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SON POSTA tlalkın rözildür. Halk bununla Jörür
SON POSTA Halkan kulatıdır: Halk bununla 1'itir. 
SON PO S T A Halkın d i l i d i r: Halk bununla aöyler. 

T. YAPILDI 
, 

Hadisesini Doğuran Mesele Hakkındci 
~ uhtelif Vekiiletler Ayn Ayrı Alakadar Oldu 
ti.. •• A 1 H. ç k. /ARiF ORUÇ VE SÜLEYMAN 1 1 'l\Jtün rzu annızı iÇ e ın- TEVFİK BEYLER HAKKINDA . Bugünün Meselelerinden 

d S 
.. ) . . Açılan Dava --------. _ ___, 

me en oy eyınız ••• Yapılan Tahkikabn Ne-ZiraatBankasınınlhma-
ticesinde ikame Edildi 

r..!:it: ?.:! 8Gz!::: li Yüzünden Giresonda 
mevkufen (İzmit) e götürülen M h il z 
Yann gazetesi başmuharriri üsta Sİ erin ararJ 
Arif Oruç ve mes'ul müdürü 

llERTLERİ ANLAT ARAK 
\r AT ANA HİZMET 

Süleyman Tevfik Beyler dün 
vakitlerini oranın tevkif ane
ainde geçirmişlerdir, bugün 
isticvap edileceklerdir. Muha
keme, müstacel matbuat da-
vası olduğu cihetle ağlebi ihti
mal hafta içinde görülecektir. .. 

Haber aldığımıza göre (Ya-
nn) gazetesinde "lzmit" valisi 
14 Eşref" Beyin şahsını istihdaf 
eden yazı çıkbğı zaman hüku

et derhal ve yakından ali-
"'adar olmuş. Hayrete düş
mekle beraber hemen tahki-
kini emretmiştir. 

Bu maksatla, hadisede mub
tf';;ı alaka noktalanmn tenviri 
içın muhtelif vekaletler tara-
fından ayn ayn tahkikat ya
ptlmışbr. Bu tahkikatın verdiği 

"' Delice ait olduğu yerlere gön-
l~ anketimize devam ettik. H /k G • J'J G•• •• d• • L ·ı · · T · d'ld•w• ·' a a azı e oruşsey ını derı mıştır. emın e 1 ıgme 'rirrıize ilk olarak cevap e : "re tetkike memur olanlar 

~ •vukat Sedat Fuat bey . ,_C:oruyoruz• Neler Söylerdidiz? nruhtelif şehadetleri ve riva-
~~ •t bittabi evveli ~cslek1 l "Ctleri kaydettikten aonra bah-
~"!'çlan d b hs tü. de ! •dilen hadiseyi tevsik edecek 

lci: n an a e - 1 Gazi Hz. memleketin derdini din- veya taşrada bulunan bütiln ka- l içbir delil olmadığını görmüş-
liyor ve halkın nabzını muayene rilerimizden rica ediyoruz. Bize lcrdir. Eşref Beyin davası bu 

)\' l<anunlann usul ve icra- ediyor. Fakat herkesle temas kısaca yazınız. : tahkikatın verdigıw · neticeden 
d.. - GaziHı. He görüşmek fırsatına 

' ~. kısımları fazla mera- f'tmesi, herkesi ayn ayn dinlemeai -ç,onra açılmıştır. mazhar olsaydınız, kendisine ne-
~~ . Memlekette nakliye mümkün değildir. Bu vesile ile 1 1 J d r8 l er söy er ve ne er en şikayet u meseleye ait haber erin 

tinin a•lıgıy bu meras"ımı"n gazetemiz, halkın eırzu ve ihtiyaç- ederdiniz. k /. ... :ıon kısmı i inci sag anın 
t'duv 1 farını nakle bir · vasıta olmak Cevaplar sıra ile gazetemizd4 

~.1-gu I müşkül~,.tı arttır- ı• . tiyor. Binaenaleyh lstanbulda neşredilecektir. ,~11""'9-_o_r_ıa_s_ü_tu_n_l_a_rı_n_d_a_d_ır_. __ 

'ıı.. .-.."'r. cra ve ulis kanu- L-------------=-- .. s· Ad 
~alacaklıya mahsus öde- • un ır amı 
~'-tl!lrinin doldurulması ame- S PÜR K ÜN GRES 1 DÜN Öldürdüler 
~ası olmıyan birşeydir. A K D D E D İ L D i 
~ vesaike müstenit ol-

' balde borçlunun bizzat 
~le, borcum yoktur, de
~ ait icra duruşması ın .. 

(b dUr. J 
e••ını 3 ilncü aayfada) 

~ Gazi Hz. 
\lt~İr Tarafa Çıkmadı-

• tirahat Buyurdular 

~111lıur Hz. dnııldl günll 

'~e aarayında iatira· 
~işler, bir tarafa 
~ te dır. Bu,nnden iti$.!:tldk .. lıa1k ile teS:.. b.tlamalan aabte--

( Uktfeo 4 lnri ..,f_,;ida .pc;. dtuaumuıa bakımı ) 

Dün gece Beyoğlunda kanlı 
ve gürültülü bir hadise olmuş
tur. Tahkikatımıza göre vak'a
nın esas ve neticesi şudur : 

Balatta oturan Tahsin ile 
Gaf atada kahveci Emrullah dün 
gece Beyoğlunda eski Glavani 
ve yeni ismile Kallavi soka
ğmda kavgaya tutuşmuşlardır. 

Tahsin hemen tabancasına 
sarılmış, Emrullabın üstüne 
ateş etmiş ve çıkan kurşunlar 
bu adamda tiç derin yara aç· 
~r.Tahsin kaçmıya başlamış, 
l:lu esnada arkasından gelen 
p.fİalere de ate.ı etmit ve bu 
..-etle :Aşıklar mezarlıiına ka-
8-~- izini kaybetmiftir. 

'l 'a•• ıW. iae aldiğl yaratana 
Wraa ıt0nra 61mliftilr. 

•üz bltulatHmıştır. 

Ziraat bankasının köylüyü kafi derecede himaye etmediği 
hakkında vaki olan neşriyatımız üzerine dün Giresondan mü
him bir mektup aldık. Biz Ziraat bankasının kredi açma
mak yüzünden ora müstahsillerinin uğradığı ziyan hakkında 
vazih bir fikir veren bu mektubu naklediyoruz. 

" Gireson mülhakatı, Cümhuriyet türkiyesinin üçiincll 
derecede istihsal merkezidir. Fındık mahsülü, lımir ve Ada· 
nanın mahsüllerinden sonra en ziyade varidat getiren bir 
menbadır. Hüsnü idare edilirse bu mahsül senede vasati sekiz, 
azami on iki milyon liraya kadar varidat temin eder. 

Fakat hu sene fındık mabsülil ancak ( 4 - 5 ) milyon lirayı 
bulabilecektir. Çünkü bu sene mahsül kafi derecede himaye 
görmemiştir. İki scnedenberi mahsül olmaması yüzünden hak 
fakir düşmüştü. Bu sene elindeki malı yok Pahuına ıatmıya 
mecbur oldu. 

Kabuklu hndık piyasası 34 kuru1tan baıladı. MahsulUn msfı 
hemen IMmen 24 kuruşla 30 kuruş arasında aabldı. KiSylünün 
elinde mahsul kalmayınca, mübayaayi idare eden üç ecnebi 
şirketle, zengin mürabehacılann elinde bulunan mala sıra geldi. 

( Devamı 3 üncü aayfamızdadır J 

Tahammül Rekoru 

- Bir adam, fenne ı6n. oa pnden fazla aç duramaz. 
- Yaıdıt t •• Traba.a • •mmleri a~toatan beri IDUf 

alamadılar •e tabammll edi,oflarl 

1 

VALiSi EŞREF BEY~ DAVASI BİR "MATBUAT 
J Ş j" ADDE D ı· LE B ı· L ı· R Mı·? [LÜTFEN ~,·2,, ~ Net ~sAYF AfttızıN 

• OR'f A SÜTUNLARINA BJ\KINIZ •. ) 



2 Sayfa SON POSTA Kanunuevvel l.-
,,.. 

_,..,__H._a_lk_ın_S_e_si ...... , ___ D_A_!'_l_L_ı_"' __ ...... A __ ı __ ._L_B_B ___ ı ~G_u_·n_ün_Ta_r~ihı 
Sulh Siyasetimiz ı · B:.- Defterdar 

Kadın lzmı·t Valı·sı· Eşref Beyı·n Davası ... 
Nasıl Telakki Hakkında Yapılacal' Yüzünden • Kavtradan M ı 

Ediliyor? e· M tb t 1 . Ad 6' uame e Cinayet ır a ua şı - Sonra İstanbul d~fterdarlığının ~ 
Cihan siyasetinde aulhperverliği 

ve " Devletler arasında müaavat" 
prenıipini kabul ve müdafaa edi
yoruz. Bu prensipin memleketi-

mizin halkı tarafından naaıl telikki 
edildiğini öğrenmek için bir mu
barririmiz, dün, muhtelif kimse
lerle gCSrüşmüş ve fU cevaplan 
almııtu: 

Hasan B. ( Nuruosmaniyede 
18 numarada) 

-Sulhperverlik ve "Devlet
.er arasında müsavat,, prensiFini 
takdir etmemek mümkün de
ğildir. Bu prensip ile devlet 
ve milletlerin şeref ve haysi
yetlerine ve cihan ıulhüne 
nekadar ıyı ve mümtaz 
bir mevki verdiğimizi göster
mek itibarile başka milletlerce 

~ 

de tebrik ve takdire l!iyık bir 
esastır. 

M 
e ? (20) bin lira ikramiye nıese 

Sabıkalı Ali Dün Hava dedı.lebı·ıı·r ı Bir Kadın Rakibi Olan dolayısile Dahiliye vekiieti ;~ 
• D i g"" er B i r K ad 1 n 1 ciar kanuu maddesinin te s .-

Sokağında Bir Adamı Ma1iye vekileti de bu kanuo 

Boynundan Bıçakladı lzmit valisi Eşref B. Yann gazetesi başmuharriri Arif Oruç Çakı ile Yaraladı tadilini istemişlerdir. 
ve mes'ul müdürü Süleyman Tevfik Beyler aleyhine açtığı da- Gaiatada oturan madam İtalyada Komünistiet 
vada İstanbul barosunun ve İstanbul belediyesinin maruf bir Arşalos ile Ada!et H. ismin- ""' 
simasını tevkil etmek istemiştir. Fakat bu zat ayni zamanda İtalyada bir komünist sui. _..k de iki kadın bir dost meselesin- teşkilib bulunmuştur. Bırr-· 
hukuki ve siyasi makaleleri tanınmış eski. bir gezetecidir. Bina· den kavga etmişler, Adalet H. kimaeler tevkif edilmiştir. 
enaleyh bir meslektaş aleyhinde vekalet almayı reddetmiştir. çakı ile Arşa)osu kolundan ya-

Bu ret cevabı karşısında (Yarın) gazetesinde bu mesele ralamıştır, polisler Adalet 
etrafmda yapılan neşriyatm ve bu neşriyattan doğan davanın Hanımı yakalamıştır. 
mesleki değil, fakat şahsi bir mesele olduğu söylenmiştir. 

Binnetice meslektaşımız vaziyet hakkında diğer gazetelerin Rüsumatın 250 Bin 
mütalealarım almıya karar vermiş ve muvafık, muhalif ve Lirası 
müstakil, hemen hemen bütün gazetelerle temas ederek: Tarife sahtekarlığından do-

" Bu neşriyattan doğan bir davanın matbuat davası layı rüsumat idaresi muhtelif 
addedilip edi!emiyeceğini " sormuştur. müesseselerden (250) bin lira 

Matbuatın Telakkileri Ne Halde? 
alacak tahakkuk ettirmiştir. 

Müthiş Bir Kaza 
Diyanbekirde bir otomobil ~ 

ruma düşmüş ve dört yolcu r 
çalanmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey 
Bu akşam arkadaşlarile birli~ 

Ank:ıraya gidecektir. 

Belediye Cezalan Aı8!~ 
Bir iatatiatiğe nauıran bele~ 

zabıtası polise geçtiği g110
1
,., 

itibaren eenaftan alınan ce~ 
dan mütetekkil belediye vari 
a.zalmışbr:. 

