
TELEFON: 
MODORLÜK - Is. 203 

NUSHASI HER YERDE 5 Kr. 

8 Kanunuevvel 1930 P AZARTESI No. 134 

fb~ nE · , ı ~ SON POSTA t:lalkm gözudür: Halk bununla görür. 
~· : JSTANBUL NURUQSk/ANı YE ŞEREF SOKAv1 SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla i,itir. 
~ SON POS TA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla aöyler._J 

~==================~=====================::=:;:===-===========~~~~~~~~~~~-~-,--- Paylaşıldığı Söylenen Yirmi Bir Bin Lira-
Pdf:SELE İHTİLAFLIDIR. MALİYE BAŞI<A, DAHİLİYE 

HALLEDECEK .. BAŞKA DÜŞÜNÜYOR. İŞİ D. ŞURASI 
Şikiyet Ve Derdiniz Nedir? Açıkj21 Bin Lira 1- Bugünün Meselelerinden 1 

\le Serbes Söyleyip Anlatınız.. M~liye Müsteşa~· 20 Milyonluk Malzeme 
Alı Rıza B. Vazı- • • • 

~11.n.teketln ahvalini, halkın 
'- tGl ve tikiyetlerini görmek 
~ ıll.ııcınck iç.in ıeyahate çıkan 
S: ~a&retleri ~hrimizin miaafi· 
\ Bırkaç pn ıonra Trakya yolu 
~1ahatlcrine devam edip 
L.-. Anadoluyu dolapcak ve 

~,. d6necekler. Dertlerimizi 
~ek •e anlamak için hepi
~~ •111, ayn göriltmeıi elbet
~ ... thnkün defiL Biz, ıize .bu 
'~· vermeK ve ı.caıuı.&.ı '\,I ... , ..... 

•Çin diyonız ki: 
h~' Arzu ve ihtiyacınızı bize 
~ Derdiniz nedir? Memleket 

~.ile düşünüyoraqnuz? ~iz,~~
-.,.' neşre~ip hepımız ıçın 
~~ket namına bir hizmet 
'!:_ çalışacağıı.. 

Gazi Hz. 

Ha l k a •Gazi İle Görüşsey<lini 
orugoruz• Neler Söylerclidiz? 

yeti Aydınlath ... lşınde N eşrıya tımız 
Ankara, 7 (Hus~si) - İs

tanbul defterdarlığında, ilk 
tedrisat vergisi tahsilatının bir 
ikramiyesi olarak yüzde bir 
esası üzerinden tevzi edilmiş o- · 
lan 21 bin lira meselesi hakkında 
Maliye müsteşarı Ali Rıza B. le 
görUJtüm, söyledikleri şunlar
dır: 

- T e .. ziat listesini getirttik. 
Gelen liste :le memurların isim
leri konmamış. Liste, yekün 
üzerinden yapılm ·oı:ı. Tetkik ic· 
rası ve ~arar n abilmek için 
listenin mUfredat esasıı:a göre 
yapılmasım bildirdik. Cevap 
gelir gelmez tevziabn kanun 

Nazan Dikkate Alındı 
, 

yapılmadığı anlaşılacaktır. Şimendifer malzememiz kafidfr, deniliyor 

r 
ve talimat dairesinde yapılıp · 

M•amafih esu mesele !;ev- Almanyadan 20 milyon liralık fİmendifer malzemesi getirt· 
Gazi Hz. memleketin derdini din• veya ta,rada bulunan bütün b· k b let §Ul'aaının tefsiri ile anla- me için ir Alman grupile yapılan mukavele hakkında bir 

liyor ve halkın nabzını muayene rilerimizden rica ediyonu. Bize -dd t 1 b" • b h .. k,. t dikkat 

'
ılacam irin ihtiyati bir tedbir mu e evve yap gımız neşnya n u ume çe nazarı e 

ediyor. Fakat herkesle temas kısaca ya:11nız: •· r- -•~-d.. bab al 
- Gaziffz. ile sörütmek finabll olmak &zere de defterdarlıklara 111111 ıgmı er ıyoruz. 

