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SON POSTA Halla• dıtldln Hlllk buauala prar. 
SON POSTA Halkıa blafldm Halk banunla lfitlr• 
SON POSTA Halkın dllldin Halk bmaunla .a ler. 

\ 

Gazi 
BUGÜN 
NUTUK 

Geldiler Sabah Şehriınize 
DARÜLFÜNUNU ZIY ARET ETMELERi VE BiR 

Hazretleri Bu 

İRAT BUYURMALARI MUHTEMELDiR .. 
Reisicii.mhur Hz. Bu Sabah lstanbula Geldiler 1 Cehalet Eseri 1 

Boğazdaki Sisten Dolayı "Ege,, ear ~~ ~:!;;'u 
Vapuru Geç Kalmıştı .. ~=>;;,t_ 

Gazinin Darülfünunu Ziyarei Etmesi Muhtemeldir 
• ln.aki ıh Ere YapUnle 1 
•tabm=dan hanbt etmit ~ 
'- Gazi fh. Y• maiyeti, bu 
...,_ IMnanımısa muvaıalat 
~ Ye saat on buçukta 

~~·hçe nhbmına çıkımf-
Eıuen Ege vapur uaababa kartı 

~~ Blynkdereye gelmiş, fakat 
~azda kesif bir ıia mevcut 
olınuından dolayı gemi içeri 
llreınemişti. 

Sabahleyin giinqin yDbel
~ ile beraber Iİa te dağıl· 
a~ başladığından (Ege) vapuru 
~ de hafif yol ile Boğaz dılhi· 
~ ilerlemiye bql•mqtı. 

Pene•ket torpidosu "Ege,, 
11 21 parça top atarak sellm
'-ııtbr. o!:i. uat dokuz buçukta 

y inlerine gelebilmifti. 
H. Fll'kuı erk'8i, nll, Ş. 

"tiJi Pş. , polia mtld~ Rem· 
et-..; Hazretlerini lttikbal 
lece Sakarya mUfu ile boğu 
'-Gııcle kartalamlflardır. 

Gazi Hazretleri, yaptddan 
~ttan memnun Ye bCfUf 

llyorlardı. 
Re;,;.nmhur Hz. bugthı 61'· 

~~ kadar Dolmabahçede ia
-.llAat etmitlerdir. Öğleden 
--.._ Dartllftınunu ziyaret et-
-.ıerı ..aıtemeldir. 

* kt. ILl..nı Halk fırkw tetki-
etrafmda tetkikat yapan 

~ ba arada balkan ıikiyet 
r..... ....a.rım dinHyen Halk 
~ meb'ut heyeti,. bugtın 
~ Hz. terine mnllki olarak 
t..._~ kadar icra ettikleri 
~t neticeainde buıl ettik-
'kanaatıanm anedecelder-

'-~~onu ziyareilerl et
~ Gazi Hz: Din bir nu
t- Irat buyurmalan çok mub· 
~•d· ... 
Ciizel Hikiyeler 
"So - --lii N POSTA,, Güzel 

kiyeler Dercedecek 
~--SON POSTA" bundan bayle 
~~- bir sayfada çok .evillp 
~ ~l Clmit ettiti yevmi 
~~ ducetmlye fuar ver-

~ '111.trettar kalemlerin malı
~-...... bllbaua dikkat 
"-'- it olaa bu bikAyeler ku
°"taı.~ kuımen de tereeme 

l-------· 
:---- laikayeler "8JUID 

'flif.e~ maharrir n mi• 
...-.:~~,..._ eaerleri uamncl•n H-

~· ~ iınb hiklyelerimli bak-
~~,_. fikirleriai bUclire-

Gazi Hz. 6a •abalı plırimiu ıeldller 

Halk Fırkası Heyetine Nelerden 
Şikayet Ediliyor? 

Nüfus Ve lskin işleri 
Başta Geliyor .• 

Heyet, Serbes Fırka Temayülünün 
Doğması Sebeplerini Araşbnyor 

Hallan filutgetinl mııclp olan nllfus 11UU111Wleleri olmıqtıu. 
Resim, niif ıu idaresinde çalııma saluaesini 16sterigor. 
Enelki iibı Balorkly, Ye-1 yetleriai dialemek" YUiyetiDI 

tiJklJ mmtakalan b•llranın tiki- tetkik etmelde ...... .a. 

mlnde bir kacLa bir mld .. 
eYftl kocumdn a,..danli 
8tıMle. '*'ide pmaif. 6a fiil 
enel meydana çıkın.,.. Fakat 
--- peyda ettlti beliniz 

bir de ~ beraber. lColllfU 
bir bdmm taniyesi O.erine 
Jllz kar-.a addettiği bu 1av• 
ruyu tubaut; bir bahçeye diri 
diri ıfSmmllf. Fakat vak'a 
haber alındığından çocuğun 

cesedi g6mtiln olduğu yerden 
ÇJkanlmıft katil annul de 
mahkemeye verilmiştir. 

Leh Kabinesi Teşekkül 
Ediyor 

Vaqcma, .30 (A.A.) - M. 
Slaftir, yeni kabineyi teşkil 
IPa lstifare ve mlzakerelere 
bqlamlfbr. ---A. UlviB. 

Eskltehir Meb'usu 
Vefat Etti 

A. Ul"l B. 
' Eakifehir, 3 (Hususi) - Ku
lakl.anndan rahatsız olup ame
liyat edilen Eıkifehir meb'uau 
All UlYi B. vefat etmiştir. 
Cenazeu bllynk bir kalabalığın 
lamurile kaldmlmıfbr. Allah 
rahmet eylesin. 

A. Y. 

Halk fırkua meb'm heyeti, 
dlin de Adalara geçmiş, o 
havali hallumn vaziyeti ile 
alAkadar olmuıtur. 

Heyetin en ziyade dikkat 
ft ıararla tızerinde durduğu 
nokta, Serbea fırka lehinde 
rey veren hallun bu temayillll 
aa.inde mlleuir olan lmiller
clit. 

Haber alcbtımau göre, bu 
heJct ua..,a baza buauuta 
dair fikAyette bulananlar ara• 
llDCla pm.. , bir liwm halk 
değil, bizzat Halk fırkaa aza-
11 da vardır. Halkın heyete 
anlatbğı fikAyetler arumda 
ve en bapnda nnfu. Ye iakAn 
•.•=ılllwi~. 

Akdeniz SaAillerimizde 
Fırtına Tahribat Yaptı 

Portakal Ağaçları 
Pamck Gibi Atıldı · 

Zarar Ve Ziyan Henüz Belli Değil 

Bodrum, 3<J (Husuai) ·- Bir 
müddetten beri uzak Akdeniz 
uhillerinde ıiddetle hüküm 
allren fırbnadan bu havalinin 
mliteeuir olmıyacağam zanne
derek se'Vinirken tabiat cilve
lerine bel bağlamanın inkisannı 
ÇeldyoruL 

Futuwıın • ahi 1 le ri miz de 

Amerikada 
Soğuk Dalgası 

. Ne91ork, ao (A.A.)- Ame
rikada hllldım Mlrmekte olan 
aotuk dalguı Amerikanın mer
kUI kamında fimdiye kadar 
100 kadar kimsenin 6lümllne 
8ebep olmUfbu'. 

yaptığı tahribat pek bllyük 
olmuş, bu huar bilhassa man
darina ve portakalağaçlannda 
g6riilmüıtnr. Zarar faziadır. 
Bazı yerlerde pamuk gibi 
ablmıı ağaçlara teaadüf edil
miftir. Tam zarar ve ziyan 
miktarı henüz belli değildir. 

Cavit 

1 F ransada Feyezan 
Tehlikesi 

Paris, 30 (A. A.) - Mara 
nehrinin.. kabarması Sen neh
rinin sularının da .yeniden 
kabarmasına sebep olmuştur. 
Paris bavalisindeki ve Marn sa· 

hilindeki birçok yerler bu vaziyc t 
ten bilhaua müteessir olmuştur. 

Mahkemede 
1 

SON POSTA'NIN avukab - Reia Beyefendi, bu muelede 
P.Jker nekadar tatlı. ile hakikat t. okadar ..:adlrl 



Halkın Sesi 

on Şayialar 
Üzerine Halk Ne 

Diyor? 
~~ .... ; ..... ~lal

....... Yle.t •+n·h ..... .w..,. hahhMa .._ .. ,w.r 
çılıb. Şlm~illk rinyet Milat ~ 
n. lrea bu .. ,.u.ı.r kufaaıada 
......... ,1neemıı lfreamek .... 
tedlk. Sordutumu:ı 11Uallen al
iıJımıa cnaplan kaydediyoruz.ı 

Raa'ıP B. ( Hukuk fakiilt•i 
( 3 ) inci and talebemden · 
3337) 

- Memlekette muhtelif fır
kalara ihtiyaç vardır. Bu ih~ 
yacı duyuyor ve hissediyoruz. 
Hallı fırkasının uğ, merkez, 
aol gruplara aynlması, eğer 

samimi olacaksa pek ili 1 
Yok memlekette duyal8D bu 
hrkacıbk ihtiyacını muayyen 
ve matlup kanallara dökmek 
endişesi ile hareket ediliyorsa 
bu yanlıfbr. 

lf. 
Emin Necmi 8. ( Edirne 

Postası gazetesi sabibi) 
- Halk fırkuamn uğ, -ı, 

merkez diye ıruplara aynlma
• clmburiyetimUde eaub bir 
murakabeyi temia edemez. 
Farkaca ba pap temayllialn 
dayalmam rimhuriJetünncle -h- bir tekilde yol alan 
telrAmGJID mevkii iktidar fır.. 
bsmca dal hia ve takdir edil-
diğini ı&sterir. Mademki ba 
takdir vakidir ; o halde, tabii 
fırka teşekkillerine m&saade 
etmek ve siyasi terbiye ve ilmi 
kudretle tutunmıya çalışmak 
makul bir hareket tarza olur. 

• Derviş B. (F mdıldı, Hamam 
16kağı 11) 

- Halk fırkaaa ağ, mer
kez, aol gruplara aynlmalı ve 
memleketin siyasi hayat faali
yetlerini bu suretle tanzim et
melidir. 

Sağlar heryerde büyük 
sanayi, ziraat ve ticaret sınıfın 
menfeatlerini temsil ederler. 
Bizde bu fırka için tabii lider 
Fethi Beydir. Onun etrafında 

Avrupa aermayesile ve yahut 
tamamen milli olarak çahpn 
bOyllk sermayedarlar pek il& 
birlqebilirler. 

Merkez fırkavna gelince : 
Ba fırka daha ziyade küçük 
burjuvaya ve tamamen küçük 
milli sermayeye istinat eder. 
Temsil ettiği halk k6tlesi 
köylü veJ umumiyetlel memur 
Te ldlçük burjuvadır. Bu fır
kanın ideolojisini kuvvetle 
temsil edebilecek lider, ancak 
!.met Paşadır. 

Sol fırkaya pliace, bence 
t 

SON 
. ~ 

P.OST-A 

DABILI BABBBLBB 
Yirmi 
Dört 
Saatte 

Şehrimizde Dört Cem 
Hadiıes' Oldu, iki Kadın
la iki Erkek Yaralandı 

Son Jirmİ dlrt aat i~eki 
cerh vak'alan f'llllarc:br: 

1- Llngada oturu Madem 
Anutaqa ve Deapina bir olup 
Madam Aspuyayı dövmlişler 
ve başından yarala1D1Şlardır. 

2 - Unkapaamda Ali ve 
Mehmet isminde iki kiti kav
ga etmişlerdir. Ali odua ile 
Mehmedi başından yaralamıt 
ve yakalanmıfbr. 

3- Lingada oturaa Sauk, 
Kirkor ve Karabet isminde 
üç kişi Y&DlflD yeriade kavga 
etmiı!er, Karabet b~a Kir
koru 3 yerindan yaralamıf ve 
yakalanmqtır. 

4 - Dakmecilerden geç-
mekte olan lbrahim Ç&VUf 

Fahriye H•n1ma tafla ba ... ın 
yaralamafbr. ---

y ankesicilikler 
Niçin Arbyor? 

Din l.taahal• ...tatelif 
yerleriade 4 lurmlak ve 6 
yaakeaicilik badiwi olmattar. 
Y aakesicililderia aoa sGnlerde 
artbtı fU raka•larla ela abit 
olmaktadır. 

Şaka Ederken Yaralandı 
Dariiştefeka mektebi 7 nci 

IU11f talebesinden İbrahim 
Ef. ile ayni umftan Besim 
Efendi pkalqırken ilmi de 
yere . düşmüşler ve lbrahim 
Ef. nin elinde bulunan çala 
Besim Ef. nin kasığına ıaapla
narak yaralamıştır. 

bu fırka çok mikyasta iktısadi 
ve az miktarda siyuetçi ol
maküzere sendikalizmi temsil 
etmelidir. Bu prait altında 
halk için nisbl bir hürriyet 
temin edilebilir. 

lf. 
Enver 8. ( F etllİJ9e KIJ'Oila 

IOkak 20) 
- Halk hrkaa gruplara 

aynlmab, tamamen mfltecania 
bir fırka haline gelmelidir. 

Onul ıai.- merkez, aol diye 
kısımlara ayırarak merkezden 
cenahlara açılan bir teşekkld 
haline getirmek tabiat kamm
larına muhaliftir. İti tabii aey
rine bırakmak daha mllnuip 
olur. 

Eski Bir Tapu Memuru Ortada Yok 
, 

Pansiyondaki Odası 
Boş Bulundu 

Babklylade Salautaancla, Framuva FJmdlnln ~ 
Iİyonunda oturan mltekait tapu memurlarmdan Atıf B. in 
Gç p enci akpma kadar cv\eenıdan çıkmamam ve ka
pıma kilitli olmaa nazarı clikbti celbetmif. Polise hab• 
veriJmif. Kapı kınlarak içeri girildiii zaman da Atıl Beyin 
oduuıda bulunmadığı anlaplmlfbr. 

