
ENEMEN 
ADİSESİNİN 

SON POSTA .tlallun söaidün Halk bwauDla sörilr· 
SON POSTA iWloa kulattclen Halk IN•ala ifitir. 
SON POSTA Halkın iclllidln Halk ba•anla ler. 

o·. VEKİLİNİN RAPORU BEKLENİYOR 
• 
51R:~!~ Ş~ Kaya B. Köylüye, Zabitimizi Neden Kurtarmadıklarını 

• 
· DA VAR MI? Sordu. lnanılmıyacak, Hayretbahş Bir Cevap uncu Ald 3 

..... 

le Sayfamızda 

k 

ahkikat Sür'atle Görülüyor l 
evkuflar Nihayet Üç 
ün Sonra Manisadadır 

üddei Umuminin Verdiği İzahat 

Menemen 
Hadisesinde akşıbendi Müritlerinin Gizlice Dolaşhrdıkları Parola 

Abdülkadir K~malinin 
Parmağı Var Mıdır? .. 

· Dervişler,ElhaçMehmetEsatEf.nin 
RuhaniyetineGüvenerek VeOndan 

Ankara, 30 (H.M) - Heyeü 

1 vekile dlin sabah dokuz bu
çukta toplandı, bili faaala üç 

edetUmarakNasılÇalı~ıyorlardı. 
Menemen irtica badisesile 

·kadar oldu klan için evvelki 
ıa tevkif edilen şeyh Esat ve 

M-lu Ali Efen dil erle şeyhin 
•üridi altı Filorinalı muhacirin 
lazan tahkikatile dün de biz- 1 
&at müddei umumi meşgul J 
~uttur. 

1 ıaat sürdli. " Dnn posta ile bir mazruf 1 1 A.alp sol memenin altın
! dadır. Oraya tevveccüh 
ı edip Allahın birliğini 

i fikrederek (Allah Allah) 

1 
deyu yevmiye beş yüz-

Tahkikatın çabucak ikmal 
re maznunların derhal Maniaa
,a biran evvel gönderilmeleri
•e çalışıhyor. Ne Manisadan 

e ne de Menemenden yeni 1 
vkifat için liste gönderilme-

iftir. Müddei umumi Kenan 
y bu hususta dün ıu izalıa
venniıtir. 

"- Yeniden tevkif edilmiş 
· se yoktur. Mevkuflann ih

i tahkikatile sür'atle meşgul 
luyoruL Bunlar; nihayet üç 

e kadar Manisaya gönde
klerdir. lbrahim bocadan 

Müddei Umumi Kenan .b. 

başka hiç bir mevkufta Mani
saya gönderilmemiştir." Mev
kuf muhacirler muvakkaten 
tevkifaneye nakledilmişlerdir. 

~~----------~·-----------~~ 
Fakirlere Güzel Bir Yardım 

Bazı Semtlerde Dün 
Balık Dağıtıldı 

Hillilialımer memurları dün balık dağıtırlarken 

HiWiahmer cemiyeti, şi~ Hilaliahmer cemiyeti fıçı içinde" 
diye kadar yapageldiği bayırb bulunan bu balıklan alm11 ve 
itlere bir yenisini daha hlve tehrin bir kısım fakir halkına 
etti. Dün lstanbulun baza fakir dağrtımftır. Bunlardan Eyüpte 
•~mtlerine tuzlu palamut dağıtb. 2, Osktidarda 2, Kaaıköyde 2, 
Bu balıklar hariçten gilmrüğe Bakırk6yde 1, Topkapıda 1, 
getirilmif, bir ltalyan tacire Mevlinekapıda 1 fıçı dağı
aittir. Gü:nrük resmi ilive blmışhr. 

Bu içtimada Başvekil (Me
nemen) hadisesi hakkında 1s
tanbulda verilen kararları izah 
etti ve muhtelif meseleler üze
rinde arkadaşlarının mütalea
larıru aldı. 

Öğleden sonra Mecliste iç
tima vardı. B~vekil, Heyeti 
vekile azası ile birlikte Mecli
se geldi, salona girmeden ev
Yel koridorlarda meb'uslarla 
konuştu. Mecliste büytik bir 
heyecan vardı: 

- T errör lazımdır. 
- Fetkallde bir kanana 

ihtiy,aç nrdır, dimleleri ifi
diliyordu. 

Bu arada hadise hakkında 
bildiklerini anlatAD meb'uslar 
görülüyordu. 

Bunlann başlarında, İzmir
den bennz avdet etmiş olmua 
itibarile Denizli meb'usu Hay
dar RUttll Bey Yardı. 

Haydar Rüştii B.in anlattı
ğına göre "Menemen" hadise
ıi bet on kişinin değil, fakat 
1000 - 1500 kişinin huzurunda 
ve tekbir ve tehlil aedalan 
arasında olmuştur. Beş dakika 
değil. yirmi dakika aürmüştü.r 

Başvekil kendisine verilen 
mııliimab bOyOk bir dikka~e 
dfuliyor, hafızasında not alı
yordu. 

Bir aralık " irtica ,, hadise
sinin siyasi bir cephesi olabi
leceği ihtimaline de temas 
edildi. 

Adanada Ahali fırkası reisi 
Abdülkadir Kemalinin bu ha
diaeden üç gün evvel savuş

muş olması ıayanı dikkat gö
rüldü. 

(Devamı 2 inci sayfadadır] 

Ramazanda 
1 

Bayramda 
Maaraflanruzı yan 

yarıya indirecek mü
him bir teşebbllsllmllz 
Tardır. SON POSTA 
bu teşcbbüsile karile
rine ramuan ayı için
de mühim kazançlar 
temin edecektir. 

••• 

aldık. Zarfı yırttık. içinden, 
eski harflerle yazılmış ve im
zasız bir kağıt çıktı. Mektup 
sahibi bu kiğdm Eyüp ve 

F atib taraflarında elden ele 
dolaşbnldığını ve bu halin iki 
scnedenberi devam ettiğini 
kısaca kaydetmjştir. Mektubun 
sureti ıudur : 

istiif''P" 
Adet 
100 

Allahümme sallialt! 
seggidina Muhammedin 
ve ala lilihi "e sellim. 100 

u ilahe illlillllh, el· 
miillcül lıaklcun mübin. 100 1 

F atilıai şerife maa 
besme/fi ıeriftt 1 

Sıı,et Elemneşraiıle-
lce ınaa{ besmele 1 

ilallls~ şerif maa bes-
melei prife 3 

Banlara 24 aaatte bir defa 
okuyup hasıl olan sevabı pey

gamber Efendimiz il ve esbabı 
ve meşayihi tarikat Efendile
rimizin ervahı şerifelerine he
diye edilecektir ... ] 

"Şe izimiz Elhaç Meh-

Muallim 
Ve 
Cümhuriget 

Şehit "Kubilay ., ı Mu
allimler Taziz Ediyor 

Bir kısım İstanbul mual
limleri MC11emende mürtecile

rin yaptı klan bonharlığı 
protesto eden bir mektup 
göndermitlerdir • Protestona
menin sureti şudur: 

Türk muallimi, Cümhuriye
tin en hararetli müdafii ve 
muhafızıdır. Menemendeki ir
tica hadiseaini nefretle karşı· 

lar, tehit muallim (Kubiliy) ı 
taziz ederiz. 

İmzalar 

I>arüHünunun ihtifali 

l den aşagı ·olmamak üze
re, fazla ne kadar arzu 

i olursa bu zikir ile gece 
J ve gündüz diledigin ka
dar meşgul olursun. 

Hududu şerifi gözet
• meli. Kazaya kalan na

, mazları kaza etmeli. Bir 

Mevkuf Şeglı Esol EJ. 

met Esat E/endimızin, 
ruhaniyeti daima ken
dinle beraber bulunur 
oldugunu aklına getirip 
hatırında tutmıya çalış

malıdır. Buna "RABI
TA/ ŞERIFE,,derler.Bu 
gayet mühim ve mü/it
tir. Üçüncüsü zikirdir. 

miktar da kabrini kıya-
metini düşünmeli .. Tari
katimiz Nakşıbendiye-
nin Hafidi koludur. Bu 
minval üzere çalışmalı
dır. h"'uzur ve vukufu 
kalple zikrile meşgul 

olmıya dikkat etmeli, 
acele etmemeli. Mevlam 
muva/ /ak buyursun A-. 
mın.,, 

I · Son Kımıldanış 

- Doktor, can çekifiyor dediniz ama bakaamza canlamyorı 

] 

olununca bahld-.rın ıablamıya- , Fakirlerin kalbine hitap 
catı anla.pllDlf, ecnebi tacir de · eden bu yardım onları çok 
iMi balıklan a!marmi, gfüruiiğe l mlitehusis etmiştir. ' Bravo 
~- HacliaeJi ljreaen j Hililiabmere. 

Tasildtını Beklttginlz. 

Diğer taraftan Dariilfünun 
gençliği de pertembe günll 
bu mllnuebetle bir ihtifal 
yapacaktır. İhtifalin Ocakta 
yap.ım... ela nieniıbaha olu
yor. 

- Merak etmeyin! birçok hastalar, 6lmed• a evvel muvakkat 
bir zaman için c:ulaıiırlU. Bu, ecel diriJijidir. 



• 

, Hal/cm Sesi - DABILI 
'I -Son -D~kik_a~ • 

f Kat'i Ka!ar·· Verıl-
Son Hadise Kar- · ~ . vıı 

. §ISIDda · Ticari Kardeşlere 
Vaziyet Bakınız 

•••m• ı-H:ı tin ...-ı 
tle&Nt nDJeti G-'8cle tesir 
,apmaktan . haH kalmadıfl. ılJy
leniyor. Memleketin maddı, ma
aeri Yarlıj"ına kartı ne fena bir 

·darbe olu,unu, banda da anhya
billriz. Söylenen tealria derecesi 
hakkında bir fikir edinmek bere 
bazı 19mıelerle görüştük. Aldığı

mız maliimab kaydediyoruz: 

Cevat B. ( Sirkeci, Kıhççı 
ıade Bedri ticaretanesi ) . 

- irticadan çok miitee.s-
tirim. .. 

Ali Rıza Bey (Sirkeci, Spor 
'llağazası) 

- Hükümet aleyhine afa
tık bir çivinin oynamasa flic
camı aleyhinedir. Bilhassa, 
Menemen hadisesi gibi hadi
aeler satışı durdartur, 

-tl 
Zamgoçyan Ef. (Sirkeci, so

ba ve saire ticaretanesi) 
- Menemen hadisesi tica

etimize durgunluk getirdi. .. . 
Saim Bey (Y enipostane kar-

pıında F mdık zade lwunm 
albnda 2) 

- Evet, Menemen hadise
m bizi mutazamr etti: Çünkü 
aabş durdu . AlacaklanmıZJn 
tahsili teehhür etti. 

* H6seyin Rahmi Bey (Yeni
postane 23 Kurtuluş mağazası) 

- İsyanı, irticaı daima tel'in 
ederiz. Hadise satışımıza tesir 
etti; onu biraz durdurdu. 

* Kazım B. (Haymana töccar-
lanndan, lskenderiye otelinde 
misafir) 

- Ahvali fevkalade daima 
ticareti müt~ssir eder. 

* Hüseyin Hüsnü B. (Sirkecide 
listikçi) 

- Bu mevsimde bizim işle
rimize Menemen hadisesi bir 
tesir yapmaz. Eğer iki ay evel 
bu hadise olsaydı, ticaretimiz 
müteessir olurdu. Maamafib 
hadiseden ıabsan çok müte
essırız. 

* Şırak.yan Ef. (Sirkeci, 6 nu-
maı .ılı ticaretane) 

- Sormaya hacet var mıdır; 
tabii, hadise ticaretimize dur
pnluk verdi. 

Kavga Ederlerken Ara
lanna Giren Meyhane
ciyi · De Yaraladılar 

Kadıköyde oturan amele 
Ali ve kardeşi Mehmet, 
Lionun meyhanesinde birbirile 
kavga etrri~ler ve kavga eder
lerlren meyhanenin camlannı 
kırmışlar, müdahale aden Lion 
Efendiyi de kolundan yarala
yıp kaçarken yakalanmışbr. 

Akhisarda 

Bir Maznun Tevkif 

Edildi 

Akhisar,30(H.M)-Menemen 
hadisesi müaasebetile harada 
da tahkikata başlandı ve ilk 
olarak manifaturacı Hafız 
Hasan Efendi tevkif edildi. 

Hasan Ef. irtira gayesi ta
kip eden Nakşıbcndi tarikati
ne birçok kimseleri teşvik et
mekle zanaltmdadar. Tetkika
ta devam edilecektir. 

ı<ag,,, 

Menemen 
Hadisesi 

-
( Bq tarafı 1 inci aayfada ) 

Bunu müteakip te Derviş 
Mebmedin (Menemen)de: 

- Abdülmecit bizi hudutta 
bekliyor, demiş olması habrlab1dı 

Meb'uslarm daha söyliyecek 
birçok şeyleri vardı. Fakat 
içtima uımanı gelmifti. 

