mevkide olan bugünün gencine 
acıdım. 

Kendini bundan kurtarmak 
için evveli fazla hayale kapıl
maman ve maddi, cinsi güzel
liği bukada: büyütüp ona 
ehemmiyet vermemen lazımdır. 
Buna hem tahsilin, hem de 
yaşın müsaittir. Bu prensipi 
bir defa kabul edip tatbik et-
miye başlarsan günden güne 
kendine daha fazla bAkim 
olduğunu göreceksin. • Kadıköy Sevda Hanım: 

Siz. bazen hırçın görünen, fakat 
icabında makul olan bir genç kız· 
aınıı. Yalnız. biraz intikamcı ve 
kinclainiı.. Binaenaleyh inatçı bir 
erkek aiı.in hayatınızı ıstırapla 
doldurabilir. Evleneceğiniz. adamın 
yumufAk tabiatli, ve makul olma• 
aına itina etmek liı.ımdır. 

• izmir G&ztepe M. P. H. 
Siıı: yapmak lsteditiniı. herşeyi 

yapabile:ek kuvveti kendinde bu· 
lan bir kıı.smız. Ve bu kabilden 
birçok muvaffakiyetleriniı. de var
dır. Yalnız. evleneceğiniz. gencin· 
de zafına YC iradeaiı.liklerine 
tahammill edemez., onun da kuv
ntll ve iktidar aahibi olmaaını 

laterainiz. Binaenaleyh aiı. ancak 
yilkaek bir mevki itgal eden 
zengin değil, fakat manen ve 
maddeten kuvvetli olan bir kim· 
ae ile evlenmelisiniz. 

• M. E. Ş H. 
Sizin henüz. evlenecetlnl.ıı: ada· 

mın naaıl olacatı veyahut nuıl 
olmaaı liı.ım geldiği hakkında 
tebellür etmit bir fikriniz. yoktur. 
Baı.ı erkekleri beyeniyor veya 
aeviyor gibi görünüyoraunuı.. 
Bunlar geçici teylerdir. Bu
nun için siz. evlenmiye karar 
vermeden muhitinizdeki erkekleri 
biraz daha ölçmeli ve onlan biraz 
daha tetkik edip tanımalısınız. 

• !zmir Karataş, 25 numara 
Necla Osman H. 

ır Manto Elbise l 

Elbise şelr'".,de bir manto. 
Kumaşı kac!.. olursa daha 
cazip bir şekil alır, yaka, bir 
nevi eıarp şeklini almıştır. Kol 
kapakları kareli ve gumuşı 
kumqtan yapılma.< münasiptir. 
Tek an düğme biraz yana alı
narak umumi şekle bir nevi 
Roma(tonik)i biçimi verilmiştir. 

-=z:co"""""'=~ -
lenmektc eğer ihtiyatlı hareket 
etmez.seniz. çok bedbaht olabilirsi· 
niz; güz.ellikten hotlandığınız için 
herhangi gilıel bir erkek siıı:i 

aldatabilir ve aizde onu sevebilir· 
ılniı.. Fakat aiz herşeyd en evel 
ıizi anlayan, siz.in hiu'yatını:z.ı tak
dir eden, hiıl erinize hürmet et
meaini bilen bir gençle evlennıe
liainlz. 

Hanımtegze 

TAKViM -

G&a sı 28- Ki.evvel-930 Kuııa 51 

Arabi Rumi 

7 •Şaban • 1349 15 • Kl.evvel-1346 
Siz gayet ince, haaaaa hertey-

1 Vaklt·Euni·Vasatı den çabuk müteessir o an ve gü- Vakıt-Euni-Vaaatl 

Akıam 12.- 16 .4f 
Yatsa 1.39 18. 25 
lmaak 12.51 S. 37 

zel şeyleri görmekten, onlann 1 GOnetı 2· 3817 .25 
'arasında bulunmaktan hoşlanan r Öile 7. 28 l'l.15 
bir genç kızsınız. Onun için ev· ikindi 9. 48 14.35 

lar, arada bir, sebepsiz 
boynuma sarılıp bir 
öpmel...::... İşin iç yuzunu 
bildikten sonra, gel de sen 
buna (evlat muhabbeti) de ba
kalım! 

Fatuşçuğum, ainemaya 
"d .. ? gı er mısın .. 

Aab .. 
Çocuğum, evde sıkılmı

yor musun? Arbk sokağa da 
çıkmaz oldun, a benim biri
cik yavrum .. 

- Him mm .. 
- Geçen gün iskarpin is-

tiyordun, sana para vereyimde ... 
f - Şimdi istemiyorum. 

- Ne de tok gözlil, kibar 
tabiatin vardır. 

- Öyledir. 
- Senin annen olmakla 

iftihar ediyorum. 
- Yaşa! 
Annem gene boynuma ıan• 

lıyor. .. 
Ertesi sabah yatar mm bq 

ucuna geldi: 
- F atuşçuğum... dedi, hadi 

kalk ta, kiracıların bölüitl•• 
git, Hayri Beye de ki: ., valı-
denin biraz sıkıntısı var. 
Aylığa mahsuben be§ lira İa• 
tiyor .,, 

(Arkası var) 



CT 
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TBOÇB.I ISTANBULDA 

Rusyada Başlıyan Temizlik Mücadelesi ÔyJe 
Hakikatler Meydana Çıkardı Ki Herkes Hayrette idi 

.._ ______________ Anlatan: Agabekof: 41 .-----

G. P. U. , bu adamın biran 
enel temizleameai l&zumunu 
ileri slrdti. Ben Berline gide
cektim. T riliaser, beni çağıra
nk Berlinden IODl'a Parise de 
atrayıp Besedovski mesele
sini halletmemi bildirdi. Ben 
yolculuk için hazırlanırken al
dığım ikinci bir emirle hun· 
dan vaz geçmiye mecbur ol
dum. Maamafih ikinci emri de 
gene bizzat kendisi tebliğ 
eden Trilliuere kal'fl hsyreti
mi gizlemedim. 

Bunun tizerine T rilissir de
diki: 

- Parisin içinde bu ışın 
yapılmasına .- !!??k!ıi· ... ·yoictür. 
Sonr~";~yet altüst olur. Si
yasi büro, şimdilik Besodovs
kinin rahat bırakılması müta
leasındadır. 

Besedovakinin kurtulması-
mn sebebi işte bu mütaleanın 

hakim olmasıdır. 
Bu suretle Hindistan mese

leıi de geri ka!dı ve tekrar 
latanbul yolunu tutmam em
rolundu. 