AtJ B. her gilD akpm llzeri kapıyı aıialıtarla açarak 
P-•naİyona girer, oduına çıkarmıf. Şimdi üç gilndenberi 
Abf B. ortada yoktur. intihar mı etti, yoksa bir sui kaste 
mi maruz kaldı, burası bilinemiyor. Polia tahkikat yapmak
tadar. 

Yerli Mallar Pastel Emlak 

Ölümle 
Biten 
Bir Kaza 

Din Oaküdarda Bir Oto
büs, Bir Komisyoncunun 
Ôlümüne Sebep Oldu 
Şoı. Salih Efendiiaiıı ida

reaindeki 3340 numaralı oto
b&a Oakldarda Nuhkuyumndan 
geçerken Kmguncukta oturan 
komisyoncu Mibal efendiye 
çarparak ap surette yara
lamıfbr. Mihal Ef. biraz sonra 
&lmOflftr. ŞoflSr yakalanmıştır. 

Tavuk Hırsızlan 
Fatma, Hayriye, Esma ve 

SU.Ole isminde dört çingene 
kadını Kammpaşada çald.ıklan 
tavuklarla beraber yakalan-

Niçin Marka Konmalı 
Ve Niçin Konmamalı? 

Kafjastro Şimdiye Kadar mltlardır. 
Kaç Tanesidi Yazdı? Üç Dolandıncı 

Sanayi birlitüıde diba ipekçi, 
çorapçı Te trikotajcalarla diier 
....... cat fabrikatarleri bir 
toplaDb ,.,....a.rcm. Ba top
lantıda yerli mallara marka 
" allmeti farika komdap 
koaulmam.. pr6flhalftlr. 
Ba lammta ua ikiye balln
mlftlr. Bir ban marka kon
muımn lehinde balanduldan 
halde cliier bir iman da bu 
usule mahzurla bulmQflanhr. 
Bunlar f6yle diyorlar: 

Kaclutro iclarai ıfiııadi • AbdO.lkadir Efendi isminde 
kadar 7CWS putel .-ilk ,:.. birid din ( Sen Jorj ) hutane
~ Bunlardaa 188'l9 • ~ .me liderken inine ubıkalı 
tanbuİda; 229'l m BIJlbdacla, Cemil, Kemal ve Dikran imıin-
3696 u Anbrada, 8882 m de ~ kiti çıbnt; 300 liruuuı 
Denizlide, '2'lO lmaircle, 11(111. ~. 
li Danada, 2985 i Malatyada, 
8518 • Konyada, .f185. i lla
Diud., 1958 • ela Muclanp
dadJr. 

Yangın Bqlangıcı 
BeJ,.kozcla otaraa Osmanı 

Beyin evinclen JA1111a. plnmt. 
fakat lirayetine meydan veril
meden lladlrllmlftlr. ipek Çorap 

Fabrikası 
Y qildirekte yem ve btlJftk 

bir ipek çorap fabrikua ,apd
JDMbr. Fabrika için (75) bin 
liraya &ç bllyllk m•ldDe ıetir
tilerek faaliyete bqlanm•fbr. 
F abrikanm uatabqalan Alman
c:Lr. Fabrika yaptığı ilk işlerini 
zarif kutular içinde dün Milli 

Sandalcımn Başına 
Gelenler 

Heybeliada'cla otmm san
dalcı F erbat 2 lene evvel 
aynlclıp doatu MarİkaJI Topa
aede berber Zeki ile gezerken 
~..... ve Zeki ile kavgaya 
tutuşmuşlar, Marika ile Zeki 
birlik olup F erbaclı yaralamış
lardır. 

Memleketimizde Jerl mal , .. 
henüz hararetle arammyor, 
Avrupa malına karp prip bir 
allka vardır. Bilhaua Beyoj'
lunda bu alaka pek fazla göze 
çarpmaktachr. Şimdi birçok 
yerli mallanmız A vrup malla
rından daha nefis olduiu için 
Avrupa malı diye aablabiliyor. 
Marka konak bu ubfı kay
bederiz. Bu huaua ikipci bi 
içtimada bir defa daha ıözden 
geçirilerek bir karar verile
cektir. 

Ş.nayi birliğine g&ıdermİf, bu Çocuk Bakım Evleri 
~aaebetle de birlikte din 
latanbulcla mevcut çorap sa- Yeni belediye kanunu, be-
nayicilerine bir çay ziyafeti ledi~elerin içtiml mua~en~t 
vermiftir. Ziyafette m6eui81er teşkilitları yapmalnm imırdır. 
tebrik edilmiştir. Bu busuaun tahakkuku için Belediye Ve Kış 

Bu Sene Niçin Kömür, 
Odun Tahsisab. 

Konmadı? 

lstaaW hel.U,elll ._ aene 
bMçeaiM halka aaa mahru
kat tevzii içia para koymam.,. 
br. Şayet kit fazla oluna, 
meclisten fevkalacla tahsiaat 
almarak acm k&n&r clajlbla
cak. yahut ta ihtiklr yapalma
ama meydan vermemek için 
k6mtlre narlı konacaktır. 

. ıehrin toplu fabrika bulunan 
Tramvay Telleri incelmiş yerlerinde çocuk evleri açıla-

Tramvay havai tellerinin cak. amele kachnlar ubahlan 
birçok noktalarda fulaca in- çoculdamu buraya bırakıp 
celmit olclaiaaclaa belediye, alqam llzeri alacaklardır. 
ıirketia nazan dikkatini cel- Şehrimizde fabrikalar dağı-
betmiftir. mk oldupdu ancak (5-6) •v 

açdacakbr. 
Şeker Anlaşması Olmadı 

Vlsi bir toz tekeri tra.to Ses Kıraliçesi Seçildi 
için lstanbal ve Trakya teker 
firketi ile Rmlar arawmcl•ki 
koaUflDalar mlsbet bir netice 
vermemİf .,.. letebl>ll akim 
kabmfbr. 

lılemleketlml• 930 -. lma
Bçelltpae H.dadat Şakir 1au.ara 
~ftlr. latihapta laamr bala
- M. labo ela ... "-••a rey 
nrmlftlr. 

Ziraat Bankası 
• • Heyeti Umumıyell 

Toplandı 

llraat INaa.. • •maml .. 
yeti tlOa Aııkarada top..-. 
riyaHtine MecUa reiai K,iolD f#' 
.. ,.. bıtllaap etmiftir. o:; 
rapora pre •..u '29 
nihayetine kadar ıünaa 27 ~ 
llra lkru etmlftlr. Ve •ra:: _. 
lerlal baaitlettirmiftir. e.-
•eııeftk kln 1,450,000 liradır· 

Bankamn yeni idare hey~ 
avukat Muhtar, Zeki, H0-1-
MGnGr be7Jer iati.bap edll•ifle' 
dir. 

Demiryolu Malatya'J• 
Vardı 

Ka,..eri - Diyarıbekh battıOI' 
ray fwtiyab diba Malatyaya •,r 
mıfbr. 

Eczanelerde Gece 
Zammı Yoktur 
Eezanelerla l'ece yapıla~ 

reçetelerde flatJan ar::~ 
içia Sıhhiye Yek.iletine m • 
ettikleri baberlnia ullaaz oW.,,. 
anlqılmıfbr. 

Venizelos Gazetelere 
Teşekkür Etti 

v-- ,._... ..... a vem..ı .. ~ .... , ....... ,.u.. sladerdlli 
••ktabla. ,a.terdlldert c._n.-. ~ 
laJI TGrk ıautecU.... ~ 

Terkos 

Hükumet T arafuıdaO 
Sabn Alınacak 

Aakaraclaa blldlrlldltf8e pe ~ 
nUlctl Terkoe t9lnl tetkike baıl_...-
tlr. Şirketin lmtlyuı111D fHhlad~.: 
tealaabma aaba ahamuı daha ~ 

mel s&Gtmektedlr. Bwaa aebep f eti' 
keyfiyetinden aonra tuflye maamcl 
Din mun allrmeal dü.fllncul lmlf. 

DojTuau blıı bu habere inan•-: 

fıımu uı .... etmlye mecbunn. lat-::.
bmp kavuran b. firketia lmt11 
feahl lçla binblr aebep Tarku, ~ 
... a.tellk .,.... ..... iya kal~ 
.......... .ı.c.tw fe71erd.. .,u.-. 

Bir Şişe F abrikasJ 
Açılacak 

Bir Leh tirketi latanbulb .... 
fl'e fabrikuı açmak için t~::: 
ltüM ıirifllllftlr. Şite icfn her il' 
harice 3 mUyon lira Yerdifi",ı 
.-&. bu tetebbüaila mu~~ 
olmua ihtimali kunetll ,~ 
mektedir. 

Millet Meclisinde Jçtid" 
MlUet Mecliainia bupnkD. ~ 

aameainde müzakere edil 
hiçbir meaele yoktur. 

1 Son Posta' nın Resimli Hikigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sinema 
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He!:IÜD 
ltfrindericatımuın .çok
bıtrından dercedileme
"-"liir. Özür Dikr~ 

.......... ~--------~ ..... ------
Mahalleler içiµ 
Şehir Meclisine Bir 

Teklif Yapılıyor 

tYelce Şehremaneti Is~ 
~a Fatih ve Beyazıt bele· 
~ dairelerindl'l l 28 ve 
L oğlu cihetinde lstinyeye 
qdar 68 mahalle teşkil olun-
lb~ ve Viliyet meclisi umu• 
'2ıİ&ince tasdik edilerek bu 
tek1in tatbikine başlanmışb. 

Şehir meclisi lktısat ve Mül· 
lci1e encümenleri dün Beledi· 
t~e toplanarak henüz tevhit 
iti Yapılmıyan yerlerden lstin
ttden Rumelikavağına ve Ana
dolukavağından Bostancıya ka· 
~ olan yerlerle Adalar ve 
~köy dahilinde asgari 300 
'1800 p~rçayı ihtiva etmek 
~re mahallelerin tesbiti için 
"Cll&isat kabul eailmek llzere 
~bir meclisine bir teklif ha
~br. ---
Zeytin Mahsulü 
~\l Sene Bütün Dün
tada Niçin Noksandır? 

A't'rupadan alınan haberlere 
iGre bu sene zeytin mahsulll 
'-Gataıwı memleketlerde geçen 
'tııeye nazaran oldukça nok· 
~dır. Buna sebep: Zeytin 
~~ tabir edilen bir sineğin 
'"'Ql'ibab ve havalann mllsait 
tİtıııemesidir. Bu ve diğer bazı 
~l>eplerle İtalya, ispanya, Ceza· 
• Tunus, Yunanistan ve Suri

hcle mahsul noksandır. 
Bu noksanlık fiatların te

~ünü temin VfC. teshil ede
ttk bir vaziyette ise de getk senelerde müstahsil mem
d-. etierJe fazla stok bulun
\ ~dan tereffü derecesi 
d 'tiz değildir. Memleketimiz 
' ayni vaziyettedir. 

~iynet Alhnlan 
&\t Sene De Basılmalan 

Kaldı 

L. ~arphane bu sene yeni 
~erle ziynet albnlan bas
~ için hazırlıkta bulunmuş· 
it.~ Fakat blltçesinde tahsisat 
~~ğı için bu sene basa
~tlC&kbr. Tahsisat verildiği 
laq de plecek sene basa
...._~ktir. Hnkômet gelecek 
~- itibaren Darphaneye 
~ bir mahiyet verecektir. 