Başvekil: 

- Yann fırka da, 6b0r 
giln de mecliste konuşuruz, 
dedi. 

Meclisin içtimaı kısa silrdü, 
ve evveli Mazhar Müfit ve.. 
Haydar Rüştü Beylerin ver
dikleri bir sual takriri okundu. 

Bu takrirde hadise hakkın
da Başvekilden tifahi izahat 
isteniyordu. 

Başvekil bu izahab perıem
be günli verecektir. 

Yann Miting Var 
Darülfünunun yapmaya ka

rar verdiği miting yarın icra 
edilecektir. 

mek Uzere .. 
Meb'uslar Ara5ında Azami . . . 

Şiddet İstiyenler Ekseriyettedir 
Ankara, 30 (H. M.) - Dün Millet Meclisinin koridorlann· 

da tezahOr eden haleti ruhiyeye bakılırsa Menemen hadise~~ 
karşwada azami ıiddet g6sterilmcaini is\iyenlerin ekseriyeti 
teşkil etmekte olduklan g&rülmektedir. 

Fakat hükUmetin fevkalade kanunlara lilzum glSrmediği. 
hatta (Menemen) de Ye haftllainde bir ay müdetle idarei örfiye 
illnım da zaruri bulmadıjı aısyJenmektedir. 

Bu dakikada muhakkak olan nokta tudur: 
Hükümet kat'i kararını vermek için Dahiliye vekili ŞOkril 

Kaya Beyin göndereceği raporu bekliyecektir. 

Gazeteler Neler 
Söylüyorlar? 

Fehmi Kubiliyın Can
hıraş Şehadeti 

.. Milliyet " bu serlivba ile 
Y akup Kadri Beyin makalesini 
neşrediyor. Muharrir: 

tanlan cemiyetin umum1 he
yeti içinde çok kuvvetli Adet
lere ve bunlara iatinaden de 
menfaat amıflan lauule ge
tirirler. Devlet idare tarzlan
nın tekAmülü fertlerin Ye cemi-

" Menemen vak•asından yellerin tekamülüne tabidir.,, 
bahsetmek için tcheyyüçlerimi- Yunus Nadi B. makalesinin 
zın tesilerinden kurtulmak, sonunda diyor ki: 

" Bunun düze !sİ cümburi-İ.ltedik. ,, diye ~dık-
yeti korumak için ve yalnız 

tan ıonra diyor ki1 " Bu, bu maksadı istihdaf eden bir 
Hafız Paşa vak'asmdao, r; Şekip 

kanun yapmak lüzumundan Aslan vak' asma kadar Osr1 .ıı-
h tarihini dolduran ve ona o ibar~ttir.,. 
barbar mahiyetini veren biit~n inkılap lshraplan 
öbilr facialara nekadar ben- 1 "Halk Dostu,, b-.tnkn bq 
ziyor. makalesini bu &e.rlavba ile 

Sanki yıllar hiç geçmemiş neşretmektedir. 

gibi, sanki asırlar biç geçme- Bu arkadaşımız: "Tiirk in
miş gibi, sanki - fesler değil - kı:abı muztariptir. lcabahnın 
kavuklardan hiçbiri enilz tamamlanmadığından.. Yapılan 
devrilmemiş, gibi.. Meğer bi- feyler az mıdır? Hayır çoktur. 
zim inkılap, bizim inkılaplar Fakat yapılanlan beklemek 
cl"diğimiz mefhum bu memle- lazımdır." diyerek yeni rejimin 
kt!tte daha hiçbir ıey deği1- yalnız Osmanlı tarihinin değil 
tit memiş." islim tarihinin de tasfiye-

y akup Kadri Bey makale- sini omuzladığını, demagojiye 
ciui şöyle bitiriyor: mahal olmadığını, gençliğe he-

"Şeyh Mehmet bir İfarethr; nüz mevkii verilmediğini, TOrk 
biı· gölgedir.,, işçisine liyık olduğu ehem-

cümhuriy.eti Koruma miyetle bakılmadığım .öylüyor 
ve: u Bunlar yapaldığı giln senç 

Kanunu KubilAyın kanlı bap cümhuri-

"CUMHURİYET te Yunus yetin yüzllne ablamaz. ÇünkO 
Nadi B. bugünkü '~akalesine f d~rviş Mehmetler yaşıyamaz.,,• 
bu aerllvhayı koymuş, diyor dılyor: e· . s 
ki: rtica ızı arsamaz 

.. Rejimler, yani deYlet idare "HOR ADAM,, bugin bq 

.. 

Dii.dü . 
Cerh 

t ... Gazi Hz. 
.~ Hafta Sonra ~.,. 
raya Avdet Edecekle Hadiseleri 

Dün şehrim!zde Oç Kiti 

!Yaralandı; ikisi Hasta
neye Yabnldı· 

' 1-Gayret matbaası mUrettip
lerinden lsmail Ef. diha seyyar 
hamal Bilil ile kavga etmiş, 
lsnıaili 11ustaıı çakı ile 
BilAli a i ı r • u r e t t e 
yaralanmıştır. lsmail yakalan
llllf, BilAl Cerrahpaşa hasta
nesine kaldınlmışbr. 

2- Unkapanında Tuğlacılar 
caddeainde oturan Kaıpil is
minde biri ile mavnacı Hilmi 
kavga etmişler. 

Kimi! sustalı çaki ile Hil
miyi bacağından yaralam1Şbr. 
Hilmi hastaneye kaldınlmıs, 

Kamil de yakalanmışbr. 
3 - F ındıkhda oturan ço

rapçı Enver Ef. Sakızlar so
kağından geçerken meçhul bir 
adam tarafından yaralanlDlfbr. 

Devlet Şurası 
Belediye intihabına Ait 
Evrakı Tetkik Edecek 

Ankara, 30 (Hususi) - Yol
suzluk olduğu iddiaaile Urla, 
Adapazarı, Yenice, Samsun, 
Konya, Balıkesir, ~ivril 
Mustafakemafpaşa, ~egal, 
Malkara belediye intihaplanna 
ait Dahiliyenin tahkikat evrak? 
Devlet praaına verildi. 

Radyo Kanunu 
Ankara, 30 (Hususi) - Pos

ta idaresinde yeni bir radyo 
kanunu hazırlanıyor. Yakında 
Millet Meclisine verilecektir. 

makalesini bu serlavha altında 
yazıyor ve bu fikri uzunca 
tahlilden sonra: "Yalnız hü
kumetin dikkat ve itina etme
si lizun,, olduğu noktas1Dda 
ısrar ediyor. 

•• V AKIT ,, başmuharriri 
Asım B. bugün makale yaz
mamıştır. 

Vatan Ve Cümhuriyet 
Davasında 

.. YARIN ,, da Maruf imzalı 
makale ba aerllvha altmda 
uzun aGren bir tahlilden aoan: 
., ea kuvvetli lcanua kaJpleri 
kazanan kammclur.,, eliyor • 

Rei8iclmhw Hı. Japoa 
liabhn• 12 hl....,..nide h 
met merlreziwiri sifaret e 
cek . olmua dolayı.sile sey 
prognİmlanm tadil etmiş} 
Şimdilik yakında . Bursa 
gidecekler ve oradan. An"' 
ra d&neceklerdir. 

Uydurma Haberler 
Bazı Avrupa ajansları G 

Hazıetlerinin reisicilmhurluk 
çekileceklerini ve Fevzi Paşa 
Reisicümhur olacağını 
vermişlerdir. Anadolu aj 
bu gülünç haberleri tekzip 
mektedir . 

Efgan Sefiri Değişti 
Efganistanın Ankara 

retine Sultan Ahmet ta 
edilmiştir, GUiam Nebi 
başka bir vazifeye verilece 
Holanda Sefiri Ôldii 
Holindanın Ankara se 

memleketinde vefat etmİftİI'· 

rv1alôllere 
ikramiyelerin Dağı 

masına Başlanıyor 
Ankara, 30 (Hususi)-Tü 

beyi'yesi olarak Malili gazil 
verilecek ikramiyelerin dağı 
masana yakında başlana 
Birinci derece malôllere 
ikincilere. 470 lira verilece 

Bir Kız Çocu" 
Ezildi 

Dün gece saat 7,5 a 
ru Fransız sefaretinin oto 
billerinden biri Pangalb 
geçerken hamamın önünde 
yaşlannda bir kız çocu
çiğnemiştir. Çocuk ayak! 
dan ve bqından yaralı o 
Etfal hastanesine kaJdınt~fUll 

ilk Tedbirler 
A~kar,a 30 (il. M.) -

raya gelen haberlere 
Şükrü Kaya Beyle Fabre 
Paşa Menemende tahki 
devam ediyorlar. 

latanbWdakilerle 
ıimdiye kadar 65 k~i tev 
edilmiştir. 

işten el çektin1en Menem 
kaymakımının yerine vek 
ten Urla kaymakamı Balaa 
tayin oluamUflur. 

J>iia taraftan Adliye 
ta1amkatm ikmaliae cahtlfl• 

Bahkemir ye lzmir 
de Yekilet emriDe 
lan PJİIİI'• 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Şeglı Efendi 

l ... 
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Hergün -Muvakkat Tedbir 
Ve 
Devamlı Tedbirler 

M. ZEKERiYA 

Menemen hadisesinde nazan 
dikkati celbeden bir takım 
noktalar vardır. Hadisenin 
ehemmiyetini arbran bu nok
talar şunlardır : 

1 - Menemen jandarma 
kumandam hadise mahalline 
geliyor. işin mahiyetini anlıyor. 
Telefonla askeri kuvvet istiyor. 
"Ye sonra birdenbire ortanan 
kayboluyor. 

Bu tegayyüp vak•ası Dahi
liye vekilinin tetkikatile sabit 
olduğu için jandarma kuman
danı azlediliyor. .. 

2 - Mahallinin en bUyük 
makamlarını işgal eden kay
makam ve müddei umumi ha
diseden haberdar oldukları 
halde hadise mahalline gitmi
yor ve alman tertibata bizznt 
nezaret etmiyorlar. .. 

3 - Hadisede inkı!fibı ve 
cümhuriyet gençliğini yalmz 
başına müdafaa eden Kubilay 
Bey canavarcasma öldürülür
ken ve kanı içilirken halk 
ya lakayt kalmış ve yahut 
asılan alkışlamışbr. 

lf 
Bugiin azçok tenevvür etmiş 

bulunan bu vak'alar karşı
sında inkılabın kökleşmesini 
ve yerleşmesini istiyenlerin 
düşünmesi ve endişeye düş
mesini tabii görmek lfızımdır. 

Fakat hadiseler karşısında 
telaşa düşmek ve zahire baka
rak hüküm vermek yanlış bir 
harekettir. Her hadisenin ilk 
nazarda görünen zahiri man
zarası altında gizli kalmış ha
kiki sebepler vardır. Bugünkü 
irtica hadisesini bu noktadan 
tetkik etmek" ve yukarıda bizi 
düşünceye sevkeden vak!alann 
derjn sebeplerini araştırmak 

lfıı.ımdır. 

Bu tetkik uzun bir içtitnai 
tahlile muhtaçtır. Fakat bu 
günlük üzerinde hepimizin itti
fak edebileceğimiz nokta şudur: 
inkılabı kökleştirmek için hala 
şiddetli propagandaya ihtiyaç 
vardır. 

Biz Ga!"bm bir asırda ge
çirdiği istihaleyi bir nesillik za
mandan daha kısa bir müddet 
içinde tamamlamak istiyoruz. 
Bir cemiyeti bu kadar seri 
bir inkılaba alıştırmak için, 
yalnız inkılabı )'apmak kiif i 
gelmez. Onun yerlcı mes;ni te
min edecek vasıtalara müra
caat etmek ve bir Garplı gi
bi propaganda yapmak lizım
dır. l~te bizim ihmal ettiğimiz 
kısım buruıdır ve bugünkü 
irtica f aciasırun en mühim se
beplerinden biri de budur. 

Binaenaleyh irticaı bastır
mnk için bir taraftan hadise
lerin icap ettirdiği muvakkat 
\'e ani tedbirleri alırken, diğer 
taraftan inkılabın kuvvetle 
yerleşmesi ve irticaın bir daha 
baş kaldırmasına imkan bıra· 
-kılmaması için yapılacak teı

kilah ve propaganda usullerini 
tetkik etmelidir. 

Avusturya Ve Türkiye 
Avusturyalılar Türkiye ile 

faz!ıı alakadar olmaktadirlar. 
Avusturya seyyahin bürosu 
memleketizdo aktedilecek kon
ıreler ve yapılacak zirai ve 
imal ıergiler hakkında malQ
mat iatemiştir. 

SON POSTA 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi 1 

1 - fl•Iikroplar kııranhkta ürerler. Günete 
ve nura tahammül edemezler. 