Arap devleti teşkil etmek, son- Bu muvaffakiyetimiz aar851Dda 
ra bu Arap deletile lngiliz ve favkalide komiser Lort Loyit 
Fransızlan tehdit etmek idi. ile bunun halefi Sir Persi Lo-* reynin raporlanm da yakala-

Mısırda Faaliyet mıştık. Bu raporlarda Mısırda 
Mısırda G. P. U. nun işle- vukubulan hadiselerden başka 

rini yerli komünistler görüyor- lngitre ile Mısır arasında ce
lar, bunların ele başısı da bir reyan eden milzakerelere ait 
gazete çıkanyordu. Buradaki tafıilit ta vardı. 

adamlarımız G. P. U. nun Ber• Akselrodun bir vazifesi de 
lin mfimeuili tarafından veri- Mısır tacirleri ve Nıaırlı Erme-

len direktif dairesinde hareket l nilerle de meşgul olmakh. 
ediyorlard~. Her ay için de Mısırda yaşıyan Ermenilerin 
tamam hın dolar alıy.:>rlardı. miktan 15 binden fazla idi. 
. Mısıra Moiı:eye Aksel~ot_ A!Ge:rot he......Eemeniler vasıta-
ısminde.. bir....--~ -z gı'de- . . ~~~d ~ ~ <1... u.."muı umu sile Hındıstan ını atım a 
cekti. Bu adam Mısırda hrkala- temin ettikten başka ~ 
rın ve bilhassa "Veft,, fırkasının benkyan ismindeki zengin mll
vaziyetini tetkik edecekti. Asıl 

ks V f fı k k 
cevherat tacirile de bilhassa 

ma at ta e t r asını o- ak B d 
" . ti 1 b" 1 ti k h"k" meşgul olac b. u a amın mums er e ar eş rere u u- . v v • l 

mete karşı harekete geçirmekti. ı ne ıle ugraşbgını, ne lf er yap-
Ak 1 t M d k. • ·ı· bpı öğrenmek istiyorduk. se ro ısır a ı mgı ız 

F evkalide komiseri namına Gülbenkyan Yunanistanda 
gelen postaa paketlerini ve ki Sovyet ticareti hariciye 
mektupları ele geçirecekti. Miimesili vasıta&ile Moskovaya 
Fakat Akselrot bu işi bir müracaat ederek Rusyadan 
türlü beceremedi. yanm milyon lngiliz liralaL mü-

Bununla beraber buna lüzum cevher almak istediğini bildir
da kalmamıi>tı. Çünkü biz pos- miş ve hu iş için Mokovaya 
talan başka bir vasıta ile ele gelmek arzusunu ileri ıürmüftll. 
geçirmiye muv:ıffak olmuştuk. (Arkası var) 

l 

O sırada, lstanbulda Blum
ken'in muavini bulunuyordu. 
Bu adamı "G. P. U.,, tanımı
yordu. Çünkü Blümken onu 
Pariste tanımıt ve istanbula 
getirmişti. Ayni zamanda Blfım
ken'in zevcesi olup Sultan 
zade namı altında TUrkiyeye 
giren lrma Petrovta da İstan
bulda idi. Bunların her ikisi 
de şüpheli idiler. Hareketimden 
evvel Moskovaya gelmelerini 
bildirttinı. 

=====~~~--=----~~====-========-==-===== 

lf 
Suriyede (G. P. U.) nun ka

n, koca diye beraber yqıyan 
iki istihbarat memuru vardı. 
Bunlar Allenbi caddesinde bir 
yazıhane açmış, komisyoncu
luk yapıyorlardı. 

Kadın, her ay lstanbula se
yahat ediyor ve elde edilen 
mnlümatı da beraberinda ge
tiriyordu. Moskovadan hareket 
ederken bunların ahvalini tet
kik ve tahkik etmek vazifeaile 
de taltif edilmiftim. Troçki ile 
münasebetlerinden füphe edili
vordu. Eğer bir netice ala
mazsam yerlerinde kalacaklar, 
aksi takdirde Rusyaya danme
ıerini temin edecektim. 

Bunlardan başka Suriyede 
1 lincil enternasyonal hesabına 
plıpn Ubeydullah isminde 
ftlri vardı. Ba adam vaktile 
G. P. U heabıaa da it giSr
•llftll· Benim bu adamla irti
bab temin etmem ve Beruttan 
hqka Şamda da tetkillt yap
mam lhım geliyordu. Bu 
mretle Suriyelilerin F ramızlara 
karşı aldıkları vaziyeti ağrene
bılecektik. Ayni zamanda Türk
lerle Suriyelilerin ve Araplarla 
Ermenilerin mOnaıebetlerini 
de öğrenmek icap ediyordu. 
Bu maksadımızı da ancak bir 
takım resmi evrak ve vesika
lan elde etmek suretile temin 
edebilirdik. Bu hususta yapı· 
lacak şey gayet basitti. Suriye 
htikiimet dairelerindeki memur
ları elde etmek. Tabii bu kara- 1 

nmızı tatbike derhal bqla
dıjnnm aöylemiye lüzum 
,oktur. 

Sovyet hükimetinin en büytlk 
arzusu, Arap kabilelerini birlq
tirerek kuvvetli •• mlstakil Wr 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi OkuyalıTW 

Bize resminld ,önderlrsenlz, mil• 
tebaMtamıs •ise tablatinhl •i71lye
bUlr. Fakat teşhlate bata etmemesi 
için reamin •mı'1 bir pozda çıkma
mıı olması llbımdrr. 

TablaUerinl arJamak için mütehaa· 
•ı.aıauza ruirnlerlnl ghderen karile
rlmise Yerilen cevaplar tunlardar: 

* Hilmi /;eg: 1-lassas, 1am · 

ve uysaldır . · 
işlerine zeki y
ve muhakeme 
karışbnr, bece

riksiz değildir. 
Temizlik husu
sunda titizdir. 
Kendi işlerini 

bizzat girmek 
ister, elinden 
ufak tefek itler 
gelir. Kindar dt;gı dir. Kauı.ı 
meıailinde kıakançbr, miteu
sıpbr. Para işlerinde şayanı 

itimat ve mukteaittir. itimat 
ettiklerile dertlepaek ihtiya· 
cuıdadır. 