Ali lkhsat Meclisi 
lçtimalanna bu ayın oo b" 

şine kadar devam cdecektit• 

Üzüm Ve incir Sabfl 
Üzüm n incir ihracabmıs .~ 

diye kadar ancak (46) JDJ1J"' 
kiloyu bulmuftur. 

Bir Çocuk Parçalan~ 
Dün 2228 numaralı otoııll~ 

Kadri Efendinin dört yapo-~ 
çocutu Bedriye çarparak bi~' 
parçahmıştır. Şoför tutulmu•~ 
Defterdarlık Memurl 
Arasında T ebeddüli1 

Defterdarlık memurları '~ 
smda bazı değişiklikler yar' 
maktadır. , 

Kambiyo Murakabe*' 
Devam Edecek "' 

Dün Ankaradan şehrimize dol 
düğünü yazdığımız bankalar lı fı 
aorsiyomu reisi Nurullah Esa~ 
kambiyo murakabe heye I 
lagvedileceti haberini tela.ip 
miftir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sokaklar 

1: Yolcu - Ayol Haaan Bey, bu koskoca ay· ı 2: Haaan D. - Biı.im ( SON POSTA) nın ao· ı 3: Hasan B. - lıte aokağa girdim ama fenerin l 
dınlık caddede fenerin ne lüz.umu var? Babana- kağında ateı böceğinin panlt111 kadar bile ıtık yok. camı kınk, ruzg&r da var, mum aöndü. Şimdi Huan 
Bin mumluk elektrik yanıyor. Feoum bu aokaja pemiyonım. up, rel ele bir adım at balrapmf 

4: Hasan B. - Birisi kolumdan tutup ıöt~:: 
ciye kadar şurada otururum ve 1.'aliaiae de, 
diyealne de bir temia dua ederim.U 



--2_ Kanunuewe( SON POSTA 

Anketimiz Son Posta'nın Resimli Makalesi • Te"akkinin Ölçüsü .-
Gazi H-;:;; 
Görseydiniz 
Ne Söylerdiniz? 
Daş tarafı 1 inci sayfada 

2 - Haczin icrasından ev· 
•~I ihbarnc.uıeni bir kıymeti 
0 llladrğı gibi haciz icrasından, 
:~da on beş gün gibi bir 

liddP.tten sonra a:acaklı satı
la başlamak lai. m gelirken, 
~e . • llıat:n ihbarname yazılması 
taittir. 

- ,, . 
. KllTllPtlANf 

~oşanma Davasından 
~\'Vel Sulh fllahkeme-

sine Gitmek 

1 - Avrupada diyorlar ki: bir memle-
kette sinemaya gidenlc:rin adedi nekadar 
çoksa o millet okadar terakki etmif Hyılır. 

2 - Bıu:ılarma göre, bir memlekette 
otomobile malik olanlann adedi arttıkça 
o memleket ilerliyor demektir. 

3 - Fakat, bizce haklkl terakki bunun• 
la da detiJ, mekteplere, darülfünunlara ve 
kütüphanelere gidenlerin çokluğu ile ölçülür. 

3 - Boşanma davasından 
~~el sulh t ebbüsünün asliye •• •• • Ilı h • a kemesi tarafından ya Jıl~ 
~ast daha kolayken müddei
ilin sulh mahkemesine gitmesi 
~ÇecLuriyeti hı.ıum5uzdur. -

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
ocuğu Oımıyanlaı- Yarın Davası Paris'te Siyasi Buhran 
l<olay Boşanmahdıı- • 
4 - Aralarında çoc1.ık olma- ( lzmit ) te Rü'yet D e '(J a m E d i g o r 

-ak ve tarafeynın rızası Edilecek l\.1i ? J _____ _ 

krtile boşanma davasının F K b• H 
~~hkemece tesçHi ile ik~ifa Eski~elıir, 5 (H.M.)- Yarın . ransız a Jnesi e• 
t ılnıesi daha ameli olnr. gazcte.:;mm avukatı Etem Ru-

Maliyenin Hukuk hi bey Arıf Oruç ve Süley- •• T kk •• ı Ed d• 
Cephesi ?1an Tevf.ik beyler ha~kı?da nuz eşe u eme 1 

C\relce yapılmış olan tahsili 1 ıkame edılen davanın lzmıtte 
tırı değil, fakat İzmite civar vila-

\tal kanunu ile çok sonra h ı yetlerden birinde rü'yeti bakkın-
~1 nuş olan icra ve İflas daki noktai nazarını Temyiz 
ı:ı Unu arasındaki ahenksiz· 
lllt • mahkemesinde müdafaa için 
-aı •zale edilmeli, tahsili em- buraya gelmiştir. Temyizin 
~· kanunu yeniden tedvin kararı henüz belli değildir. 
. ilt:rek icra kan\!nundaki 

tıbi ik~ . . til . ş ayet ve ıtıraz mer· 
d ttı olmak üzere 3 kişi
L ~il rnüteşekkil ve mahallin en 
Qu "k . ,
1 

Yü mal memurunun riyaseti 
~~nda birer komisyon teşkil 
~ineli ve bu komisyonun 
b .. ~larma karşı vekalete mü
~t hakkı baki kalmalıdır. 
~ . mukabil komisyona va~ 
d ltirazat verginin tahsilini 
~durmalı ve komisyon kara· 
.._ karşı Maliye vekaletine 
lttıflracaat verginin yalmz esa
b· ın tahsilini mucip olup 
~ veya iki katlı aksa
ltiJce para ceza1 arının tet
b. .. _ .neticesine kadar tahsiline 
~ olmalıdır. 

Bir Dereceli İntihap 
~Son belediye intihabatı 

Pirinç Zeriyah 
Ankara, 6 (H. M. )- f tal yalı 

pirine; mi'ıtehassısı tarafından 
elde edileu netice muvaffaki· 
yetli olduğu İ\~İn tecrübelere 
devam edilecektir. Pirinç zer
iyatmda bilhassa Maraş mmta
kası çok güzel bir netice ver• 
miştir. 
======~===-=========-=~·~=~== 

meb'us olmak hakkı 

melidir. 

Kadınlar Meb'us 
Olabilnıelidirler 

T absin B. ( Hukuk fakültesi 
mezunlarından, dava vekili 
Uşaklı) 

Söyliyecelderim şunlardır: 

Pal'İs, 5 (A. A.) - M. Dumerg istişarelerine başlamış, Ayan 
ve Meb'usaıı reislerini kabul etmiştir. 

Paris, 5 (A.A) - M. Dumerg istişarelerine devam ederek 
parlamento ricalinden bazılarım ve bilhassa parlamentodaki 
grupların reislerini kabul etmiştir. M. Dumerg M.Puankare ile de 
konuşmuştur. M. Puankare Elize sarayından çıkarken gazetecilere 
beyanatta bulunmaktan imtina etmiştir. 

Fransanın bu son kabine buhranı Tardiyö kabinesinin hrici 
siyat;etiııi tasvip etmiş olan meb'usan meclisi ile iyan meclisi 
arasındaki ihtilaftan dolayı ~kmıştır. 

• 

Posta işleri Temyiz Azalığı 
Ankara, 6 (H. M.) _ An~ Ankara, 6 (H. M.)- Adliye 

kara ile lstanbul ve Berlin Vekaleti tarafından Temyiz 
arasında telsiz telgraf muha- azalığına namzet gösterilen 
beratının tevsii için müzakere- Zat işİeri müdür muavini Şev

ye devam edilmektedir. ket B. Temyiz heyeti umumi-
Geçenlerde Ankara posta - yesi tarafmdan intihap edil

idaresine Ankara otomatik te· 
lefonunun üçüncü binini teslim miştir. 

Vapurda Bir Doğum 

Fethi B. 
Meb'usluktan istifa Mı 

Edecek? 
Bir arkadaşın anlattığına 

göre son istizahının neticesiz 
kalması Fethi Beyi çok müte· 
enir etmiştir. Fethi Bey meb'
ualuktan da istifa etmeyi dü
şünmektedir. Bu takdirde Va
şington sefirliğine tayin edil
mesi ihtimali vardır. 

Zarar Var 
Müskirat inhisarı 

Kaldınlmalı 

Aydm, [Hususi) - Aydın 
ve lzmir ticaret odaları müş
tereken bir rapor hazırlıyarak 
müskirat inhisannın kaldırıl
ması ve ispirtoculuğun serhes 
bırakılması hakkında hükume
te müracaata karar vermişler
dir. Bugün okkası 3-4 kuruşa 
bile satılmıyan yüz binlerce 
kilo hurda incirin geçen sene 
olduğu gibi bu sene de deni
ze dökülmek tehlikesi bulun
duğu bu raporda zikredilmiş
tir. 

Hindistan Kıyamı 

Lahor, 5 ( A.A ) - Fesat 1 
tertibatı ve katil teşebbüslerile 
zan altında bullman ve ekse-

., 

S&Jfa 3 

Sözün Kısası 
Siyasi 
Birkaç 
Bilmece 

-

•• 
- Çm çınlı hamam, 
Kubbesi tamam, 
Bir gelin aldım, 
Babası imam! 
- Bildim: Falih Rıfkı B •• 

* - Çat burada, çat kap. 
arkasındat 

- Bildim: Zeynel Besim B. 

* - Ben giderim, o gider, 
Önümde tm hn eder. 
- Bildim:Hamdullah Suphi B .. 
- Yer alhnda babam başı 
-Bildim: Ağaoğlu Ahmet B.ı .. 
- Kat kattır amma, katmer 

değildir, 
Kırmızıdır amma, elma değildir 
- Bil&im: Yunus Nadi Bev! .. 
- Çat çatan ağac•, 
Pat patan ağacı, 
Kırmızı laden, 

Kılaptan ağacı! 
- Bildim: Fethi Beyi 

* 

, 

- Çarşıdan aldım bir ta.ne, 
içini açtım, bin tane. 

- Bildim: SON POST Af 

Fatihte Musakkafat 

Yazılıyor 

Fatih kazası dahilinde ya
pılacak musakkafat tahriri için 
bir baftadanberi üç komisyon 
ihzari mahiyette çalışmaktadır. 
Komisyonlar istihzaratmı bir 
haftaya kadar bitirecek ve vi
layet tarafından tahririn b~ 
lıyacağı gazetelerle ilan edil
dikten sonra üç koldan işe 
başlanacaktır. Yazılacak saha
nın adamakıllı tesbiti için 
defterdarlık, kadastro idar · · 
hazırladığı haritalardan istifad 
etmiştir. 

~dan evvelki intihaplara 
"u· •ran mükemmel şerait da· 
d •nde inkişaf etmiştir. Bir 
t~treceli intibahın memleketin 
t ·"<tkkisine muvafık olacağı 
~:~lnıüştür. Kadınların inti
~ k~ iştiraki senelerdenberi 

1 - Müteaddit fırka; 2 -
Kadınların meb'us olabilmesi; 
3 - Bir dereceli intihap usulü. 

Sosyal Demokrat Fırkası 
Şehap B. (Aksaray, Gura

bahiiseyin mahallesi, Köprülü 
sokak 6) 

eden şirket, hükumet merke
zimizin telefon imtiyazını iste· 
miştir. Fakat posta idaresi bu 
telefonları mükemmel surette 
işletmekte olduğu] için bu şif.. 
kete devrine lüzum görme
miştir. 

Karadenizden İstanbula gel

mekte olan Ciimhuriyet vapuru 

Karadeniz boğazında iken va

pur içindeki yolculardan Rizeli 

çoban Dawdun ailesi Fmdık 

Hanım bir çocuk doğurmuştur. 

Gemi süvarisi Nezih kaptan 

rüfekasile beraber birçok yar

dımlarda bulunduktan sonra 

çocuğun ismi "Cümhuru Bahri" 
konulmuştur. 

risi genç Pencap'lılardan iba- Bugünün Meselelerinde 
ret bulunan 25 mevkufun mu-

il l t . 1 ·ı . . h k'k t ~l<l .. erak n crının a ı a 
ui\inu ispat etmiştir. 

Tashihi Sin 
htt ~. Ferit B. ( Hukukçu ve 
,/~tçı : Y enikapı, Hisardibi 

'tll( 32) 

"-'-~··-: Hukuk muhakemeleri 
~du Untirı tahkikat faslı tadil 

in elidir 
ı.. 2 - T. h0 h· · · · ~Shih. as ı ı sm ve ısım 
,..._ I 1 ve buna dair olan mu
~t at. 
"-ıı 

1 
ıdari makamlar tarafın-

3 rii Yet edilmelidir. 