2-KarakuYvet to ancak karanlıkta yaııya• 1 S - Karakunetl boğmak lçla mUnnverlcrfa 
bilir. Onun da nura ve iÜDCfO mukaYemetJ el ele vereıek ortalıfı ıQncşe ve nura gar

ketmelerl lhımdır. O vakit irtica bir daha bq 
yoktur. kaldıramllL 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Lise Tahsili Dahiliye Vekili Rapor Hazırlıyor Vadeli Sabşlar 

Şahadehıame Almak ş••k •• K 8 ı• • d 
İstiycnler Ne Muameleye U ru aya • Zmlr en 

Tabi Tutulacaklar? '' M . o·· d .. 
Beynelmilel Komite 
Ticaret Odasına 

M Ü raca at Etti 
Ankara, 30(H.M) - . "Or- en emen '' e 0fi U 

ta mektep ve lise şahadebıa
mesi almak istiyenler hakkın
daki talimatnamelere tevfikan 
mezuniyet imtihanlarına giren
lerin orta mektep ve lise tale
besinden olup ta mezuniyet 
imtihanlarına girenler hakkın
daki ahkama tabi tutulmalarına 
Milli talim ve terbiye heye
tince karar verilmiştir. 

Buna nazaran haziran me
zuniyet imtihanında kazanmı
yanlar orta mektep şahadet
namesi almak istiyenler hak· 
kındaki talimatnamenin 4 nncü 
maddesine tevfikan gelecek 
devreyi belemiyerek cyllil 
imtihanlarına da girebilecek-
lerdir • ., 

Bakkallar 

Cemiyetinde Sui istimal 
Tahkikab Devam Ediyor 

Bakkallar cemiyeti heyeti 
idare ve sabık katibi umu
misi Fethi Beyin sicil ticaret 
üzerindeki sui istimal tahki
lcatile yedinci mftstantiklik 
meşgul olmaktadır. Şahit sıfa
tile birçok zevatın ifadeleri 
ahnmışhr. Dün de bakkallar 
cemiyeti idareainden Mahmut 
ve Şevki Beylerin ifadeleri 
zaptedilmiftir. 

Floksira Kanunu 
Memleketin hemen her ta

rafana Amerikan çubuğu gir
mektedir. Bu çubuk yalnız 
fzmirc münhasır iken tedvin 
edilen Floksira kanununda bu
gün için tatbik kabiliyetini 
kaybeden ve menfaat yerine 
mazan"at veren maddeler var
dır. Ziraat odası bu kanunun 
tamamen ilgası hususunda u· 
mumi kongreye bir rapor ha
zırlamıştır. 

Çubuk İhtiyacı 
lr.mir ve İstanbul gibi diğer 

birçok vilAyetlerde lktısat ve
kAletine mnracaat ederek A
merikan asma çubukları iste
mişlerdir. Halbuki vekaletin 
lstanbulda mevcut iki fidanlı
ğı bu ihtiyacı tatmin edeme
diği için Bulgaristandan çu
buk getirtilecektir . Yalnız 
lstanbulun bu sene 400 bin 
çubuğa ihtiyacı 'iardır. 

. ···---------
lzmirde Muazzam Bir 
İhtifal Tertip Edildi 

lzmir, 30 (H. M) - Cuma günü (Menemen) de şehit dil
ıen Kubilay Beyin habrasını taziz için bUyUk bir ihtifal 
yapılacaktır. 

Bu ihtifale qehrimizdc nekadar hayır ve ticaret müessesesi 
varsa hepsi de iştirak edeceklerdir. 

Bu ihtifalde bita~eler söyle?ecek, Gençliğin irticaa kartı 
ebedi ve yıkılmaz hır set teşkıl ettiği anlablacak mürteciler 
telin edilecektir. ' 

bıtifalin programı bugiin gençlik mümessilleri tarafından 
Hililiah.merde tesbit edilecektir. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma/ 

Ruı siyasi teşkilatının tliccarlarla iı yapmıf, pa
Şark fUbesi müdür mu· ra kazanmış. bu arada da 
avinliğini yapmıı bir Er- uıl vnifesi olan iıtihba
meninin ifıaabm neşredi- rat işini idare ctmi~ ve 
yoruz. Bu adamm iımi hiç kimse o zamanlar, bu 
"Agabekof,, tur. Habra- adamın vücudundan ha
bnda da okunacağı gibi, berdar olmamıJ. Hadise, 
bu adam, ecnebi bir dev- tayam dikkattir ve aon 
let hesabına TUrkiyede Menemen vak•asilc : karp
istihbarat yapmak ve laşbnlınca ehemmiyeti 
mümkün olursa bir de casuı daha ziyade artar. 
ıebekesi vücuda getirmek Bundan da nnlaşılabi-
üzere buraya gelmiştir. lir ki bizde, işin yerini 

Denizden geçerken yol- ekseriya söz tutuyor. Sö
cu salonuna "Nerses Osep- zün yerini iş tutmak lizım 
yan,, ismini vermiş, 150 gelirken. Bu itibarla, şunu 
bin liralık bir servet sa- veya bunu yapıyoruz, di· 
bibi tüccar gibi lctanbul yenlerin bu iddialnrmda 
ticaret odasına k~ydedil- ne derece samimi olduk
miş, zengin ve lllks salon- larını bu misallel'le anlı
lara girerek ahpaplıklar yabilir ve bunlara inana-
tesis etmiş. yerli, ecnebi biliriz, sen de ey kari; 

isler inan, ister inanma! 

Beynelmilel vadeli aatışlar 
komitesi lstanbul Ticare oda
sına milracaat ederek vndeli 
sabşlar hakkında Tük kanun
lan ahkamını ve bir ecnebi ile 
bir Türk arasında vadeli satışa 
dair yapılan bir mukavelenin 
ne dereceye kadar muteber 
olacağını sormuştur. 

Karışı!< Gazlar 
Dün De iki Cürmü 

Meşhut Yapıldı 
Defterdarlık vergi memur

larile zabıtai belediye memur
ları teşriki mesai ederek vergi
den kaçırılmak için kolzalara 
benzin kanştıran fabrikalar 
hakkında takibat yapılmakta
dır. Dün de iki Musevi tacirin 
imalathanesinde 400 kilo kadar 
karışık gaz yakalanmıştır. Bun
lardan iki misli gümrük ve 
muamele vergisi nhnacakbr. 

Boya Madenleri 
Bir Alman Grupu 
T etkikt Yapıyor 

Bir Alman grupu İstanbul 
civarındaki boya madenlerini 
tetkik etmekte ve aldığı nü
muneleri · tahlil ettirmektedir. 

1 Tetkikat muvafık neticeler ve
rirse grup İstanbulda büyük 
boya fabrikaları açacakbr. 

Bomonti Tahkikab 
ERKAN AVRUPADA, 
ONLAR BEKLENiYOR 

Bomonti fabrikası hakkında 
tahkikat yapıldığını yazmıştık. 
Şirketin bazı erkanı Avrupada 
olduğu için esaslı noktalar 
hakkında alınacak malümat 
onların gelmelerine tehir edil
miştir. 

lbrahim Tali B. Gitti. 
İbrahim Tnli B. yanında 

müşaviri askeri Kadri Paşa 
bulunduğu halde dün T oros 
ekispiresile Diyarıbekiro git
miştir. 

Muallimlerin İzni 
Maarif Vekaleti maarif ida

relerine bir tamim göndenniş;bu 
tamimde muallimlerin haıiçteki 
doktorlardan aldıktan raporlar-

dan 7 gilnlilk olanlann kabul edi
leceğini, 7 günden fazla me
zuniyetler için Maarif heyeti 
sıhbiyesinin rapor vermeıini bil
dirmiştir. 
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Sözün Kısası -Meydanı 
Boş 
Bırakıyoruz 

•• 
Menemen hadisesinin ehem-

miyeti ve ona karşı alacağımız 
tedbirlerin mahiyeti anlaşılınca
ya kadar münevverler arasın
daki fikir kavgası durmalıdır. 
İki muarız, üçüncii bir düşman 
karşısmda bir'.leşmeli. Bir "En
tellektüel,, olarak biz bu vazi
feyi anlıyoruz. 

Fakat bunu anlamıyanlar 
var. Mllşterek düşmanımız: 
olan karakuvvete hücum ede
cekleri yerde, senelerdenberi 
yaptıkları gibi, inkılApçı mua
rızlarına saldırmakta devam 
ediyorlar. 

Bir milddet onlara mey• 
danı bot bırakıyoruz. Osttine 
bindikleri lager münakaşa bey· 
girlerile at oynatsınlar. Biz, 
iradesinin sinirlei üstündeki 
otoritesini kaybetmiş, hırçın 
ve garezkir, itidaline sahip 
olmıyan kalem sahipleri deği

liz.. Bu gibi muharrirler emin 
olsunlar ki, sinirlerimizi çığı· 
rından çıkarmak için sariet
tikleri gayret kendilerini daha 
fazla hırçınlaşbrmnktan başka 
hiçbir netice vermiyecektir. 

Acemi ve şirret binici! sür 
beygirini! Hoduru meydan! Biz 
şimdilik seninle değil, müşte

rek dlişmanımızla boğuşmıya 
gidiyoruz. İnkılabın bize yük
lediği vezife budur. Senin mü
nakaşa beygirin hala kötü 
kötü kişneyip dururken biz, 
bir kere daha, irticaa: 

- Geber! 
Diye haykıracağu:. 

Vitrin Müsabakası 
µene l:Sirçok Heediye-

1 er Çıktı 

Oda sergi komisyonu dün 
de Odada topladmış ve vitrin 
mUsabak88ına iftirak edenler 
arasında kur9a çekmiştir. 
"Dö Galeri Dö Mobl,, e rey 
verenlerden 100; Hasan Pcr· 
tcvden 30 ; Müstecabi zade
den 30 ; Yerli Mallar Pna· 
nnın altın mekik vitrinine rey 
atanlardan 70 kişiye muhtelif 
heoiyeleı· çıkmıştır. 

Kararlar Çabuk 
Unutuluyor 

Evvelce zabıtai belediye mc• 
murları tarafından saat dörtten 
sonra Balıkpazarı, Tahmis ve 
Çiçekpaıarından araba ve oto
mobillerin geçmemesi hususun· 
da ittihaz edilmiş bir karar 
vardı. Son günlerde bu karara 
riayet edilmediği için buradaki 
esnaf belediyeye tikiyette bu
lunmuşlardır. 

Yiyeceklerin Vasfı 

BU AY NIHA YETiNDE 
ESASLAR HAZIRLANIYOR 

Yiyecek ve içeceklerin va
sıflarını tayin eden Sıhhiye 
vekaleti kimyagerler kongre
si bu ay nihayetinde vazifesi
ni ikmal edecektir. Hemen 
her yiyecek ve içeceğin va· 
sıflan tayin edilmiıtir. Sıhhiye 
vekaleti bu murahhaslar hak• 
kında bir talimatname yapa• 
cakhr. 
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Harlct Spor Ha1-1Mi 1 

$ÖUllE IOllESl
ni ilin SPORCU 
Dünya Spor 
Aleminde Neler 

Oluyor? 

İtalyan millt takımınm ve 
Torino kulGbllnihı mqhur aağ-
açığı 11 Balonçiyeri " bu aeneki 
lik maçlan dahil olmak here 
t;OO resmi · mOaabaka yapbğı 
için • ve senelerden beri ıpora 
olan hizmetinden do~)'I - ken
diaine !'Ş6valye" DalDI Yerilmİf 

" Torino kulnb&nde aeruim 
yapılllllfbr. 

Y uventüs-Torino 
İtalya f&lllpiyonaunm Fener 

Ye Galatuarayı olan bu ild 
takım ıon maçlanm yapmat
larchr. Bu maçta Y a.entla 
ıalip gelmİftir. 

Torino, ltalyanlann göz be-
beği olan Balonçiyerinin 
kulübüdGr. 

Orsi 
ltalyada bulunan dünyanın 

ve Aıjantinin en güzel sol
açağı, (Orsi)nin Amerikaya git
tiği hakkında baza gazetelerde 
intişar eden yazalann eaaaaız 

olduğu Ye Orsinin (YYentb) 
kultıbile mukavele yapbğı ltaı
yadan gelen son haberlerden 

· anlqılmaktadar 

( Uypeşt) Paris'te 
. 

Macarlann en kuvvetli ta-
lamlanndan olan ( Uypeft ) 
ı:-...... .a. ad m-. yapmalc 

lzen • Ruln kuJOp " tara
fmdaa davet edilmittir. 

Boks 

Danya •in' aaldet f&IDPıyo
.m Şimerling ile Kamera ara
llDCla Mllinoda Sauiairu mey
clanmcla çok mtlhim bir boka 
m&aabaka11 japıJmak Gzere 
.. jefdiboa" tarafından yapalaa 
tiıfebbtlaat Alman pmpiyo
aanulİ imtmu ytlzllnden netl
celenememiftir. 