~ 
Ankara· D. D.,, $. B: 

~eki, durendiş 

Ankarada F ,..it hegı Ze
ki ve hassastır, 
eıyayı, hadiaab r 
ve kendi fiil 
ve hareketleri
ni tetkik ve 
tahlile tabi tu
tar, işlerinde 

dikkat ve in
tizam vardır. 
münakaşayı se
ver, fikirler 
Müdafaa ve .ıl ettirmek 
ister, maahaza gürilltücll ve 

kavgacı değildir. Rüfekuile 
neşeli olarak geçinir. 

lf 
Halit 6eg: Şen Ye g6nUI 

ehlidir • Rüfe
kası hakkında 
l'IAmİmi ve ve
fakirdır. Haya
b huıusiyesinde 
de feragatkir 
ve mftsamaha· 
klrcbr. işlerine 
müdahale edil-

" ve basiretkirdır. mesini istemez. 
işlerinde ve ril- ı muhit ve muha-
feka•nı. aevk ıtahmı sıkmaz, hos sohbettir, p
ve ıdarede k . d . . 
.dd. t · ayı se·ıer cesareti me enıyoaı 

cı ıye ve ın· 

dır vardır. Söztıntl esirgemez. 
tizam var • 
Kuıurlannın fft- ~ 
yuundan, ve H. Aguazyan 6eg: Zeki ve 
ha re ket le ri nin çalışkandır. Hüs 
yanhş · telikki nil muamelefile 

edileceğinden endite eder. ite sevk ve ia-
Disiplini ve çahşmayı sever tifade edilir, ya 
ve bu hususta bir parçada pacağı işi ev-
titizdir. Tenkitlerini esirgemez, velce düşünilr 
Sureti umumiyede herkesle ve bir karar 
aamimi geçinmek taraftandır. verebilir, para 
Liubali olmak istemez, fBJ'IB· ~ 1 · kazanmasını ve 
1 aıılıktan, yalancılıktan botfan· bi rik tir me ıiiıl 
muz. Para biriktirmesini bilir bilir, fenalıkları 
ve bu huauata kimseye min- • autmaz. ':. c ve muah:1-
uet etmek istemez. ı.aden mütefüıuir olur. 

,. ==~ 

S i n e ııı a l a r 

Halledilen Bilmecemiz MİL TON 
Şarkı.lan 1 şeytani cerbezesi, cazibesi, keyif ve neşeai ile 

BEDAUACILll SIHI 
filmini cidden hakiki bir harika olarak canlandırıyor 

Bu Akşamdan itibaren 

GLORY A SiNEMASINDA 

1 Tiyatro Ve Sinemalar l r-11![:!!2!m~ 
• _ Bir balon- baawst nete ve heyecanı 

......;-.ı....;--ı- DARÜl 2DA Yi TEMSiLLERi bummun oturduğu kUçllk •ıralar, 

yeni Bilmecemiz ISTIKIUL IEl.ElllYESI r.ur••ur dra ve ••ıl<•ar-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 Cumartesi günil P A R 1 s 

......._ ~;K:;i ~rı, 1 ~ ~ p~~:~~J:··~Hl~~: 
Devrildi ı 

Soldan Sağa, Yukardan Aşağı: 
1 - Silih 2, maksat 5, 

rabıt edab 2 
2 - Serseri 5. mukaddes 

varlık 5 
3 - ... 
4 - Işık veren 3, çift de

ğil 3, kanatlı 3 
5 - Parça 2, farkı söyliyen 

S. kuzu sesi 2 . 
6 - İrticaın boğulduğu yer 7 
7 - Zaman 2, ısıta~ 5, 

nota 2 
8 - Para eden 3, bir hece 

3, eğlence yeri 3 

2 tablo S perde 111 J 

11111111 

Yuan: Mu•ahlp 

zade Celll B. 

ALKAZAR - Dünyadan unk 
ALEMDAR - Aık re.smi geçidi 
A S R f - Gece BatakanMi 

ve kıı!dıılar 
ARTiSTiK - Hu· Tang 
~AL - Brodvey Kuldan 
ıHAMRA - Belllar MUbareld 

i K LE R - Yunan tiyatro tru1"1 
FRANSIZ - Klvellf 
GLORY A - Elveda Madrlt 
HiLAL - (Bet\ktaı) Millldm Ahmet 
H A L B - (OakOdar) Le7ll.klu 

Açarken 
KElılAL B. - Kanlı denlsler H 

lurmuı dudaklar 
M A J 1 K - ÇllııkD •eni ••YIJOnlm 
M E L E K - Şeref Geçidi 
:.ılı.ı.ET T. - Naıit 8. 
OPERA - Ren Kızlan 
SOREYYA. - Sevda Yuvası •e Dtbta

banla Buhbacak 

Beykozda Park 

Sütlere Dair 
iki Vekalet T alimatna 

me Hazırlıyormuş 
Ankara, 26 (H.M.) - S 

ve snt istihsal edilen maha 
ler ve süt istihsal malzemele 
hakkında lktısat ve Sıhhi 
vekaletleri müştereken b 
talimatname hazırlamaktadırl 
Talimatnameye yağsı.r: s 
salılmamasi için de maddel 
konacaktır. 

Tütün Şirketle 
nin Bir Manevra 

Akhisar, 26 ( Hususi ) 
Akhisar tütünlerinin bu 
ytıksek fiatla satılması zürr 
sevindirmişti. Fakat son tesl' 

9 - ... 

ve teıellnm işinde bazı mm 
çılık hareketleri g6rüldüğil 

Beykoz belediyesi tarafından den çiftçi hükümete m6ra 
10 - Dumu arbğı 5, 

asude 5 
l l - Aley pisliği ~. tatlı 3, 

ta 2 

iskele civanndaki meydanda etmiştir. Çnnkn şirketler ısko 
kilçilk bir park yapılacakbr. I to ve ıskarta diye rualın 
Parkın tarhtan ve ağaç yer- elli, altmışının parasım verm 
leri hazırlanmaktadır. iatemiyorlar. Ragıp 

Son Def aki Altın Pigankomuzun Talili/eri 

Alhn Piyankomuzda Kazanan V 
Hediyelerini Alan Karilerimiz 

Son dafa tertip ettitimiz altın. 
piyankosunda kazanan numaraları 
neşretmiştik. Şimdiye kadar idare
mize müracaatla hediyelerini alan 
karilerimizin İ•İm ve adreılerini 

aptıya yazıyoruz: 

Üç Beşibiryerde 
Kazanan 

Şehremininde Ereğli mahaJ· 
lesinde Börekçi sokağı, 14 nu
marada Bahriye kıdemli yüz· 
başılanndan Abdullah Naci B. 

Bir Beşibiryerde 
Kazanan 

-
Birer Çeyrek Alhn 

Kazananlar 
Sellmlye Hamaıa S. 59 No. da mukim 

RllştU, Kızı!toprak Retltpqa S. No. 4 
Zahid .. BeJOilu Apalıçe9me San.adi 
S, No. S7 Saim, Fatih Nı,ancuı Cemali 
S. No. 5 Ş8hret, Dl...anyola Eczane S. 
No. 3 Hacı HUseyla. Kurtulııtta malda 
Dlyana, Şehremaneti matbauı aıemur
lanadan ZlhtU, '.tanbut paket poataae
•I Mehmet Hakla, Cerrahpqa Hobyu 
aıahaDealade meuucat fabrikuıada 

Hamdi, OakDdar ı.keJeb ... No. 2 Sami, 
Sirkeci Muradl7e caddesi No. tt Emla, 
Betlktaşla Ortabahçede Mı•ırh oflu S. 
No. 100 Hilmi, Hırkalterlf Keçecilerde 
Cefm• S. lbrahim, KlprUde Hümeyla Ef. 