~ Şi..diye kadar bntçesine 
~1Yen bir meblAğ konuyor, 
~ maden vesaire alıp ya• 
' . aonra aabyor bedelini, 
~ Ctile beraber irat kayde
~Or ve buna el ınrmtıyordu. 
~ 1tiıden ytlzde kırk kazançlı 
~ işleri kaçırmıştır. Bu 
~aftra ar darphane müdürl6ği1 
~~~llldan mufassal bir IUl'ette 
~ete bildirilmittir. 

AVUsturyada 
ltabinenin istifası 

\t· -
'1~. 29 (A.A) - Vau
"«Dınca iatifa etmitffr. 

~ hllkamet ifleriaia rl
..__ eıieceldir. 

l"1111nlartla Kusur 

.. 

1 - K ........ lnua yoktur. Gllnefle blle l 1 - Pat_ ..... o .. .._ ... n ~ bir ıflk 1 S - Kandil n mGkemmel adamlar da, f6zle· 
&...- L-- I L-•- L-L- ...... W. ~ Jwutt+ lpa _. blıkamas Ye rhnhl ............. mnlyetlerile kaaarlaruu bizden 
...., u.&a •~ UUJUJOr. ,...._... ill'••esla. pı..ı,. maTaffak olurlar. 

• 

Sözün Kısası 
Tıirk 
Ve Yunan 
Aktörleri .. 
Diba poletika ulmuiad9J 

lımet Pqa Ye M. V cnizeloı si 
yui roller oynUDlflarch; bugtin, 
tiyatro sahnesinde, Türk ve 
Yunan aktörleri ~ karşıya 
klisik piyesler temsil ede
cekler. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Maç ve müsabaka dev· 
rindeyiz. Bu tiyatro maçı· 
nın komikler mflaabakasıw 
andırmıyacağını ümit ederiz. 

' Fakat iki taraf ta, karp kar~ 
şıya, kendi liaanlarile oynı
yacaklarmıı. 

ÇeŞmede 

Yunanistana Domuz 
ihracına Başlanıyor 

Çetme - TOrk - Yunan 
dostluğmıun iki millet arumda 
ildaaacll ve ticcarl mlnuebatı 
inkipf ettireceği baklandaki -ümitler tahakkuk etmektedir. 

Yunan tacirlerinden bir at 
memleketimixc:lm domuz mll
bayaa etmek lzere İzmir rl
sumat bqmlldlri7etine ml
racaat etmif, kolaylık ..... 
rilecetl ftdohmmaflur. 

Memlekethnidn Barb .... 
nahiyesi civanncla clomm çok
tur. K6ylllm8z mezruata hasar 
ihdas eden bu mablOldan 
aldilrür, &ldlrcblill yerde bı-
ralardı. M. Elaw111 

Sovyet Sui 
Kast ç ı 1 arı 

Moskova, 30 (A. A) - Sa
nayi aui kastçdanmn muhake-
melerine devam edilmif ta
miki tahkikat için mamUnlann 
müvaceheli isticvabı yapılmlf'" 
br. Bu müvaceheler netice
sinde mamunlar arasında si
yasi kanaat mücadeleleri ol-
duğu bunların birçok sipa
rişleri rllşvet mukabilide 
muayyen firmalara verdikleri 
tesbit edilmiştir. 

-
Ermenistanın Onuncu 

Yıl Döniimü 

MG9kova, 29 ( A. A. ) -
Sovyet Ermenistanınm onuncu 
yıldönilmü münasebetile f11 
kilometre tulündeki Sardan
baski kanah ile 25 kilometre 
tulGndeki Karcevanski kana-
lının inpab ikmal edilmiftir. 
Bu iki kanal, 26,700 hektar 
arazinin inbabna yanyacaktır. 

Bu arazide pamuk ve diğer 

mabıullt yetiştirilecektir. 

Turende Nümayiş 
Turen,30 (A.A}-Turen' deki 

ipizlerin niimayiş yaptıkları 

haber verilmittir. 

Posta Pullan Burada 

Basılamaz Mı? 

Posta pullanmn memleketi
miz dahilinde basılması için 
hllkimete bir fabrika tarafuı
daa teldifatta bulunulm'llfbu'. 
T eldif tetkik eclilmektedir. 

Uzayıp Giden Bir Hikaye .• 

"Kürsü,, Gazetesi Me
selesi Ne Safhada? .. 

Baza meslektaflanmız sabık Serbes fırka lideri Fethi 
Beyin gazete çıkarmak arzusunC:lan beniz fariğ olmacbğuu, 
fakat bu gazeteyi çıkarmak içia 1er111ayeyi koymayı vadeden 
Nesim Mazilyah Beyin buglhı bqb bir kombinezon ile mCfllll 
olması &zerine bu arzuyu tahakkuk ettiremediğini yazdılar. 

Hadiae,I Ankara muhabirimizden 110rduk. Aldıjımız eenp 
tudur: 

•Fethi Bey baglln için faerhangi bir gazete pbrmak 
taavvunmda deiildir ve bunun için meşgul de olmamqbr.,. 

latanbulda tahkkiatta bulunduk. Aldığımız malümat ıudur ı 
Nesim Mazilyah Ef. bugtin herhangi bir kombinezon De 

yeni bir gazete çıkarmayı dilştinmemektedir. 
Vakıa bir aralık Fethi Beydeıı hariç olarak bir arzuya 

kapılmm&Jf değildir. Fakat bu arzunun ilk tecellisi kendi.mde 
acıbir tesir yaphğı için ilk kısmından dönmeyi kcndiai 
için daha klrlı bulmuştur. 

Hangi Dairelerin 
intihapları Feshedildi 

Ankara, 30 (A.A) - Edi
len tikiyet fizerine hlikUmetçe 
tahkikatı yapılan ve Şurayı 

devlete sevkedilmiş olan be
lediye intihabatından Dan~ 
Kınık, Tire, Biga Borç~ 
Menemen, Koçhisar intihabab 
fesih ve Söğüt intihabah da 
ipka edilmiştir. Diğerleri üze
rinde tetkikat yapılmaktadır. 

Fransız Meclisinin 
Tahkikatı 

Parla, 00 (A.A.) - Meb'~ 

san meclisi tahkikat komisyo
nu mesaisine başlamqbr. 

Amerikada Bütçe Açığı 
Nevyork, 30 (A. A.) - M. 

Mellon, bu seneki bütçe açığı
nın 180 milyon dolar olduğunu 
tahmin etmektedir. 

Lutfen Y apr~ğı Çeviriniz: Düyunu Umumiye 
Meselesine Ve Tevfik Rüştü Beyin Seyahatine 
Ait Haberler 4 üncü, Müteferrik Haberler De 
6 ncı Ve 7 nci Sayfalanmızdadır. 

r • • • 
ister inan, ister 

• 
inanma./ 

Huan Nutki isminde 
bir kari yazıyor: 

"Bir arkadaşım var. 
Oç senedir açıkta. Beraet 
ettiği halde evrakı Şurayı 
Devletten çdmuyor. Kısa 
keselim, çllnldl anlatmıya 
dinlemiye tabammtil edi· 
lemez. Zavall1Dın evi · da
jıldı. Karım 6ldll. iki 
çocuğu De sokaklarda 
yersiz, yurtsuz drllnüyor. 

Bu esnada bir işe ait 
evrakı (22) gl1n masasında 
unutup mtiruru zamana 
uğratbjı ve dolayısile ha
zinenin zarara uğramasına 
sebebiyet verdiği _için ikin
ci defa tahb muhakemeye 
almışlar. 

Dan •ihya ağlıya srel
di. Elinde bir temyiz la
yihası. Okudum. Memu
rin kanununun 29 uncu 
maddeli mucibince bir me
murun bir kljaclı masa
sında 24 aaatten fazla 
tutması cez&)I mucip g3-
rülerek bu adamın teczi
yesi talep ediliyor. 

Bu feci vak' aya srülme
mek kabil değil 22 glhl 
ve iki buçuk sene. Şurayi 
devlet bu adamın evrakım 
iki buçuk sene hıfzediyor 
Birşey denmiyor, fakat bu 
adam bir kiğıdı 22 gtln 
geciktirdiği için tecziyeye 
layık görüliiyor. Adalet 
buna mı derler?,, 

üter inan, üter inanma/ 

Men'i Tağşiş 
Kanununun Talimatna

meleri Hazırlanıyor 
Ankara, 1 (H. M) - Men•i 

taifif kanunu için lıazırlanacak, 
talimatnameler mtinasebeti" e ls-

tanbuldan fındık. çimento, p~ynir 
hububat, afyon, tiftik madde
leri, Trabzondan da fındık 
ile beraber palamut hakkında 
ticaret odalan vuıtasile 
mütalealar iatenmifti. Bu mil
talealar el1evm ıelmit lulun
maktadll'. 

Şimdi İzmir, Adana ve 
SaD'IUDua cevaplan beklen
mektedir. Bu cevaplar da gel
dikten llOnra talimatDameler 
lıazırlanacakbr. 

Turing Kiıliip 
istediğini Kabul 

Ettirdi 

Ankara, 1 (fi. M.) - Seya· 
hat maksadile otomobil ile ec
nebi memleketlere gidecek 
olan zevabn yedinde Türkiye 
Turing kulübünün vesikası 
bulunduğu takdirde vergi 
alınmıyacak, memleket dahili
ne girecekler hakkında da 
ayni muamele tatbik edile
cektir. 

Bir Hava Rekoru 
Paris, 30 (A.A.) - Bir F

ransız ticaret tayyaresi Paris 
ile Manrilya arasındaki mesa
feyi 3 saatte katetmi7e mu
vaffak olmuştur. 

Dresten Müzesi 
Sıhhiye Vekaletine 
Hediyeler Gönderdi 
Ankara, 30 (A.A) - Den-

tende Almanya hdzıasıhha 
müzesi tarafından sıhhiye 

8.1 vekiletine hediye edilen 
çok kıymettar bir koleksiyon 
sandık içinde olarak latanbula 
gelmiftir. 

Kolleksiyon bu ~erde 
Aakar getirilecek ve bura
da luhıuıhba miizesinde teşhir 
edile:ektir. 

Sefaret Katibini 
Dolandırdılar 

Beyoğlunda Tunbm soka
ğında oturan Amerikan sefa· 
reti katiplerinden Matmazel 
Kalp'in evine Ankara sefaret 
milateıanndan mektup g:tirı
dim bahanesile gelen bir şa
hıı 2 lir~ ile 150 lira, kıyme
tinde 9 .ıtm -t ahp kaç
iidfbA 

Bu tecrübe, öteki milletler 
tarafından, opera sahasında, 
hatta musikisiz piyeslerde de 
tatbik edilmiş olabilir; fakat 
Rumca ile T mkçeyi ayni sah
nede işitenlerin kendilerini 
Kwiuluş ( sabık Tatavla ) 
tramvayında zannetmeleri müın-
kündür. Hele oyunu seyre
derken gözlerini kapıyanlar 
olursa, " meddah Süruri Efen· 
diyi dinliyorum ,, vehmine 
kapılacaklan muhakkakbr. 

Bunun için " Otello ,, gibi 
ağır ve ciddi piyesler oynan· 
masa çok iyi olur. Abidin Da
verin dediği gibi, "Otello,,nun 
bu tekilde oynanması, Şeb
piri bile mezarında gllldllre
bilir. Halbuki, bir komedi 
oynarlana, bu gülünç tarzın 
tesiri, piyesin uyandıracağı 

komik duyguaile kanprak, bir 
hayli kahkaha toplar. 

insanlık için, " ~lhıç ,, te 
" gllldürtlcQ ,, kadar entere
sandır. 

Darülbedayi 

Yunan Trupuna Bir 
Ziyafet Verecek 

Dariilbedayi heyeti bugün 
öğleden sonra ( Garden bar ) 
da şehrimizde misafir bulunan 
Yunan trupu şerefine bir çay 
ziyafeti verecektir. 

Her iki trupun mnşterek 
bir temsil yapmaları trSavvuru 
henüz neticelenmemİ.ftİr. Bu 
tasavvurdan vaz geçilmesi 
daha ziyade muhtemel görün• 
mektedir. 

Hukuk Talebesinin Bir 
Tasavvuru 

Hukuk fakültesi talebesi 
klnônusmi İçİD.cle Atinaya bir 
seyahat tertip etmek arzusun
dadır. Bu mtlnuebetle Talebe 
cemiyeti yakinda Y onan talebe 
cemiyeti ile temasa g~ecektir. 

Bir Kaza 
Dnn saat birde GalatuaraJ. 

ttttün çıkmazında beş numa
ralı kundura atelycsinde çalı• 
ıan Hakkı Ef. kösele keserkea 
bıçak elinden fırlıyarak göğ• 
sfuıden ağır surette yaralan
mııtır. ilk tedavi yapılmış, 
İtalyan Hastanesine yabnl
mıştır. 

Rusyada Bir ihtilal 
Grupu Yakalandı 
Moıkova, 00 (A.A)-Beyu 

Rusyada bqlannda Ruyaya 
avdet etmiş olan bir takım 
muhacirler buluna.o bir mukabil 
ihtilllcl pupa derde.t ohm
mlifbiA 



Ankara, 1 (H. M) - Vekil
ler heyeti dün öğleden soma 
İsmet Paşanın -riyaseti altında 
toplandı ve beş saat miiddetle 
müzakerede bulundu. 

Vekiller heyetini bu dere
ce ehemmiyetle işgal eden 
mesele, alacaklılarımız . tara
fµıdan · yapılan protestoya ve
rilecek cevabın . teshiti idi. 

Fılhakika· bu müzakere ne
ticesinde cevap yazıldı ve ge
ce telgrafla PariSe gönderildi. 
Vekiller heyeti tarafından ya
zılan . cevap son derece manbki 
ve hukukidir. 

Birçok delillere, itiraz kabul 
etmiyecek derecede kat'i vak
alara istinat etmektedir. 

Türk· vatanı borcuna sadık
tır, fakat bütün dünyayı kasıp 
kavuran iktısadi · biıhran bizi 
de bu borcumuzu derhal ve
remiyecek bir vaziyete düşür
müştür. 

Binaenaley borçlanmızı mu
karrer şekilde vermiye devam 
etmek ikbsadi bünyemizi dahi 
tehlikeye düşürebilecektir. 
Binnetice bugün mukavelena
menin de sarahatine istinat 
ederek taksitlerin ancak üç-
te birini verebileceğiz. 
Atiye . gelince, atide ya-
pılacak tey hamillerin hii
kiimetimizle temas edip va- · 
yeti bir defa daha tetkik ~ 
meleridir. 

Ankarada ümit edildiğine 
göre alacaklılar bu cevabı 
okuduktan sonra vaziyeti da
ha ziyade gerginleştirecek ha
reketlerden çekinerek hükü
meeimiıle anlaşmayı tercih 
edeceklerdir. 

Bu itibarla M. Vayt ile Dök
loziyenin bir haftaya kadar 
hükUmet merkezimizi ziyaret 
etmelerine intizar edilmekte· 
dir. Bugünkü vaziyete &'elince: 

Htikametimizin, vadesi hu
lal eden taksitten llçte hir 
niabetine göre Osmanlı ban
koma yabrdığı alb milyon 
lira el'an yerinde durmaktadır. 
Anlaşılan alacalJdar pabrdı 
ile fazla koparabilmek limi
dinden daha vu: geçmedjkleri 
için bu. parayı heniiz almamıı
lardır. 

H. Vekilimiz 

Sofyada 48 Saat 
Kalacaktır 

1 

Hariciye vekilimiz refakatinde 
bulunan meb'u•lula birlikte dün 
akşam Romadan Bulgaristan. 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Tevfik Rüıtü B. gösterilen 
arzu ü.ıerine Sofya'da 48 uat 
kalarak Bulgar ricali ile temas~ 
bulunacakhl'. 

Bulrar l'azetelerl bu mliPaaebetle 
heyetimil.1' ıimdlden beyanı botamedl 
etmekte ve Gaunln yaratbğı Tiirkiye 
hakkında medlhkı\r yaZ1lar yumakta-
dıl'lar. 

* -
Tevfik Rüştü B. Romadan 

tla.reketinden evvel ecnebi ga· 
•etecilerin verdikleri çay ziya
fetinde hazır bulumnUf, Tiirk -
Yunan itilifından bahsetmiş, 
bilhassa -ltalya - Türkiye dost
lutununn iıtikbal için vaitlerle 
dolu oldujımu aölemiftir. 

Hükumet çok çocuklu aile
lere para yardımı yapmak 
ist_edi, ( Hıfzıssıhha ) kanununa! I 
bir madde koydu. Para almak 
iıtemiyenlere de madalya ve~ 
receğini vadetti. Bu hakkı 

almak istiyenler hükumete mü
racaat edip istiyebilirler. Fakat 

işleri buna mani olanlar bize 
resim ve isimlerini bildirirlerse 
teıebbiisü biz yapar, alacağı

mız neticeyi haber veririz. 
Şukadar var ki resimler iyi 
ç.akanlmış olmahdır. Birlikte 
hnviyet cüzdanı gibi vesika 

• 

getirmiye ise 
yoktur. 

lüzum· ı Mübeccel Hamm ve Efendiler. l diha, Leman, Melahat Hanım-
2 - Topanede, Ekmekçi- ve Efendiler. 

Jf. ~ · · başı mahallesinde, Kadiriler 4 - Topanede Kıbcall c a-
Kanunun verdiği haktan yokuşunda 92 "numarada İhsan mii medresesinde Hasan Ef. 

istifade etmek için bize mü· Bey, refikası Fehime H. ve refikası Zeynep H. 
racaat eden bir kısım e t Çocuklan : Selihattin, Çocuklan: Hediye; Sait, 
gruplarını da bugün dere Muammer, Sadi, Fazıl. İbrahim, Mehmet Emin, Rahime, Ali, 
yoruz: Huriye Hanım ve Efendiler. Raşit, Elmas Hanım ve Ef. ler. 

1 - Kadıköy, Zlihtüpaşa · · 3 - Ankara, Bozkurt ma- 5 - Edime, Hocabali ma-
mahaıleai Selimiçeşmesi, 210 nıı- hall~si, Telgrafane sokağı · hailesi Dulkan han 14 numa-
marada ıeyyer sütçü Süleyman (U~) numarada merhum İsmail rada Madam Esterya ve ço-
Efendi ve refikası Saniye H Kemal efendi ve refikası Bah- cukları. 

.f • 
Çocukları: Müyesser, Hasan nye H. 6 - Bahkesirde, Saraçlar 

Fahri, Muzaffer, Zeynep Sali- Çocukları : Memduh Os- arası 74 numarada saraç Ha-
ha, Mehmet Vehip, Vahide man, Şükriye, Mürüvvet, Me- san Tahsin Ef. ailesi. 

1 , :. 
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Ford Fabrikasının Tertip Ettiği Otomobil 
. . 

Geçit Resminde· Gaı+ip Bir Hadis·e Çıkb .. · 
Fort kumpanycsı dlin sabah ~·-' -~""' "" h-""'rtb~---,,...~.,.,,,.,.....~---...... 

kendi maqıulitından otuz beş . . "" ... ._ .~~ · l4 c \ ~"' ,,- , ' .~ ~;; "' . ~' 
otomobile bir geçit resmi yap- ""·"'1i~"' '"' · ·• : • 

brdL · Maksadı, otomobillerinin 
son on beş sene zarfında na .. 
sd bir tekimü1 seyri takip 
ettiğini göstermekti, bu gaye
ye varmak için kafilenin b~-
1!• 915 seneıinde yapılmış es
ki sistem bir otomobil koy
muştu. Bu otomobili sıra ile 
916, 917, 918 ilah... modelleri 
takip ediyor ve en sonra da 
930 senesinin son sistem açık, 
kapalı otomobilleri geliyordu. 

Resmi geçide saat 9 da bat
lanacakb. Fakat başlanamadı. 
Fabrika, seyrü sefer memurla-

nmn müteyakkız bulunmalannı 
temin için bir gün evvel vili- çıkarken 
yete milracaat etmiş, müsaade 1 geldi: 

bir polis 
! 

memuru· 

almış, ve bu teşebblisü esna
smda vilayet makamından sO• 

hulet te görmllştü. Fakat oto--
-mobiller fabrika kap_~ 

- Merkezin emri vardır. ! 
Kafile koskağa çıkamıyacakbr, 
dedi. Amerikalılar pilr hayret 
ıordular: t . \ 

- Neden? 
Memur Ef. bu men'in se

bebini bilmiyordu, emir al
. mışb. Aldığı emri bittabi ic

ra edecekti. 
Amerikalılar kızdılar, men'in 

· ... ~bebi,. I öğrenmek için mcr• 
keze adam gönderdiler ve 
öğrendiler ki, vilayetin müsa
adesini tatbike memur olan
lardan bir zat, müsaadeyi 
vaktinde görmemiş, yahut 
imzalayamamış. 

Hadise bitti, fakat bu hadise, 
memlekete yedi milyon liralık 
muazzam bir sermaye döken 
şirketin müdürleri üzerinde 
fena bir tesir yapb. 

Kafile saat ( 9 ) da hareket 
edecek iken yola ancak saat 
on birde çıktı ve başta istiklftl 
marşını çalan mızıka heyetini 
hamil otobüsü, tamirhane ara
bası, kamyonu, eski ve yeni : 
sistem otomobilleri ile şehrin 
~>aşlıca sokaklarında uzun bir 
cevelan yapb. 

~ 

Gazeteciler kafileyi selam
ladıktan sonra tirketin müdü

( Devamı 6' ncı ıayıfada ] 

Siyaset DünJJa~ 

BUSYADI 
Begnelmilel, .A· 
laka Ugandırafl 
Bir Muhake1fl8 

. 'd• 
Son günlerde . Rus)'~t~ 

mühim hadiseler oluyor. Btı,d• 
Avrupa matbuatı Rus;~ ııtı 
mühim bir ihtilal başlaoızt J 
(Stalin)in devrildiğini, f(~~ 
ordunun isyan ettiğini ba ~• 
veriyor.f Ekserisi Riga, Varşo ı' 
gibi bolşevik aleyhtarı ınerk\ 
ı d b tterı 
er en gelen u rivaye. de' 
aslı yoktur. Stalin yer•~fe~ 
dir. Komünist ordusu vazı 
başındadır. 

11ıl' 
O halde bu rivayetler bİ 

reden çıkıyor ? Bunun sebed• 
bir haftadanberi Moskovıı f 
cereyan eden m.ühi?1 v~ b~~ 
nelmilel ehemmıyeti haıt 

muhakemedir. 1 

Sovyct hn.kümeti; f ''0~ 
sa ve İngiltere ile birleŞere ~ 
Rusyada bir ihtilal çık~JJ16~ 
istiyen bir heyet keşfetti· Jefı 
heyetin başında profes~r ıe 
mühendisler vardır. Ceo>1Ye r 
dahil dört beş bin kişi _'°b~ 
cuttur. Sovyet hükümeb ~1 
cemiyetin mühim az~~:jıll 
isticap etti. Birçok uıu 

hakikatler ortaya çıkb. ıııı 

Şimdi bunlardan bir ıcıs 
9
, 

muhakeme ediliyor. Bu ıııııb il' 
keme esnasında öğrenilen JJJ il' 
him hakikatlerden bazılara şıı 
!ardır: -

Rusyada komünist fır~' f 
içinde birkaç kişi 923 s~Jt 
sinde sanayi fırkası isJJJJ~tl· 
ikinci bir fırka yapmak 15 ıJI 
yorlar. Bunun için fır1'9;,r. 
içinde ve , dışında çahşıyor 

1
, 

Amele arasında teşkilat ya~~ 
yorlar. Fabrikaların baŞ'ııfe' 
bulunan mühendis ve pro ,ııı 
sörlerden mühim bir ıostıJ 
elde ediyorlar. . .. ~İl' 

Fransa ve lngiltere bil ,J' 
metleri bu teşkilatla te~J 
geliyor, arada gizli muh8 . of· 

dı'' ve müzakereler cereyan e ·bl 
işe (Poinkare) ve (Briyan) g~~' 
mühim siyasi adamlar, . f ~~' 
sız erkim harbiyesi gibı tJ§I 

him makamlar giriyor. fr'
11
r 

ve İngiltere bu teşkilitl• . of• 

ilkte çalışmıya karar ver~1 oe 
hU111 

Bu teşkilftt Rusya da y" 
ihtilal çıkaracak, Roı:Pafl~f 
Lehistan ve Çekoslo\'ıı ee' 
hu:luttan tecavüz edecek· bİ~ 

R • ıı·d yuı yaz us ıenera erı e ,f 
kişilik bir kuvvetle RUS.t' ,1 
gönderilecek. İngiliz ~~:,oo 
ması Balbk ve Karaden1 -~· 

3C ' 
donanmasile tazyikat ya~ ,e~1 

Bu suretle Bolşevik J ; pif 
yıkılarak yerine DeınokrS ~tıf 
Burjuva hükumeti kurulıı': gz1 

Bu plan dahilinde vil' 
senesinden beri çalı şıhyot· ııeli~ 
hassa Rusyanın beş se ıııete 
iktisadi programını akılbjtle' 
ugv ratmak için birçok ted Al.c~ 

rıı":>' almıyor. Ve planın t 9 .ı.ıP 
·rıtı•• 

tatbiki için 1931 senesi 1 

olunuyor. . ~~, 

Fakat Sovyet hü~üıııe:ıoııô 
sılsa bu teşkilatın ıç Yl<iJ9tı~ 
meydana çıkarıyor. Tef ·f ,t' 

· te11lc1 f başmda bulunanları riYo ' 
tiriyor ve mahkemeye ,,e o~iıı' 

işte Moskovadaki 
01,fıııÔ' 

muhakeme bu teşkilat ~z\ff'ııP~ 
cereyan ediyor ve ·ıı~lj 
matbuabm işgal edeli ~1oof' 
rivayetlleri buradan · ç.ı 



Glorgo.: =~ h::::t 
~eri aruında ( Glorya ) 
~t11uaaı aealit s&:dO ve prkıh 
~kurdele göıtermiye bqladı: 

· tlfinya,. 
Ba,ı.ca mllmeuillcri Mak

~dyan, Mari Glori, H. Grat, 
1Ycr Manyeden mtirekkep 
~ bu fılmin mevzuu umumi 
h.rpte, Galiçyada geçiyor. 

liarp şiddetle devam et
~tktc, Galiçya toprağı ııra 
~ Rus ve Avusturya kıt' alan 
lrasında, tabir caiz ise, me
~ dokumaktadır. Bu ıırada 

Avusturya zabiti yaralan
~" ve ( Ester ) isminde bir 

Usevi kızı tarafından evine 
~ınrnışbr. Fakat Esterin ba-
'81 bu zabitten fenalık gör
~~tür. Eski kinin tesiri altında 
~an ihtiyar Y abudi, yaralı 
labitin getirildiğini Ruslara 
lı.ber vermiştir. Fakat bu sı
'lda Avusturyalılar şehri al
!aııı, zabit te kurtulmuştur. 

İyileştiği zaman ~evdiği Es
ltrle evlenmek isteyince kar-
~na yeni bir mani ÇJkıyor. 

bitin babası. 
ol! 't ahudi kızile evlendiği tak
'C&tdc, kınn babası tarafından 
~ılan cinayeti haber verece
L ı söylem· lele oğlunu bir da
q dönmemek üzere cepheye 
t6ndermiş oluyor, filim, canlı 
tt heyecanlıdır. 

Elhamra: ~er~efii~ 
~ile devam ediyor. 

Melek. ( J~ker) i gCSı-
~ • terıyor. Baş-
~ rol ( Mari Bel ) dedir. Ha· 

c kendine Joker ismını 
ttren meşhur bir hırsızın yaka· 
~rnası etrafında cereyan eder. 
. tnç Harriyet .. ki Mari Bel .. 

dit - bu münasabetle yakifılda 
))oUı hafiyesi Con Brovn ile 
~ir ve evlenir. 

M.aı·ı·k. Sineması . b~ 
L._. • hafta aeyırcı-
~e (İzabel) i gösterecek ve 
~etecek. (İzabel) bir Alman 
~etidir ve ainemaya yeni , 
~br. Sözlü, aeali ve bil- ' 
~ bol f&l'kıldır. Facia fi .. 