~tk - Boşanma mesele!erin
"'1trı1 l fazla formaliteler kaldı
'~ •dır. Mesela: Tarafeynin 
• Sile -.L~ b 

t\ııi YCUG oşanma taleple-
licİi lnahkemeler kabul etme-t. 

Siyasi Meseleler ........... 
h~ "ıiiteaddi~ fukalann te-'°dtr ve faaliyetine lüzum 

ı ..:_ e· 
-._., 1-L 1!' dereceli intihap 

a '4IQQI edilmelidir. .......................... 

- Önce şumt söylerdim: 
Birkaç fırka, bilhassa, bir sos
yal demokrat flrkası; bir de
receli intihap. 

Kardeşim Veremden 

Sınai Vaziyetimiz 
Memleketimizin smai vaıi· 

yeti hakkında tanzim edilen 
bir rapora nazaran 929 sene
sinde 27 şirket 2, 102,913 lira 
kar, 15 şirket te 236,441 lira 
zarar etmişlerdir. 

ö ı d ü r,---------------
tbrahim B. (Konyalı, Nalbant 

zade) 
-Kardeşim veremden vefat 

etti; memlekette verem fazla-
laşmaktadır. Verem ise yağ ve 
şekerle tedavi edililr. Şeker
den hiçbir vergi alınmaması 
ve çocukların bol ve ucuz şe
ker yemesine imkan bırakıl
ması lazımdır. şeker işi: Her
şeyden evel bir sıhhat ve 
memleket işidir. 

Kadın Ve Erkek 
Müsavatı 

A Türkan H. (T opane. 
Boğazkesen. Fatma H. apartı
manı No. 5) 

• • • • 
isler inan, ister inanma/ 

İktısat vekiletinin 2 
kin unu evvel tarihli u Ha
kimiyeti Milliye" gazete
sinde bir ilanım okuduk. 

İkbsat vekaleti asri 
bir takım kümesler, tavuk 
yemlikleri, civcivler için 
ıuluklar, hamur yemliği 
yesaire yapbrmak istiyor. 
Fakat bunlann Alman
yada muayyen bir fabri-
kada yapılaa sistemden 
olmasını ve Almanyadan 
getirtilmCIİDİ pıt kofU· 
yor. 

Bu yemlikler, suluklar 
ve kümesler ayni sistem 
dahilinde burada yapıla-
maz mı? Bu işten anlıyan• 
ların verdikleri teminata 

göre yapbrılabilir. O mo
deller dahilinde burada 

bunlan yapbrmak müm
künken bunlann · A vnıpa
dan getirtilmesi, bahusus 
lkb.sat veklleti tarafından 
istenmesi, doğrusu pek 
inanılacak bir şeye benze
miyor ama, ey kari sea: 

,.,. inan, wr inanmaJ 

hakemesine bugün başlanmıştır. Ziraat Bankasının hm 

Saygon - Paris Seferi Yüzünden Giresunda 
Müstahsillerin Zaran 

Halep, 5 (A.A.)- Goulette 
ile Lalouette idare ettikleri 
tayyare Hindiçini umum va
lisi M. Pasquier'i hamil oldu
ğu halde Saygondan Halebe 
gelmiş ve yere inmiştir. 

Müstahdemin Bürosu 
Belediye iktısat müdürlüğü

ne merbut olarak yeni açılan 
müstahdemin şubesi talimatoa
mesmı henüz bitirmemiştir. 
Bundan sekiz on sene evvel 
Şehremaneti tarafından böyle 
bir şube tesisi düşünülmüş ve 
çok etraflı bir talimatname ha
zırlanmışb. İktısat müdürlüğü 
bu talimatnameyi buldurduğu 
için yeni talimatname hazırla
nırken bundan hayli istifade 
edilecektir • 

Sokakta Başı Parçalandı 
Bu sabah Beyazıt meyda

nından geçen elli yaşlannda 
bir ihtiyar adam birdenbire 
yere diişmllf ve başı parçala
narak vefat etmiftir. Hüviyeti 

f Baş tarafı 1 inci sayfada J 

O vakit derhal fındık mahstil 
42-44 kuruşa fırladı. Bu gidişi 
yakında elli kuruşa çıkmas 
da muhtemeldir. 

Ziraat bankasının 
mal üzerine avans para ve 
mek için salahiyet verseydi b 
felaket baş göstermiyece • 
Banka kredi için yalnız 2 
bin lira tahsis etmişti. Faka 
köylünün paraya ihtiyacı oldu 
ğu zamanlar bu paradan isti 
fade edilemedi. Bugüne ka 
buparadan bir lira bile ikr 
edilememiştir. 

Ziraat bankasınm bu ihm 
ve lakaydisi yüzünden fındı 
müstahsillerinin bu sene uğra 
dıklan ziyan birkaç milyo 
lirayı mütecavizdir. 

Burada teşkil 

- Kadın ve erkekler siyasi 
bayatta müsavi hukuka malik 
olmalı ve meseli: Kadınlar da 
meb'us intihap .tilebilme
lidirler. 

·---------------------------'• anlaplımımıfbr. 

zirai kredi 
feci balindea 
miyonım. 



4 Sayfa 

~or 

Dün Yeni İntiha
bat Yapıldı 

Seçilen Heyetler Yarın
dan 1 tibaren Faaliyete 
Başlamış Olacaklar 
İstanbul kulüpleri murahİıaa

ları dün Beyoğlu Halk fırkasında 
lst:ınbul mınta'ka kongresi halinde 
içtima ederek istanbul heyeti 
merkeziyeaini ve teknik heyetle
rini intihap ettiler. 

1st. Mmtaka Merkez heyeti: 
Rel• ı Fethi Tah•in Bey (Hllll), ikinci 

Reis : Saim Turpl Bey (V cfa), Anlar ı 
Hayri CellJ (Fenerbahçe). Kemal (Eytlp) 

Muhtar (Slileymanlyf') Beyler. 

Bu heyet ekseriyeti mutlaka 
ile intihap edildi. 

Futbol heyeti: 
Rel•: Buri B. (Be9lktq) Azalar: Salt 

(Fenerbahçe), Nü:ıı.het (Galatuaray), Or
han (Süleymanlye), Sallhattia (Anadolu) 

Beyler. 

Atletizm: 
Reis: Sudurl B. (Galata1aray). A:ıtalar: 

AH Rıza ~eıiktat)1 Kemal (Fener), Muh-

tar Bedi (Anaıiolu), Adnan (Vefa) Bey
ler. 

Güreş heyeti: 
Reis: Seyfi 8. ( Fenerbahçe ), azalar 

Faruk ( Kumkapı ) Cemal ( Haliç ) 

Beyler. 

Boks heyeti: 
Reis: Nuri B., ( Betlktaı ) azalar 

Süheyll ( Galatasaray ) Rı:ıı.a (Kumkapı) 

Beyler. 

Denizcilik heyeti: 
Reis: Ekrem Rüflil B., (Galatauray). 

a::alar Ekrem ( Beykoz ) Cevat ( Bey
lerbeyi ) Şeref ( Anadolu ) Hikmet 
( Fenerbahçe ) Beyler. 

Tenis heyeti: 
Rela: Suat B. ( Fenerbahçe ) anlar 

Mehmet Re9at ( Fenerbabçe ) Ferit 
( Beşlktat ) Beyler. .. 
Dünkü Maçlar 

F enerbahçe: 5 - Pera: O 
Beşiktaş:2-Rum İtalyan 

Muhteliti: 1 
Dün Stadyumda F enerbah

çe ile Pera Rum kulübü çar-
pıştılar. Fener İyi bir oyundan 
sonra Perayı 5 golle mağlup 
etti. Fenerin hücum hattı dün 
iyi işledi. Nefesleri ve sürat-
leri güzeldi. Peralılar bir
kaç münferit akın yaptılar, 
fakat hiçbirini sayı ile netice
lendirerr etliler. 

Beşiktaş-Kurtuluş maçmda, 
Beşiktaşlılar bu hafta iyi oy
namadılar. Geçen hafta ayni 
takım karşısında 4-1 netice 
alan Beşiktaşlılar bu cuma 
aksadılar ve neticede 2-1 galip 
gelebildiler. 

Dikkat Ediniz 
Pazar günü kulüp murahhaa

lan mıntaka heyetinde bulu
ıacaklar, fikstl.ir kur' aları çe
kilecektir. Alikadaranın pazar 
günü mıntaka merkezinde ak
ıam altıda ispatı vücut etme
leri rica olunuyor. 

Muhafız Gücünün 
Bir Muvaff akiyeti 

Dün Ankarada yapılan 
mıntaka futbol maçlarında Mu
hafız Gücü bire karşı iki ile 
Gençlerbirliğini mağlup etmistir. 

ÇOK ÇOCUKLU Y ARDl
MINDAN İSTİFADE EDİNİZ 

ren bir kısım aile gu
nıplanmn resmini de 
bugiln neşredizonız : 

Hilkilmet çok çocuklu aile- J ı - Meşrutiyet mahallesi,6 

lere yardım yapmayı kabul Hastane sokağı No. 21 Halit 
etti. Çok çocuklu addedilmek Ef. ile refikası Fatma Hanım 
için alb ve daha ziyade çocuk ve çocuklan: ismet, Ahmet, 
sahibi olmak lazımdır. Bunun Fethi, Ayşe, Bedia, lbrahim 
ıçm Hıfzıssıhha meclislerine Hanım ve Efendiler. 

kqarcı ustası Menahem 
oğlu Y ahyel ve refikası 
Madam Ester Y ahyel. 
1 

Çocuklan: Roza, Oro, Menahem, t mail Hakkı, Mehmet Reşat, 
Aron, Efrayim, Hanım ve Efen- Nacive, Mithat Ef. ve H. lar. 
diler. 6 - Akbıyık Mahallesinde, 

4 - Eyipte, Tenekeci ma- İnigüvey sokağında (10) nu
ballesi, Ortakçılar caddesi, marada Abdullah ve refikası 

numara 95 te arabacı Tahir Ayşe Hanım: 
müracaat etmek lazımdır. E- 2 _ lzmirde, Kaidriye mahal
ğer işiniz .bununla uğraşmıya lesinde No. 16 da Romanya 
müsait değilse bize resim ve muhacirlerinden İslam oğlu 
isminizi gönderiniz, biz meş- Halim Ef. ve refikt\sı SelimyJ' 
gul oluruz. Resimlerin iyi ya- Hanım. Çocukları: Necmiye?! 
pılmış olması lazımdır. Nazmiye, Nail, Nazif, Saim, 

ağa ve refikası Havva H. Çocukları: Reşat, Vahide, 
Çocukları: Zeliha, Muzaffer, Süleyman, Hüsamettin, İbrahim, 

Fethi, Ahmet, Leman, Neri- Fahire, Kenan, H. ve Ef. ler. 
man Hanım ve Ef. ler. 7 - Galata, eski Voyvada 

5 - Kocamustafapa~a, Ali. caddesi, (1) numaralı dükkan-
fakih mahallesi, Kuşdili sokak da Avram lıya Ef. Madam * Seniye Hanım ve Efendiler. numara 24 te İfakat H. Fani. 

Kanuni haklarından istifade 3 - Edimede, Yoğurtçular Çocukları: Arif Feyzi, Halil Çocukları: Albert, Salamon, 
etmek için bize resim gönde- hamamı karşısında, No. 22 de Remzi, Ali Rıza, Şöhret, İs- Nesim, Muiz, Kemal, Jak Ef.ler. 