:~-~-~~=-=~.:!'" !'" di~!~m~~~ mazbar ol•:rcf!nw -..een uki'f". t ~mir verdik. Bu yüzde birler '.idığımız malümata göre. hükômet bu mukaveleyi yeniden 
gazetemiz, halkan arzu ve ihtiyaç· cderdi~iL "e t ·- A. l..l!.::.- ı,. A t . dil' tahkik ve siparİf edilen malzemenin lüzumu olup olmadığım 

C l ·ı gazetemi- ~,, unyec15ımr. .:ıı ar evzı e • tetkik etmiye haşlamıştır. 
Jannı nakle bir vasıta olmak ev:ıp ar sıra ı e "11

1 
, k.k 

1 h i b ld neşredı"lecektir. Matbuat, kısmen ta.1 ı at- kavele ile getirtıımeK -ı:.lt~ ..... •....::!- -- ~0~1.a,ı:ıt • . aöre JJu mu-
sti or. Binaena e stan u a ls d" ~ · 100 l k t t ·~ u ·"" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ bahsetmekted~k~ Ortada rkaç ay evvcl ve~ilerin ver ı~ o omoı ve~ ö~uu 

Doktor bakteriyolog Refik 
B. (Darülfünun, eczacı ve dişçi 
mektepleri muallimlerinden) 

- İçtimai ve şahsi hıfzıssıhha 
hakkında icap eden tatbikabn 
derhal icrası lazımdır: 

mahallerinin temizliği temin tahkikat yapılmasını icap et- ıntiyacı fazlasile telafi etmektedir. Ayni zam~nda. elde mev• 
ve belediyenin bu sahadaki tiren bir mesele yoktur. cut depolarda yığın halinde duran ~alzemenın . ~ır . ~ısmı d~ 
teşkilib tevsi edilmelidir. Para, kayıL' a a!mmıştır. Def- ufık bir tamir ile kullanılabilecek ~ır hale gelınle?ılır. Ay_nı 

2 - Gıda maddelerinin ka- b ·1 zamanda yeni sipariş edilen lokomotıf ve vagonlar agır oldugu terde yeri vardır. Bu iti ar ı e h ·ı 
nşbrılmasının men'i ve bunun olsa, olsa bu İ.f hakkınde tet- için mevcut köprüler ve dolmalar bunları taşımıya mütc ammı 
içın" tahlil laboratuvarlarının L!L 1 b·ı· değildir. 

~ t - Mektepler, sinemalar, 
IW{ yapı a ı ır. Bu sebeple bu mukavele fuzulidir ve devlete lüzumsuz ycro 

tezyı' di .... bunu yapanlardan Tahkik kl d ft ki · · sa ı ve e ere 20 milyon liralık bir borç yü. e~~_ı~tır. . . 1 
1 Devamı 3 üncü sayfa1a 1 geçmiyen hesaplar hakkında Hükumet buna kanaat getirdıgı takdırd~ muka':elenın fes e · 

mevzubabis olabilir. dilmesi lüzumu, bu i tısat ve tasarruf devrınde, hır memle e t 
istenen cetvel gelir gelmez ,,..esPlesi olarak tPla c-<i edilmektedir. -=-

=-· 

~vileri Devam Ediyor _tiyatrolar, so=k=ak=l=a=r =v=e= iç=ti=· m,.,a.,,....,=-=~=..,.....,_,,,_.....--=-....,;,.~~ 
ltı;Giinden Evvel Tetkik-

' ne Başlıyamıyacaklar Abdülhamidi 
~ ~İsicümbur Hz. dün akşa
~adar Dolmabahçe sara· 
~ ıneşgul olmuş, bir tara
'1 Çt~ınamışlardır. Gazi Hz. 
'-1 trtni tedavi ettirmekle meş· 
'1 O~duklan için fasıla ver· 'tri ziyaretlerine on gün· 
'1 tvvel başlamalarına ihti· 

•erilmemektedir. 
~lt.t~ınafib Gazi Hz. nin re
~nde tetkikata memur 
~it . •ekilet müfettişleri vazi-

tiııc devam etmektedirler. 