Şişli Mqrutiyet mahallesi kulGbealnd• razete mnvenU Fazıl, Şltll 
Dere sokağı, ao numarada Huo s. No. 7S Hırant, Balat Hacıl .. 

yeni cadde No. 15 Leon, Cataloilu emkl 

Hale H. V akıt matba ... Jak, l.tanbul Nurucmna-
Birer Albn 1 Kazananlar ..,.. Şeni s. Faruk, Betlkt•ı Abbuat• 

İstanbu KaprnlU handa ka- Kuap S. No. ıs Ha•u, Şirketi haJrlye 

saplar şirketinde Hiiseyı"n Hilmi fabrlkalannda çUlnglr ŞDkrll, Tepebqı 
Toskoparan mahallHl No. 23 lbrahlm, 

B., İstanbul Vefa caddesinde Sirkeci yeni Tllrklye han No. 7 - s teni 
52 numarada lisan muallimi HO.Hyla, Haliç Fenerinde Cafer mahal
Bülent Faik B., Galatada Yağ- lealad• Atı•çmn S. HU.eyin Mahmut, 

kund lıatanbul erkek muaUlm mektebinde il. 
kapanında Menekşe ura Nuri, Karaağaç aoğuk han mahzeninde 
imalitaneai No. 74 Tuli zade HHan Nuri, Bunada incili mahall..ı 
Cevat 8., Beşiktaş Köyiçi A- lhlll oğlu Ali, lıatanbul hin.at odua 
laybey sokağı No. 18 Hatice memurlarından Ahmet, Balıkpazan Nev
H. Beşiktaş tramvay caddesi ıehlr yeni ı, ambannda Retat, D. umu-

' 1 ml7e memurlanndan Aırop Çapyan, Be-
No. 16 Suat Ef. . 1otlu kaua heyeti baytarlyMlnden 

yarım Albn Kazananlar 1 Hilmi, Karaağaçta meı.bahada Dr. Adil, 

1 
. latanbul Karagöz gazeteal ŞllkrD, la. Ye

ıtanbul Ticaret ve Sanayı nlkapı Yalı •o. No. 52 KArnll, Sultanah
bankasında Hacı Osman Ef., 1 met Dlvan7olu No. 107 lostracı Ahmet, 

Kadıköy lkbaliye mahallesi 1 Kumkapı SüleymanRğa ma. guete mil• 

1 O 
, Yenil Ohanne• Kuazyan, Kumkapı klS

smail Ef ., skGdar Paşalımam mDrcU ao. No. 16 lılarlka, Ha1darpqa 

Değimıenarkaaı 3 • 5 Mehmet 1 Yataklı vaıoa Hilmi, BalurkUy Zeytbıllk 

E · Ef M h t H fız ı Yakut ıo. No. 46 Nlz.ım, Bahçekapıda 
mın • ı a mu Pllf& a Sellmet ban No. 20 lbnhlm, Bllylikada 

Fikri Bey maiazasında Meh- Hıristoe Adliye ao. No. 4 Nıumı, Sarat 
met Ef. l.ak mahalle•• ıs No. lluaauner, Nuru• 

0tımanl7e Şeref ao. Ebllulya matb 
idare mGddrii Kenan, Antalya ko 
)'01lcu1111 Tabtakale Albert Tabah Ye 

rekiaı nezdinde A. Mutafa, 
.Merkez kumandam binbqa ŞeYket, 
kara hudut ve uhlller sıl.hat aa 
mldllrlqB tetkik memuru .Aclu. P 
1raltı Kaya mokak No. 1 lbun, in 
mekteblıade yl.&bqa Nqet K 
Arap zade •ola.ak No. 37 LD 
Muallim mektebi blrtad •ıİuf 
S.IAhattla, Perikly Tepen.ti! Nnı 
No. 116 ishak Cemal, Beyoflu 
U.- yol AU Kısa, Yedlkule MJrah 
125 Aautaa Katrana, Tltlba lnb • 
ldarMI OakBdar Toptqa d.,_ Mar 
Nlyul, Tiitüa lnhlur ldareal O•n 
TOptqı depoau Niyad, OakDclar Sult 
tepe 806 Zepel'abldla, Galatada S. 
otlu haa 5 Kemal. Heybellada 
harp mektebinde sabit veklll 

o.. .... Ankara DiYAm mulauebat 
ralup Emin, HuldSy beldlye dok 
Rauf, Galata A•lan han No. 1 ka 
t4ftel Honaos, Kumkapı Nıtanca Ç 
llOkak ıs Ziya, Kadfrsa Bonaıulll 
Mehmet, Fatih Keçedler Çetme mo 
21 Nlıı:amettla. Ankara Atiye 
karımada Ankara Ecuaeal u 
Kemal, Fethlyede Keçecilerde Çe 
aokak 25 Mehmet Yqar, 1.tanb 
muvakkat Balıkesir Etfai7e kuman 
Bekir Saaıl, Ankara Ziraat Vl ki 
muamellt memuru Hikmel Maim 
Kadık6y orta mektep 146 Fethi Ra 
FaUh kuuı malundıjı memurn H 
Ankara Ziraat baokal!lı umum muha 
bnda Klmlran Orhan, Bolu nukat F 
lmılr, Başdurakta bUyUk Lls haruad 
tip Se?'Ver, Edime, Yedlyol a~nda • 
ıı:ecl Ahmet, Balıkealr, Yanice m•ha 
•inde Kızdede S. No. 7 Necmettill 
mal, Ugın1 ecıı:acı Rifat, Ankara, 
memurin mUdllrlyetl Şevket B. vaaıt 
le Necdet, Ankara, Meell• matbaaıı 
rettiplerlnden HllıınU, Ankara, J'W 
tane arkannda bakkal ŞilkrG Ef. v 
.Ue Maharrem, Ankara, Millt ma 
""1letl leY&zım d&dilacU ıubode al 
ca pbede albncı •mıf muamele m 
ru Ahmet Zl1aettta Beyler ve H. lar 



••• ..... SON POSTA 

11111 BAN BIBlTB 
Bu Sütunda Her gün 

Sadrazama Arzıhal Veren Erıneni 
Maksadına Nail Olabildi Mi? 

istifade ediniz 
1 -- b~a s ••bn reçmlyeeeldlr. 
2 - Her •abr 4 kelime hesap edi

lecektir. 