~~~;:nl~;kanlar ve çok 
~ bu filimde 
.. ~li. eilenceli sahneler, tatlı 
~ar bulacaklardır .zanlllll'" 

~alınin bir operetten alındı
ııııı • .._ l&yledikten sonra mevzu
~ intikal etmek gllç olmı
~. Bu, ateşli bir qk 
~dır ve birçok tehlike-· 
~ ıeçirildikten sonra iki 
' la birlctmcaile nlhaye~ 

-· (iz.bel) İD ilk proYalanm 

t.ı .. ·1ca 
~ nıımar11•11 41 
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İşte İsimleri: iki 
İzabel Ve 

Dünya, Kıral, Joker, 
Seni Unutmıyan Kadın ..• 

Yukarda : ( iki Diinga ) filminden bir sahne. Salda : Agni lcartlel'Men diler bir sahr. 
Ortada: ( lzabel ) /ilminin can alacak bir sahnesi. Aıalıda: ( Seni unutrı. ııan 

kadın ) /ilminden bir intiba 
görenler, filimde rol alan ar- · canlandırmaktadır. Yine f... 1 alıyorlar: (Tılli) nin muvaffa .. 
tiıtlerin muvaffak olduklarım tanbulluların çok iyi tanıdığı t kiyeti ıünden güne arttıkça 
s6ylemektedirler. Bu operet dilber ( Lil dagover ) le Uan Jorj bunu kııkanmıya bqhyor. 
filminin bir hususiyeti de bol Tulu) da filimde şayam dikkat Bir akpm aralarında fiddetli 
danslı olmasulır. bir varlık gösteriyorlar. bir mllnakap oluyor ve Jorj 

O • Bilinmez ne- (Seni unutmıyan kadın) kan İireniyor ki TiUi vaktile kell'" rpera. den? Genç ve CSlümle neticelenen bir aşk di annesine para vermiş, 
kızlar ve orta yqh kadınlar 
~Yan Petroviç)e bayılırlar. 
Bundan dalla ıüzel erkek arti8t 
yok mu? Şüphesiz ki var. Fa· 
kat her nedenıe lvan Pet· 
roviçte bqka bir cazibe bu
lujorlar. 

itte (Opera)sinemuuwı yeni 
filmi olan (Seni unutmıyan 
kadın) ismindeki kurdelenin 
bqlıca rolünil lvan Petroviç 

PEYAMi SAFA 

Edebi Romanı 

macerasıdır • Mevzuu töyle 
hullsa edebiliriz: Filimde Jorj 
roliinll temsil eden İvan Pet· 
roviç, Tilli ismindeki aiizcl kıza 
karşı hususi bir alika duyu
yor. F aliat hadisat o· ıuretle 
tecelli ediyor ki Tılli atkının 
lrunetini yavaş yavq kaybe-
diyor. 