Şimerlinı niaancla Şikago 
weJırinde lstriplinr ile d6rife
cek Ye bu1 maçan ~ıalibl 800 
bin liri alacakbr. 

Hokeyden Ôlüm 
Hlncliçinide, A vuatralyada 

•• bu taraflarda hokey çok 
merpp bir oyundur. Fakat 
~k ta kaza ı&ze çarpmakta
dır. Geçenlerde yapılan Hindu 
takımlan arumdaki m6aaba
bda Ekber iamindeki oyuncu
nun başına top gelerek &ltl
mtine sebebiyet vermİftir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

[ ''İniıe .eya Ltlnlze riderken, Hkak· 
ht t ezerken veya blriaile ı&rilfUrk
her hanw! bir vaka karşısında kalabl· 
llnlniz... 

Havadis aedlr blliyonanu o vabyı 

derhal 16rebillnln1L Bir yanıın, bir 
katil, bir kua birer luıvadlatir. Ru
geJdlf lnls vakalardan ertul ailall p• 
setelerde ı&rmek latedljiz b&l olunca 
derhal telefonumzu açınız ve luıYadlai 
ıuetembıe haber verbab, lalaı " iMi· 
rulal1ai ele bvakum. V erclljlab haTa· 
6la ...... f7etlae .... ...... .. 
allllf .... ......,. ......... . 
T.W--- ..._ ..... . .... 

•• o E HAY AT VE Hangi ŞeJıir Pmn: 

• BITIYl 11 
YAŞAYIŞ TA DEGlşlYOR.. llBEI iTiL 

l 
Taggare idugonlarının altımla tıılatezz•min trf11ler, otobüsllJI' işlige~k gol/ar bulunacaktır. Bir köstebek 

71n1uını andırtın 6rı taldn#nlitt idagonlar bir harika olacaktır. 

• j Ulllan kaybederler. Sonra tay-· yeralhna in~cekler. Yeralbnda, 

1 

yarelere açıkta binilir, açıkta en · llstteki resimde gfSrOldtlğti 
inilir. latanb.uldan giden yolcu nzere, şimendiferler, tramvay
miktan az olduğu için bu, o J lar, yoHar bulunacak. Y ole·· · 
kadar klllfetli bir iş olmıya-
bilir. Fakat her yanm saatte, • 
her on beş dakikada bir tay
yare gidip ıeldiğini dllşilDllnliz. 

( O vakit mesele ehemmiyet 
keabeder. 

işte A vrupe ve Amerikada 
1 bu müşkülibn 6nllne geçmek 

için yeni ve muauam tayyare 
2 - Taggare idasgonunrın gakartlan manzarası bögle istaayonlan yapbrmıya karar 

olacalctır. Taggare baraga lcolaglıkla inebilecektir. vermişlerdir. Bu istasyonlar 

Avrupada ve Amerikada anlıyabilirler. 1 yirminci aann birer mucizesi 
tayyare; otomobil kadar, tiren latanbuldan her gtın Avru- olacaktır. Bu sayfada ı&rdtlğtl
kadıır, vapur kadar emin bir paya hareket eden tayyare nüz resimler yeni tayyare ia
nakil vasıtası olarak kullanı- postalan varc:lar.. Bunlan-. biri tuyonlan hakkında bir fikir 
hyor. Medeni dünyanın her İstinyeden kalkar, Jbftya gi- yerebilir. 
tarafı &rümcek ağı ribi tay- der. Diğri Y etilk&yden kalkar istasyonlar büyük bir daire 
yare yollan ile 6rülmllf bu- Bükreıe ve oradan Pariae gi- halinde yapılacak, buraya inen 
lunuyor. der. Tayyare karargAhlan p- tayyareler, otomobiller gibi, 

Tayyare 1eferlerinin çoğal- birden uzaktadır. Tayyare De btlytık iatuyonlara ~cek. 
...... ortaya yeni bir muele> .,,.._ etmek iatiy_.. ini- Y .Jmlar burada tayyareden 
cıkardı. lstanbulda bulunan ra~ gitmek için bir çok zô- inerek yanlardaki alonlara 
karilerimiz bu derdi kolaylıkla metlere katlanırlar. Bir~ sirecekler. Oradan aAn116rlerle 

Meydanın lc~narında 
böyle istasyonlar bnlımacak· 
tır. Taggaıe ha istasgonlarıı 
1irt1~k fiti /Jıı golcalar bar1 -
da malafa? olarak inecel<
lertlir. 

~ bu YUıtalarla yeralbndaı. 
tebre pecelder. Bu sureti<: 
tren 1eyahati yapar gibi tayya·• 
relerle seyahat yapmak mOm
kGn olacaktır. 

Rus Casuslan .Tasar Şimendifer işleri 1 Bir Sahtekarlık 

Fakat,Ne As 
Vardır, Ne 
Astarı •.. 

latanbuJun bir plAm • 
mllsabaka açaldağa ve ADI~ 
mn pllnuu hazırhyan M 
Y ansenin de bu mtıub 
iftirak ettiii yazdcL. 
İflerile alikadar aalihiyetli 
zat bu hususta bize fU . 
mab verdi: 

- Şehir plim mDaaba 
diye birşey yoktur. Şehrin 
pllnlDI hazırlamak azim m 
ve masrafı istilzam 
Mllsabaka için evveli bir 
name llzamdır. Şartname i 
de birçok malimata ibti 
vardır. Maliimat toplanır, 
nif edilir, aonra butla 
;erek burada ve aere 
Avrupanın herhangi bir k .. 
sinde mliaabakaya girnı 
istiyenlere dağıblır. 

Avrupa ve Amerikada y 
yapılan ıehirlerin plinlan t 
kik edilir, çfinkü müsabaka 
iştirak edecek bir müteh 
ıunlan bilecektir: 

1 - Şehrin nnfuau 
hu nüfusun istikbalde herh 
gi bir teairle artacak mı y 
aa eksilecek mi? 

2 - lthalit, ihracat ve 
nayi ile, hinterlandam, 

3 - Mesken, fabrika 
ticaret mahallerinin nerele 
toplanmJ.f olduğunu, 

4 - Liman meselesini, 
5 - Şehrin sularmı. 

Bu malumat nerede? 

Çam Hırsızhğı 

Alman F abrikalannın 
Esrarını Çalıyorlarmış 

Zonguldakta Sene Bap 

Tuvaleti lsmarlanmasi
le Mi Yapıbyor? 

Liman inşasını Teklif 
Eden Grup Kimin Na
mına Hareket Ediyor? 

Fekede Üç Kişiye işten Bu iş Karlı Bir Ticar 

Berlin - Geçen hafta Ber
linde ulen Rus olup Alman 
tebeamndaa ( 27 ) yqlarinda 
" Volodifef ,, İlmindeki mllhen-
disle diğer iki arkadqınm 
muhakemeleri yapalmlftır. 

Bunlar ı m aeneaindenberi 
çabfmakta olduldan .. Simma 
halake,, fabrikamda kendile
rine Yerilen aalihiyetten isti
fade ederek tecrlibe dairele
rindeki bGttln fen itlerini li
renmiflerdir. 

1930 mayıaanda "Volodişef,, 
yazifesinden çekilmiı, ilkin baza 
harekib ıtıpheli g&rtlldnğünden 
takibat yapılmıf, ikametgihın
da Simena fabrikasına ait bir
çok resimler plinlar, modeller 
bulunmuıtu. Aynca Rus mn
meaaili tarafından verilmit baza 

talimab havi mektuplar da mey
dana çıkaralmlfbr. 

Çalınan esrarm 
uzak mesafelerden 
nelerile mikrofon 
aittir. 

mühimleri 
yaza maki

aletlerine 

Zonguldak (HUIUai) - Ta
sarruf haftası, ıehrimizde he-
men hiç hiaedilmeden geçmif
tir. Burada eaefle kaydetmek 
isterim ki; bilhaua hammlari
mız tuamıf mkadeleslle all-
kadar olmamaktaclarlar. Y alııaz 
80D bir balo için bir kaclm 
terzisinin diktiii tuvaletlerin 
mecmuu kırkı bulm\lflur. Ayni 
zamanda yıl batmda verilecek 
olan balonun hazırlıklara tim
diden batlamlf ve gene •YıDİ 

kadm tenisinden ağrendiğim• 
ıöre, yalmz tasarnaf haftua 
içinde ısmarlanan ipekli elbi
selerin adedi "30n u bulmUftur. 

Zonguldak, daha ziyade 
amele, işçi, ve memur, yani 
tasarrufa alışık olan bir ıanı
fan memleketidir. Bunlardan 
aonra aahibi yesar zevat, yük
sek paralar alan kimseler ve 
muhtelif teşekküllerin ıartın-

T ÜtÜn Ofisleri dan geçinenler g~lir. 
Ankara, 29 (H. M) _ Tü- Hükümetin bütün vesaitile 

ttınclllerimizi himaye etmek yaptığı tasarruf propagandası 
ve onlara dahil ve hariçteki en ziyade, menbaı kuvvetli 
tntnn piyaauı baklanda mal6- olduğu için paranm kıymetini 
mat vermek üzere Yunaniı- bilmiyen bu ıınıfa hitap edi
tanda olduğu ribi tütiln ofia-

1

1 yordu. Fakat bal olan ihya 
leri tefkillb yapalmw hakkın- eden rene bunlar oldu. 
da Wr cereyaa Yarehr. AAmet 

Jlllylla Berıer komoraiyomu 
M. Kalmiain vazifesine 1 kl
nunuaniden itibaren nihayet 
Yennİflİr. 

* Hüldimetimize limanlar İnfaaı 
veaair teşebbllsab nafia teldi-
fab yapmakta olan (Polenky 
Z6llner) Alman firketinin 
Jalyb Berger müeueaesinin 
bir ıubeai olarak hareket et
tiji, ·fakat baza eabaptan do
layı hakiki iamin fizlendiği 

haber Yerilmektedir. 

• 
20 milyonluk şimendifer 

malzemesi siparişine ait mu
kavelenin feshi mevmbahis 
olduğunu bazı gazeteler yaz
maktadırlar. 

Fabrikalara gönderilmesi 
IAzım gelen plinlar henüz gön
derilmemiı olduğu gibi bu işin 
faaliyetine ait hükümet tara
fından da henüz bir hatve 
ablımamış olduğundan vaziyet 
müphemdir. 

Hıfzıssıhha Meclisi 
Şehir hıfzıssıhha meclisi 

perşembe günü toplanarak 
lstanbuldaki sari hastalıklarla 
mücadele esaslan üzerinde 
r6rllfecektir. 

El Çektirildi. H a 1 i n i A 1 d ı 

Feke, ( Huauai) - K6yltıye 
verilen makbuzlarda aahte-
kirhk yapıldığı hakkındaki 
ihbarat lizerine epey zaman-
danberi ve fuılalı olarak 
tahkikat yapılmakta idi. Bu 
tahkikat neticesinde q1al mtl
dnrn, taluil memuru ve evrak 
kltibine itten el çektirilmiştir. 
Hazine zarannm ( 20 ) bin lira 
kadar tuttuğu teabit olumcut
tur. Bu açığı kapatmak Gzere 
allkadarlar tarafından yab
nlan para miktan (1500) lirayı 
bulmuttur. 

Silifkenin Zaran 

Son Seylapta Dokuz 
Kişi Boğuldu 

Silifke (Hususi)- ~on yağ
murların vukua getirdiği ıey
lap burada epey zaran mucip 
olmuştur. 9 kişi, 3 ev seylip 
tarafından götürülmUıtür. Si
lifke ile Mersin arasındaki 
bütün köprüler yıkılmıştır. Yal
nız asıl Silifke köprüsüne bir
ıey olmamışbr. Bu yüzd.-:n 
tarlalarda ela pek çok hasar 
wkua gelmiştir. Bu bavalideki 
zarar 1 O bin lira tahmin edili-
yor. Rı• 

Şehir çamlarına mahaf 
etmek için birtakım tedbi 
alinmasma raimen Noel m 
ıebetile gene çam dallan 
hnarak aablmat ve bunlar 
bazıları müsadere edilmif 
utanlar cL& mahkemeye v 
miflerdir. Hırsızlar dallarm 
bnn çamur ve lzerine 
çuval sararak bir fidan 
vermek auretile piyuaya 
miye bqlamaşlarcLr. Don 
çeşit 10 tane çam pkal 
llllfbr. 

Belediye Cezai 
Senede 70 Bin Lira 

Belediyenin emaftan 
ettiii nakti cezalar, blltç.e 
Müteferrik varidat kıımmı t 
kil eden 4 kalem varidatt 
birisini teşkil eder ki bun 
yekunu 156 bin liradır. Na 
cezalar varidatı da 70 bin 
rat!ır. Bu yekun h - ttetle e 
velki İstanbul leifiye.fıl

0 

umum varidatının üçte ikiıiır 
den fazlasını tutmaktadır. 