Hiç Ehemmiyeti Yok! 
Hakkı Mahfuzdur - 20 - Yazan: Ziya Şakir 

. ~ir taraftan bu işler yapıhrke~, ı lerce diişünce ile rahat ve l ilaçlara rağmen Paşa fenalaş
dıger. taraftan da Sultan Hamıt huzurun selbederken birgün tıkça fenalaştı ve nihayet 
aleyhıne çıkarılacak skındal- k Al' S · p k ı sabaha karşı Saip Paşa eb ı fk" · . _ ·as e ı aıp aşa, ma. a- e-
~r, Av.rupa. e arı. umumıye-

1 
diyen gözlerini kapadı. Seras-

sınde ıstemlen tesır ve cere- ' ·r-- -- ı k • f t d'ld•Y • . . . S b' · · - erın ve a ı, arze · ıgı zaman, 
yanı husule getırecekti. a ın, "" H" kA ·k· t d" .. k 
sarayda kaldıkça daima Sultan ~'I un ar 1 ı zı uşunce ar-

H 't al h' ı b' ispat ı şısmda kalmıştı. amı ey me canı ır - E 1.. •Y• , 
ve keskin bir silah bulundu- 1 vve a, tevehhUm ettıgı bır 
nılmuş olacaktı. ~ düşmandan kurtuldu~una mem-

Bu işler için lstanbula gelen nundu. Fakat, bu ani ölüm 
Babik, evvela Vahakla ve son- acaba hakikaten tedavisine 
ra Rusya sefaret baş tercümanı imkin bulunamıyan bir hasta-
Maksimof'la görüştüğü zaman ı lıktan mı, yoksa, şahsı hü-
ona, mühim bir rol verilmişti. 1 mayuna yapılmak istenilen 
Bu rolün icabı olarak, Babik, sui kasbn herhangi bir nok-
laf, cahil ve işten anlamaz bir tasında ihtilaf zühur etmesin-
adam vaziyetinde sadarete is- den dolayı Seraskerin vücudu-

3 - Her ith 5 adet Ola kaponu 
mukabilln1edlr. 

4 - Her ! • lbrıh'l fadasına 2 
kupon lllive edilrnelirllr • 

S - Her kupon üzerindeki tarihten 
bir hafta müddetle muteberdir. 

SON POS7A yı okuduktan 
sonra ilin kuponunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön• 
i.criniz. ilanınızın gazeteye gir-
meı:ıi için bu kad:m liafHir. 

1-= SON ~OSTA == 

1 
BEDAVA .LAN KUPONU 
28- Kanunuevvel-1930 

MANDARİN FİDANl - Beher adedi 
iki kuruştan em bin adet aabhk yabani 
aıandarina fidanım vardır. 

Rize Kasana zade Abc:ullab 

B1ÇK1 DlKlŞ DERSANESI - Pan
ralb, Cedidiye Beatea apart. No 30 - 5 

Fantezi, tayör, me:ıunelere maar;ften 
fehadetname. 

Tren . Kartaldan Pendiğe 
gidiyordu. Kondüktöf> birinci 
mevki vagonlardan birinin ka
pısını açb ve içerde, orta 
yaşlı bir adamın genç ve ga
yet güzel bir kw göğsünde 
sıkbğ•nı, dudaklarını ayırma· 

dant uzun bir buse ile öptü
ğünü gördü. 

Zevk, merak, vazife, ve k.s-
k:ınçlık hislerini bir anda du
yan kondüktör, vagonun eşi· 
ğinde epey durdu, kendilerine 
gelmeleri için yolculara vakit 
kazandırmak istedi. 

Fakat, erkek yolcu, kon• 
düktörü gördüğü halde, kol-
larının arasındaki tatlı mahlu
ku bırakmıyor ve dudaklannı, 
o kim bilir ne lezzetli taze 

tida verecek ve kaybolan nu izale etmek için verilen 
Je~eni~i arıyaca.k;. Bu istida zehirden mi ileri gelmişti? MUHTEREM TÜCCARLAR - Gümrük etten ayırmıyordu. 

Vagonda onlardan başka 
netıcesınde, Sabm ın meydana Sult H •t 
-1·anJ k an amı, o gece ser-
pııı.. ara : ı k 'I ., .. J h . • _ Al dostum emanetini... as ere. ven. en 1ı.aç a~n epsını 

Denilmiveceği şilphesi:ı .. Za- I c~bett~. Şı!el~nn agzmı mü-
ten komitece de matlup olan hurletti. Kamıl paşaya haber 

' • r d • 
bu neticeye vasıl olmak. Çün- ' gön ertti. 
idi bir zaman gelecek ki Sadrazam, huzura çıkbğı 
komite, Sabinle irtibat tesi~ Zamanın Sadaret Makam. .aman, hünkAn, büyiik bir 
ederek onun saraydaki hayat Gelip Gidenlerden: Sait P~. leliş içinde buldu. Hünkar, 
ve mevcudiyetini vesik&larla mında hastalanarak konağına seraskerin böyle birden bire 
tesbit ettikten sonra, _elini vefabndan dolayı beyanı te-

nakledilmişti. Gece Paşamo ·kt d'k dk pkağına koyarak: essfir ettı en sonra ı i 
,._ Ey Avrupai.. işte gö- hastabğı birdenbire arttı. Cel- Kamil paşanın yüzüne bakarak: 

r&n ve şahit olun,. Zavallı bedilen doktorların verdikleri [ Arkası var J 

işlerinizde istifade, •Uratt teshilit u 
teminat lıteraeniz Babçeka;n Agopyan 
hanında tt.HAMI AHMET firmaaına 
veriniz. 

K 1 M KA YBETTI - Kachkılyünde, 
Çiftehavuz.larda (10) glln evvel dört 
puçadan mürekkep tqlarla müıteyyen 
kıymetli bir 11Smlek kol ve yaka ~üt
meleri buhuımUftur. Sahibi, Kac!ıköyde 
6 yolaf'unda (50) numarada Muhtw 
beye mllracaat. 