~'ti Ez. tedavisi biter 
~tt tcuiklerine başhy
~ llrdır. Dün, bazı kimse-

' &araya müracaatla Gazi 
' Qe takdim edilmek 
~· bazı istida ve arizeler 

lflerdir. 

Kadın 

l 

Çıldırtan 
Kadın 

• 

' Abdülhamide 

Yüzü ••• Sabin 

Abdülhamid• Atılan Bomh 

Ablan Bombanın 

Ve Arkadaşlan 

iç 
Sui 

Kastı Nasıl Hazırladılar ••• 

Yarından itibaren Gazetemizde ... 

kanun ve nizam harici bir tevzi 
görülürse lizımgelen muamele 
bittabi yaılacaktır. 

Bu itibarla Defterdar bak-
landa tahkikat yapılması mev
zubahis değildir. Esas mesele 
Maliye ve Dahiliye vekaletleri 
arasında fikir farkından ibaret· 
tir. Tefsir yapılır yapılmaz 
ona göre hareket edilecektir.,, 

!Mühim Kararlar 
Umumi Müfettişlikler 
Mi İhdas Edilecek? 

Ankara - Gazi Hz. nin 
seyahatlan neticesi, memleket 
idare hayabnda buı mühim 
kararlar alınacaiı .. yidir. 

Bur.ada umumi müfetti~ik
. ler ihdasa da mevcut tuav· 

t 
vurlar cümlesi arasında kay-. 
df'd'liyor. 

----~;.;.;.~--------------
Şüpheli Ölüm 
Kurtuluşta, Sefa ıokağında 

odun taciri Kozma Ef. Şehit

muhtarbey caddesinden geçer· 
ken düşerek ölmüştür, cesedi 

Morıa götilrülmüıtür. 

Çocuğun Adı 1 

o r,...---·ı 

Hamile - Merhum kızıma.. ( Serbes Cümhuriyet ) . a~ını 
koydumdı.ı; bu doğacak çocuguma ( Demokrat ) mı dıyelim, 
(Sosıal demokrat) mı? • • • • ... 

Etraftakiler - Geçen seferki gıbı sıaka bır im deiil. 
giirbtız bir oğlan dopr da adı ne oluna olaua. 



• 
2 Sayfa 

Halkm Sesi 

Yeni iş Kanunu 
Ve Bir Kısım 
Alakadarlar 
it kanununa• yapılmaama plı

fWyor• PrGje laakkıada fada ifçi 
phfbnll .a-.Mlerln fikirleri 
•onaldu. Bh de dGn teaa.IOf etti
fimiz baza itçilerle ıarü,tnk ve 
projeff nuan dikkate ahnmuını 
uteclllderl ,.,ıen. neler olabUe
eepd aorduk. Aldıfıam ee .. plar 
tunlardır: 

Kizım Ef. ( Mabmutpaşada, 
Kılıçlar sokağında 23) 
· - Ameleler, Halen ııhbi 
teraiti haiz olmıyao yerlerde 
11 saat çalqmakta ve buna 
mukabil peku para almakta
dırlar. Yeni İf kanunu saati 
meaaiyi 8 aaat olarak kabul, 
ücretler için asgari bir bat 
tayin etmelidir. 

• Yusuf Ef. (Üskildarda, Bak-
la Kemalettin mahallesi 38) 

- iş kanunu fabrikalarda 
ınhh1 prtlan, 8 saat çalıfmayı 
~e amelenin reliti giizel işten 
çıkanlmuını menetmeli. Ame
lenin İf esnasındaki kazalan 
için aiıortalar teaiı etmelidir. 