İstanbul 
Cümhuriyet: Yunus Nadi 

B. bugünkü başmakalesine 
"Memleketimiz hakkında kıy
metli bir konferans,, başlığını 
koymuş, Almanyanın Türkiye 
sefiri Her Nadolninin Alman
yada radyo ile Türkiye hak
kında verdiği bir konferanstan 
mülhem olmaktadır. Yunus 
Nadi B. bu konferansı tahlil 
ederken divor ki: "Bu vesjle 
ile bir dcilia tekrar etmek 
isteriz ki ne olursa olsun biz 
umumi harbe Almanyanm müt
tefiki olarak girmiş olmaktan 
asla nedamet göstermiş deği
liz.,, 

Bir Alacak Ve 
Verecek Meselesi .. 
(Milliyet) te Ahmet Şükrn 

B. borçlar meselesini tetkik 
ederek diyor ki: 

"Fransa muharebe esnasın-

Gazeteleri Ne Söylüyorlar: 
da İgiltcr •den mühim bir para 1 Seyahat İntibaları 
i~tikraz ~tti. Muharebe bi- (Vakit) te Mehmet Asım B. 
b~~e .lngilt:re . bu ~arayı in- Cenevreye yaptığı seyahatin 
,, ılız lirası uzerınden ıkraz et- . M 
tiğini söyliyerek ya faizleri in- intıb~l~rını a~latmaktadır. a-
giliz lirası üzerinden iste, kalesmın hulasası şudur: 
Fransızlar razı olmadılar. lngil- "Türkiyeye hariçten bakan 

1 
tere ihtilafın hakeme havalesini bir Türk iftihar duyar. 
teklif etti, Fransızlar buna da Türkiye, aralarında az çok 
muvafakt g~.ste!mediler.,, siyasi ve iktısadi ihtilaflar 

Ahmat Şukru Bey bu mu- bulunan muhtelif memleketle
~addime ile Fransızlann vak- 1 rin ayni zamanda samimi dost-
!ile bo!çlarımızı ~~tta fra?k lu v nu kazanmak gibi bir 
ile tesvıye etmek ıçm yapbgı- gu . · b 
mız teklifi reddettiklerini, mut- mazharıyet elde etmıı u-
1 k it . t d'kl . . lunmaktadır." a a a ın para ıs e ı enm . . 
hatırlatmakta, alacaklılan ve Asım Beyın hatırlatmak ıs-
borçluları hakkında iki türlü ölçü tediği şudur: Meseli Yunanis-
kullandıklarım söylemektedir. tan ile Bulgaristan arasında 

Ahmet Şükrü B. bu müna- az çok muallakta ?azı. mese~e: 
aebetle bazı İngiliz mecmuala- ler v~dır. Fakat Türkıye bu ıkı 
nnın Türk noktai nazarım m~ devletin de dostudur. 
dafaa ettiklerini de haber ver- Halkçıları Ne 
mektedir. Kurtarabilir ? 

1 kül değildir. İçinden kayna-

' 

maktadır. Hariçte muhalefet 
aramasına lüzum yoktur. Mu
halefet kendi içinde mevcuttur. 

Halk fırkası mensuplannı 

bağlıyan çimento eskimiştir. 
Halk fırkasını hiç birşey kur
taramaz. Bu fırka istihaleler 
arifesindedir." 

Fethi Bey Beyhude 
Uğraşıyor 

"Hür Gazete" Fethi beyin 
mecliste yapbğı son istizah ile 
meşguldür. Diyor ki: 

'"Fethi bey evvelce hariçte 
taazzuv etmekte olan fırkasına 
istinat ederek kuvvetli tenkit
lerde bulunabilirdi. Fakat bu 
mühim kuvveti kendisi tarü
mar etti Şimdi uğraşması 
beyhudedir.,, 

FERAH sinemada "Hür Adam,, ın müdafaa 
ettiği noktai nazar şudur: 

"Halk fırkası hükumet ida
resinde bütün kabiliyet ve hü
nerlerini sarfetmiştir. Yeni 
bir marifet göstermesi muhal
dir ,, 

Hainler Parçalanmaktan 
Kurlu 1dular .. 

( İnkılap ) Y arm başmuhar
riri Arif Oruç ve mes'ul mü
dürü Süleyman Tevfik Beylerin 
( İzmit ) e sevkleri hadise
sinden bahsediyor. Söylediği 
şudur: 

BU AKŞAM BU AKŞAM BU AKŞAM 

• 
AZIZ BEY 

Bütün Dünyada Hayre.. Ve Takdirle Karşılanan Meşhur 
Türk Fakiri Hayreten2'İz Hünerlerini Gösterecektir. 

~ >. .. _ _ _ 

"Hür Adam" ın vardığı ne
tice şudur; 

"Halk fırkası mütecanis bir 
" Bu vatana ihanet eden 

herhangi bir hain bazen ve 

ili HAYDUT 
Cürüm Rekorll" 

• nu Kıran Şerıt" 
/er Tutuldu/ar 

- iki 
Akhisar, 3 ( H. M. ) -

ıeneden beri Akhisıtr ile J(ıt' 
kağaç arasında mel'anet yap8' 
iki haydut vardı. Bunlar be" 
men daima geçit yolları to' 
tarlar, önlerine çıkan köyl_iif 

veya kamyonu müşterielrini, '"' 
lerini boşaltarak saiıverirJerdi
Eğer rivayette mübalağa yokl' 
timdiye kadar soydukları ~ 
damların adedi 400 ü ge9' 
yordu. 

Bu iki haydutu:ı hareketl~ 
rinde feci noktalar olduğu ~ 
bi gülünçler de vardı. Me5 
geçenlerde bir kafileyi d" 
durmuşlar. hayvanlannı eJIC' 
rinden almı~ar, köylüleri ,et' 
bes bıraktıktan sonra bu h•~ 
vanları yekdiğerine bağlıyıtr 
bir katar halinde salıverıııir 
lerdi. 

Kaymakamlık bu baydutlatı 
tutmıya jandarma SüleyrtJ,ıı 
çavuş ile arkadaşlanm ınerrılJJ' 
etmişti. 

Süleyman çavuş ile arkad~ 
ları dü~ gece haydutlcırın b 
köyde olduklarını işitmiş!~· 
giderek bir evde kıyafet değir 
tirip kaçmak üzere olduklar'I~ 
görmüşler ve herifleri tuıoi' 
düşürüp ka11 dokülmesine ıne'f 
dan vermeden tutmuşlardır· dı 

Haydutlardan birinin a 
Eşref diğerininki de İlyastır· 

/(. 

Eşref ve il~ 

"Halk Dostu,, 

Bugün Çıkmadı ., 
" Halk Dostu ,, refil<• tlf 

bugün yedi sayfasını baı1 tıl~ 
yarak matbaaya gönd~\,J 
olmasına rağmen sekııl b~ 
sayfanın tertibi esnasınd:J J' 
arıza çıktığı için intişar 

memiştir. 

Refikimiz yarın 

tesadüfen sokaklarda f'::. 
parça edilmekten kurtul~1'.,,a 
Fakat bir gün tarihin bil bir 
mevut ve mukadder olaO 
kümdür.,, 

Arif Oruç Ve SüleyJ1l~ 
Tevfik Beyler ot 

( Yann ) da başmakale :ı 
tur. Yarın, sadece büyük ,
lerle bir manşet yapın•l~~ıf 
manşette Arif Oruç ~e 0Vİ 
man Tevfik Beylerı, Y _,f 
kaybettirilmiş iki hürrİ~et 
yaresine benzetmektedit· 
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SON POSTA 
• 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Maarif Vaziyeti Ne MC?rkezdedir? ...,_...K_a_d_ı n_V_e_K_a_l~p-1-.ş-l e-r-i -.!...i 

Vekil Esat B. , Memleketin Maarif . Vaziyetini, 1 

Şimendifer 
Sandığı 

Talebe Miktaİ'Inı, Yapılan İşleri Anlatıyor Güzd Kadın Ve Güzel Olmıyan lar 

Bir Hissedar Daha 
Sual Soruyor 

bt -
.... 1111ryollan Tasarruf aandıfı mUdGrUi-

"& Gıa, •andıtın murakabe altında hlian6 

' edilmekte olmaaı hakkındaki tav

' ll:ıeılnden aonra hakikate Ye itlerin 

'cereyanma dktf bir arkadqın 

'ltl llladdeden ibaret yuııı iatifar 
'tt idare heyeU IQtfen bunlara da 

~ Verıinler: 
~ - Bu zevatın (1S) gilndc bir defa 

ı., bir bu~uk aaatc muııhuır kalan 

~ lçuDıalan vardır. Bu içtimalarda 
,-,._ lehine tlmdiye kadar ne gibi \ 

~- ittihaz. olunmuttur? Adedi 

"ıı· e varan hlsaedarJardan kimin 

"~ Ve ne (ibl bir karar vcrf}mi9tir? 

~ ~at içinde ıı-ördük!cri hangi it 
""'(lO). lira h~kkı huzur alıyorlar? 
' lunıln muvafakatile kim karar 
' ittir ? Gene kendileri değil mi? 

' latiptlr ki mirasımız, hem de 
~ ".ıt•limiz olmıyarak Hğhğımızda 
~·'Yor, Kimin para1ını ve ae hakla 

Ctt >'oı ve yiyorsunuz, demek hakkımız 
il 1111? 
2_ s 
~ andık, hiHcdarlanna, daha 

'il ı, bir tabirle paranın aahlplcrine 

~Uk bir gayretle geçen aene ( 1'4) 

ll li Verildi. Bu sene de itiliyoruz ki 

') 1ııııf. Sandık, idare hcyeU azala
\. ttıııcttüden gayri geçen ıene (300) 'n ba.,lıyarak yüzlerce lira ikramiye 

~~ Bu ıene de lklıcr bin lira 
-,d 1İI işitildi. Aldıktan hakkı huzur 
~ .-,..lerı ili?? it mukablll lae bu bol 

~~-ı..rarnıyeler ne mukabllldlr? Para 

' ( • 4) ile avut ulurken bu zevata 
'lllıUn (") kaç iıtlfade baht ve 

Olunuyor? 

Bir Şimendi/erci 

Bir Sinemadan 
.. istenenler 
~ llııaltıda bir ılnema Yardır kt haf
\ ~alıuz cumarteai ve ıah gfllerin
~ tiyatro kumpanyaları dyaret 
~ o civarın aaldnlerine hotça 
~ leçiraıelerinl temin ederler. Fakat 
~ bir cihetten çok canlan ııkıl
~.~.;'.:e aıU,küllt kartıaında kalmak
~ • Buraaı küçük olduğundan 
\ la~b\lk denecek kadar dolmakta 
' Çok klmıeler ayakta kalmak
"~" cihetin, hiç olmaua bkemle 

•uretUe teminini rica ederim. 
iyi kalpli zade 

Aau 
~Cevaplarımız 

' 1, lbrahim, Refik, Kemal Efen
\ ~1 lıtektubunuzu okuduk, Muhteve

'ddıaauz baldı olabllmenlze raj'men 

' ' hu itibarla derci mllmklin olma

~dlm. 

~TAI<VIM_ 
'•17 -IC&nunuevvel-930Kuam 29 

le ~bt - Rum! 

~~1519 24-Tqrinlaanl -nu 
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Ankara muhabirimizden; 
T absil senesi bqladı. Um~ 

mi vaziyet hakkında resmi ve 
salaliiycttar maliımat almak 
üzere Maarif Vekili Esat Bey e 
müracaat ettim. Memleketin 
umumi maarif vaziyeti hakkın
da malumat istedim. Esat B. in 
bana ıöylediklerini kaydediyo-
rum-: 

ilk Tahsil 
Bu sene ilk mekteplerimize 

devam eden talebenin adedi 
(550,000) i geçmiştir. Bu sene 
yeniden şehirlerde 30, köyler
de (80) ilk mektep binası 
yapılmış, (250) yeni dershane 
açılmıştır. 

-Bu sene ilk mektep mual-
limleri arasına yeniden 897 
muallim mektebi mezunu, 100 
orta mektep mezunu girmiştir. 
Bugün ilk mekteplerimizde 
mevcut 13,700 muallimin ~e
men yarısı muallim mektebi 
mezunudur.Diğerlerinin de mü
him bir kısmı mesleki kurs
lardan mezun olmuşlardır. Bu 
sene İstanbul ve Konyada a
çılan kurslardan 153 muallim 
mezun olmuştur. Vekalet mek
tep açmıya hususi bir ehem
miyet vermektedir. 

Millet Mektepleri 
Geçen sene olduğu gibi bu 

sene de teşrinisanide bütün 
Millet mektepleri faaliyete geç
miştir. Vilayetler Millet mek
tepleri müdavimlerinin adedini 
15 kanunuevelde vekalete gön
derecekleri raporlarda bildire
ceklerdir. Binaenaleyh şimdiden 
talebe miktarı hakkında birşey 
söylenemez. 

Okuma Odalan 
Okuma odalarının adedi 

1624 n bulmuştur. Mahalli he
yetlerce bu odalara halk için 
gazete, mecmua ve diğer neş
riyat alın~aktadır. Bu sene 
Vekiletçe de Okuma odala
nna ı 1,500 liralık 60,000 ki
tap alınmışbr. 