ŞEN YUVA - Beyof'luada Tokatlıyan 
karşııında Suteruiıi ıokajında 3 No. 
Tilrk m\leuHeal. Kadehi 10 Kr. meze 
temis ve nefiı. TecrUbe ediniL 

Aıılanmıt nadide fidanlw - Franau 
m-mudu ve Rus o~ftall ve eriklarlne aa
tıhk fidanlanm nrdır. Rb:e Kuaııcı 
zade Abdullah 

Ermeni kızlan, esir edi
liyor.. Sultan Hamidin sara
yına sahhyor. Ve bu kızlar 
bu sarayda, kırbaçlar ve tek-

Çok Çocuklu Ailelere Yapılacak 
• • meler albnda Sultanın zevkine 

ve şehvetine kurban oluyor .. 
Devlef..n en yüksek resrr 
makamına müracaat ederek, 
(evladımızı verin .. ) diyoruz. 
Halbuki evladımızın vücudu 
inkar ediliyor. "Sarayda, öyle 
kız yoktur,, deniliyor. Kızımı
mı sarayda oltiuğunu işte 
biz ispat ediyoruz.. görünüz 
şu vesikaları .. " diye haykıra-
caktı. 

Ve bu zemini hazırlamak 
için idi ki, Babik vasıtasile 
makamı sadarete istida ver-
dirilirken, Mister Piyers vası
tasile de ecnebi matbuabnda 
bir balon uçurulmu~tu. 

Babik, ara sıra istidasını ta
kip etmek için sadrazama gi
diyor, (Leyte, lealle) il~ savu!u
yordu. Matbuabn neşnyatı ıse 

derin bir sükutla mukabele 
görmüştü. 

Babikle arkadaşları diyor
lardı ki: 

- Bunda iki ihtimal var. 
Birincisi, Sabinin, hakiki hü
viyeti benli% anlafllamamışbr. 
Su halde, Sadrazam, eğer ha
ırlkaten km arabyorsa bey-

Y ard mdanlstifadeEtmeklstiyenler 

biç kimse yoktu; kondüktör 
arbk vazifesini yapmak sırası 
geldiğine hükmederek yolcu
lara yaklaştı. 

Erkek hafifçe doğruldu, fa
kat güzel kızı kollarından tama
mile bırakmamıştı. 

Kondükt&r sordu: 
- Bu hareketinizin edep 

ve terbiyeye mugayir olduğunu 
bilmiyor musunuz? 

Erkek Pfırlıcı bir ıükünetle 
cevap verdi: 

- Hiç ehemmiyeti yok! 
- Bu hareketiniz · kanuna 

da mugayirdir. 
- Hiç ehemmiyeti yok l 
- Fak.at bence bunun bü-

yilk bir ehemmiyeti var. Va
gonların seyyar birer randevu 
evi olmasına müsaade etmemek 
benim vazifemdir. Binaenaleyh 
si7e soruyorum: Bu hanım ai· 
lenizden midir? 

Erkek yolcu, gözlerinde, 
biraz evvelki busenin tadına 
ait habralarla, gayet kayıtsızca 
şu cevabı verdi: 

- Ne münasebet l Bu gör
düğünüz nefis p'lrça benim 
metresimdir 1 

- Metresiniz mi? 
- Evd. 
- İtiraf ettiğinizi unutma-

yınız ! 
- Hiç ehemmiyeti yok 1 
- Ehemmiyeti var mı, yok 

mu, şimdi anlarsınız. Şu bilet
lerinizi bir görelim bakalım. 

Erkek yolcu, rehavet içinde 
ağır ağır, cebinden iki bilet 
çıkardı ve memura uzatti. 

Kondüktör, bir :zafer kah
kahası bıraktı: 

- Bu biletlerin biri ikinci, 
öteki birinci .. mevki. 

- Hiç ehemmiyeti yok. 
- Var, Bu, birinci mevki •ude 7ere ıahmete girmiş 

oluyor. 
Netekim gazetelerin yazdık

larına da cevap Yerilmemiftir. 
ikinci i.lıtimal Sabinin hllviyeti 
ulqılm11tır. 

' Emine, Kadriye Hanım ve E- ı 
J fendiler. . . 

vagonudur. Burada ikinci bi
letle oturamazıınız, sam vere

~ ceksiniz. 

Fakat, Sultan Hamit, kııı 
ir.ediji Jibi aakhyor Ye hiçbir 
feye aldın:myor. Eter, kızın 
blmyeti meydana çıkllllf Ye 

Saltan Hamit te bundan korka
rak kw Araydan çık&nlllf ol
,.,clı, kız, derhal Rm 1efare
taDeaine mllracaat edecekti. •• 

- Fakat, ya lmı 6ldftrllr.. 
..... ? .. 
, - .... E • . O da höt ifi. 
1 * Bir gtlııde birçok ifleri arum-
... bir de (Hayal) iti n. meqal ·=- Hitan Hamit, w.. 

ı 

Hdnaaıhba kanunu mucibince 
hükOm.etin yapmayı vadettiti para 
yardı mm dan istifade etmek için 
bize ruimlerinl Ye ialnılerial po
derea aileleri aptıya dercedi· 
JOFUS 1 

1 - Ankara, iç nahiye
sine merbut Kıbns karyeainde, 
Veli ojl.ı Seyit af a ve refika-
11 Fatma H. ve çocukları: Ali, 
Cafer, Mehmet, Osman, Rabia, 
Hafize Hanım Ye Efendiler. 

1 - Balıkesir, CelAlettin 
.,..ı..nealnde mnezzin molla 

Ahmet Ef. ve relikua Hatice 
H. Ye çocuklan: laa, Mehmet, 
Ham lılaatafa, ŞeYket, Hamide, 

3 :- Edırne, Hocabalı ma- ı Vahdettin, Şerife H. ve Ef.ler. 
ballesı, Mandıract İlya Ef. ve 6 _ Balıkesir, Susığırlık, 
refikası Madam Balsevat. Ço- hUkA t k d Oo-•n. 

1 ume arşıa1n a, __..... 
c:Uklan: uak, Aşer, Yuef, ~ 1 aJL _ t l ail Ef og u n uan am . ve 
Eater, Roza, Eaterya Hanım efik A H uklar 

· Ef dil r asa yte . ve ç.oc ı: 

Ye .. en E erü. E k' . Adalet, Hidayet, Saadctt Hay• 
.. - y p, ı ı yenı ma-

hallesinde Kırkmerdiven cad- riye, Şaziye, fatma Hanım Ye 

deainde 18 No. da Mehmet Efendiler. 
oğlu Mustafa Ef. ve çocukları: 7 - Mudanya, Karafatma 
Fatma, Zeynep, Cemil, Şazi- mahallesi, Çardaklı kahve, ıo· 
ye, Mehmet, Lerzan Hanım ve kağı 18 No. da Girit Kandi
Efcndiler. yeli Nuri Ef. zade Ali Ef. ' ve 

5 - Gebze, Tuzlada, ba
bkÇJ Hüseyin reis ve refikası 
Ayıe H. ve çocukiarı : Mustafa, 
Nipr, Zekiye, Sabahattin, 

refikuı Remziye H. ve çoculc
lan: YadiiAr. Dilpesent, Mu

zaffer, Kemal, Suzan, İlhan 
Hanım ve Efendiler. 