Ticaret Odalannın 
Kongresi 

lıtanbul ticaret mlldflriy 
ne merbut ticaret 
mmtaka koatnleri martta 
lanacaktir. 
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Dünyasının Hristiyan • Kari Gözile Kadın Ve Kalp işleri 
Gördüklerimiz Arhk Dini Mahiyetten i 

Temenni Edilen 
Birkaç Şe·y 

Meb'uı adedlnln iki . ylb.e ve t.hıl
Htlannın ,da 1alnu topl-claldan u
aanlara ••haua olmalı her• 20I llra71t 
lndlrllmeal, 

llutur tahalaaha ve A'f'nlpa ae7a

hatlerlaln kaldınl•-• 
B•e• .kaauaunun idi~ momarlan 

da tatala -41ecek Mr tekilde tMllW 

v91abu tamam- 7ok .. Uaut, 

Ticaretl tabclft ed• Ye aealeketl 
ıtararlaachraa lnhlaarlann kat'IJoa kal
dınlmaaı, 

Aefalt caddelordea ,,. fuautt lllfa
attan ,ımdlllk ıarfanaur ocllla•I ..

yam temenni meaall arumdadar. 

w.. Ankara, Karllarlnbdea 

K. 1. 

Topraksız Köylüye 
Toprak Vermeli 

A11kaHda Ziraat konrreıl topluuyor. 
Ziraat i,lerlnl konytacalc, zirai · dertlere 

çare anyacak. Bence bu konırenln 

yapacajl proiramın bat1na toprakaız 

k8ylllye toprak tenli meadeıl konma

lıdır. Balı.ırklSy kazuı dahilindeki bir
çok klylerln toprağı yoktur. Bot arad 

Yar. Tenli için de bir kanun yapılmııhr. 
Acab·a neden teni edilmiyor? 

Gedlkpışa, Eminıinan 

mahalleıl No. 21 

Yusuf 

Boğaz Y olculannın 

Bir Şikayeti 
Aktamlan ıaat ltot raddelerinde 

boiblçladen klSprllyo d8nen Yapur 
yolculan, AnıavutldJy va Bebekten 

binen birtakım .. nçlerln a1JıilltQılin
clon tiklyot ecliJorlar. BllhU1a Rum 

r•nçlort, taf kın hareketlerle halkı biau 
atllklcrlnden iki defa PoliH mllraeaat 

mecburiyetinde kalınmııtır. Bunlarm 

(Bebek) •• ( Arnavutkay) Amerikan 

mektebi t-1ebui oldutu ı5yloaiyor. 
Umuııııat yerlerde ballnn • ıllldln ve bu .. 

suruna aa1ıl . bllnnot edilmek icap 
attltlıd acaba bu mektepleria a&dlr

lui talobeJerlno 8fretmJ7orlar mı? .. 

Ziya 

Memleket Hakkında 
Temennilerim 
HeY villyetten iki meb'09 

aeçilmeıi ve 200 lira maq al
malan. 

Az memura fazla maaş, fa
k 'lt çok iş, bir cinı vergi ihda
:.11 umumi vezne, tek tahsil
dar, tek cüzdan. 

Tapu işlerinin yepyeni bir 
tekilde ve ıüratle düzeltilmesi. 

İtle benim memleket için 
temenııilerim. 

Yozgat: F. 

.. Gazi" Hz. ne umumi memleket 
meseleleri hakkında fikirlerini 
lul etmeleri için karilerimize bir 
ı6tun açmı9bk. Bu huıuıta ıöy
lenehilecek fikir ve mGtalealar 
hemen hemen ıerdolunmu9tur. 
Hakikatin tezahürü için açılan 
bu ıGtuna yakında nihayet veri
lecektir. Badema karllerimi:ıin 
mezk6r ıütua için yazı gönder-

memelerini rica ederiz. 

Tefrika No. 15 

Çıkmış 
Çocuk Bayramı • • Halını Almışhr 

Bütün Hrıstiyao dilnyuı bu \ yare, ıımendifer, g1Cmi, fabrika, 
hafta bayram yapmakla mq- radyo vesaire gibi. Çocuk 
l'uldür. Bu bayram ayın yirmi bunlarla oynıya oynıya mede
beşinde başlar ve sene başına niyetin yeni kctiflerini öğrenir. 
kadar devam eder. ihtira kabiliyetini arttınr. Ame-

Noel ve yılbatı yortuları rikada radyo makinelerinde 
liir araya geldiği ıçın garp yapılan ıalahatın yüzde ellisi 
Alemi bu müddet zarfında iti· çocuklar tarafmdan bulunmuş· 
ni gücünü bırakır, eğlenceye, tur. 
ıevke dalar. Kız çocuklara bebek, ev, 

mutfak filin gibi hediyeler ve
rilir. Kıı çoçuklar bu hediye
ler sayesinde güzel ana olma
yı öğrenirler. 

İşte resimde gördllğil-
nliz çocuklar bu aaadet hafta
SUUn me! 'ut ettiği bahtiyarlar
dır. Yüzlerine bakınız, hiç-

i 
birisinde ufak bir keder çizgi
ıi görebilir misiniz? 

Fakat bu bayramlar dini 
olmaktan çıkmış, daha ziyade ~~~----------..... ·----------~~~-
bir çocuk bayramı halini al
mışhr. Bu hafta içinde medeni 
dlinyanın çocukları emsalsiz bir 
neı'e ve saadet içinde yaşar-
lar. Onlara bol hediyeler ve
rilir. Bu hediyeler çocuklann 
yaşına, seviyesine, cinsiyetine 

göre değişir. Erkek çocukla
rın yaşlama göre mekanik 
oyuncaklar hediye edilir: Tay-

SERVER BEDi 

Tahlisiye Müdürlüğü 

1 
-TAKViM 

Bütçesi 
lıtanbul ve Boğaziçi Tabii- Gu,. sı 31- Ka.evvel-930 Kaıııa SS 

siye müdürü umumisi Necmed
din Bey tahlisiye biitçesini 

Ankaraya götürmüştür. Mali-
ye vekiletile, müdüriyete alı

nacak yeni bazı aletler busu
aunda temu edecektir. 

Arabı 

10 •Şaban - 13•9 

Vakit-Ez.ant• Vautı 

G&ne.,' 2. 36 7 .2S 
Öjle 7. 27 12.17 

ı klnd 9. 47 14.37 

Rumt 

ıa - Kl.evvd-13U 

Vakat-Enni-Vantl 

Aktam 12.- 16 .49 
Yataı 1.39 ıa. 27 
lmıak 12. 49 5. 38 

' gitmek.. ~menin çaresi, annemin Ef. 

İKİMİZ -- --
- Daha daha? hazretlerile evlenmesi olacak ! 
- Daha iyi bir evde otur- Ben bir kere bunu anladım 

mak, daha iyi yemek, daha iyi ya, inadıma ters cevap verdim: 
yaşamak... - Hayır ! 

Ben şımarık bir öfke ile 
bağırdım: 

- Ey.. Bu ahret sualleri 
nedir? Ne olacak? diye sordum. 

Hayri Bey elimi tuttu: 

- Cevap ver, elbet be
nim de bir söyliyeceğim var. 

- Ne cevap vereyim? 

Hoıuna ~den ıeyler 

- Tabii iyi şeyler, güıel 
ıeyler .. 

- Mesela? 
- Mesela ... 
Düşünmiye başladım. Sahi .. 

Param olsaydı ne yapardım? .• 
Ben de pek iyi bilmiyordum. 

Rasgele cevap verdim: 

- Meseli güzel elbise .•• 
Gezmek. eilemnek, ainemaya 

Hayri Bey durdu. Yan göz- - Nasıl hayır 1 
le yüzüne baktım, giilüyordu. - Basbayağı hayır f Ben 

Biraz düşündükten sonra : kimseden ders almak istemi-
- Ben sana, dedi, güzel yorum. Kimsenin yardımına da 

elbiseler giymenin, sinemaya ihtiyacım yok, sırası gelince 
gitmenin, daha ıyı yaşamanın, ben nasıl yaşıyacağımı, nasıl 
eğlenmenin bir çaresini söyli- eğleneceğimi bilirim. 
yeyim mi ? Hayri B. , şöyle öne doğru 

Ha... lşte şimdi Hayri Beyin eğildi ve yüzüme uzun müd
maksadı anlaşıldı. Güzel elbi- det hayran hayran baktı : 
ıeler giymenin, sinemaya gitme· ı -Olur şey dep yahu ••• 
nin, daha iyi yaşamanın, eilen- V allilhi aen yaman bir kıuıaı 

1 
Evlenmeden Bize Mektup Yazınız 

Müşavereden Hiçbir 
Zaman Zarar Olmaz 

Cevaplarım 1 Rop O] 
Sanyerde Necla Hanım: 
fatediğiniz malumab vermek 

mesleğimizin icap ettirdiği ke
tumiyet dolayısile mümkün 
değildir. Bizi mazur göreceği
nizi ümit ederiz. 

* Şişlide K. N. Hanım: 

Siz iyi bir kocaya düşecek-
ıiniz. Bir çokları seçeceğiniz 

1 
erkeğin aleyhinde bulunacak
br. Buna aldırış etmeyin. Orta 

f halli, durgun ve terbiyeli bir 
adam size iyi bir koca olabilir. 
Kadınlara hakkım veren ve 
hürmet etmesini bilen bir er
kek sizin için ideal kocadır. 

Evlendikten sonra biraz ken
dinizi toplar, erkeğe hakkını 

verirseniz mes'ut bir yuva ku
rabilirsiniz. 

• Ankarada H. N. Hanım: 
Siz paraya ve şöhrete düş

kün bir kılimız. Ya zengin, 
yahut bulunduğu mahalde içti
mai mevkii yüksek bir erkekle 
evlenmeniz doğru olur. Fakat 
gençler arasında zengin ve 
meşhur kimseler bulamıyacağı
mza ııöre istikbali, bu iki şeyi 
vadeden geçlerden birini ara
yınız. Başladığı işte mavaffak 
olan . veya mesleji onu ıöh
rete götnrebilecek olan bir 
genç aWıı için iyi bir koca 
olabilir. 

• Kayaeride Vicdan Hanım: 
Sis, koca•ı••n ılu maclcH moafeatler 

temin edan bir erkek o1muıaı ı.t-.ı-

ak. fula olarak alalnlo al&kadar .ı..a-

11aı anu edenlnb. On- içi• ıNlnatu 
h•yalloro uJraınaaııı mullta...ıcllr. 

V arac•tınn: erkelin lıılç olaaua 
buı nolı.talarcl- ıbl tatıala etmlt ol-
masına ııllkkat edlnk. Oaa ka'fı ufak 
bir :aaaf duymamıı dalıa m&receahtar. 

* 
Kayaeride Suha Hanım: 

Slıı beaGa lııdfvacın •-a11aı m•••• 
detllılnbı. EYlenmeyl •keJha kaclııaa -" 
olmuı •• ... har lıtocfftlnl yapbrmuJ 
ıeldlacle tellkkl edlyorauau:a. Bu kau
atlnb detttmaclfkçe evleamenlıı telalllsell 

olabilir. llaamaflh alı çabuk yola l'•llr 
bir kıuınııı. Bu lr.anaaUnial allratle de
tlftlrebUln-la, aeYlall, wlbal, olnnauı 
Wr .. ~. e.ı-ıye fAllflaas. ... 

lzmirdc F. F. Hanım: 
Slıı mUdekklk, durbtn bir kıuına:a. iyi 

dGtGnUr, dU,UndOjtlnhU iyi tatWk 
edeninlıı. Ejer koc-ıu intihapta d• 
bu ıuretle hareket ederseniz, batkala-

nnın fikir Ye mllta1ealanaı almaclu ev
leneblllrılniıı. Beyeaecetlnlıı erkek alaln 
için en mllnHlp kocadır. 

* 
Konya' da D. R. Hanım: 

Siz kadına hUrmet edan, ona riayet 
etmeılni :r.eYk uyan bir erkekle evle
niniz.. Sonra evde kocanııun vaz.lfulla 
ıiııe düten YHlfoleri iyice ayırınıa. On-

Son zamanda göze çarpan 
dantelalı bir elbise. Kumq 
tercihan siyah renkte olmalı. 

Allına da pembemsi bir kom
biaezon giyiline umumi tekil 
:fevkal•de cazip görGn&r. ~ ..... ......._...,_ ______ _ 
tlaa 1011ra da birMrlalso almlla eJ
ftfu kadar H lı:arıtmak -tatile ua-

ııletlıdal tealae çalııınaa. An)"acalıın:a 
erkofba u ~ok ıeafla ..... • ..... 
cahlabr. 

* Ankara'da R. N. H.._ 
BulduJunus auaara :raalıattu. 

* 
Fatihte M. F. Beye 

&.haettijinla kıı ı-a• _.llt ed.
bU- •hte1Da malt16kı.... lııbWir. 