Gnnün birinde iki lfik bir 
tiyatro piyesinde brfıhkh rol 

yardımda bulunmuştur. 
Aradan kısa bir mllddet 

reçiyor, gene her ikisi bir 
oyunda rol alıyorlar. Oyun 
icabı Tilli, tabancasını çekerek 
Jorja atq ediyor. Fuat bay· 
ret; t.bwaclan ıaakikl bir kur-
fun çıkarak Jorju .wruyor, 
5ldilriiyor. T.dli mahkemeye 
veriliyor · ve Jorjun anneıi 
mahkemede ıöyle bağınyor: 

- Bu kadim mahkum et-

Macit ayrılınca, Neriman faa etmişti, Macit bu fikirde 
büyük bir öfkeyi muvakkat bir olmadığını söylüyordu: 

I' ATIB-BARBIYE 
zaman için uyutan ôerin bir - Samimi olamayız, hiç 
hayret içinde kaldı. Macitte, kimıe tam bir surette samimi 
manasını birdenbire anlıyama- olamaz; en · samimi insanlar 
dığı garip bir hal görmüştü; kimlerdir, bilir misiniz? Vah
ıonra yavaş yavaı, sözlerin ve 1iler! 

~t Macit birdenbire 

~ Baloya gelecek •iıiniz? 
~anın bütlin dı7gulan 
~:· Cevap veremiyordu. 

~Bak.hm.. '1edi. 

,~~·~ 
"b.t alatermek imJorcla. 

- Camm istemiyor, dedi. 
Sonra bunu taahilıe çalışb: 
- Babamın da izin vermcai 

iham. 
Tramvay Galatuara gel

mifti. Macit Nerimamn elini 
ab. 

- Herhalde geliniz! 
Dedi ve uzaklaşb. Kayıtaız 

ft mllatehzi bir hali vardı. 

tavurlarm arkasına gizlenen - · En tabü insanlar da 
manaları anlamı ya ve kurun- onlar değil midir? diye ıor
tunun doğurduğu bir muhale- .mUftu, Neriman. 
ğa ile bnyntmiye başladı. I - Şnphesiz tabii.. fakat 

Macit bugün ciddi değildi; medeni değil. 
batta, aÇJkça istihza eden bir Neriman birdenbire buna 
adamın ruhu, gözlerine dol· verilecek cevap bulam&llllfh. 
muştu. Epey dUtündükten sonra de-

Bir gün, Macitle aralannda mitti ki: 
geçen bir münakaşayi habrla- İ - Medeniler içinde samimi 
dı. Neriman aamimiyeti mbda- insanlar yok mudur? 

işleri 
• 

~ocuğunu Satar Mı? .• 

Ç<,çuğunu Satan ~nne 
Var Mıdır? .. 

lngilterede Bir Mesele 
Geçende Londrada güzel 

çocuk müsabakası yapılmış. Üç 
yqlannda sevimli, sen ve zeki 
bir yavru birinciliği kazanmış. 
Milsabakada hazır bulunan 
Eengin bir kadın derhal çocu
ğun annesine sokulmuş. iki 
bin İngiliz lirası mukabilinde 
çocuğu kendisine vermesını 
teklif etmiş. O suretle ki çocuk 
anneşini ve ailesini unutacak 
ve o kadının çocuğu olarak 
btiyOyüp yetişecek. Anne tabii 
reddetmiş. 

Fakat ayni sene içinde birkaç 
mtlaabaka daha olmuş ve her 
müıabakada bu sevimli çocuk 
birinci çıkmış. O zengin kadın 
tekrar çocuğun annesine mü
racaat ederek bu defa çocuk 
için 3000 İngiliz lirası teklif 
etmiş. Fakat kadın fena halde 
muğber ve müteessir olmuş: 
"Evlit muhabbeti anne için en 
mukaddes ıeydir. Bir anneye, 
çocuğunu satması teklif edile· 
bilir mi?" demi~ ve teklifi tek· 
rar şiddetle reddetmiştir. 

Fakat mesel~ gazetelere ak
setti, etrafında hayli dedikodu 
yapıldı. Bir annenin çocuğunu 
aabp ıatamıyacağı münakaşa 

edildi. Bntnn anneler böyle 
bir fikrin, ortaya ablmasını bi
le ayıp buldular. 

Anne muhabbeti para ile 
sabo alınamaz. Kadının en 
zayıf tarafı annelik tarafıdır. 
Bir kadına çocuğunu satması 

teklif edilemez. Zaten çocuk 
ve kadın esareti çoktan geç
miştir. İnsan para ile aablamaz 
ve sabn alınamaz. 

Fakat bu vesile ile acı bir 
hakikate temu edebiliriz. Aç
lık ve sefalet yüzünden çocu· 
ğunu büyütmekten lciz ne
kadar anneler vardır ki, ço
çuldannı evlltlık olarak baş· 
kalanna vermiye derhal hazır
dırlar. Bayle bir anket açsak 
zannederim ki binlerce çocuk 
bulunabilir. 

İşte bizim için hakikatin 
feci tarafı burasıdır. Anne 
muhabbeti aabn alınamaz. Fa
kat çocuiunu açlıktan 6ld~ 
mek hakkı da anneye verile-
mez. 

Haiaımtegu 

meyiniz! T al;ancayı oif um 
Jorj keiıcli elile doldurm&lfbır. 
BUııu ölilmllndeıa eVYel bana 
ailylemifti. 

Macit, kadınla miicaC:lelenin 
erklm harbiye plinlarını ifşa 
ettiğinin farkında olmıyarak 
cevap verdi : 

- Medeniyet, samimiyeti 
ortadan kaldırmaktan başka 
birşey değildir. Vücudun sami· 
miyetini örtmek için esvap gi
yiyoruz, kalbimizin samimiye-
tini CSrtmek için de muqeret 
yapıyoruz. 

- Muaşeret.. yalancıktan 
bir nezaket midir ? 

- Her halde ..• Çila.ldl nef-
ret ettiğimiz insanlara da ba
tar sormıya mecburuz. 

- o halde Iİz aahteJiii 
1eviyonunuz. 

Bir Ev Hanımının 
Alfabesi 

Ev İşleri 
Her ev kadınının bilmesı 

lazım gelen ufak tefek birta
kım şeyler vardır. Bu ufak 
görünen malumat, evin t eme· 
lini teşkil edecek kadar mü· 
himdir. Biz bunları alfabe 
kadar mühim görüyoruz. Bu 
slitunlarda zaman zaman · bu 
faydalı maliimab vermiye ça· 
lışacağız: 

Süpürge Ve Fırçaları 
Süpürge ve fırçaların çok da
yanması ve iyi iş görmesi için 
ayda bir defa yanm kova su· 
ya amonyak kanşhnp onunla 
yıkayınız. Süpürge ve hrçalan 
yanın saat kadar bu mahlw 
içinde bırakınız. Sonra çıkarıp 
sıkınız ve serin bir yerde ku· 
rutunuz. 

Yazı Yazmak İçin. 
Çamaşır üzerine yazı yazmak 
isterseniz, çamaşırı soğuk su
da erimiş kolaya batırınız. 
Sonra kurutup ütüleyiniz. O 
vakit yazı kolaylıkla yazılır. 

Kömür: Maden kömürü
nü izbeye koymaktansa, açık· 
ta bırakmak daha doğrudur. 
Bu sayede kömür hem daha 
iyi yanar, hem daha az sarfe .. 
dilir. Yanarken de daha az 
toz bırakır. 

Kurdeleler : Elbiselerde 
kullanılan kurdeleleri evveli 
sabunlu sıcak suda yıkayın. 
Sonra evveli sıcak, badehu 
soğuk suda çalkayın. Sonra 
iitüliyecek yerde temiz bir 
şişeye itina ilo sarın ve öylece 
bir müddet bırakın. Bu suretle 
kurdele tamamen yeni olur. 

Gümüş Takım : Gümilf 
takımı temizlemek için toz ko
la· kullanınız. Pas ve kir, ne 
varsa hepsini alır. 

Kola ile Ne Yapılır ? : 
Camlan temizlemek için sıc;ak 
suya kola karıştınnu: ve onun· 
la yıkayımz. 
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- Mecburi olarak. 
- O halde medeni insanla-

nn hiçbir ıözüne inanmıyahm. 
Macit giılmilştii ve: 
- O kadar değil, demişti, 

fakat sözlerin arkasına gizle 
arkasına gizlenen düşün• 
celer v.udır, insan onlara dik-
kat etmeli. "Ariyer Panse,, le
re. Samimi veyahut yalan söz 
b6yle anlaşılır. 

Nerimamn alakası artmışb; 
bu Sözlerle hem Maciciin ph
myetine intikal ediyor, hem 
de kendisinin tereddütlerini 
izsle eden bUI fikirler alı
yordu. 

Arkası var 
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Nasıl Tahrikat Yapıldı ? 

....._ ______________ ...._~ Anlatan: Agabekof: 19 

Hariciye komiaerlitlnde, hiç
bir kimse, Baha Sakinin uzun 
müddet meWiiade kalacajuu 
zannetmiyordu. 

Nihayet lıariciye komiserli· 
tinin fikri Sovyet hüktimetin· 
ce de kabul edildi. Zengin 
lwılann hamisi olan kıral 
Amanullah lehine ve fakir 
bir Sucu oğlu olan Baha Saki 
aleyhine çalışılması karar albna 
alındı. 

Vaziyet bu suretle tesbit 
edildikten sonra hariciye ko
miserliği Solovyef J isminde bir 
mümessilini tayyare ile Kanda
bara yolladı. 

den biri olan ( Termes) den 
Sovyet tayyareleri hayal 
yorlardı. Bunlar Ommtı Derya 
nehrini geçerek Patbhiaaruı 
llzerine geldiler, mevkilerinden 
çıkıuı Efgan hudut ukerlerihi 
mitralyöz atetilc yere serdiler. 

Bunlan takiben de T qkent
te Kızıl ordu aruindan seçi
len tcçhizab mllkemmel sekiz 
yüz kişilik bir kızıl kuv
vet, Efgan askeri kıyaf cti 
altında, hiçbir mukavemet 
görmeden (ÜmmU Derya) neh
rını geçiyor ve Mezanşerif 

yolunu takiben barekabna de
vam etmiye başlıyordu. 

Gulim Nebi Hum Ef~ 
girmesi " MeUnferifia ltıatı 
o kadar ual olmap ki hallia 
Klbil hlk6metl ue11k .._. 
hafta IOnra hal». aJaWWi. 

Baha Sakinin taraftarlail 
( bunları çoğu Balaara " 
Tiirkiataa muhacirleri idi. ) 
Gulim Nebi bama daha 
ileri gitmaine mani olmak için 
Mezanşerife doğru ilerlemiye 
başladılar. Gullm Nebi Han 
Mezanıerif civannda asker 
topluyordu. Bu aakerleria b...-
na da Kml kıt'alardan alcbiı 
adamlan koyarak ilerlemlye 
batlamıştı. 

Halledilen Bilmecemiz 
2 a ' ı e 1 s e ıo 11 
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Hariciye komiserliğinin A
manullah hana müzaheret et
mek kararını verdiğini öğre
nen (O. G. P. U.) da ayrıca 
Kandahara bir mümessilini 
göndermiye lüzum gördü. 

Baha Sakinin bu kuvvete 
kartı sevkettiği kıtaat ufak 
bir müsademe neticesinde pe
ripn edilmişti. ikinci müsade
me Mezan şerifte oldu ; bura
da Baba Sakinin kuvveti 
berbat ediJmit ve fehir 
Gullm Nebi Hanın eline, daha 
doğrun atqemiliter Primakof
un idaresine geçmiş bulunu
yordu. Hudut ile Mezan ıerif 
aruındaki. yolda (2000) den 
fazla Efganlı katledilmişti. 

Tq Kmpn civmında her 
iki kuvvet harbe tutufta; mltt
bif çarp11malar neticesinde 
Baha Sakinin ordusu (3000) den 9~1--1--ı-
fazla ölü bırakarak perİfaD ! 1-.--ı Gidecek olan mümessil, ora

daki vaziyeti öğrenecek, kabi
lelerin baleti ruhiyesini tetkik 
edecek, ayni zamanda da 
Kandahardan Hindistan işle
rini idare edecekti. Uzun ml
nakaşalardan 10nra bu vazife
llİD bana tevdi edilmesi tekar
rür etti. 

bir halde kaÇDUya mecbar ....,..._._... __ 
oldu. Soldan Sala, Yukardan A,alı: 

Fakat çok geçmeden Ba
ha Sakinin Kandahar ve civa
nnı ele geçirdiğini ve Kanda
barın da abluka altında bu
lunduğunu 6ğrendik. 