- Hiç ehemmiyeti yok. 
- Öyle mi? Pendikte ga· 

riiş6rüzl 

* Pendikte kondüktör, erkek 
yolcuyu karakola davet etti. 
Kadın istasyonun bekleme 
salonunda kaldı. 

Kondnktör, karakolda bn
tün hadiseyi anlattı. 

Zabıta mrmuru, yolcuya 
aordu: 

- Vagonda, bir hanımı 
kucakladıjınız doğru mudur? 

- Hiç ehemmiyeti yok. 
- Adabı umumiyeye mu-

ıayirdir. 

- Değildir. Vagonda kim
se yoktu. 

- Hanım metresinizmiş. 
- Değildir. Hanım zevcem-

dir. işte hüviyet cüzdanım! 
Zabıta memuru durakl • dı: 
- Mademki hanım zevce

n:zdir ve vagonda sizden baş
ka kimse bulunmadığı da mu
hakkaktır, o. hake bunun 
ehemmiyeti yol<tur; fakat ikin
ci mevki biletile biri:.ıci mev
ki vagonunda ne işiniz var ? 

- Kondüktör biletin tari• 
hine bakmadı. Halbuki vazi
fesidir. Bu, dünkü bilettir. Bu
günkn bilet cebimde. 

Yolcu yeleğinin cebinden 
bir birinci mevki bileti çıkardıı 

- işte! 
Zabıta memuru kondüktöre 

döndü: 
- Arkadq 1 dedi, bu Ef. 

ye hiç birşey yapamayız. çlin
kü hiçbir kanunda muzipliğin 
cezası yoktur. 

Yolcu ağır ağır odadan çı
karken, kondüktör, kindar bir 
tebessümle ona kapıyı açmışb. 

Yolcu bekleme salonunda 
zevcesini buldu. Kadın, telif 
içinde, soruyordu: 

- Ne oldu? 
Erkek etrafına bakındı, 

kimse olmadığım görünce ka
nsını kucakladı : 

Hiç ehemmiyeti yok r 
dedi. 

Yeni Neşriyat 

Sıhhi Sayfalar 
11 inci nüshası çıkmışbr. 

Trahom )ıastalığ:, zührevi has
talıklar hakkmda halka mah
sus sıhhi terbiye makalelerile 
beraber sıhhi ve tıbbi yazılar 
vardır. 

Milli Mecmua 
121 inci numarası tasarruf 

haftasına ait bir musahabe ile 
intişar etmiştir. Bu nüshada 
resimlerile beraber halk ede
biyatına ait şiirler, ilini ve fel
sefi makaleler, mektepçiliğe 
dair yazılar vardır. 

Odlu Yurt 
Milli Azarbeycan fikriyabm 

terviç eden bu aylık 
mecmuanın 23 üncü sayt11 
çıkmıştır. Azarbeycan parli
mentosu, vaziyeti, hayat ve 
matbuatı, Rusyada son hadise
lere ait makaleler vardır. 

Kısırlık 
Şişli seririyatı sahip YO 

mildürll doktor Ahmet Asım 
Beyin eseridir. Halk arasmda 
k11ırlık hakkında [mevcut y.an
lıı telakkiler, Kıarhğm mlvel
lidi.. sun't lnıırlık, rcbelitl 
cau olmıyanlar ve ıaireden 
bahseder. Resimli bir kitaptll'. 

Türkiye Hilaliahmer 
Mecmuası 

1 J l inci numaruı çıkm!fbr. 
Sıbbiye tayyarelerinin taarruz.. 
dan masuniyeti, tayyarelerin 
atbklan kimyevi mevadrla 
kartı tehirlerin mtıcWaası, 
Mısırda uyuftunıcu illç
larla zehirlenme iptiliaı, pa
ra toplamak usulll, çalıp.n 
gençliğin aıhbati, Hililiah
mer] haberleri,! aıhhi cetveller, 
İzmir felAketl, Salibiahmer 
haberleri vesaireyi havidir. 
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HASAN SÜRMESi 
Ghlere llİhıl ftisun ilka n qku ;-ıram bahıeder. Hasan ıilr

•aile alenen gözlerin cazibesine dayanılmaz. Her Kadın için 
ururi Ye ebedi bir ihtiyaçbr. Avrupamn en kibar ve mümtaz 
kadınlan dünyayı velveleye veren bu efsanevi Şark müstahza· 
nndan 8İparİf etmektedirler. Nebattan müstahzar olup gözlere 
faidei azimesi vardır. K~biliyeti riiyeti tezyit ile göz hastalık· 
larma mani olur. 20 kunışa Hasan ecza deposunda toptancı
lara teshilit. 

-.~ORVEÇY A BALIKY AGININ ALAsı
Uç Köşeli Hogg Balıkyağları 

Bu senenin mahsulüdür. Her boy şişelerde mevcuttur. 
Deposu: Zaman Ecza deposu. Bahçekapı tramvay caddesi No 37 

lşTE GAYET GÜZEL BiR FIRSAT 

Son derece tenzilatlı fiatlarla 
Yemek ve yatak odaları takımlarile kanepe 
ve koltuklar almak için Bey oğlunda Tokat

lıyan karşısında 223 numaralı 

LUVR Mağazalarını 
Ziyaret ediniz. Her sene olduğu gibi bu ıene dahi 
bilcümle mallarında ve bilhassa PERDELER, STORLAR, 
MUŞAMBALAR, TEFR~AT KUMAŞLARI ve saire 
berinde hakiki tenzilit yapmaktadır. Mübayaabnızı 
yapmadan evvel her halde LUVR mağazalannı ziyaret 

ediniz ve hakiki fırsatlardan istifade ediniz. 

Vahan M. Koçyan 
MAHRUKAT -DEPOSU 

Odun, manga~ kardif, antrasit, kok ve maden 
kömürleri. Tophane: Kılıç Ali paşa Çırac:ı sokağı 

No. 22-30 Tel. Beyoglu 1751 

Patelot, Bakteriyolotı 

0r. M. Lutfi 
CiOLHANE SERIRIY An 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, t e intani ıı..talar 
Patolojik -.e Bakteriyolojik 
maa,.~er, icra olunar. 

Adres: Babıali caddesil 
Tiliyet· kart• ıs No. 
lılaa~ae: Telefo.. l.tıuMNJ !32J 
fkametslha : ,. n 2m 

Dr. A. KUTIEL 1 ~ 
~ ~=~ted:e..:::ı~ iSTASYON LOKANTASl 
ıc.rakay Blnkçl mu. earuntcla No. S4 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Fr~ ve Bel
sojukluğu MOtebusw 

1 

Sirkeci •İ•arında 
En . ah at ve ea 
Temız lokantadır. 
Servis mOkemmel 
Fi ati a 1· mutedildir. 