KMUlle knıa abıML ~ Wldlflal 
ppmak ister, f•kat malnal ...... ,. 

alylealnce kolayca yola pllr. Blraa 

alfrlt ,artlnUr, fakat bafkalanm ra
hataııı:. etmekten çekinir. Knaa bUe yolu 
•..s.a d ... alerl çlt-71p pçmea. 

O.- lfba bu kasla evleeecelE erkek 
meı'ut olabilir. 

* izmir' de Karııyakada Hale H. 
Herkealn tahmlalne ratm- alz 

ıonuada saadetle bitecek bir lsdlYaç 

yapacaluınıa. TIJccar, parah ve kaba 
bir adam olmaktan z.lyade ıevlmli, 

nulk, iyi ahllklı bir erkekle evlenir
-az mea'ut olurıunuıı. Sise mubtqem 
blr eY veren erkekten aiyade, mutava11 
bir evi ae'Ylmll bir )'UYA beline koy

makt için imkln verecek erkeri tercih 
ediniz.. 

Hanımtegze 

Allah qkına... Haydi bana J daha on beş yaşında bir kız-1 
yaşını söyle, kaç yaşmdasın sın, bu istediğin şeyleri yal
sen ?. nı:ı başına yapamazsın, mer-

-On beşime yeni basıyorum. hum pederin sağ olsaydı ... 
- Allah bağı~ asın iki gö- Ben artık yerimden fırladım; 

zilm, ama ben senden kork- belimi Hayri beyin kollann
tum . dan, elimi ellerinden kurtar

- Niye korkuyormuşsun 1 dım; bölüğiiıı kap:sına doğru 
- Bu yaşta... koştum ve arkama bakarak: 
- Ey ... ne varmış? - Sen saçmalıyorsun! diye 
Hayri bey gene o bahse bağırdım. 

gelmek istedi : Koskoca adam, pişkin adam, 
- Şakayı bırakalım, dedi. hovarda adam, görmlf geçir

Evet, hakkın var ... Sen kim- mit adam, k.,...ı...au. adam 
aenin yardımına muhtaç de- benim katpJDda .... ıam11, 
jilain... Ben de sana yardım kala kalmıfb. 
için alylemiyorüm, fakat Mil IAdsMa YMf 



.1. P. U. İSTANBULDA , .......... ___ ~.,.-..,...1-r--~~------~ 
Sinemalar 

Agabekof Burada Bir Ticaretane Açıyor Ve ·Bu 
Sıfatla Ticaret Odasına ı;>a Aza Olarak Kaydediliy-or 
L-.------------- Anlatan: Agabekof: 44 ___ , 

Bizim Elmayan ile aramız 
çok iyi idi. Sebebi gay-0t ba
ma Bu aru.ım bizim ticaret 
işlerindeki beceriksizliklerimizi 
görüyor ve bundan kendi lehi· 
ne istifade ederek para kazan
mayı düşünüyordu. 

İşte biz iki ortak uzun uza
dıya düşündükten sonra işe 
Elmayandan başlamıya karar 
verdik. Birgün lakırdı arasm
da ben Elmayana, ortağım 

olan Alman F ridrih Keylin 
ayni zamanda Berliııde çı· 
kan büyük bir gazetenin mu
habiri olduğunu, fakat lstan
bulu iyi bilmediği için buraya 
ait meraklı haberleri toplamak 
üzere bir adama ihtiyacı oldu
ğunu söyledim. 

Hiç tüphe olunmasın ki ar
kadaşımız bu işe derhal talip 
oldu ve ayda alacağı 150 dolar 
mukabilinde bizim ortağın ha· 
berciliğini kabul etti. 

ları arasında işliyen Sovyct buluşurduk. 
vapurları temin edecekti. Bu sıralarda teşkilabmw 

Naumof Y unanistana git· Beruta nakletmiye karar ver· 
tikten sonra orada bulunan dik. Çünkü Benıt bizim ali
memurumuz Molotkofski Mos· kadar olduğumuz memleketlere 
kovaya döndü. Bu işler ki- daha yakındu. Diğer taraftan 
nunusani l 930 tarihinde ol- beynelmilel casuslann bizimle 
muştu. Bu esnalarda idi ki milcadele için lstanbulda top
Berutlaki ( G. P. U.) teşki- lanmıya bqlama!an da Beruta 
litını erk.dan kaldırdık. Çünkü taşınmamıZJ şiddetle icap edi
Berut teşkilatım vaktile Blüm· ı yordu. Ben bu iş için Mos
kel! vücuda getirmişti. Bu kovaya milracaat ettim. Gelen 
sebeple buradaki memurların cevapta şif ahi i~hat vermek 
Troçki taraftan olduklanndan üzere Akselrodun Moskovaya 
şüphe ediliyordu. hareket etmesi Uizumu bildi· 

Ben o zaman İstanbulda riliyordu. Şubat sonlannda 
Şişlide Ahmet B. sokağında Akselrot Rusya tarikile Li-
51 numaralı evde otururdum. 
Bu ev gizli buluşmalara çok 
müsaitti. Esasen Naumof ile de 
ya sokakta, yahut ta bu evde 

tuanyaya gitmek üzere vize 
aldı ve bu suretle Moskovaya 
hareket etti. 

(Arkası var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

Fototrafıaı11 bin g&ıderinenf• tabi- Alımet Remzi Beg: Uu-
atlald llbe dyll)'eblllrb. Bunan için balilikten hol"' 
SUll'I çeldlmemft bir resim yollamak lanmaz, ciddi· 

Bu adam Almanlar hesabına 
çalışacağım zamıecliyordu. Ne 
İle kendisi Maloyan namı al· 
tmda İfe girifti ve polisteki 
aırlan anlannya bqlada. lbtiyar 
Ermeni ilk it olarak polis 
müdllriyeti ikinci phesinde ilamdır. Abl bkdlnle mBtehaaımm• yeti, nizam ve 
çalıpn bllyfik memurlardan mltaleumda hataya cllfebllJr. intizama riayeti 
izzettin beyi ( 1) elde etmifti. Tablatlertal ltreaaek lçba resim sever, bqkala• 
Bu suretle de biz l.tanbul ,.oıı.,.. kariler hakkında mlteh...... nna minnet et
poliainin Tqnaklarla diğer mma •ltaleua qafufadır: miye ve tabak-

1 
Ermeniler hakkında topladığı Gimeçfe Sa/let Taygar B. kllmlerine te- 1 

mufaual maldmatı almıya mu- Zeki, halaktur. hammnl ede-
vaffak olduk. Sessizce çahfar, mez, fikirlerinin . 

Elmayan bundan sonra bize İJİ kalpli bir r kabul edilme-
latanbul __.._ .__ı.:ı&&-- De ,.ocuk hissini · 1 

,,_.,.. -..;;.a.anHuwa ... j sini ister, JIJÜDalcallL ye 

..etle idaıe edildilf 11& ftl'mektedir " • _......_ (lie'ki=*Mc....,.. 
teniatm aasd yapıldıjı hak- u itibarla ailesi 'ı g6r1Umek istemez, fenalıklan 
kında etrafta malimat lfJlirdi. arasında sevi• unutmaz, menfeatlerine kar.il 
Ba malimat bizim -..: .. -L lir ve takdir ihmalci değildir. SeUizce ça.-
miihimdi. Çlnkl biz ·.,-ur:; edilir, iyi fikir hımak taraftandır. İtlerine 
da. lnmda yapbğumz gibi ve ne•atleri tarlatanhk karqtın9z&. . Bir 
ROlta tqkilibadan iatiude kabul eder._, ı>arça inatÇı ve harçalclir.-
etmek fikrinde idik. Dik bqb,. gürültücli ve kavaaca * 

Elm•vıBDJn Giimn..,..an ismin· dMilclir. Havaiyatla iftipl et• Dilber !ıui Haıuna: ffu-
-v·• ""ilJ -·· eas , zeki Ye 

8 tifr ortağı vardı ki bu a• mez Jtglizardar. Keıı 
damm İfİ gUcn ıiyasetle ui· Jf ı .dini idare et· 
raşmaktı. Biz Elmayalldan $ekip Aslan &g: ! meıini ve ev q 

..IGOl'A bu adamı ela ayda 50 _._ ___ • .,,;--. ı .. ..: ... de ---r .. 
lira makabilincle hizmetimı.e TlllMll' ww - . ....au llRIYill' 

amade bir YDİyete 90ktak. klrdır. Nüma· fak olmumı 
Tam bu sıralarda, yini ki- yiften, tarla- bilir. Hayaiye-

DUDuevvelin sonlarında "G. P. tanlıktan hoş- tini muhafaza 
U. • DIUl saltık YnmnMtao laamaz, yalan- 1 eder, J;afkala-
•Ameuili .. Molotko&ki" Moe- dan nefret 1 na minnet 
kcwaclu latanbula geleli. Bu eder, baza alı- etmekten çok çe.lönil'. iktisadi 
zatın anJattıpa l'&-e Yu· valde mtlf • · aever, kederlmm illa etmek 
•niata tetkilitunu fena ldllpuent ve taraftan detildir. Rlfekuına 
llejjlıl. titizdir. Dost· itimat ve amimiyet telkin e-

lloekna, YUMnietaa tetld- lufmıda deldi- ~ v:.::ıini ~· t:: 
tılılma elıemmiyet Yeriyor ft ı yet Ye dnam vardır. Renbiz uabl ve lurçıncLr. 
..._için de benim Yunanis· bir insan depdir. Fikirlerinin * 
taDa citmemi ve orada itleri kabul edilmesini ister teıikit l Iilunet Brg: ~lrdır. 
• ...__ istiyordu. ' Gerek •et'e " 

MOlkcmmm tavaiyeliae g'Öre ve tabalddime l'elemez. ROie- ,prek bele~ 
iten, Yunaaistanda GruppoYik kuı tarafından r ,':>uk lmdmhr. ~rini iziıir etmez, 
uma mlltean ile andan bir ; fikre, ilmi ~ 
Ramdaa İlltifade edecektim. Bu : katlere kaymet 
adam iç lene evvel Rusyada Giizitle Reıit H. Sair.in, içli , ve ehemmiyet 
komtlailt &rka11na yazılmış · ve ve hwubr. verir, okumayı 
sonra da (G. P. U.) hesabına Elem ve keder· ,.. intiıamı ıe· 
Yanaaiatana gBnderilmi§ti. Fa- !erini dikecek ver, fikri takip 
kat glntıa birinde bir nilmayİf samimi, İman- sahibidir, ihmal· 
emı811Dda tevkif edilmif, bir lara tesadlf ellikten hoşlan· 
miiddet sonra da tahliye olun- etmek ihtiya- ! mu, r&fe~a~ın!.. ~ha.p~a mtif· 
aaştu. cmı duymakta- ' külpesenttir. t ıkirlennı esir-

Mqskovaam bu teklifi kar- dır. Safbr, ol• l l'emez, cesareti medeniyeai 

flllDda uzıuı uzadıya dii§ündnk ~' gib~~ ~:'!::::. ltlerinde doğruluk hl· 

Ye nihayet Yunanistana Nau- g&cenir, inti- ' Hakuzbklara kart- itiraz Ye 
mofu sladermiye karar verdik. zam huauauncla bir parça llı· .. halefet eder, fiil Ye hare-

Naumof afak bir zorhafa ketlerini tahlil ve tetkike tabi 
bile ujr•mad• puaporbuuı mılklrcbr. Sadakat ve doiru- tutar, bqkalanmn tabakklmll 
*8 eltfr#ek YUDaDistan yo- lujuaa itimat edilir. iyi kalpli- altına lfÜ'mez. İradesine muta-
- dldldl. iki .... ..._ Gir. wnfbr, ldildtlint aever. 
......_ .... Ye Pire il-.; l'---------..... .....--... __________ _J_. 
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1 - Note 2, şeker S, kırmızı 2 
2 - Düzliik 3, tart edab 3, 

kadar 3 
3 - Adalet sahibi 4, isim 4 
4 - Beraber 3, kum.at S 
5 - Ölçil 4, arzu 4 
6 - AleY idili 2, UJanh S, 

Be 2 
7 - Çare 4, alım•• tlaYet 4 
8 - Dotmtaa 3, ecaebl Um1 S 
9 - Kararname 4, qık 4 

10 - laim 3, renk 3, bayatı S 
11 - Nota 2, qikir S, klSpek 2 

O Yann _ akşam O 
loPERAJ ve ·fA~TİSTI~] 

ıinemalarmda 
ALBERT PREJEAN, POLA ILLERY ve GASTON 

MODOT tarafından temsil edilecek 

1 PA~IS. DAMLARI AL TINDA 1 
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Blletlerlald her Ud •lnemada eneldea tedarik edlnlz. 

Parisin perestiş ettiği 
Bizde meçhul 

Bed!l vacılar Şahı 

MILTON 
Cumartesi gönünden iti

baren günün adamı olmtiştur. 