Bu suretle Kandaharla irti
bat kesilmİ.f oluyordu. 

O vakit Efganistanın Mos
kova sefiri, Efgan hariciye :na
&ırı Gulim Ceylini hanın kar· 
deıi Gulim Nebi handı. 

Gulim Nebi ban MoakÖva
.la epey faaliyet gösteriyordu. 

Sovyet bükUmetinin Ama
nullah hana her suretle mil
ıaheret göstermesini istiyor ve 
bunun için geceli gündlizln 
çalışıyordu. 

Bir müddet sonra bizzat 
Efgan hariciye nazın GulAm 
Ceylini hfjl da Mosko•aya 
ıeldi; o da ayni yolda teıeb
büste bulunuyordu. Efgan na
zın, Rusyadan asker ve bill
hare cephane istedi. 

GulAm Ceylini han, hariciye 
komiseri ile icra ettiği mftl&
lıatlar neticesinde istediğini 
kabul ettirmiye muvaffak oldu. 

Bir gece Stalin, Efgan nazın 
Ye Sovyetleria Kibilc • ataşesi 

Kızıl kıtaat ta ( Tq 
Kurıan) ı zaptettikten 90nra 
Hanabat ve Geybat lb:eriae 
ylrllmiye bafladı. 

[Arlrua nıt 

"20,, Bin Tezgahı Kapanmak
tan Kurtarmak Lazım ••• 

Çünkü "100,,Bin Ame~ 
Aç Kalacaktır .. 

Hükumet, Süratle Tedbir Almalıdır 

Primakof bir içtima aktettiler. ! , 
Bu içtimada •erilen karar tu Bir an ttWI lılnuıge 18nnul lbı111 .. lflll 6lr dolauıta t.sıahı 
eldu: 

Sovyetlcr bUkumet Amanul
lah Hana mftzaheretl etmeyi 
esasen kabul etmit olduiun-
4an it askeri kuvvetlerin r r&n
derilmesine kalıyordu. Bunun 
için hususi bir kızıl kıt'a teş
kil olunacak, bu askerler 
Efgan kıyafetine sokulacak ve 
l»u kuvvet Kibil atqemiliteri
nin kumandası albna konacaktı. 
( Bu adam şimdi Japonya
dadır.] 

Bu kıt'anın batlıca vazifeai 
doğrudan doğruya Klbil üze
rine yürümekti. 

Harekib iae Şimali Efgania
tan kabileler aruuıda e,Peyce 
nnfuza malik olan sefir Gulim 
Nebi han idare edecekti. Bir
kaç hafta içinde baı:ırlanan 
pl•••n derhal tatbikine p 
cDdi. 

Bb- ubah IMMlat pllirlerla. 

Memlekette 20 bin pettemal •• ı bet ,..,.... temİll eclilebile
dokuma tezphı vardır. Bunlar, cektir. 
senelerdenberi laallnmran Pet" Bu tedbir .lmmadatı takclir
temal ihtiyacma temin edere'- ele, elyevm gilçlllde iflemiye 
mit •e binlerce amelenin istik- çahfuı 20 bin tezılh dmımya 
hali bu suretle emniyet albna ve ba tezıllllann çahştırdıfı 
girmiftir. Fakat Awupadan da 100 bin amele sokakta kalnu
top halinde dokunup gelen bir ya mahkam bulunuyorlar. Bu 
nevi p91temallar vardır ki bun- tezgAhlann aahipleri, baklannm 
lar pamuk kumat tarifesine aiyaneti için htıkilmete mtlra
tabi tutuluyorlar ve kilo bqına caat etmişlerdir. 
62,5 kW'Uf gilmrilk re.mi ve-
riyorlar. Maarif Ve ilk Mektepler 

Halbuki bunlar topla sati
hr kumq değildir. Burada 
peıtemal gibi kesilerek sabl
makta, yarli pqtemal aanayii 
de bu kumqlara kartı reka
bet edememektedir. Halbuki . 
Avrupa pcştemallart için re
aiın haddi olarak konan 225 
kW'Uf alınacak oluna yerli 
aD&Jln muvaffakiyetle reka-

Maarif mtidnriyeti ilk mek
teplerle ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır. Mektepler için bu 
IOD günlerde ısınacak vesait, 
levazım, dolap ve ayrıca Ça
talca, Silivri ve BnyUkçekmece 
mektepleri için 500 yeni sıra 
Atın alınmıştır. Bunlar bu 
hafta içinde mekteplere dajı

tılacaktır. 

1 - Ml811' Apı 5. memle
ket 5 

2 - Orua 3, buit, bayajl 
3, evin bir parçau 3 

3 - Yemek yenilen alet 4, 
. tokat aesi 5 

4 - .•.••• 
5 - HaJftD ü.lmnyal a. 

onun yarısı 3, bir nehir 3 
6 - Bir vapurumuz 3 
7 - Ağızdaki 32 ler 1. 

fenalık a, seda 3 
8 - ..... . 
9 - YorıunJuk ftnD 5, 

iaim 5 
10 - Deniz ortuuıdald top

rak 3, H 3, yapmak 3 
11 - Ecnebi kadm ismi 5, 

bir kasabamız 5 

Unvan Değiştiren 

İki Şirket 
Umumi merkezleri Berlinde 

olmak üzere l.tanbulda iki bn-
yük elektrik tirketi vardır • 
Bunlardan biri: 

Simena Şukemerke Aktien 
Gesellchaft 

Diğeriı 

Simeu Und Halsb Aktien 
Gesellchafttir. Bunlar burada 
yukardaki isimler altında 

teşekkill edeceklerini bildirmişler, 
hdısat veklletince de kendile
rine bu yolda mtlaaade veril
mİ.ftİr. Her nedense aicili tica· 
rete kaydedilirken biri: 

Simeu Şukertverk Anonim 
firkti ve diğeri Simena Und 

Halake Anonim firketl diye 
kaydedilmiflerc:Ur. Bu şirketler 
Berlinde Alman tabüyetinde 
t91ekknl etmltlerd.ir. 

Sicili ticaretimize mukayyet 
unvanlarla faaliyette bulun

dukları g6rülmftt ve bu halin 
memleketin ticari hayatile a
lakadar mllessesat ve eşhasm 
hini hacette menafii haleldar 
addedildiğinden mezkOr şir-

ketler hakkında birinci ticaret 
mahkemesine müracaat edil-
mek üzeredir. Ayrıca lktıaat 
vekaletine de mllracaat edil-
miştir. Kanuna uygun olmıyan 
bu unvanlann tadil ve terkini 
talep edilmektedir. 

Sinemalar 

~- yalanda kadmllma mahbubu: VILL Y FRITSCJI ,.... 
Dllw DITA PARLO Ue ı...- '""cllld.t • ... " • _. 

qk ,......,. .... 

KIRIK KALP 
filminde anı endam edeceklerdir. 

Pek yakında 

GLORYA SiNEMASINDA 
Dnnyanm en btlyllk baritonu 

LAWRENCE fHIBBETT 

---Bu akşam---.. 
MELEK sinemasında 

Dilber " bl1Uk artist 

MARIE BELL 
" Gulllo de Parla • dea ve " Ua 
Mome n • OUI t. " • C'EST PARlS ,, 
DiD mGbdiHı LUCIENNE BOYER ile 

beraber çeYlrdlkleri 

TEHLlKELI OYUN 
nam mubtqem ve muu.zam Fransı::ca 
.&aılD film bqhyor. 

lavetmu Yeni FOX JURNALı An· 
kara'da Gut hmunmda yapılaa 
ruml&'eçlt Ye Tiirk • Ywaaa dostluk 

aabedMlaln tmu meraahnL Yeni 
aaldne ••yemde mük.llemeler 1 Urk· 
te Y Frauasca aym z.amaada fi1mde 

---· 1'8rillecektir. ----· 

Muazzam ve muhteşem 
nin en yeni ve sesli kopY 
ALEMDAR Sine 

Dünden itibaren 
T ekmllinin birden ira 
başlanmışb. Akıllara ha 
verecek derecede ı 
olan bu filmin bilhassa_~ 
TUFAN SAHN~ 

Sesli olarak görülmesi v~ 
dimesi cidden şayanı ta'VSI 

Herk• tarafnulaa l'Grillebümealnl te- DARÜLBEDAYi TEMSiL 
mi• tçhl arsa n talebi umumt Ourine 

Serseri Kıral Venedik ISTlftBOl 
......... daha birkaç gGa 

Elhamra sinemasında 
lraealn• denm eclUecektlr. 

lıiYetea ı YeaJ FO. JURNAL AD· 
kara'da Gal lnnmaada Japılan 

RM ...... Tlrtı • Y-- cloetluk 
wbedealah lmu ......... ZARO 
Ata a91alaat taba..aaabm Tlrkçe 

elarak aıalatıJ•· 

"~.~.~. 
Komedi 11 lf flll 
5 Perde il 1 

v..... ' 11111 

i~~ il 11111111 
1 Salı g&nn alqamı 

Taciri 

F ord Fabrikasının Tertip Etti, 
Otomobil Geçit Resminde Gatıf 

Bir Hadise Çıkh .•• 
lBat tarafı 4 ilncG •JfadaJ 

rlndea rakama mllatenit baza 
izahat istediler ve öğrendiler ki: 

Bugfln fabribda gllnde 40 
otomobil takılmakta, bu 40 
otomobilden 6 sı memlekette 
satılmakta, 34 il harice gön
derilmektedir. 

Bu cümleden olarak önü
milzdeki1 hafta içinde Yunanis 
tana 250, İskenderiyeye 15(), 
Ciddeye l 00 otomobil ve 
otobfts aevkedilecektir. 

Bu otomobilleri yapmak için 
350 amele ve usta kullanıl
maktadır. Bu amele ve usta
lann hepsi de, birkaç müte
hassıa mftstcmaolmak liıere, 
Tllrktilr. Bu hesaba göre 
satılan her otomobil ameleyi 
geçindirmektedir. 

Gerek dahilde ve gerek 
hariçte sarfiyat çoğaldıkça 
imallt ta o kadar artacak, bu 

Mürefte Hırsızlan 
Meydana Çıktı 
Milrefte, 30 (Hususi) - Hak

kı Pqa zada Ahmet Efendi-
nin M teşrinisani gecesi dnk
kAnma lfİrilerek 4500 liruı 

çalındığım bildirmiftir. Parayı 
Ahmet Efendinin biraderinin 
oğlu Hakla ile korucu AH 
Efendiler çalmışlardır. 

Miirefteye yeni gelen Halit 
onb8fl 3 saat içinde hırsı.zla
n meydana çıkannışbr. 

4500 lira Ahmet Efendiye 
tamamen teslim edilmiştir. 

Talil Belıçet 

FERAH SiNEMADA 

SAHiR OPERETi lleçW Ml'IMll 

(S) perd.. 

fabrika ythtlnden re~ 
lelerin miktan da o • 
ziyadelqecektir. 

* Gazeteciler bu 
dıktan sonra fabrikayı g 
istediler. Müessesenin 111at 
itleri müdürii M. Mul 
delaleti ile baştanbaşa 
diler. 

Teknik malumat üı 
durmak arzusunda d 
KariJerimizi sıkmak istedi 
Fakat bu ziyaretten 
kalan intibaı tek bir 
ile anlatalım: 

Topane'de, 
eşinden biç 
üzere küçük nisbette, 
men asri bir fabrika ~J 
Bu fabrika Amerik~ 
aan'ab ve ıermayesi ~ 
Fakat memleketimi:ıde "'"J 
mua bize de zevk v• ~ 
verebilir. 

Milli Takvİİ 
Hem Tarihtir, lfl' 

takvim 
Milb ve tarihi vak'~ 

hadiseleri bir tarih ";1 
ciddiyet ve isabetle ka~ 
Bu vak'a ve hadiselerle 

1 nasip darbımeseller ve ,ı'.,1 

sözlerini havidir. Evkal'~r. 
yelidir. Her mcmlekett' ,,,1 
kitapçıda bulunur. ' 
İstanbulda Hilsnütabiat 
baasıdır. 

Milli Mecmua.~ 
( 120) incl numarası tJY 

br. Tavsiye ederiz. 

Türk Baytat~ 
Cemiyeti MecıP 
Bu meslek medl0 

2 iDcl .. ,... birçok -
lmlel.te batipw ebat''*" 
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Alide Hesap Veriyorlar • 
~- Abdülhaimde _,, 

Atılan Bomba Mezarlar işi Hala Halledilmedi 
• 

abık iaşe Nazın Şayanı Dikkat 
Bir Talikatle Anlabyordll 

d Maksat Şu İdi, Bu İdi Ve En Nihayet... 

"-._~ Bey; milli mahaullt f Kemal B. deftlB etti: 
~ nasıl kuruldutunu - S. firketia =a' _.... 

iten: nndan biri de memlekette 
~le değil mi Salim ~y? bir taanuv buauJe getirmekti. 
~ e s6zllnlin gerçeldigme Çiinkü memleketin ikbsadiya-
~ te ghtermif oluyordu. b asli unsurunun elinde de-

kenıal Bey, bu ıözler ğildi. Burada lktısadi faaliye-
tehadete ne l&zum var? tin başında Türk oll!'ıyan 

. edil 1 • ihti-~ 0~ aapat me erme hal- unsurlar yerleşmiştir. Biz bu 
~ 

1 
ve ası!_ dav~ ki meseleyi ihmal ettiğimizden 

l,; 7atıyacak ıozler değil ·· ve bir de memur zihniytile 
~ 1'urulurken kanuna ria- . .. 

fll IUl'etle tamamladı: 

- itte. cledia -
İfe mani olmak için de bu 

~bi firketlere vlcut vsmek 
lazımdı. Ben bu kanaatte ol-

dujum için ba firketia tııhMi 
ile taşralara bir •I-• p 
termek istedi-. · 

itin aslı ft ~ .... 
ifadelerle iyice mleplm• ola
yordu. Fakat aaba ba glzel. 