Seyyar Muallimler 
Mektebi ve muallimi ohm-

t,/ı . 
"
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l'ATIB-BARBITE 
~ ihtar etti : l riyeye göre her knltür ( o bu-

\d~ ~Üfahhas misaller nze- na hara diyor) milli kalmalıdır 
&· 00utmıyabm, dedi. ve milli kalmıya mahkümdur; 
ltaı d" k •w lin b b l , uşünerek ilave etti : te mge ge ce, u, eyne -

~~ :enirn, muhtelif kültür- mileldir, fakat bunlar milphem 
"'IQ~ti enaup musıkilerin tek- tabirlerdir. Her ilim, kültür 
~ ile ait malümabm yok ; meselesine başka başka 
S:k ~Ucerret olarak halledi- medluller tayin etmiştir. 
~' ır rneaele vardır: Tek- Ziya bey ki (Dürkhaym) de
~tn~•rplıla~makla iktifa mı demektir, kültür kelimesini 

t-.. ~· Y0'ksa kültürde de milli muessescler· · bir •erkibi 
~ p ılaşmaııyız? şeklinde kabul cc1er. Tabir 

.._.~'he 
~ Jc.1> Ye, daha doğrusu o- meselesi. 

lll ettiği içtimai naza- Neriman Şeref Beyi din-

ıönderilmekted.ir. 

Seyyar Kütü pane 
Muallimlerimizin m tltalea 

ihtiyacını tatmin için Vekilelçe 
seyyar muallim kiltüpanesi vü
cuda getirilmiıtir. 

Muallim Mektepleri 
Muallim mektepleri talimat

namesi yeni ihtiyaçları tatmin 
edecek bir şekilde tadil edil
miştir. 

Yeni yapılan iki muallim 
mektebinin inşaab bitmek üze
redir. Erzurumda da büyük bir 
muallim mektebi inşasına baş
lanılıyor. Edime kız muallim 
mektebine de bir bina aldık. 
Bu sene muallim mekteplerine 
yeniden 600 leyli ve 200 n~ 
bari talebe alınmıştır. 

Orta Mektep Ve Liseler 
Geçen sene liselerden 622, 

Galatasaray ticaret kısmından 
21 kişi çıkb. Bu sene liseleri
mizin ikinci devre sınıflarına 
1997 talebe alındı. 

Geçen sene liselerin birinci 
devresi ile orta mekteplerden 
3559 talebe mezun olmuş, bu 
sene birinci sınıfların mevcudu 
11. 572 yi bulmUJtur. 

Bu sene İstanbulda yeniden 
bir lise açılmış, Afyonkarahi
sar ve Eskişehir orta mektep
leri liseye çevrilmiş, Buca, An
kara, Akşehir, Merzifon ve 
Çemberlitaşta birer orta mek
tep açılmışbr. 

Çanakkale ve Eliziz orta 
mektepleri leyliye çevrilmiş, 
Diyanbckir Erkek muallim 
mektebi leyli kız orta mektebi 
haline konulmuştur. 

Ankara' da yeni bir kız orta 
mektebi binası yapılmış, Konya 
lisesine bir pavyon ilive olun-

lemiyordu. Babasına baktı. 
Gnlter mil balağa etmemiş: Faiz 
B. bala yorgun, aan, sapsan; 
yalnız münakaşanın safhalanna 
çok dikkat ettiğini hissettiren 
g6zlerinde marazi ve htimmalı 
bir panlb var. Ağızlığını du
dağına götilriirken elleri titri
yor ve arada bir kızma dönen 
gözleri, onu görmiyor gibi. 

Ve müderris devam ediyor. 
Nerimandan başka herkes onu 
dikkatle dinliyor. 

Neriman kendi isminin te
laffuz edildiğini duydu. Şeref 
Bey diyordu ki : 

- Neriman hanımın bir 
saza kar>Jı nefretini herhangi 
bir şekil meselesine irca et
mekte milbaliğa vardır. Bizde 
Garplılqma temayilllerinin tek-

Erkeği Cezbetmenin 
l S ı r r. ı Ne d i r? 

ep binuına bqlarulmak üzeredir. 
Bu sene orta mektep ve 
~ Türkçe ve edebiyat mu
ıellimleri için ~nkarada bir 
konıre açılmış ve bu kongre
de Türkçenin tedrisi usulleri 
hakkında meslektaşlar arasın

da fikir teati edilmiştir. Bu 
yaz da meslektaşlardan diğer 
bir zümrenin toplanmasım aı
zu ediyoruz. 

Yüksek Mektepler 
Gazi orta muallim mektebi 

yeni binasında inkişafına de
vam etmektedir. Bu mektebe 
kıymetli muallimler temin edil
miştir. Buraya ecnebi müte-
hasaıalar da getireceğiz. 

Güzel San'atlar akademisin
de mimctrkk ve inşaat şubesini 
kuvvetlendiriyoruz. 

Meslek Mektepleri 
Ankarada ismet paşa Kız 

Enstitüsü ile orta ticaret mek
tebine asri birer bina inıa 
edilmiştir. Bu iki müessese 
mükemmel ders levazımı ile 
teçhiz edilmiştir. San'at mek
teplerimizin ıslahı için Alman
yadan biı: mütehassıs getiriyo
ruz. San'at mekteplerimiz için 
aynca A vusturyadan 12 atelye 
muallimi getirdik. 

Bütiln san'at mekteplerimiz-
de talebe için asri duş terti
batı vücuda getiriyoruz. 

Erkekl~rin Hoşlandığı il Kadın Eşyası Model/eril 
Kadın 

Güzellik zevk meselesidir. 
Nekadar güzel . kadın vardır: 
ki hop· gitmezler, cansız ve 
ruhsuzdurlar. Eğer bir Jiadının 
hoıa gitmesi; güzelliğile ö~ 
çillaeydi, güzel olmıyan kadın
lann hiçbir erkek bulamama-
ları llzımdı. 1 

• 1 

Zaten güzellik telakkisi de l' 
gfinden güne dcğişiY,or. Bu~il 
güzel kadıiı eskilerin aradıklan 
badem göZlü, kiraz dudaklı, ke
man katlı, elma yanaklı, kat Kat 
gerd&nlı kadınlar değildir. 
Bulllar bugün utık iğrenç mah
lük.lar meyanına girmiştir. Bu
,nn kat kat gerdanlı kadım 
ıevecek ve beyenecek erkete 

iki zarif kadın çantası 

az rastgelinir. 
Bugün güzellik birteyle al

çülüyor: Cinsi cazibe. Cinai 
cazibesi olmıyan kadın ruhsuz 
ve manasız kadındır. 

Fakat cinsi cazibe nedir? t 

Bunu henüz tam manasile izah 
eden kimse yoktur. Yalnız gü
zel kadın da, çirkin kadın da 
cinsi cazibeye malik olabilir. 
Onun içindir ki zahirde güzel ,. ~ 
ıörünmiyen nekadar kadın-

lar vardır ki erkeği cezbet- ı- .
melde giizellerden daha ziya-
de muvaffak olurlar. Zarif bir ipek 

Maamafih bugünkn nesil 
için yalnız cinsi cazibe de ki
fi değildir. Bugünkü gencin 
aradığı ıeylerden biri de ka
dının enteresan olmasıdır. 

Enteresan kadın erkeği ali-
kadar etmesini hilen, onu 
meşgul eden kadındır. Bu ka
dınlar konuşmasını bilir. Er
keği idare etmek san'atına vi-
İuftır. Erkekler bu kabil kadın
larla bulunmaktan zevk alırlar. 

Bir genç kız için en ziyade 
itina edeceği ıcy enteresan 
olmıya çalışmak, silik ka1ma
makbr. Bu da okumakla, şen, · 
ph olmak, etrafına neş'e yay
makla mllmkfindür. 

bogun atkısı 

\. 

\ 
t 
ı 

\ 

Seyliptan tamamen harap olan 
1 · kt b d Hanımtegu znıır San' at me e ini yeni en • 

buvar üzerine konacak 
yuvarlak bir gastık ve 

küçük bir minder 

inşa ve teçhiz edeceğiz. Ortaköyde Anjel Hanıma: 
BütOn meslek mekteplerimi- f h• · t • · 

ziİı 1 dil di anınızın neşn gaze emızın 
program arını ta e • mesleğine muvafık değildir. 

yoruz. ııııt 

M arifE . 1 ·ı . T 

™ 

istediğiniz dersi tabiat size 
kendiliğinden öğretir. Bunu 
kitaplardan ö~rer.mc! mümkün 
değildir. 

a mın en çtim~ Bet ahbap çavuşlara: 
Bu sene toplanan Maarif -----====--=-=====~ .............. = ===---== 

H. T. 

Eminleri içtimaında kararlaşan 
meseleler talim ve terbiye he
yetince tetkik edilmekte ve 
kararlar alınmaktadır. 

Dikte kalmadığı ve killtür sa
hasına kadar girdiğini zanne
derim. 

ismi etrafında cereyan eden 
bu mllnakaşadan en az anhyan 
Nrimandı. Kaç defa F eridin 
evinde o buna benzer müna
I lŞalar duymuştu; fakat ona 
alaka veren şey fikirler değil, 
bu fikirleri doğuran ihtirasla
nn çarpışmasydı ve erkekleri, 
hazan kadın gibi heyecanlann 
mantıkı içinde coşturan, hatta 
hezeyanlara sürükliyen bu mü
nakaşaların sinirlere hitap eden 
tarafını sP.viyordu. 

Neriman gene kendi isminin 
geçtiğini duyarak dinledi. Mu
ammer diyordu ki: 

Bu memlekette genç kız
ların çoğu Neriman Hanım 

Neşriyat 

Btttçenin milaaadesi nisbe
tinde Veklletçe neşriyata de-

gibidirler. Ben Feride bak ve
riyorum. Biz de kadının göz
lerini aldatmak kifidir. Yani 
boyamak. Ut denilen bu za
vallı aazın şekli nefret veriyor, 
herşeyin şişmanı gibi sazın 
şişmanı da hoşa gitmiyor; ke
man gibi narin aazlar itibarda. 
Fakat ben de ut çalıyorum, 
erkek olduğum için bunu his
ıetmiyorum. 

Ferit, Muammerin ağzında 

bu kadar basitleşen nazariye
sinin daha fazla adi görünme
sinden ürktü: 

- Hayır! dedi; elbette 
ki tekil zarafetine ait 
bir meselenin altında, her 
zaman bir kültür mese
leıi vardır. Ben " esas " ve 
" şekil ,. gibi tasniflerin ancak 

vam olunmakta ve başkaları 

tarafından yapılan neşri} atın 

himayesine çalışılmaktadır . 

tahlil için kullanılmasına taraf
tarım; en mücerret manasında 
böyle bir ikilik yoktur. Neri
manın yeni şekillere karşı inci
zabı, yeni bir kültiire karşı inci
zabı demektir. Ut ve keman şe

killerinin sembolize ettikleri iki 
ayrı kültür vardır. Burada Şeref 
bu yecni birleşiyoruz. Fakat 
bizim kadmlanmız, şuursuz ola-
rak beriki kültürü seviyorlar ve 
onlarda şuurlu bir hale gelen 
bugünlük yalnız şekiln esteli
kidir. Bundan dolayı Garplı
laşma temayülleri henüz pek 
sathidir. Şeref Bey gibi 
ben de kaniim ki bu me
sele, Şark ve Garp kültür
lerinin mücad,,.sinuen baş

ka birşey değı r 

ı A rkası var) 
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Buharada Ôldüriildükten Sonra İran da 
Nasıl Tahn at Yapıldı? 

·------------ Anlatan: Agabekof · 24 ---
Elde ettiğimiz posta memu

ru ngiliz konsolosu namına 

gelen evrakları alır almaz he
men bize getirirdi. Biz bu ev
rakları açar, hemen kopyalan
nı alır ve iade ederdik.Sabah-

leyin ayni paketler sapa sağlam 
İngiliz l·onsolosuna teslim edi
lirdi. Apresof, lngiliz mubabe
rabna vakıf olmak için en iyi 
çereyi posta memurlarını elde 
ebnekte bulmuştu. 

Bu işin diğer kolny tarefi 
da O. G. P. U. memurlannın 
her nevi mühürleri taklit et
mekteki büyük maharetleri idi. 
Bu ameliyat şu suretle yapılır
dı. Yalnız (O. G. P. U.) me· 
murlarmın bildiği bir madde 
ile müiıür paketten çıkarılır, 
11<>nra bunun kopyesi alınır, 

paket açılır, iş bittikten sonra 
paket olduğu gibi kapanır ve 
hiç belli olmadan sahte mil· 
hürler yerlerine konurdu. 