GLORYA 
SiNEMASINDA 

i Tiyatro Ve Sinemal 

DAROLBEDA YI TEMSİL 
Sah aibıll akta
IDJ Hat 21,SO da 
yabu:ı muallim 
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Yaşıyan 
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plclak, İnebolu, Samsun, PRANSll - ıa..m 

Gülhane Müsamereleri ~ Gltesun, Trabzon Ol.ORYA - Beda...ı ....... 
HUL -flletddq) Mllhl• 

Gllbanenin senelik mlla• llrmene ve Rize) iskelelerine H A. La -.-(Oıldl_, s.ı.-ı.1c 
merelerinin beşincisi paıar .,J=et 'te avdet edecektir. DMAL 1. - Znk "m.. 
günl Muallinı Naızızu.111~1'' . ..S.ddr1'1 Tafailat içia Sirkecide il A J 1 K - o., C•••ll 
1ı-c.. ~ altınd• inikat yelkenci ffamncla ı...a!_ • • L 1 it - O,.• ,..... 
~ .-m ~ı.----. 
etmiştir ve: acentesine mlraci&t. Tel. o P ı R A. - a. Kalan .. 

l - Mmlim ~ ı.tMIMıl USUL rop11ıllll 
Bey tarafmdaa ( Uioa) ile .. _______ ._. &aR!YYA. - T...,. ae...r..ı 
tecriibei tetkikat. 

2 - Dr. Hadi ..... Bey 
tarafından Osteosarkomda rad· 
yoterapi. 

3 - Dr. Ziya Hamdi Bey 
tarafından bir ( Larynrocle ) 
'1lk'ası. 

4 - M11aHim Abdilkaclit 
Bey tarifmdan gizli kalniıı 
kadua vakası. 

5 - Mualim. Nazım Şakir 
Bey tarafından Hatskleroz in 
plik vak'ası. 

Hakkında tebliğatta bulu· 
nu!muş mnnakaşata muallim 
Sani Yaver, Nazım Şakir, 
Lfttfi, Kemal Hu.eyin, Burha· 
nettin, Zeki Faik Beyler iştirak 
etmişlerdir. 

Kadıköy Süreyya 
Sineması 

Temaşa Gemisi 
Cumartesine kadar 
Yılbaşında Ucuz Bal.o 

Karilerimize ' 
istenilen cevaplann çabuk 

veriiebllmeıl için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlannıa taalluk ettiği 
meıeleyi zarfın üzerine yaz
malan lizımdır. 

Meseli Hanımteyze, fotot
raf, bilmece, kari fikiyeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtlan 
iatedifimiz kolaybtı · temin 
edecek ftaretlerdir. Bu nokta· 
nan ihmal edilmemeıi ylne 
karilerimizia menfaati iktiza· 
ııdır. Tavıiyemizin nazarı dik
kate almmuw haıaataa rica 
~eriz. 

SEYRİSEFAIN 
Merkez acenteai; Galata köprü batında Beyotla 2362. 

acenteıl: Sirkeci'de Mlhürclar zade hana albnda TeL l.t. 2740 

PilE-İIEIDE
lllE POll ASI 

(Ankara)vapuru 30 Kaunu

ettel Salı 10 da Gala· 
ta nhbmmdu 

kalkarak çarfalllba sabaha 
lzmire, perfelllbe sabahı 
P-areye, cumartesi sabaha 
İlkeJaderiyeye ftl'aeaktır. ı.. 

keacleriyedea pmatıeai 11· 
te kalkacak çarpmba 

( Pire )~::t1i! 
tanbula elecektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

( Reşitpqa ) vapuru 
klıiunusani perşembe ak 
tamı Galata nh:tun~lll! 
lnebolu, Samsun, Ony 
Fatsa, Ordu, Gireson, Tı 
zoıı. Rize, Hopa'ya 
bt"tk Ye dönüfte p 
Rize, Of, Trabzon, ~ 
hane Gireson, Ordu, Fa-
Samsma, Laeboluya u;n, .. 
cakbr. 

idare lnazım anbarmcbı 
teraldlm eden takriben iW 
yllz adet bot uç fıp .
artbrma ile ~ ~ 
IDlfbr. K.at'I ihaloti 8 ikinci 
kaua mı t.nWnde m. 
kd•0acaiıadan almak ~er 
lerln o sin -t 18 da left"! 
zım milzayede heyetine rr 
mel eri. 

YENi AÇILAN LiSAN KURSLARI 
Ttırkçe , Franıızca, lnıfllzce, ltaı,anca, fapanJOlca, 

Almanca t'e aalre ••• 

KAYIT MUAMELESi BASLAMISTIR 
TECRÜBE DERSi MECCANENl>IR 

AnJc..a llERKEZ HAN, .... ..,,.. ... .... 
TAHB S5f t.tuslll eadd•I SU 
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IUI KAN DAL O . .& S 1 1.111 

Yeni Ne,,.igat 

il 1 B. l T B· 
Bu Herıi 

Müvesvis N>dülhamit, · OlnuyclCak 
Şeylerden Bahsediyor.do 

...... p•----------·.1•11111•11., •• -· .. &. 

Hd:hll.ı/ıuılar 

- a. adam, (liua llfÔla ) ( 
w pek girgiımıiJ. Bu adamı 
Rm .dirinin bqma musallat 
ederek ıefaretanede cereyan 
eden ahval hakkında malümat 
edinseniz... Kimil paşa, dizle
rinin herine kavuşturduğu el
leriae bakıyor. Derin bir ha,. 

ret ve merakla dinliyor ft ne- j 
ticeyi bekliyordu. Sultan Ha-
mit, · birkaç saniye durdu. Dl-
... &r gibi olda. 1 

- Ve, Utta bu adama 
Wru ulAlaiyet verseniz.. Sefi
ria itimadnw k•zaamak içila 
bİlim brafmmdan da bazı 
hnadialer ftl'IDaiDe _.aıde 

Klmil Pqının UJfttl ar
ts,or, HIDkarm ba ıarip fik
l'İlle PPJor, llDki bu fikir 
tatbik edilmif te blJlik bir 
hbndaJ pkm. P,i ken.U.de 
bir laperme biuediJOl'(la. 

Salta Hamit, ce'l&p l>ekli
JOl'(la. Ynq J•-.. aWerW 
WcbnL. 

Hlaldna 1 wt. Jreeldn n 
.afiı slderi. slllerlnia ip.de 
parladı. YaYlll Jllftf .......... 
tekrar ellerinin lzerlne Wire-
nk mllteenni bir mania c:eYap 

Yereli: 
- lllbarek kalbi hlmaymı

lan, dıima Ull•mt rabbminin 

-2S- . 'Yazan: Ziga Şalcü 

l •11onlu. Kaskocaa bir ( Eml-_ 
rllmftminjg ... Wifei ruyi 
ıemin ) in plwu w ıı-m
Jetiae ait bir meseleye, De 

K'1ıdl Ptqagı ütilılt!/ eün 
Satlrtız11111 Cnat P.,. 

Deri .. erek ODUD .....,da 
lıalmamnda ve yanımızda ..... 
h111m•amda fayda memul oldu
imm ..... a6yliyebilir. 

JClmD PAfımn laa,nti lem 

UddW L....._ K.taldarma 
inanmak istemiyordu. 

Strtmdald tlmlete l»ile 
...... ..,... Sultan Hami-
..JL.... L-IL.t -.t;~ı W • 
um-....~.-., ..... 
bul bir adama b&yle bir 11mn 
tevdüne uud olup ta na 
o!duimm banalaıma ujcbra-

ldijl . belirsiz bir baldın 
pplatı kanthrarak fUD8 

bma ( ftlilei kiliikal ) olmak 
s&tlJmlt -.e lşitilmit bir 
feJ' midi°?. Bayle bir •rra aglla 
olan lrıerif, eline ...,.. - ip 
acu geçirA•• -. derhal 
Avrapaya p~er ( Paris ) in 
( Opera ) meydanında wif bir 
aparlı.,.,. JUleferelı: uza
.... ... lmnijial ..... 
, • ~dL 

Toıoa 

llcnla s-perl -·--· · tertemia haml!Dlf edebi, Dda-
adl, Dml ft fenni ... ,,..... 
apor ve muhtelif . merakla ~ 
m. hikAye ve fiirleri hawl ol
datu halde lkbıd . aamaruı 
pkmp. 

Eljp 
8 inci 111118aFw Wrçok _.. 

del, deMa n elitleri Dlmu
aeleriai ft birçok fa,.W. ve 
........ helümleri mi oldaiu 
J..ıcle p1=...-. 

Tahsildar · Aranıyor 
............ ta~ ee

...,.. .. taWI ............ 
IMlyaa •anlar. Talip olularm 
Beyoiba Halk flrkua blaumclald 
.......... t 12 .. 14 ... b-f 
.. ..oracaatlan. 

1 
ÇIKIYOR 

o 
FiKiR, SAN' AT, 

GONON 
MESELELERi 

• • 
'VI) pntle 6ir ~icar. 

Fiatı (20) lı:lll'llf 

. 

Kristinin 
...... Tavelr Be afaki bir

kaç ak. tedWedea .... 
kın-W+KIU ... ..ıde
clerek amOlmı 

- Bmyı nud gidiyor, 
Madam? 

Kadm pancar ribi kızardı. 
Ellerini kVUfbırarak mahcup 
bir sesle: 

- tk iki hafta pek fena 
geçti. Mösyö, fakat .-n 
dnzeliyor, de& 

KriltİD t6zel. fabl ....... 
.. p, bira ela lmçm bir lmch. 
Saf bir .... hhk dewainclea 
IODra iri Japh. yalnpkb bir 
pnç alaa Şul Karha De n
lenmifti. 

imi ele mlvenia ... w... 
larmuı eUecle pek ... terlriye 
ilmaDflerdi. 

- Nami fena geçb°? Dedim, 
beni çok mntehayyir ediyor
IUDU. Madam. Y oUa Kriatİa 
lauta1anclı mı? 

-EYet lleetalwla, fabt 
laeyecandaal. 

- lzdtvaç ona obdar 
heyecan verdi hal Ş6pbem 
farb -detten?. 

Madam Tavelir: 
- Ah, Ma.yat 
Diyerek ıene ellerini ka

YUftunlU. 
Mamafih Madam Tavelir 

kocuı aibi ketum delildir. 
Anlıtmık ihtiyacım &aptede-
miJerek: 

- KriatİDİD nual bir ter-

İzdivacı 
Son daYetlilerimls de IPi.ttiltl ..... ,...,. 

•en rr...... zili phedL v . 
pce yama wsc:la. 

- Bu saatte kim olabilir 
clje kalak -kabutbm. 

KapıJJ açan ~ 
hverdiji hayret nidası .• 
ayak sesleri.. Ve birdenb • 
Kristiııl Eavaba ham b 
ı,...ırtu. Ytlzl kil Pi o&nrus 
dc:acla tiril tiril titriyord 

7.e9cim hiddetle sonla: 
- Ne Yar? Ne oldu? 
0, biıı,.m. cevap vermiy 

ıek, sldai daha dolu, b · 
,.nana geldi. Kacaldaclım. 

- Oh &DDe bilaenl diyord 
mej'ene Şeri Wr canav 
<>kadar ml•hif, okaclar ı• 
kabili tMaftllr hal ki kab 
delil 81Jlemiye cesaret ed 
miyec:e;im. 

Şimdi hıoçba hmçlara a 
hyordu. Kendi kendime 
.. olabileajini dtlliiDiiriEet 
pne kapmm zili çalındı. 
.... pim Şeridi. Kriıllİll 
prilnce bir çıibk k.ftnlb!'aral 
ı..,.ıct.. 7.nalh , ..... 
pzlcmp yabrip kolOll)'& 
aini i.terkm zevcim leJt 
-ffnl tekrar ediyorda: 

- Np Yar? Ne oldu? 
ş..ı ._eymane: 
- Hiç... hiçbir feJ 

Daha dojTuatı, bu gı"bi ahnl 
alellde olandan bqka · 
bir teYI 

--- oldap c6etle Littôi 
t6ln pbaneleriada ... birer 

_______________________ .,.. __ ---i~ ....... - _,_ ______ , biye aJıLima bilininia.. 

Çok Çocuklu Ailelere Yardım Hak
kından istifade Etmek lstiyenler .. 

.. 
lladam TPelir tldhıl 

Wkmeti 11,e alademiçtir. 
Ancak ptbtpemlnm, ha ae-
..ıe bakkmc:lald melrut -.e 
_.adı hama,-u uhJama-
dliım cihetle. •• 

Hlbıkir bana, birdenbire 
enap wrmedi. Elinde ....... 
.. Mahiyetle IMlnttmclutu he
,. keteD mendili ağzına gö
tlrettlc hafit hafif 6ksilrdllkten 
IODn, tıımamen KAmil papnm 
kulajma ejildi ve cevap ver
clü 

- && ... .tanede, devletimiz 
ale,Wae birçok fmldaklar .... 
dljW pek ili biliyoram. 
Banlan ~- f,~yclaclan 
lalli detllcllr. ihtimal ld fa 
Ermeni lrm da beUd ba•••aa 
Wr it açaalr. 