~ •.l:ı_ • ta . 1 d lf yaptigımızdan dolayı mem· 
h L.""°1ıtt cır er en aerma· 1 k . 1 bayırlı, şirin " ntmpenerane 
~ "-· falan ~u.- e etin senet ve ,sazans mea-

-wış, ve nuw... maksada varmak •IJı•er ol-
~ inanılaa da, inanılma- balan. ~qka mmırlana eline mut mu idi ? 
~ ~ birtey çıkmıyacağı gibi geçmıştir. . 
~de halledimit olmaz. Sabık DAZll', f'I .azlen p- Fıkrimi, fU ..aHa cenbma 
~ ~ öğı:enilm • • dd tl yet bariz bir tal•btla anla- aramak için yorark• sklmb 
~ o•-- •e ~pabfl .;.;: byordu. Bunları .&yledikten önünde gittikçe blyOyea bir 
.:'-a ':,~ .: firketlerin sonra asıl beklenen noktayı istifham beliriyordu. 

~.':;.~".-......ıup .... ,. İki Çocuğun Harp Oyunu 
~ B. biklJ'llİDe elJle lı 
~ ı.t. o ouretle mııe.ioler Kanlı Bir Facia e 
, ....... du .. Prkett.ı•e.ı. Neticelendi 
~ ~ r&zell. Fakat ya baa
' 1011ra olup bitenler ? 
' Dazır bundan IOD-

ct. fU taretle anlatb: 
~' EY'fell fUJl1I a&yliyeyin-

lllaleaaia demekle onlara 
~İrfey diişeceği zaıme
S'; Senede on lira ya s:• düşmez. Binaenaleyh 
\tti liğin başka ıekil ve va-

&· Yoktur. 
~ bu izahata da eyvallah 
~" sonra sabık iaşe nazın, 

Mahsulit tirketi ismi 
\L-.... bu ticari teşekkülün asıl 
..._~ hakkındaki izahata 

lmıir, 30 ( Hmusl ) - 8arnoftDlll Cama k&ytmden çoN. 
Mustafa oğla Ali ile arbd.tı Huan ismindeki çocuklar, ken
dilerince harp oyunu OJIWlllJa karar vermifler. Ali, babUIDUI 
mavzerini allDlf, her ilôai de gizlice lora çıkmı.ılar. Yavrulardan 
biri Türk, diğeri Yunan olmuı; Tnrk rolünü oynamayı lizerine 
alan Ali, arkadaşına ateş etmiş Ye beyninden vurulan Has&n 
hemen yere yığılıvermiıtir. Sekiz yqmdaki katil, yaşının küçük
lüğtbıden dolayı aerbea bırakılmıştır. 

Adnan 

Zonguldak'ta Kadastro Harçlan 
Serbes Fırkanın İnfisahı Şimdiye Kadar Ne Mik-

Ne Tesir Yapb? tar Tahsil, Ne Kadan 
Zonguldak, ( Hususi ) Sarf olunmuştur 

KAN DALGASI 
~ 

Vesikalara Miidnil 
Terilıt Re...,. 

• Erwl •t1••w+ 
lmı Ka•·.,.~- w.a ... 
pn14k? Y.Waa aaal retl
rllıl? -u...w.u l.lr qk 
ltuhraaı - Kaale te..Wenea 
Mr ..... • Sullu Hamit •• 
Ena..uer [ Eniaeal komlte
lul ..... tetekkll etti ? J 
- ünreqi.a , .. ....., ..... 
ta.W ..aklen .._ "'9.._ 
Bebad " 0.e•lllt bebe 
bukmlan • e.ı.- " &
meni lromltecil.t lttilaach -
Sofya'da bir BeJd.tl k3y0ode 
1!'pılan bomba teuübelerl -
ıtle'"19 ..,.._ llltika•· 
Dtlnyamn en bü,.ılr facluma 
banrhyaa m · Wtan Ha• 
mide auikut • Ebedi •• 
sadık bir ldSle. 

eden 
vak'alarla birçok 
zatlarla Ermeni komitecileri-
• h kik~ ·mı . a ı reaa en ••• 

Sultan Hamit devrini ya· 
flYaD karilerimiz Ziya Şakir 
Bey tarafından yazdan hu 
romanda birçok vak' alan ba- · 
brlıyacak Ye timdi bunlarm 
iç yüzünü öğrenerek, hayrette 
kalacaklardır. ı 

Sultan Hamit, hakiki çeh
resile ilk defa bu romanda 
gl\r6ntlyor -.e yqıyor. 

İstifade ediniz 
ı - bb 5 aatın ıeçmlyecddlr. 
2 - Her Hlır 4 kelime beaa';> ecll

lec:.ektir. 
~ S - Her illa S 9Clet Ula kupona 
ıaü.abilindedlr. 

4 - Her 3 aıtırdae · futasma 2 
kupoa Ulve edilmelidir. 

5 - Her kupon Userindekl tarihten 
b hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA ya okuduktan 
soara ilin kuponunu saklayt"z. Bundan S adedini ilinınlZ 
ile birlikte bir :ı.arf a koyarak 
posta ile ldarebanemiıe gön
deriniz. lllnını:nn pıeteye wfr-
meai için bu kadan kifidlr. 

Müslüman Olmıyanla
rın Vaziyeti Nedir? 
Bu Yolda Bazı Müracaatlar Var 

Mezarların E-.kafça beıedi:. 
yeye dem " teslimi devam 
etmektedir. Bu İf bittikten IOD· 

ra, Belediye mldlbiyeti telı-
rin muhtelif yerlerinde yapı
lacak mezarhldann yerlerini 
Ye projelerini teabit edecektir. 

Ôntımlizdeki haziranda aRI 
-.e bilyilk mezarlıklar yapıla
caktır. 

Kari Gözile 

Asri Kumar 
Bn1 yerlerde birtakım makineler 

koymutlar J maayyea bir wıul dablllnd• 

lflne bat lııar"f atlbıaca IMa para faal

Ue iade oı-uyor. Glrilyorum ld birçok 

mektep çocuklan 1na ılbl Jerler• top• 

ı-mıt, bDyülıı bir hararetle bo kuman 

oynuyorlar. Kilçük çocuktan ve ıençleri 

hem itlerinden, hem de paralanndaa 

eden bu ite bir çare bulanaıabcbr. Akal 

halde, aokü kfiıelerhıde ıemalye açıp 

kumar oynatu adamlan takip etmekte 

- .... nrdlıır? 

N. 

1 Guil, nakil, defin bele-
tliyeye ait olacak, tehria mult-
telil yerlerinde ıuilhaneler 
yapbnlacaktır. Yeni mezarlık· 

larda bekçi, bahçı•an ve yar

chmcılar bulunacakbr. 
lıtanbulda binden ziyade 

mezarlık vardır. Bunlann yüzde 
dokun beşi mahalleler ara
amdadir. Dlln, bundan ev
ftl .efat eden bir Türkllo 

Katolik zevceai mezarlar mil
diiriyetine müracaat ederek 
6ldilifl vakit kocasının yanına 

defnedilmeaine miisaade edilip 
edilmiyeceğini aormuıtur. 

Bu kadın, birçok hayır 
mUeueaelerine binlerce liralık 

· yardım yapmakla maruftur • 

Şimdi meHle tetkik edile
cektir. Mezarlık itleri için be
nb ftkllettm bir talimatna
me ~. Muhtelif mea
hepler İçİD ayn. ayn mezar. 
laklar ma olacak, yoku ber 

mezhep erbabı amuml " asri 

mezarlıklara mı defnedilecek· 
tir. Barua belli deiildir. 

Gördüklerimiz 

Karilerimize Cevap 
Feyslati 11 ... ınclen Kemal Beye ı 

Tuylk s&.a fOCalıılardan mabat. 
Hele bla tirli kaydl lııuyııt içinde tabn 

laklf afuu yapamayan çocuklardır. BU. 

hun muhafuaklr allelerln ve mllateblt 

babaJ.na çocuklan bu auuftaaclır. ... 
L A. lmııah karfe t 

Y UUUSI J~tfen slnderinis. 

Bir Talebenin Şikayeti \ ~ Iİrkctin fimdiye kadar 
~ )'aphğı erbabınca ma
~ Fakat niçin ve ne 
~ la. kurulduğunu öğren
' Yli meraklı bqey ola-

Serbes Cnmhuriyet fırkasmm 
infiaah etmesi, halk arasında 
derin bir teessllr uyandmmştır. 
Hiç beklenilmiyen bir zamanda 
kendi kendini feshetmesi, bayii 
dedikoduyu mucip olmaktadır. 

Kadastro idaresi faaliyette 

bulunduğu mıntakalarda tim· 
diye kadar 1,391, 17 4 liralık 

gizU Ye mahlftl emllk mey

dana çıkardıiı gibi 1,493,545 
liralık ta kadastro harcı ta-

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

2-Kinunuevvel- 1930 Bir Meczube Dair 

lat-bal Erkek llaeafndea Mr Efendi 

mektepte deralerin çokluiundan t lkiyet 

edly•. Bu tU.1Mala hakkı •ardll'. Fakat 

buı&nkU m&fredat programlan da.bllla

• mektebi laakb ,ırme1ı llııaıacb•. 

Yatms ba ... o. Ue Maarif YtkAletlnla 

mllfredat Pl'OIT••lanada tadlllt yap
muım istemek lulldumndır. Bunıa 

&1bra~ çekea talebeala tlllAyeti klfl 

" tadU için eıa mUblm sebeptir. 

\~ itler vardır ye ne ka
t\ ~tr biliriz ki vaktile ha
~· fayda için yapılmıt

• '-kat günler geçip it
~~dilkçe bunlar hakiki 

r tt.rından uzaklqmıı ve 
-.., çok zararlı bir yola 

~erdir~ 

' .\caba Milli Malısullt 
il:... ile maksatla kurulm..,. 

a_'"'1ehiliriz JL 

' ~ iaşe nazın Te bu ,~ 
'~t müessisi Kemal 

. ifadeleri arumda bu 

~- 'tl.n.töyle anlatb: \ 't Mahsullt firketinin 
"' den maksat yün, tif

P•muk gibi ihracat ,..: . 
••ili harice fazla fiatla 

~ ~~· B~ suretle bu şirke
~ ~ ıatediği gaye mem
.'"'t-dn11.. himaye etmekti. 
~Uz ınü; ne hayırlı ve 

1 bir maksatla işe 
\&.~ ~ Memleket malı 
l., ~' ı sablacak, bunları 

• , Ya~anıar bu 1tıretle 
, ~dıl.niş olacaklar ve 
~cabnuz çoğalacak, 

'-Yllıetlenecek, vesaire, 

~ ~l_parlak VO De 

Serbes fırkanın inhilllinde 
ıebep aranırken Fethi Beyi 
mamr görenler vana da, umu
miyet itibarile halka blkim 
olan his, mefsuh fırka liderinin 
lehinde değildir. 

Barbnın Elektriği 

Bartın belediyesi, uzun bir 
zamandır kasabanın elektrikle 
tenvirini dilşllnmektedir. Son 
glinlerde, elektrik iti 80D bir 
safhaya girmiş gibidir. Muhtelif 
teklifler meyanında bir Alman 
grupunun ıeraiti daha mfllait 
görlilmüştür. Kumpanyanın mil
measilleri tetkikat yapmak 

üzere yakında Bartuıa gele
ceklerdir. 

Sahil Sıhhiye Binası 
Sahil sıhhıye idaresi, şeb

riı:ıizde yeni bir bina yaptır-

DJIŞbr. Dün kilşat resmi ya

pılan bu zarif bina idareye 
5000 liraya malolmuştur. 

Kadastro Tayinleri 
Kastamonu kadastro müdilr

lilğüne lzmir kadastro azasın
dan Faik Edirne tapu miidürlil
jibıe do Afyoakarahiur tapa 

hakkuk ettirmiştir. Bu para 

binde iki nisbetinde Ye beş 

taksitte mal sahiplerinden tab
ail edilecektir. Hükumet, ka· 

daatro idaresine beş senede 
1,972,390 liralık kredi vermiş, 

idare bunun 1 ,623,685 lirasını 

aarf miltebaki 358, 706 lirayı 

tuarruf etmiştir. 

Otomatik Telgraf 
Makineleri 

Ankara, 1 (Hususi) - Tel
graf memurlanna bir kolaylık 
olmak lizere bura telgı:afane
aine otomatik telgraf inaliye 
makineleri konacakbr. 

iş Arıyorum 
lmıirde uzun müddet muh

telif ticaretanelerde çalqmış 
faal iki genç herhangi bir 
müessesede seyyar veya sabit 
muakkip olarak İf aramak
tadırlar. Kanaatkirdırlar. 

KiRALIK ODALAR - Galatada .,.,. 
-da caddealae aaur A,..ı. lokaata. 
Mir.ala Sermçb Handa JllDltane, tersllae-

ne itfa elverlfll elektrik w terko.u lıuıYI 
odalar olmakla beraMr mlft...U. 
la~t"!uae mupmba ela ttmt. ohuaur. 
Tanplerln tqrlfleri. 

MANDARiN F1DAN1 - Beh... adedi 
iki kunıtt..an elli blD adet .. tıbk 1abaal 
mandarina fidanım .wudır. 

Rize Kazaocı ucle Abdullah 

HANIMLAR TERZIHAHESI - Bahçe 
kapa Raumpafa ham 12 No. Telefon 
lataabul 4057. 