Bu mühürleri tetkik ettiği· 

miz zaman biz de bunlann 
farkana varmazdık. Apresof 
vesait olmadığı için evrakların 
fotoğrafım almazdı ve geceleri 
bütün evrakların kopyasını 

yazdırmak için bütün sefaret 
katiplerini sabaha kadar çalış· 
bnrdL Fakat bu, tehlikeli bir 
ifti. Bravn ise bu işi biraz in
tiJ~ama koymuştu. V eaait teda· 
rik ederek elde ettiği evrak• 
lann fotoğrafını almakla iktifa 
ediyordu. 

Ben de Bravn•m takip ettiği 
yoldan yürümeyi tercih ettim. 

Belücistan ahvalini tetkik edi· 
yordu. Bütün bunlardan baş• 
ka da 6 ayda bir defo bütün 

uzak ve orta farkın umumi 
vaziyetini bildiren basılmıı 

raporlar geliyordu. Vaziyeti 

bu derece yakından takip 

ettiğimizi lngilızler bittabi 
bilmiyorlardı. 

Ben o 1.aman lngilizcemi 

bugünkü kadar ilerletmiş de
ğildim. Ele geçen evrakın au

ret)erini, 7.nruri olarak Moskova· 

ya gönderiyordum, bunlar orada 
terceme ediliyor, bir nüabast 
da bana geliyordu. 

Bu münasebetle öğrendim 
ki bir lngiliz a~esi Rus bü· 
kümetinin Hindistana iki Hintli 
p opagauda nıemuru gönder
mek teşebbüşünde bulundu
ğundan haberdar olmuş, rapo-

runda bunu da kaydediyordu. 
Ayrıca ilave ettiği nokta tu idi: 

" Eğer bu adamlar f ran 

dahilinde göriinürlerse yaka
lanıp Hindistctna gönderilme· 
lidir .• , 

Bittabi alınan bu malümata 
istinat ederek biz de mukabil 

tedbirler alıyor, bu suretle 
lngilizJerin faaliyetini akamete 
uğralı yorduk. 

İngiliz evrakını ele geçirmek 
için kullandığımız vasıta gene 

Mirzayefin oğlu idi. Hüseyin 
Mirzayef bizi kulüpte bula-

Bir akşam saat 8 e doğru 
Hüseyin paketleri göndermişti. 
Saat 1 O da başka bir istihba· 

rat memuru ile sözleşmif ol
duğu için acele acele paketleri 
açmıya başladım. 

lngiJiz atatesi Major ( Uy
ler ) in namına gelen bir paket 
elime geçti. Bu zarf, dört ta· 
rafından ipeklerle bağla imiş, 

dikkatsizlikle bu ipekleri ko
parmışım. bu suretle zarfın 
harici şekli bozulmuş oldu. 

Yanımda bulunan Hüseyin 
korkudan az daha bayılacaktı. 
Bu paketin içinde Petrograt 
ve civarında bulunan kızıl fen 

kataatmın bulunduğu yerleri Ye 
müstahkem mevkileri gösteren 
haritalar vardı. 

Taliimizc bu paket diğer 
ufak paketlerle beraber 
büyük bir zarfm içinde 
bulunuyordu. Soldan Sağa, Yukardan Aşağı: 

Büyük zarfın içinde olup 1 - Köpek 2, nota 2, eser 
ta dış kısmı bozulan zarfın 2, 1 2 
numarasını sildik, ve bir zarf 2 - Doymuş 3, ufak taş 

noksan olarak paketi iade 3, uçan hayvan 3 
ettik. Bir müddet, İngilizlerin 3 - Girilen yer 4, kudur· 
şüphelenip şüphelenmediğini muş 4 

anlamak için de paketleri aç· 4 - Balık 1 
maktan vaz geçtik. Fakat mu- 5 - İnsanı hayvandan ayı-
babereoin muntazam surette ran 4, bir erkek ismi 4 
işlediğini görünce hiçbir şeyden 6 - Beyaz 2, en mUhim 
şüphelenmediklerini anladık. gıda 2 

lf- 1 - Hoca 4, bir çiçek 4 , 

8 - Kuruya ait 6 

Benimle posta memurları ara· mazsa paketleri konsolosaneye 
11ndaki irtibatı gene eskisi gönderirdi. 
gibi Minayef temin ediyordu. 

Maamafih burada çalışa 

(Bravo) ın bir an evvel de• 
iiştirilmesi icap ediyordu. 

(Arkası var) 

9 - İçine öteberi konan 4, 
cari olan 4 

10 - parlak ışık 3, şimdiki 
zaman 3, büyük bir nehir 3 

Ne çare ki adamcağız çok yaşa· 
madı. Apresof zamanında Mir
zayefin bizde çalıştığından 
fÜphe eden lran hükumeti 
zavallı ihtiyarı tevkif ettirdi 
ve yarı yanya su dolu bir 
bodruma hapsettiler (Mirzayef) 
için Meşhet valisi nezdinde te
şebbüste bulunmak tehlikeli 
bir işti. 

Böyle müthiş bir soğuk su 
l»anyosu alan ihtiyar çok geç
meden ağır bir surette hasta
landı ve öldü. ihtiyar Mirzayef 
öldükten sonra onun yerine 
Mirzayefin büyük oğlu Hüseyin 
ıeçmişti. İran hükumetinin Hü
seyinden şüphelenmemesi için 
( O. G. P. U. ) nun emrile Hü
.eyine 3000 dolar kıymetinde 
manifatura verildi ve bir 
mağaza açtınldı. 

Posta memuru getirdiği 
paketleri Hüseyin• venyor, 
Hüseyin de bunları geceleyin 
Sovyet konsolsanesine geti
riyordu. 

Biz evrakların kopyasını al· 
dıktan sonra ayni gece Hüse- ,

1 

Kimsesi Olnııgan Talebelere 
Yardım Yapılamıyor 

1-lililiahmer Çalışıyor, 
Fakat Men ha Okadar 
Kısırdır Ki ... 

11 - Benzer 2, nota 2, bir 
uzuv 2, nota 2 

Rivayet Deveran Etmiştir 

Ocaklarda 

Riyaset Meselesi 
Ne Olacak? 

Ankara, 6 (H.M.) - Gaze

.. lelerden birisinde, tekzip edil

miş olmasına rağmen Hamdul
lah Suphi Beyin Türk ocakları 

umumi riyasetini muhafaza 
edemiyeceği rivayeti, muhtelif 

yerlerde deveran etmekte 
berdevamdır. 

FilhakiKa ocaklar riyaseti 
intihapla taayyün eder, tayin 
ile değildir. 

yine iade ediyorduk. O da 
sabah erken paketleri kızkar- 1 
deşi vasıtasile posta memuru· 
na iade ediyordu. Her paket 
için Hüseyinin kakkı ( 1 ) do
lardL 
Meşhette bulunduğum 3 ay , 

Brı yavruları doyurmak t1e 6lümden kurtarmak Ulzım ' 

ıarfında Hüseyine 600 dolar Hilaliahmer cemiyeti mekteplerdeki fakir talebeye yardım 
kildar para verdim, yani 3 etmektedir. Bu hareketi takdir etmemek mümkün değildir. 
ay içinde 600 İngiliz evrakını Yalmz, bu yardımın kifayetsizliği hakkında bazı malumat elde 
elde etmiş oluyorduk. ettik: Şehrin muhtelif semtlerindeki fakir ilk mektep talebesin-

Hintteki İngiliz casus teş· den pek azına yardım edilmektedir. Mesela 300 küsur talebesi 
kilitı buradaki ataşemilitere olan bir mektepte ancak 14 kişiye yardım edilmekte ve 
muntazaman garbi Efganistan çocuklara elli dirhem ekmek, 15 dirhem de helva ve saire 
Cenubi İran vaziyetleri ' k- verilmektedir. 
kında muntazam ına.u .•• .ıt Yapılan yardım pek azdır. Bu yüzden bazt mektepler bu 
.eriyordu. yardımı kafi bulmamışlar, reddetmek mecburiyetinde kaldık· 

Kibildelri lngiıiz atqeU de lanm itizarla bildirmiflerd.lr. 

Sinemalar 

8 Kanunuevvel pazartesi akşamı 

WILL Y FRITSCH'in 
PARLO ile beraber çevfrdiğl ildncl ı8dG .,.. tarlrılı fflmf "' Mit# 

a-Cselllkte yc.kta olan l'una'mn luraliçe~l Budapette muhitinde cıre'f .. 
ecien Ye feci blr a-.ık romanı olan 

KIRIK KAL P şaheserinin 

MELEK SİNEI'v1ASINDA 
cidden blr mu:afferf .. yt olacaktır. Yeni makinemiz ıayealnde TGrM' 
ve Franıııca rr.i"..il meler aynı :uımanda filmde görülecektir. 

Bu akşam G L O R Y A S 1 N E M A S 1 N D ~ 
hk defa olarak iraeılıı.t başlanacak tamamen renkli, mlunıeol _.; 

m Ye menuıı mlleaslr olıın 

HAYDUTLAR ŞARKiSi 
SONG) (ROGUE 

Fflmln:le tarkı ılSyllyecek dllnyanın en bllytlk barltouu 

L A W R E N C E T 1 B B E T T,i 
Bütnn l.tanbul balkı dinlemek anuıunda olacakbr. TUrk~ 

Fransıu:a mllkllemeler film üı:erlnde yaı.ıbdır. 

... - Yarın akşam --
MAjfK Sinemasında 

irauine bqlanacak olan 

GARP CEPHESi 
(4 PİYADELER) 

ARTiSTil 
SİNEMASI 

Tamamen Fransn:::a ıödü muuı:am 
ve mtiesair dramatik filim. 

Pek Yakında 

A ILIYOI Her yerde fevkallde bir muvaffa• 
klyet kaundıiı gibi ıehrimiz; ılne

macılığında bir inklllp tetkll edecek
tir. JOHANSOEN'in mqhur romanın
dan muktebes ve rejiaör Pabıt tara
fından ıinemaya alınmıthr. 

Hamit: Biletler pazar 1abahı eaat 
10 dan itibaren Mııjik &lnemasıoda 

antılmıya batlanacaktır. 

DARÜLBEDA Yİ TEMS~ 
Bu akşam ISTAftBDl Bflfll'~ 

'Bir Kavuk K~~H;I a· -3-----_-;_-;. Devrildi lll[ll!Jlll Ilı 
GLAXO ~::~::!· lııııl 1 

Gayet mükemmel bir unsuru Tarihi t 
g•daidi<. komedisi 11111~ 

7 Kanunuevvel P A Z AR günü 
Şehzadebaşı MİLLET tiyatrosunda 
San' atkar NAŞIT B. E:e~~1i.af0~~ 
Laleli Yangın Yerleri 

llk defa olarıak hayatı haklkiyedcn alınmıt canlı sahneler 

Naşit B. (Zeka;_ Dede) ve (Alhndış 
Ali) rollerinde Fiatlar - localar: 200, 
300 Mevkiler: 20, 30, 50 kuruştur. 

akşaııt' 

65 Yaşında Bir Adam 

~' Adanada 25 Yaşındaki Genç Karısını ôJdd 



SON PO~'lA 
~ 

ilıat~ılar Divanı Alüle Hesap V erigo t. 

nver Ve Cemal Paşalar Kabinenin 
tısurudur, Ablmalan Lizımdır •• 

alat Paşaya Bu Teklifi İs ~;1 C:anbolat 8. Ya --..._ Jmi Jmi h-kikatl• l bitiamedi ft seıWae IOJ• de-
da kalınca IUİP bir vam etti : 

tezahlrl ile bılaaflaşıyor. - Aradan vakit ıc~ 
larııail Canholat Beye ge- nihayet pçe11 KAnanusaaicle 

kadar daha birçok ......... Talat P... bana iate auft. 
hep ayni sualleri sormut- ğun teklif etti. Ben. o glnkn 
Fakat aldıiımız cevapl• idare tekli daha beter bir 
'yctle birbirlerine benze- hale geldiği içi• kahiaeye 
ardı. Bundan başka hep- girmek istemedim. Hatta üze

de birer parça gizli rime pek ziJade düpnnperdi. 
tler :t;;.nerek bildikle- Talat Pf. En'IW Pt-}'I da nime 

ye unu kabartı- göndermişti. Enver pap bana 

'L.I k d bil. ı_ aD bir buçuk saat kadar türlü 
~ı a ıye nazın .mm • 

lat B tabkikab ha- vaitlenle ~ bet Dil 
b~ ıelinciye kadar yardımı yapacağından 1>.ı..etti, 

ltot bulanık h...- fakat bea Eaver paf8DW .._ 

anla,tb " fiiplamz bizi llzlerimi Aledikten wıra şu 
yeni lll'lanlan laaberdar cenbı ftl'dim: 