Kam .,... - .... +. 
beri lefirİD arabacm ile alı
hap .... Dla de ba 
.-. ftlduDe .&re takdim 
ohmmut- Her ife a. ı 
..... .-. tabii bu ite ele 
llkayt blmayaakbr. Sefire 
bıwa (aureti haktan) ..,...._ 
bir Ermeni bu me1elede Mfi
rİD fikrini çeldirebilir. Bilmem 
anlıyabildiniz ma"? 

Klmil Pqa, ( •akudJ ta· 
lwle ) yi ...... ...... llyıkile 

anhyamallllfb. 0-. baka
rak dinliyor ve mlltemadiyen 
ellerini uwtt-1.._ Hla
klr, biru daha izahat vermek 
llzammıu hiuederelı llldne 
tleYam etti: 

- ......... Ermeni, 
... imla bh..ta ı6rlflaekte 
olclaiana Ye IU'&Jlll dahili ah-
9all haklnncla ba laıclın 
•ıh at •hukta .. , fi 

Ha&a..bha lraaununun ço . .: 
çocuklu aUelse verdili bak
tail Wtifade etmek için hia:e 
ruim pulerealeri. .......... 
lanm dercediyona: 

1 - Sanı&zeltle, Hm+· 
........ Ma•bar ..aı-
da 4 ... arada AhdBDwkim 
Ef. ye refikua Seyyide Hanım. 
Çoe••len : Makbule, Fatma 
Seher, Makbule, Hakka, Faik, 
Hariye, Kenan, Şlkran H. " 
Ef. ter. 

2 - Cernhpqa, Yo~ 

Heri = H. ft FJ ...... 
3 - Kuımpqada, Fll'lll ao

kajında 7 ıwmar..ta Barbala 
Recep Elemeli aile& 

4 - Kammpqad~ B6yük 
Piyalede, Havazbap caddesin
de 1 namarade merhum Zey
nel Efendi refikaıı lRvi 
H. Çocaldara: Mellhat, Sabriye, 
Gllalm, H..an. Hace.r, e.hri 
H. " Ef•diler. 

me, Tapaektep lobja 14 _.. 6 - Bl,abdada Çuaar çak-
manda S.., Ef. ve refikua mu aokatında 21 numarada 
1Abra Hamm. Çocukları: Faik, l aobaa Vuil Zaharyadia Efeıı
a.li. llaaDI, Nenat, NeWaat. ı • •• n11r .. madam Tani. 

'§:•klan: Ani, Sofya, 
tua, Dimitri, yani, 

Y..p Hanım n Efendiler. 
8 - S.matyacl., Haa ffl.. 

ayinap, Kuleli aobk 67 No. 
Koço Ef. Ye refiba .... o.,.. 
DL Çocuklan: Vuo, Elefterya, 

Pandeli, Lefteri, Dimitri, Oliat
piya Hanım ve Efench1er. 

7 - Demirkapıda, uabaa 
lbrahim Efendi ve refikua 
Zeynep Mukaddes Hanım. ç. 
mklan: Fatma, Hayriye, Elif, 

Cemile, Saadet, Melihat, Me

clM H. lar. 

- Bilmez miyiz? Bir melek 
pbi.. 

Bmıu hafif bir iatilıa Ue 
IBylemiftim. 0, farkına nra
yaralr devam etti: 

- .Evet bir melek ıibL· 
Zaten onun yaratıhııncla bir 
melek muumiyeti vardır. On 
dokuz yaşına girdiji halde en 
kapalı aile lmlannm bile bil
dikleri pylerden haberi 1oktca-. 
Hatta onun ba derece safhia 
lzdivacma tekadcllm eden glln
lerde beni encliteJe d&fllrilyor
da. Acaba a.a biqey lıly
lemeli miclı"? Yoba bunu 
lloeamua seldam• au ln
rakmalidı7. Adeta uylmm 
kaçıyor, uymam rllyama aiıi· 
}Ordu. 

Nihayet zevcimle mitareye 
karar verdim. Kendiainin hu
,..au bilirsiniz. Daha bqlar 
başlamaz a&züm6 ,kesti. Şid
detle: 

-Hayır 1 Hayır! Ana bab... 
- çocuklanna böyle ,eylerdea 
bahsetmesi dotru değildir. 
dedi. Israr etmedim. Bir lmclm 
kocuınan fikirlerine kaqa pl
aemelidir, deiiJ mi? 

• 
··-· Kriatia kocuile beraber efterine p!ecekleri 

11kpn11• lrir tarefa ç~ •e '• ki: 
- Hiçbir teYe ppaa, ya.

nm. Kocana kal'fl tamamile 
muti dawan. 

Oma Mkadarak olaun 
ikazdu kendimi •lamamıpam. 
~yet otomoltle bİllİp 

gittiler. Saate baktım, on ha
pldu. Çok ldteeuirdim. le.
cimin de 6yle olduğunun tall
aün ediyordum; fakat onun • 
\lrıltiii Mç .... - _, 

- Kriltin birkaç gtln 
ta yatta. Ona hakikati anla 
maya ~ça her defasın 
okadar heyec:~amyordu 
16ztıme clenm etmiye ko 
1ordmn. Onun hiç işitilm 
memit mitbif bir ae~ 
tellkki ettiji halin izdivaç 
1abnda en tabil birşey ol 
tun• anlatabilmek iç.in b 
Wta uirllfbm. Nihayet 
kati kabal edip bahtiyar o 
.... için de ikinci bir b 
daha r~ ---
Rakı Parası iste 

nildiği İçin 
Diin gece Garden bard 

kafayı tüunliyen Vecihi Be: 
kalkarken ganoa RSnl iatemq 
Bu illteA Vecihi Beyi kızdır 
lD1f ._. ld pnon Vasili) 
aplı ._. alarak dövmOf, di 
... .. 111 Ancloau tokatla 
....... Hadiseye mldahalı 
edm pala $emseddia1 F.lendi 
,.. ı..bret ettiii içiD ,. 
....... fbr. 

Bayt...ıann içtimaı 
Tlirk Ba,urlar cemiyeti ki 

tibi mnamilllbıden: 
2 Kbmannni 1111 ~ 

sini ... t 14 ele Tlrkocajmdı 
ew ninmnamemiz ..... 
yapllıcalı olan eeneMlr ...,_. 

• ·~ -LL~ umumıye ıl-....... .....-
cemiyet uelarm b+• 
rica oı.m. 

Aleni T epkldir 
..,..... ...,. Amiri o... Nmi..,.. ............ 

.-...a Jı'ra••• .....,..._ • 
- ...... t11ı''I ı•.ı. 



Telefunken yekine satış sahibi imtiyazı olan 

.BDURLA BiRADERLER VE $! 
KAnunu Sani Bidayetinden İtibaren 

• 
YENI MODEL 

TELEFUNKEN 
lllld,.o makinelerini taktim edecektir 

8u •lllzeler kudret we sedanın temlzllgl ltlbarll• 

ltepalnln levlılndedlr 

Balya etiketleri için bir 
mily~n kapsül 
Tütün inhisarı Umumi Müdürlü
ğünden: . 

Pazarlık auretile aabn alınacak olan bu kapsnilerin nllmu
aeai mübayaa komisyonunda mevcuttur. Taliplerin fiat vermek 
here 3 - l - 931 cumartesi gllnü saat 10 da Galatada Müba
yaat komisyonuna müra.caatlan. 

~J..~ 
- -Dit ainlan · 

pek tahammül fersadıt 

Aspirin 
komprimeleri 

etmekle derhı-1 teskin olunabtllı. 
Ytdma kırmızı baadırollu hakiki .. .._. 

embe'IJrue •k;ı•• ve be markaya .........._ 

taleı. cdlnl&. 

.... 

SON ~QSTA 

~ 
%arif 

ve 
1tassas~.--

Piyaaada .ablan saatlar 
meyanında 10 bliyük mokifat 
kazaaan yegine saattir. 

Umumi acentaları: Nasip 
Cezveciyan ve Mahdumu Çar
fU)'Ukebir Lıtanbul 

Mercedes Müessesab 
6 Modeli makineyi 
MEYDANA ÇIKARDI 
Zarif, metin gayet sedasız 

otomatik cetvel tanzimi ka
bili darbe, herkesçe aökillip 
takılması kabil en mütekl
mil yazı makinesidir. 
Vekili ve deposu: Ziyaeddin 
Sait: 
Birinci Vakıf Han lstanbul 

Dr. Horhoruni 
CiLT • Zührevi ve Bevliye 

Tedavihanesh Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her gün aktama kadar, 

rRASH il 

Latif ve lüks 

Patolog, Bakteriyolor 

nr. M. Lutfi 
GÜLHANE ·SERIRIYA Ti 
MUALLiMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra alunar. 

Adres : Babıali eaddesi 
viliyet karfısı 1 S No. 
Muayeaehaaeı Telefoa lat-bul 2'21 
lkametlf&lu ı ,, ,, 2236 

KALKOLEOL 

DEYİN İLMÜHABERitE J 
MahSup muamelesi 

. Balıkpazar, Maksudiye han 
35 Derviı. 

OYUNCAK VE 
HEDİYELDRINJZI 

Neden her nklt 
Beyoğlunda latıkW caddesinde 303No.I 

OSMAN FERRUH . 
VE SENAI 

KAZMIRCI Mağazalanndan 
Tedarik ediyorlar ? ÇhkG ı 

En büyük 
En mütenevvi, 

En yeni ve 
En zevk verici 

11811tahap çqltlulni 

En uc~ fialfa 
Orada bufuyorla•. 

Edremit Yağ Pazan 
lataabul K-tarcılar No 15 

Kurut 
70 Halla Aralık uytia yata 

60 ,, Edremit ,. ,. 

51 K61çe aabwa 
SO Ayvalık zeythıl 

Mallanmı:ıın mahhitiyetinl labat 
edene 1000 lira ikramiye nrilir. 

Dr. A. KUrIEL 
Cilt, Frensft Belaofuldup Ye ademi 

iktidar muayene ye elektrik tedavlhanea'. 
Karakly Blrekçl fmaa aaruında No. S4 J 

Kinunusani 1931 de 

KlnunueYvel 31 

DOKTOR BEYLERE: 
TRIKALStN r.::ı~i:: KALKOLEOL 

(Vitamin A. B. D. li balıkyağı hülisasa ) 
Her mevsimde ve her yqta mideyi yormadan 

RASITlzM ve ZAAFIYETI UMUMIYEDE 
bahk yağı yerine kuÜ:nıtır. kokliSuzdUr. 

adıköy iskelesi DANS SALON 
1 birinci kanun 930 çarşambagünüakşamda 

aababa YILBAŞI . . ı ·büyük etlenc ... 
kadar l s l m l ve fevkalide 
zengin numaralar rCSıtcrilecek ve ayr1ca KADIKÖY TANGO 
BIRINCILIGI 11eçme müsabakan yapılacakbr. Birinci relen 

imzalı bir madalya ile taltif edilecektir. Masalannı:ıı fİmdideo 

temin ediniz. Sahip ve müsteciri HÜSEYiN CAHIT 

Telefon Kadıköy 163 

VERESİYE 

Skoç paltolar Haki ve 
~--------------Mu fi onlu Krem Trençkotlar lngiliz Kauçuk Muşambalar 

Fantazi ve Spor Kostümler Podö peş mantolar spor tayörler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan Kadın Erkek örme kazaklar 

Spesial Kostfimlüklerden ısmarlama için hususi Salon 

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

lstanbul KöprübaşıEminönüNo.15-16KARAKAŞ elbise mağa 
zasma Bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

Vasiyetnameler, Evlenme . Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKt 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli örülmemi bir afiratle · d.-r •• 

İspirto. ve İspirtolu içkiler inhisan 
umum müdürlüğünden: 

«l,000 kilo çenber ve 120,000 adet çenber halkui kapah 
zarf auretile münakasaya konulmuştur. lbale 3 kinunuaani 
931 cumartqi gilnll saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin 
mt1iakapa prtnamePi a!mak Qzere mtibayaat komiayomı 

kitabetiae mlracaatJan. 

Mes'ul Müdür: Halit bahri 

HAK VE HAKİKATİ 
•• 

MUDAfAADA YILMAZ 
• • • • 

LAYIK .. CUMH.URIXETÇI 
GAZETE 

. 

Çıkıyor 
"YILMAZ " ' 

en eski ve tecrübeli 
dürüst fikirleri 

gazetecilerle muharrirlerin eseridir. . Doğru 
" Y 1 L M AZ ,, da bulabilirsiniz. 

haberleri, 

" Y 1 L M A Z ,, ın ilk nüshası ile beraber karileri için büyük bir itina ile 
ser-.e başı hediyesini müvezzi/erden isteyiniz. 

1 Kinunusani sabahı '' Yılmaz 1 

hazırladığı 