HÜSEYiN ZEYTiN YAtlNI - Daimi 
ldıllanuuz. YemekJeriniai neflı <ve leszetll 
yemek later nılainl'I? Behemehal H&aeyla 
seytin yafı ile pişiriniz. latanbul Zindan 
kapıaı Babacafer Ulrbeal karpaıadaNe.53 

Mahkeme! aallya Gçlladl bakuk clal
realndt'a ı Ümmi hanım tarahndan 
Ôdemf9te Kendir p11san kahveci Fenl 
Efeadl kahYeslade -ıdm kocaaı Vehbi 

Efead1 aleyblae ikame eyledlfl dand

dOlayı mahkemed- aadU' olan " tara
feyııln boJanmalanaa mlltedalr buhmaa 
2S Tqrtnlaaol 930 tarih •• 7'n numarab 
lllmın ahiren lkamell'lbı meçhul oldu
tu anlatıl• m&ddeialeyh Vehbi Efen• 
diye lllaea tebllji tenatp ecWllllt ol-

makla teblJt aaka-a kaba elmalı 
Ozre ilin auretl mahkeme dl•-ba.aeaiDe 
talik edildlfl Ula olunur. 

Demlrkapıda Yeni Edime otelinde arla 
Şakir ve Bedn lcardeıler 

Her tGrltı ikna, latllıır... terbbt, lııti-
müdürü Şemsettin Beyler tayin kal, feraf lflerl yapılır. Sirkeci yeni 

edilmiflerdir. 1 ... Poilıat•a•neıiıııliıkiiıiiıiiınıiıidaıiillVlıiıeıııiılurıiıııa•hanıiıill•Nliıo.•l•9•I 

GalMa, 1-tkapaatda eaal lı.ah-.o

lerlne aıldavim bir deli nrdll' kl ı laıal 

Atı• Cemaldir. Klfıt oyunlumda ber· 

llaıla lok-laraaa yemekte - keadlainl 

da.t&nJ& plı.armak ı.tlyenlere tec:nUz 

etmektedir. K-dlalal kaç defalar sabı· 

taya haber verdikae de auan dikkate 

ahnmada. Bl~ok kahYebaıaeler içeriye 

sinne-em lçla kapıya adam dilaaekte

dlrler. Mllteaddlt defalar hmarhaneye 

slrfp Ç1km1f olan IMa adam hakkında 

makaaaJ aidlııla -un dikkatini celbet

meabl aellmetl _.mtye aamına rica 

ederim efeacffaıa. 
K...Uertnlzda 

Y. Zeki 
SON POSTA ı Bu adam mecnun lH 

de tehlikeli delildir. Kahvelerde balkı 

rahataı& etmemesi içJD o aılleaaeaeler 

tedblrll'!' almalıdırlar. Fakat uran 
dokunmıyu bu adaau hürriyetinden 

mabnam etmek a. bellı.J haatabfı Mla

b&tlla arttınr. 

Bir Senedenberi 
Beklenen Maaş 

Kala - Kulada jaadarma ylb.bqd .. 

pdan miltelr.alt Sadık Beyla vefab 

blr meneye yalwı bir um-dar. 

Arkaamda baakbfı yedi çoeafa ile 

reflkaama heatls eytam mallfl tah•ı. 

eclllmedlfbadeD dapr oldulr.lan eefalet 

bcrkeal mUteeHlr edecek derecededir. 
Bu aile bir fotofnluu pkartıp muhte

rem -SON POSTA., ya fhderemfyeuk 

kadar 1olr.lak lçtad• , .. ıyor. 

Allkadar makamın nuan dikkat •• 

~ eelbederia. 

Ridflall 

----------------------
Sinemacıların 

Derdi ••• 
Gece Saat Kaça Kadar 
Açık Kalabilecekler ? 

Sinemacılarla Polia müdnri
yeti arasında yeniden bir nok
tai nazar farkı çıkmıştır. Poliı 

idaresi sinemaların saat 23,30da 
tatil etmeleri lizımgcldiğini 

sahip ve kiracılarına bildirmiş
tir. Sinemacılar halkın yeni 
harflerle istinasma kadar gece 
24 e kadar ıinemalan açık bu
lundurmak için belediye encO
menırıın karan olduğundan 
bahsetmekte ve aynca bele
diyeden gece 1 V6 1,30 a ka
dar müsaade edilmesini iste· 
mektedirler. 

Relediye sinemalara ancak 
uat 24 e kadar müsaade ede
ceğini ve sinemaların 1 - l ,30a 
kadar açık kalmasının sıh
hate muzır olduj'Unu ıöyle
mektedir. 



ONDRADA 
Kumaş Getirttik 

~ - ··----------. - ------__ __,,_,_~ 
l.tanbulun en 1,1, en uata 
makutannı temlo ettik •• 

Fok.at ayni -= Q~ 
derecede ıtn.ı law elb 
pçmez ıabvdbı panluller • 

T ediyatta kolaylık 
gösteririz 

Bmln&alDcle E..,I Bnk• lttfı. 
l&lliıde tltbdlye bltlPIE(~)Da• .... 

MAKASI GÜZEL ASRI 
TERZiHANEYE 

Mtıracaat Ediniz. 

----~- -~ -- .. f-= .. 1111ıııım===11111s~s ..... • 

RADYO AMATÖRLERİ 
" Ahizem daha iyi 
işliyordu, acaba 

ne oldu! ,, 

Sebebini çok aramayınız ı 
Ziraı 

" Lambalarınız cskimiıtir ,. 
Bunları derhal 

l Yeni "Minivvatt,, 
PHILIPS RADYO 

Limbalarile değiştiriniz. 

tP ~il 1111\L. lll lt=~ S . ~ ,, . 
RADIO 

~==========::s::=====sV• = = = s === = = ::ı· 

25,000 kilo kırmızı sellüloz kağıdı 
münakasasının taliki: 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

24 - 11 - 930 tarihinde icra edilen 25,000 kilo kırmızı ıcllü
loı kağıdı münakasasında tüccarın verdikleri fiat haddi layık 
görtılmemi.ştir. Bu sebeple kapalı zarfla yapılacak olan mezkUI' 
münakua 6 kanunu evvel 930 cumartesi gününe taJik olunmuş. 
Taliplerin o gün saat 11 de en son fiatlarını havi teklif ve iti
bar mektuplarile Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

lllf6RO ~I . 
""' ApellO " uh cını 1ıft1 \ • 
-.uııs.n. .,.,~, ..... ..,.,,. •• ,. 
nt 'DcOll ,..alna oayeslDd• ••rPd ........ ,_ ... ··~··ıa tır•• 
..... p Olf HV' blucdllh 

H• Jertt Ytılll ~ 
U-ml Ac.soı.lan; ~ 

lkarlduard Ga e.tcnbel• •e ftb"ekh 
t.ıao ... 1-Galata 

ERLİ MALLAR 
DEPOSU 

Bursalı Mustafa Fahri 
Bu kere Beyoğlunda, lstiklAI 
caddesiadc Venedik sokağı kar· 
şısında 413 numaralı mağazayı 

Sırf Bursa ipeklileri 
G:ıerine kü4at eylemiştir. Satış 
fiatlarımız Bursa fabrik a satı~ 
fiatlarnun aynıdır. 

Bir tecrübe kafidir. 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata Tünel l'rlertebani •okak 

Ehvence emllk bakımı. Bono proleato.u 
ve aalre. Tel. Beyothı 1385 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 

tıraş bıçaklannı 

(KROKODİL) 
kullanınız. 

Deposuc Çiçekpazar latratiadi 
Han No. l. 8 

Kutamonu icra memurlutun· 
danı 

Açık arthrma ilo paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu 

Arauı hariç bir bap un fabri· 
kut~ hali faaliyette. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, Mahalleıi, aokğaı, No. 11: 

lamail Bey mahallesi Kııla 
caddeal. q 

Takdir olunaıı kıymet: 30!)!)1) linıpıiır 
Arttırmanın yapılacafı yer, giln, 

aaat ı 18/12/930 perşembe günü 

aaat 1S ten 16 ya kadar Kasta
monu icra da1re•I. 

1 - lıbu ırayrl menkuliln art
brma ıartname•I 1/ 12 I 930 tari-
hinden itibaren 718 numara 
Ue Kutamoau 

muayyen numaruında herk ... 
rarebUmeal için açıkhr. btnda 

yazılı olanlardan fazla malG
mat almak iıtiyeoler, ifbu tut· 
nameye ve 718 dosya numa
ruile memuriyetimlze milracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukanda yazılı kıymetin yibde 

7,S teminat gö•terilecektir. 
5 - Haklan tapu aicili Uo aa

blt olmiyan ipotekli alacaklılarla 
diter allkadaranm ve lttirak hakkı 

ıahiplerinin bu haklarını ve huıuaile 
faiz .e masrafa dair olan iddia· 
lannı ltbu ilin tarihinden ltiba· 

ren yirmi i'Ün içinde evrakı 
müabitelerile birlikte memuriye· 

timize bildirmeleri icap eder aksi 
halde hakları tapu sicilile aabit 
olmıyanlar snbş bedelinin paylaı
masında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen &ilnde arttır
maya iştirak edenler artbrma şart .. 
namesini okumuş ve lüzumlu maJQ. 

mab almış bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Ôs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmezse gayri 
menkul ikinci bir arttırma ile sa
blır ve bedel farkı mahrum 
kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme _ hacet kal-

maksızın memuriyet:mızce alıcıdan 
tahsil olunur, beş No. lı fıkradaki 

şart tahakkuk etmek kaydile 

YEN 1 EVERŞARP 
icadı aayeainde arzu ettijlnlı 

tanda yaımak için bir mtıreldıepH 
ıw.. -.bibi olmak mllmktm oluyor. 

Çlakl lfbab• • uyıua bleaa 
u.... intihap edebilir Ye terdfı 
~ renk •• duhıckki ., 
leme,waealade ............. 

HEI YEIOE 
Everşarp 
·Kalem ve kurşun 
kalemlerini arayınız 

Baılıca ticarethanelerde ıablır. 

HİÇ 8 E K L E N I L M E D 1 G 1 BiR ZAMANDA 

BİRDENBİRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PİYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN İÇİN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci 

11 Kanunuevvel 

Keşide 

1930 dadır 

BUYUK IKRAMIYE50,000 LİRADIR 

Doğqm ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 6222 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLİMLERİNDEN 

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

üç defa bağırıldıktan sonra gayri "'._,-===-=========== 
menkul en çok artbranın üzerinde buçuk dclliliye mütteriue aittir. 
bırakılır. Şart tahakkuk et.ıneZM Sah, vereı yo olup ilk takıit 
artbrma geri bırakılır alıcı taab- peşin olmak ıartile dört taksitte 

Adres : Babıali caddesi 
v!liyet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon latanbw Z323 
lkamctgllu : ,, ,, 2235 

hütlerinden kurtulur ve teminat ta 6denecektir. Takıit müddetleri 
kalkar. birer aydır. 

S - Artırmanın birinci ve ;a Yazılan fabrika yukarda gÖ•· 
ikinci olmasına ve gayrı menkule terilen 18-12-930 tarihinde Ka•ta-

teallGk eden kanuni hakka ve 111onu icra memurluğu odaamda 
.atışın tanına göre diter . şartlar işbu ilin ve gösterilen arttırma 

ikinci artırmadır. Birinci arhrma tartnameai dairesinde aatılacatı 
bedeli 15000 liradır. Yüsde iki Din olunur. 

Paris Tıp Fakültesinden mezun 
Dr. Bahattin Şevki 
Cilt ve efrenci hastalıklar 

mutahassı Babali Meserret 
oteli karşısı 135 birinci kat 
sabahtan · akşama kadar. 

Ayvalık Sürat Post~ 
(Mersin) vapuru 2 Kinuouıf' 
vel aalı 17 de Sirked rab; 
mandan kalkarak Gelib 6İ 
Çanakkale, Küçükkuyu, •. ıı 
remit, Burhaniye, ArtaPJ
gidecek ve dönllşte me~ 
iskelelerle birlikte Altıııolul' 
da uğrayarak gelecektir· ,,.a, 

Azimette Gelibolu IY 

yük alınmaz. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmutşcvkctpqa) ~~ 
ru 2 Kinunuevvel •a!ı ~ 
Galata nhbmından kaJkar ... 
Zonguldak İnebolu, ~ 
Samsun Gireson, 1rv 
zon, Rizc'ye gidecek ve :. 
nllşte Silrmene, Trab O-
Tirebolu, Gireson, Orduİ,al't 
ye, Samsun, Sinop, ine .J 
Zongulda'ğa ujnyarak ,
lccektir. 

DOKTOR 
Ömer AbdurrahJ11,

Cilt, Saç, Frengi ve Bt1' 
ıoğukluğu Mütehassa" 

Muayenehanesi Ankara~ 
desi hükümet konağı 

nnda eski ikdam Yurd~ ~ 
şısında 71 numara birin~ 'f 

Her gün saat birden ilıJV 
dört buçuktan akşama ki 

SON·Pos,:0 
Yevmi, Siyu1, Hav1tdis ve Halkı-' 

- 11• idare : l.tanbul, NuruoJııııı" 

Şeref •okağt 3S - JI 

Telr"?ıı: l11tanbtıl • 7!13 

Pol \ ,\ k11twı11: lstanbııl • 741 SC" 
Telr-af : lstanbııl SO~ yO 

ABONE FIA Tl:crıı~ 
TORKfn: - t:~ .. 
--- 2~.w-" 

140\J kt. 1 Sene ı~IJIJ ti 
750 ., 6 Ay aD' tı 
400 .. s .. ,.,., ,, 
tSO ,, l ., 

Gelen evrak geri verllrnoıı. 

llinlar<Luı mcsullyot al~ 

Mea'ul Müdür: H4lit , 