ôCLE VE AKŞAM 

YEMEKLERiN izi 
Muayenehanesi Ankara cad 

desi lılktmet konağa civa
rında eald ikdam Yurdu kar-
11•nda 71 nwura birinci kat. 

Her_._ uat bar' d• :.;ı;, /dtugan Lokantasında 
•- uu -. Yiyim. E.k1 P.,.._m 

_At __ ... _,_. ____ ....... __ ., ,, ·-·· 

Şark Malt hulisası k+ıBanımz, Siltlalıl art"· 
bnr. Çocukların kemik,. 
lerini kuvvetlendirir. 

VAPURLAR 

ADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru p günü 
K. evvel azar akşamı 

Sirkeci nhbmmdan hareketle.. 
ı Zonguldak, Lıebolu, Ayancık,. 

amawı, Ordu, Giresun, T rab 
zon, ve Rizeye azimet ve av• 
det edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığma müracaat. 

Telefon Is. 2134 

Seyrisefain 
Merkez acentesi• Galata köprü 
l>at'nda Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirker.i" de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. l.t. 7240 

PiRE-iSKERDE

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anoninl 

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

Şubeleri: Adana, Jzmir 

Adapa~ı, Manisa 

Türkiyenin her şehrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum alalı ziraigegi <n müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

~!!~.1v!u~!!~!! 300,000 yarda 
e l S J lO da Gala- kanevı• çe 

beyaz -- ADEMi İKTİDAR -~ 
Kuvvet Ve Gençlik 

GLAVDOKATIN 

vve a 1 ta rıhbm·~ :lan 
kalkarak çarşamba sabahı İ 

ızmire, perşembe sabahı Tütün nhisarı umumi müdür-
Pireye, cumartesi sabahı 

lskenderiyeye varacakhr. ls
kenderiyeden pazartesi 1 Se 
te kalkacak çar{amba 

( Pire ) ye de uğnyarak 
perşembe ls-

tanbula gelecektir. 

lzmir sürat postası 
(Glilcemal)vapuru 28 kinun 

evvel Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak İzmir• 
gidecek ve Perşembe sabahı 
geıecektir. 

Sahlık Vapur 
Nimet vapury bulunduğu 

vaziyette satılığa çıkarılmış-

tır. Şartnameyi ve vapuru 
g6rmek isteyenler herglln, 
müzayedeye iftirak etmek 
ıçin de yüzde on temin:ıt 

akçelerini hamilen 5 - 1 - 931 
tarihinde aut 15 te IHanm 
mübayaat komisyonuna mll
racaatlı-n. 

Alemdar zado vapurlan 

8jlent ~:=v~ 
Pazar 

gltnl akşam saat 18 de Sir
kecl nhtmundan b~ketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene, Rize, Ma
pavri ve Hopa) ya azimet ve 
Vakfıkebir, Görele, ve Ünye
ye uğnyarak avdet edecektir 

Mllracaat mahalli: İstanbul" 
Sirkeci, Meymenet bam 
Alemdar zadeler, T elefoa: 
lstanbal 1154 

Doğum ve kadın bastalıklan 
mOtebassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Tnrbe, eski Hililiahmer binua 

No. 10 Telef911 l.t. 822'l 

lüğünden: 
Mübayaası mukarrer 300,COO yarda beyaz kaneviçeye 

tüccarın evvelce verdikleri fiat haddi layık görülmemiştir. 
Pazarlıkla alınacak olan mezkür kaneviçeye alakadar müesse
ıabn son fiatlanna bildirmek üzere 31 kanunuevvel 930 
~ba gllnQ Mat 10 da teminat mektu~ beraber 
Galatada mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

HiÇ B E K L E N 1 L M E D 1 (; 1 BİR Z A M A N D A 
BIRDENBIRı ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PIYANKO BiLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN lCİN: 

TAYYARE PİY ANİ<OSU 

Biletini Alınız 
Altı i"i c z Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BüYUK lKRAMlYE200,000URADI 
Aynca: 

"50,000,. "4C,OOO" "25,000" "10,000" 
lıralık ikramiye ve 

"100,000,, liralık bir mükafat vardır. 

Her keseye elveriıli ıon ıiıtem yatak 
odalan, salon takımlan, ıalamanje, ve 
yazıhane tefriıata ile her nevi pencere 
perdeleri rekabet kabul etmez derecede 
ehven olup arzu ed(.olere tediyatta tea· 
bilit g&terilir. 

Fiaoueıılar Y•l&UfU Aart Mobll1a mqaaaac Ne. 27 
Telefon lıtanbul '407 __,... 

En iyı senebaşı hediyesi : 

200,000 Liralık büyük ikrami

yeyi kazandırabilecek 

Bir tayyare piyango biletidir 

Viyana ve Parlı'ln me,hur tıp profe
ılklerinden STEINACH ve BRA WN
SECKARD'ın tccrübcluile elde edil
miı kat't d eva. Erkek ve kadınların 

akamete uğramı'I kudreti ıebabetini 
iade, aublyetten mUtcvellit bllQmum 
emruı kat'jyen teskin ed,.r. lıtanbul 
Bahçekapı 37 numarada Zaman ecsa 

deposunda. Fiah : 

(200) Kuruştur. 

mASH RUJ 

akdime layık ve hüs .. 
nü kabule mazhar olan 

hediyedir. 

~illi Takvim 
Hem Taniltir, . 
Hem Takvim 

Milb Ye tarihi vak'a " 
hadiseleri bir tarih kadar cid- · 
diyet . ve iaabetle kaydeder. 
Bu nk' a Ye hadiselerle mllte
nuip darbımeseJler ve atalar 
alzlcı İDİ baYidir. EYkab ter'i .. 
yelidir. Her memlekette her 
kitapçıda bulunur. Depom: 
latanbulda HOsnlltabiat mal• ' 
hasıdır. 

ON POSTA 
Yevmi, Si)'ul, HaYAdiı Ye Halk frWlNI -idare ı l.tabul, N..,.eamaaiJ• 

Şeref aokaiı S5 • J7 -T.,,...'Ml: lstaabul - ın 
l'• l.l lıı .. haaıu lataabul - 7Ct 
Telpıl ı l.taabıil SON POSTA 

ABONE FLAn 
rORldYB - ECNIBI 

1400 ki. 
750 .. 

400 " 
UI " 

ı Seae 
6Ay 

J " 
1 " 

2700 kr. 
1400 " 

800 " 
300 ,. 

....... llld' ı llMll Wrl (' 
1 