• İamail Efendi ( Beyoilunda 
Mektep sokaiında Şifbane 
Kankolunda) 

- Kaç menedir meditte, 
bu İf kanunu hlll çıkmadı. 
İş kanununda fU eaaalar ol
malıdır: 

1 - 8 Saat çahfmL 
2 - Bilytlk fabrikalar da 

amelelerin çocuklan için oyun 
mahalleri, 

3 - Kaza sigortalan, 
4 - işten çıkarılacak ame

leyi daha evvelden haberdar 
etmek. .. 

Hasan Bey (Marifet matba-
'· -, ... .. 

- Miirettiplerin halini f6-
rüyorsunuz. 

İt kanununda fUDlar temin 
edilmelidir. 

1 - 8 Saat mesai 
2 - Yol vermeden bir ay 

evvel haberdar etmek, 
3 - Hasta olunca yanm 

yevmiye yardım. 

• Hüseyin Efendi (Y enicami, 
Ç:elel>ialaettin mahallesinde 19) 

1 - Hastalık zamananda 
ameleye yarım yevmiye veril-

ınesı' 
2 - Büyilk fabrikalarda 

ameteter için mesken, 

SON POSTA 

DABILI BA BBLIB 
Esnaf ı "Y ann,, Aleyhine Açılan iki Dava 

Cemigetleri!'in M hb• M bir Efendi 1 
Yllfllış 
Bir 
Manevra Murakabesı u ır a 

Ticaret Odası Fazla 
Tahsisat Koyamıyor; iş 
Belediyeye Mi Geçecek 

Esnaf murakabe heyetlerinin 
maaşlanm Ticaret ve San;yi 
odaJan verir. Oda bütçesinde 
lstanbul murakabe heyeti için 
( 12) bin lira tahsisat Tardır. 
Bu tabaiıabn ( 10) bin küsur 
liraSJ murakabe heyetini teşkil 
eden (4) müralap, (1) mümeyiz 
(2) kltibe mut olarak Yeril
mektedir. Ticaret odUI he
yetin tabsiıabnı bu sene 
bütçesine koymak isteme
mekte ve koysa bile bu it için 
ancak ( 4 - 6 ) bin lira ko1a
bileceğini ıöylemektedir. Mu
rakabe heyetlerinin vaziyeti 
bir mesele oldu; lkbaat ve
kiletinin, bu teşkillb bele
diyeye devretmek fikrinde 
olduğu yazıldı. Bizce en mll
nuip tekilde budur • 

Kadın Yüzünden 
Dün Gece Bir Cinayet 

Daha Oldu. 

Serbes Bırakıldı ... 

lzmit valili Eşref 8. "Y ann,. gazetesi batmuharriri Arif 
Oruç B. aleyhine bir dava açb. Bu davanın mcv.z?a m~ümdur. 
Yarın gazetesi ve onu müteakiben bqmuharnrı Arıf Oruç 
Bey, Eşref Beyin kadınlık temayüllerinden bahaetü, bu arada 
bir de vak'a zikretti. 

Bunun tlzerine Eşref B. bir dava açb Ye lmüt me.tantik
liğinin g&terdiği lüzum lizerine gazete mes'ul müdürü ~ey: 
man Tevfik va Arif Oruç Beyler tevkif edildiler. Hadile, pdı 
tahkikat safhasında olup muhakeme safhaıı başlamak için. adli 
merasimin yapılması ve mühletlerin geçmesi beklen~edir. • 

Maamafih bu hadiseye ait fa)'İAyı Yann gazeteım~ (C~ı) 
imzasile bildiren (Mahir) Ef. lzmitte kefalete rapten tahliye edil· 
miftir. Bunun üzerine Süleyman Tevfik ve Arif Oruç Beyler de 
lzmit mahkemesine müracaatla tahliye talebinde bulanmUflarc:br. 
Heoü-ı bu talebe cevap verilmit değildir. 