- fsmaiı Hdb pqa len
zım reisi buhmdak~ çaılşma
mn imkAm yoldur. 

arada ufak bir tariz su
IDanlz kalmada. Fakat 
• nuarile olan ıa&mlra

naklettikten ve aonun-
harbin iyi id.. ecll-

• e ait malikmatı ..ı.t-
aonra kendisine kuvvetli 

llddetli bir aual tevcih edil-

ak mmın ifpat ve iti
~ 1a,.c1-..1a dia

M111 meb'usu ıı,.. Smni 
"1le hir .... IOl'do: 
...... Beyefendiye manbkl ola· 
1evecciih edecek ... iki-

Biri, kabineye dahil 
yani aeyyiabna ka-

awıtiıdiii n1i1deri ile 
... t.,ild .em ettifi ' ... h da kabinede bulunduk
~an mesai tanlan, yani 

fenalJclan hald:mda ile 

L..o Cnbolat ., ... 
yakın mainin bupe kadar 
gizli kaim fG Wilcatlerilli 
de 3ğrettikten sonra daha 
bazı teferruattaa ...._tti ve 
milteakiben de ıunlm"I anlattı: 

- Aradan IJir .addet da
laa ıeçti. TebeMAla ..ıtwt 
oldu. Talil Paşa, ben Viya· 
aaclaa avdet etmek lzere ike• 
Maarif nazırlığını teklif etti. 
Ben bu teklife töyle cevlll' 
verdim: 

" lstanb.la gel}"Ol'Um • 

ArbclatJlar lıaldunda glrilt
mek llnmdır. Şimdiden kabul 
etmit addetmeyiniz. n 

Fakat ben lstanbula d6ndtl-

illa zaman, her halde ahvalin 
zaruretiac:lm olllCk, Tellt pa
ıayı pek dyade tebectlll ebBit 
bir vui,.ette g&dflm. Ben 
Talil pqa71 aıkiden beri ta
nıdığnn için iyi biliyorum; pqa 
o zamma kadar benimle g5-
r0ft0jil ulat memleketi iyi 
idare etmek içia hana b. za
mana kadar Lir emaiJet Yer

memiftL Yalnız o gb ,__ 
kalide bozuk giden itlariıı 
tamim • alahı hakkında bana 
kata b~ UM dit V• I0-

8mlda • palan 8IJWi: 
- itte; dedi, imi lluan 

için kallıİılleye alıyoru& Bu 
meadel.i .tah edelim. 

Bm•a..iae&e.dePt,ya 
fikirlsimi apkp ll;rleılim. 
Dedim ld: 

- &ner 1\. ile Ce...a Pt
bhi•nıia kuaıed•. e..ı ... 
ka&incl• plrann& ıc.~·•eye 
laavvet Wlecek bul ti..-ıeri 
alınız. 

o. Cemal Pf. •akk-1·~ 
fikrimi bbal etti -= 

- s- PelL eledi. 
~in Ellftl' pqa için fUD· 

lan 8iyledi: 
- Eaver P8fllJI biru claba 

tecrObe edelim. 
Sabk dalıiliJe DU1n sustu. 
Hayret.. Bin kere, yüz bil\r 

kere ha,retl.. Ka-chğı cev~ 
billi qmış, yapbiı feci 
fanalıklarla memleketi haraben 
türaba etmiş bir adam hili 
tecıill)e edilmek isteniyordu ba? 

'biate bulmduklan ve ha
henGz anlqılmıyan- se-

iatifaıan. •• 
Dünya Radyo Faaliyeti 

meb•usu bu uzun suali 
.-ra brpamdalô

tevap vermesine henüz 
bırakmadan tok bir iade _..._ ___ etti: 

8-c:tuiz t. iç m.re 
vermelerini teklif edi-

~~ s..m Beyin 80l'dup 
~ Wdkaten lllllbimdi. 

~. Ja- Şimdi kaqmwla 
~ ..,.., diktiğin 
&..:.:"" .... Yaktile aiçin bir
·~ •e aonra birdenbire ae

h .,.....? 
~ Lu yaman suaDer karşı

lalak dahiliye aazınmn 
... ak.lıyacapn Ye hatta 

de kem küm edecejüô 
~··-. Fakat lyle ol11t1tda. 

9-~ .. ~bolat Bey aonılan 
\ ~· ağır bir eda ile 
\ ~ ailaile halinde şu ceva-

~9well birillcisine cevap 
~ : Talil Paşa, kabine
~ ilk teşkil ettiği zaman 

Poata ve telgraf naZJrlı
•erınelc istemişti ; fakat 
0 •akit kabineye girme:-ka kabineyi, iş g&e

'di ... h.eyet halinde tanzim 
it iilh anlamıştım. Şu hal· 
~rıı~ ihtimali olnuyao 

Halim Paşa kabinesi 
da fena idareleri 
bazı arkadaşlan da 

eden Layte bir kabine
• diın yoktu. .......... 

~da kendisine sorulan 
mllhim ve açıkb. 

a. cnahm lnncla 

Her Tarafta Yeni İstas
yonlar Yapılıyor 
Zabıta İçin 
Vasıtası 

Asri Bir Takip 
Keşfedildi 

Almaa l»lk6meti Mllılacber 
aaıtinde ,. bir tdis tele
foa "istasyonu yapmıya bqla
mıŞt.r. Bu istasyon ylbelr te
vettürlll cereyaa ile beslenecek 
ve kuvveti yüz kilovat olacak
tır. Binae•leyb Avrupamn her 
tanla' b ıha A.,,.- ela 
sesi duyuracaktır. 

Poliste Radyo .. 
Ba dakikada telsiz telefon 

ve telgraftan istifade etmiyen 
tek bir millet bile kalmamış
tır, denilebilir. İşte bu iddia· 
nm delili: Arnavutluk hüku
meti munbasıran zabıtaya mah· 
sus olmak üzere bir tehiz is
tasyonu inşasmr kararlaffır

-.tar. B. iataayonda komtu 
hükimetlerden gönderilecek 
hınız .e cani resimleri tel.iz 
ile alınıp derhal merkezlere 
tamim edilecektir. 

ltalyada istasyonlar 
ttalyada mlllıim bir firket 

laly&DID muhtelif adalannda 
altı tue İMMJO• taia ederek 
llr'mi _ _..,..._..._ 

melır ~ la&k6metten imti1u 
almıştır. Bu istasyoalarm meıree 
azwdaklan 1200 ile J~ 
arasında olacaktır. 

Bizim Radyolarda 
Ankara radyosu hu akpm 

1aat 7 de, l.tanın.& radJOI• da 
8 de bqlıyacakts. Aakara 
radyosunda bir saat alaturka. 
bir saat te alafraaga konser 
Yerilecektİ!· lst.ıbul radyo
ımcla ise sadece alaturka kon
ser vardır. 

lstanbuldan Bir Temenni 
lstanbul radyosu alaturka 

konserinden evvel gramofon 
konserleri de vermektedir. 
Mutat konserlerin saati bari· 
cinde çalınan bu gramofondan 
memnun olmıyan yoktur, de· 
DiM:bilir:. filhekjhe pkn= 
parçalann büyük bir kısmı 
herkesin evinde laulunmıyan 
plü•cf•dr. 

Fakat İetaJ~• 1iiJa 
plik ~belli efı•ek We
miJonmlf Pi çmdııjl pllt
iamini .&,tememeite, f>inaen
aleyh tamnmlJ• Tür ÜftDla 

İstifade etliniz 
ı - bin 1 .... 19PÜyecektlr. ,_ ................... ... 

1ec.-... 
, - Her .. 5 ...... .. ku..-a 

makabDlndedir • 
4 - Her S a ltıTdaa fadMI• 2 ................ 
1 - it. ..... :' ı. f •111 tlıdbten .., ................... . 

SON POSTA 11 ol..d-.ktan 
llODl'll ilAn 1w....- aklayı
aa. BaaclaD s adedilll u .. ınız 
ile birlikte bir zarfa ko,arak 
.,.,.ta He iclarehaaemlze s&ı
Cleriab. Uinmam pzetıeye tir-
ıaeai için ... bUn klftdir. 

== SON POSTA ==:i

BEDAVA iLAN Kll'ONU 
7 ·K•P111Nn oel 1830 

D"LJK OMLAR- cw.ta• vor 
Mda ceılddiae ... ~ Wl.aata 
aolsak Sarmçlı Ha.la 7 t ... '9niha-

- ıçı. ehNıiırttll eWrbGl " ...... ha\ 
odalar ............ ....... 
Mwfeıı• 1 =M U ~ elwau 
Tdp1erfa tı.frlf1.._ 

MANDARIW ~ - Bet.es adet 
Od l&unlllla • lala .......... Jaba ......,... ..... _ ..... 

lhae K ı .... .Ab4allah 

RAM&All TERZlr'rrl - 8ahçe 
kapa a-.ata bam 11 119. T.WO. 
tmı.1.1 4057. 

Elektrik, Terkoa, hamam bet eda, _. 
fak, ......... wnlıır. K-.dıııW lıılçlll 

... ..Unıcaat-

H0stYIN ZEYTiN YAerNI - Daimi 
kuıı.n.ua. Yemelderial&i aefl9 w lesMtll 
:pemelr ister mialnlz? Behemehal fftlseJla 

ytiD Jaiı Ue piflrinlz. lataaı.ı ZJnJaa 
bpm e.bacafer türbcm ~o.53 

B l LA L SPOil KULOBO IDıı\aE 
HEYETiNDEN ı Ead nl:umaamemlzln 
maddel mahaau.. mudblDce laeaelik 
.......... tt k&nuaaevnl m tarihine 
... adlf Cama g9nl nat ıe cfa &a
k.,..._ KuHlıf ..__. ,.,_ lçti

mauu aktedeeetın-. mlllııteftla bama 

tayla olunaa ma.Ur alada ICulüp 
blnuuu tetriflerl rica oluaur. 

SA'l'U4 EV - Ortalll,. Yenlma
ballede cedit fma Gçyddaa aokajmcla 

deaize •F• ba9adlır. ~ab lııiır ._... 
rlllı ..... ubbktar. 

Yeni Nflf'İ!lld : 

Rus İnkılabı 
Sabık Kınm Hariciye -

an Seyit Cafer Almet S., 
• Rm lalallt. " iw4.ie Wr 
emer nepetmipir. e..a- ea 
-.6lüm me_-cleleriıulen biri 
R..,.._ J&JJ•llld. olduja 
ın1cıı11p tealibemdir. Şimdi 

11°*'"-da CSEJ• edm fw 
keme Rm ialalAbam gtlnlD 

meaelai haline getinniftir. Se
yit Cafer Ahmet Bey bu ese
rini yazarken bitarllf olmıya 

plıpnq Ye her iki menbu 
ait eserlere müracaat etmiflir. 
Rus inkılibı hakkında tam bir 
fikir edinmek iatiyenlere bu 
eseri tavsiye ederiz. 

6ğrenilmesi ihtimali de kalma
maktadır. istasyonumuzun bu 
usul& değiştirerek çaldığı par
çalann adını ıaylemesi muva
fık olur zaıımndayıı:. 

* latanbut istasyonu Be bir 
sıukavele akteden Filips fir
\etinin faaliyeti gittikçe art-
maktadır. Tecliyatta kol.,tık 
g&terdiii için aatmakta olclu
iu alür&eleria mild-. ,.... 
• alb11 bulmuftur. 

BIBATI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Sen1er Bedi 

BiR AŞK ÇOCUGU 
Ba ıenç lnz on altı yaşında 1 dudaklarım bu kızın aaçlar1 

teli. O.. ihtiyar, kaba Ye l8the koydu. 
parasına göz koymuı hasis bir Ne yapmalı? 
adamla eYleadirdiler • 

Sanfln. hem laayalperest, 

1 hem de ten bir kızdı ve tam 
bir aaadet bekliyordu. Evlen
dikten aonra çabucak sukutu 
hayale uğradı ve sarsıldı. 

birden bire llayatm ne olduğuma 
ve bu evlenmenin istikbaliai 
mahvettiğini anlannşb. 

Hayabnda bir tek arzusu 
kaldı: Ona analık aşkını tat
tıracak bir çocuk. 

Faka çecuju olmach. Ar.
dan iki 1me geçtiği için b001n 
ilmitleri kesilmişti. 

KocU131n 6stiM Wrini ...-
eli. Bu, onun için her türlil 

; ~ yapmıya hazır. yi:r-

1 
mi llç yaşmcla bir gençti. ~ 
nanla beraber, Nezihe, uzun 
müddet ~ ı-ce mukavemet 
etti. 

Fakat aonralan, hep bat 
b&f& bhyod ...... Aralarindaki 
münuel»et ilerledi. 

Nezihe, glnlba biriade gebe 
kalda. Fakat irim• koc·=r • 
clu mı, F ericlmıdaa m ? şap. 
beliz koea--. deiiL , 
~e m6thit hir korku 

vardı. Doiurarkea alecejiDi 
sanıyordu. Gebeliği ilerledikçe, 
bu korku, ODU plchrtacak de
recede abyordu. Nma,.t. Wr 
kız doğurur doğurmaz 81dtl. .. 

Feridun, artık o eve ayak 
........ Çoeuta bacm na-

1armda babası olan ihtiyara 
barakmlfb. Fakat .eaelerce 
..k ve uap içinde knrandı, 
llihayet unuttu. 

Çok çahpı ve smpa GW.. 
Glnin Wriacle, luıb• .W.ki 

iltiyar alm6ftii ve im bala-
- evinde obuııJerdu. 

Feridun, aki bir aile domı 
llfatile kızım ı&nnek için ba
lumaa emae gitti ve zaruret 
99k• ı.. nia -..Rr ocleuna 
kaimi eclilcli. 

F eridan aabınazlıkla bek
lerkea kıa cMlaya tirdi. 

Feriaa km s&'lr 16rmez 
h ' ... lrmildi: Ananil bplu 
ıftM'il ,..,.. ,.., .,.. ...... .,. .... .,.. "°'' .,.. tebe.
llm, ayni ıea. F ericlun, birden-
bmıe MHl>ini l>ilmedea, çıldt
ncak gibi oldu; kalbmn. di
bi.ele eski aşkı birdenbire 
bynamıya başlaclı. O da ten 
n sade idi. 

Oma terketmek 1 Yahut 
balka birile evlendirmek?. 

Arbk, kız ona öyle bü,all 
bir alAka ile bağlanmışb ki 
ayrılar, yahut bqka birile e'9"' 
lenirse kederinden ölebilirdi. 
Feridun, anasını öldürdatl 
ıibi, kmmn ela •ayat1111 imk .. 
sızlıklar içinde bırakmış, Witlll 
saadetini mahvetmişti. 

Fakat ona 9ffiyordu, &IJ. 
mem nasıl bir m.Ie, fakat 
çllclarurya aewt,onlL ·&ı-. 
9em ne çıkar?,. diye dnş .. a 
Hem bu kızın kendiaiadm 
oldıap- _._ ... 

Bu llllTI kendisinden '"tb 
laiç ki-• hmm7orclu da. Kma 
'RHi de llllllif ft bti imi 

beraberinde mezara alt• 
IDiiftl. 

P--., kendi kemliMa 
.. Pek &ili dedi, onunla ftle. 
neceğim. Bu mm o ela 61r• 
mijecek w •ladJe bd• .. 
ajv vicdan yOküai1 ben blll,.. 
cai ı. 

Kaa bclinç teklif etti, w. ........ 
Mee'at olma1arma ... 

... .. 1 

Açık Söz 

Bu 12 Seneh1c Gazete 

intişar Sahasından 
Niçin Çekildi? 

Kastamonu, 3 (Hususi) -
12 aeaeclemeri ıehrimizde 
aqıfyat ppn ( Açık Söz ) 
p.zeteai, Serbea fırlwua te
fdıldtlti &zerine omm fikirle
rini Defl'e b.t!Ulllfb. Ahirea 
fırkanm daj'ılmamadan dola11· 
APr Siz de il ......... 
bayatuaa kemdi elile la·ti
plmiıftir. 

Kastamonuda Fare 
Mücadele•İ 

Kastamonu, 3 (Husul} -
WA,et ,.. .. &da 
miktarda bulunan farelere 
karp, Ziraat dairesince Ul9 
mncadeleye geçilmiştir. ViJA. 
yetia bil6mma ziraat fm me
morlan celbedilmİf ve ( De.... 
rekini ) nahiyesinden faaliyete 
ı~miştir. 

Hemen ellerini uzattılar ve 
doat oldular. 

FericlaD evine geldiği vakit, t 
eski yarasının açıldığını hissetti 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

l 

va ağladı, hüngür, bin gür 
ajladı. 

Ve kızın evine sık sık git
mif e başladı. 

Fakat ne yapal.ilirdi? Para 
ftlmek? Hami rolü oynamak? 

hakla? Ne sıfatla? Onunla 
nlenebilir mkh7 Onunli, ld
ale, kendi kızile.. Bunu düşü
lllskm akleri emil• ful
,.c1a 

Bununla beraber, kızla dıpr-
.. l ' ı }it w kcıa ı p 
•11511 il ı. • .... Ferftlw 

Evinize Yeya lflnlu giderken, aok111t
la [e&erken veya biriaile görı.işur.un 
Mı hanı' bir vaka kasfuında kalaı.t

llahdt-
liavadfa nedir bmyorsann o vU.,. 

derhal ı&-ebilirainiz. Bir yanım, Wr 
,.k.a~ bw kaza birer luıvadlıltJr. a... 
,.....-~ eıte.ı slail ... 
ıetelenle 16rmek iatedJğiı birı ol~ 
derhal telefonumzu açuuı ve hav C-.. 
tauteaal.ıe babeı •erbala. laba ,,. ... 
rtalnkl ......... V-4fliala 
4flln el&emdllye6w ... ~
mliklfatuu wermeyl yuife bilir. 

leld•auaarm Wı=h-ıll••. ... 
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Büyük Reklam Satı.şı 
.:..:. 

YALNJZ KANUNUEWELE MAHSUS FİA TLARDA MÜHİM TENZİLAT 

İngiliz 

Muşambalar 
Çevrilebilir 

81/ Liradan 
2 itibaren 

Muşambalar 
Müflon ile Gabardin 

Pardesüleri 2411. 

Trençkotlar 15 112 

Paltolar 121/2 

'' 

'' 
'' 
'' 

. 

HANIMLAR İÇiN 
Deri Taklidi Mütenevvi Renklerde 

Muşambalar 13 112 ~b::: 
Trençkotlar 17 1'2 

ipekli • '' 
Muşambalar 17 

'' ÇOCUKLAR İÇİN 
İngiliz 

Muşambaları 
'' Trençkotlar 
'' Yünlü 

Paltolar '' 
Cihanşümul Marka D1AnDELBEft6 Empermeabilize Pardesüler 27 112 Lira 
Erkeklere Mahsus Pardesüler, Paltolar, Kostümler Ve Muşambalarla Han mefendilere Mahsus İpekli Mantolar Ve Muşambaların Müntehap Çeşitleri 

Tediyatta s··yük Teshilit 
TÜRK MAARiF CEMİYETi 

Büyük Eşya 
Piyankosu 

1 l<inunusani 1931 de lstanbulda çekilecekti 
Yeni sene için taliinizi tecrübe ediniz. 

l•k • 1 .J Doç otomobili, ye-T Q m lye ı e T arasznua: mek v:e ~aıon ı.~,m-
ıan, dıkış, fotograf, 

rramo~on makineleri, alllı ziralye halı ve tuvalet takımları kadın erkek 
saatler ve ( YERLi MAU.AR PAZARJNDAN J tedaTik edilen loymettar 
qyalar vardır, 

Fakir oe zeki çocuklarımıza gardım için birer 
bilet alınız biletler bir liradır. Bayilerden arayınız. 

Adres: Ankara caddeıi Orhan Bey ban S ün.cü kat 

HiÇ BEKLENILMEDIGI BİR ZAMANDA 

BiRDENBIRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIY ANKO BİLET} ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇİN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci Keşid.e 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BOYOK · IKRAMIYE50,000 tlRADIR 

i[ VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 

acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. lst. 7240 

P i R E - İS H E n
ı ı BE.BİYE rosJASI 
1 ( lzmir) vapuru 9 Kanunu-

vvel Sal saat 10 da Ga-
e Iıata nhtımından 

ı kalkarak çar.~amba sabahı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
Iskenderiyeye varacaktır. İs-

l kenderiyeden pazartesi l 5de 
kalkacak çarşamba gunu 

( Pire ) ye de uğrıya~a~ 
perşembe gunu 

İstanbula gelecektir. 

İSKENDERİ ~EDEN ak- ı 
tarma PORTSAİT için de 
eşya kabUI olunur. l 
İzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapunı 7 kaııun

evvel Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar 
tesi ,P.baht izmire vanr vo 

1 ~mba 14,30 da lznlirden 
kallaiiak Pe~mbe sabahı 
gelir. 

Son haberlere göre Y E R L l F A B R I K A L AR D A 
~ 

Muamele Vergisi Kalkıyor 
Fabrika Y,aparak fırsattan istifadenin ıırasıdır. 

Makinelerin zi İstanbuPda Sirkecide Nur Hanında 21 Na 

Pazar H İ l_ Mİ NAİLİ müessesesindeJl 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfıke
bir, Görele, ve Ünyeye uğ
nyarak avdet edecektir. 

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

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

İn Önü 
Vapuru p · günü 

1 K. evvel azar akşamı 
Sirkeci nhtımmdan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
amsun, Ordu, Giresun~ T rab
ı.on, ve Rizey~ azimet ve av
det edecektir. 

· T afsil,it için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acenta.lığına müracaat. 

· Telefon ~ 2134 . 

getirtiniz, zira böyle yapanlar muvaffak olmuşlardır. 
Tafsilat, T ek'if ve proje için lütfen derhal yazınız. 

-NORVEÇYA BALIKYAGININ ALASI 

Üç Köşeli Hogg Balıkyağlatl 
Bu senenin mahsu1üdür. Her boy fİşelerde mevcuttur. 31 

Deposu: Zaman Ecza deposu. Bahçekapı tramvay caddesi ~ 

TÜRKLER İÇİN 
Kolayhkla 

ALMANCA öGRENME USUL 
HER M AN N SAN D ~ R~ellifleri 1 

T A H S İ N A B D 1 
Alman lisanı mütehassıs ve kmir erkek lisesl Almıuıc• 

muallim1 muallimi 
Sene 193!> 

1 Ciltte 3 Kısım Fiah 250 K.r. 
Kitapçılardan arayınız!.. 

nm:• Ademi iktidar ı AA ~-mm:ı------~ 
Kuvvet ve Gençlik SON p O S .rt, 
GLANDOKRATIN ----- ıas~' 

Erkeklerin bütün kudreti şeba
betini iade eder yegane d evadır. 

Akamete uğramı~ kudreti seri
an iade ve asabiyetten mütevel
lit emrazı teskin eder. 

Deposu ı Bahçekap1, tramvay 
caddui No. 37 ZAMAN ecza 
de oıudur. Fiab 200 kuru tur. 

UŞAKTA - MUaldr&t bayii Kemal 

tlihal • ud• Mehmet A:..m. NU.. ralo, 

Y~ıni, !nya:d, .-favaJii ve d.ıllı 'I 
~ ıılf' 

idare : l...tanbul, Nl.ll'uosnıa 
Şeref sokajı JS • JI 

Te! · '..,ıa: latanbLll - 2tll 
Pou.ı kutlda: lataııaııl • 7fl s1f. 
TelJr~ı&f: latanbw SON pO 

ABONE FlA T!.crıt_!?, 
TORKIYR - ~ ,,,_,--_ -- .,,,. 

1400 ıcr. ı se... r.- ti 

------. ---- fU'•P, koayak aatıar, 
no .. 'AT """ ... s,. ,,,,, 
uo .. ı .. 

Dr. Horhoruni . M DUVAR TAKViMi• 
FRENGİ BELSOGUKLUGU ~fflmll Ay matbuu T. L. Şirketi 
T edavibane.i Beyotlu Tokatlıyan fl'3l •e.ııul lçlıa, ( y avuı) ınrhlımııuı 
yanında Mektep aobk No. 35 
Tel 3lS2 muayene her sün &a• : rGsel rumile mOkemmel bir" Duvar 

• : kavimi,, netretli. flah 17r~ k\ll'Qftur. 