Diğer taraftan, Yarın gazetesinin hmit m~ne ~t ald 
bazı ne~yab münuebctile mezkilr ıuete aleyhine bır daYa 

daha açılmışbr. • . • 
O zaman bu neşriyat münaaebetile maarif mllfe~dea 

Şemsettin B. lzmite gitmit ve tahkikat rapm~ bk tah'?kata 
cevap veren Süleyman Tevfik Bey, tahkıkat ile bu ~aba 
aabit olduğunu iddia ve beyan etmiştir. Maamafib mmn•dey
hio isticvabı bugün de devam edecektir. 

Şoflr Roaubi Ef. nİD idaresi 
albndaki 3151 No. h otomobil 
Y enİçarfıda tabi yerinden 
ayrılmak için manevra yapar
ken havagazı direjine çarp
mış, o hwa tütüncü Halil 
Ef. nla cameklalannı parçala-
mıfbr. 

Vak'alar 
Dün Üç Yerde Üç 

Kişi Yaralandı 

Dlnkll ftk'alar tmalardır: 
1 - Dolapderede, Kazlıçq

mecle oturan Tahir, karua Saniye 
h•n•ml• kayta etmit, ıuatalı 
çala De kadım ajır nrette 
yaralayıp kaç1Dlfbr. 

2 - FerikiSyde maYD&CI O.. 
ma arabacı Hasan tarafından 
yaralanmıfbr. 

3-Kocamuatafapqah R•m
zi, dirhemle lbrahimin bAfllll 
YanDlfbr. 

Hudut Haricine 

Balatta Tahtaminare cad- Kallavi So ağının Kanlı Cinayeti 
de9inde Osman Beyin kah- .,., 

Vaziyeti fiipbeli girillen 
( Tamara) isminde bir Ru 
prensesi hudut haricine çıka
nlmışbr. 

=~e~~tur;.ak~eıa~'.an "."~:~ Sarhoşluk Bu Manasız 
meselesınden kavga etmışler. ' 

Rqat sustalı çakı ile Rızayı 1 • s be • 
Bir Esrarkeş Denizde · 

Yersiz, yurtsuzlardan orar
ket Mustafa dfin Unkapam 
köpriisünden kendini denize 
•tmıs. hah krıLar kurtarmıalar
aır . 

:::odan yaralayıp kaç- Hadıseye B e ptir 
l),f -- - •• 

11 hırsızlık ve 4 yankesici-
lik vak'ası olmuştur. • 

Kaçak Rakı Yapanlar 
Gedikpqada hamam kar

fl&ında Haçadoryan ve zevce
m kaçak rakı yapıyorlarmış, 
yakaJanmıtlardır. 

3 - it eaoasanda yaralanan 
Ye mal61 olan amelelae daimi 
yardım. 

• M. Y qar Efendi ( Cibali, 
OskOplil Fınn sokak 19) 

- 8 Saat mesai, kaza si
gortası, hastalık esnuında 
yardım ve fabrikalarda teraiti 
ııhhiyeniıı temini elzemdir. 

!>Kı ısını ile Glavani, yeni ı lann arwn :ıda kaybolmuttur. 
ismi ile (Kallavi) sokağında 1K~til, dun Eyüpte, Otakçılar
evelki gece bir cinaye olmuştu. ı\d saklandığı evde tutulmuştur. 

Eskidenberi çok iyi geçinen Cinayetin sebebi, basit bir 
Tahsin ve Emrullah isminde içki ve ufak bir para mesele

iki adam kavga ettiler ve sidir. Maktul, biri çenesi, 
Tahsin, dışardan otomobille diğeri. karnı, öbürü de kafa-

gelerek kendisine mütemadiyen ıından olmak üzere üç yerio
klifredcn Emrullabı, tabancasını den yara almıstır. -

Müsademe 

Musa Kazım B. 
Konya Meb'usu Viya

nada Zatürrieden 
Vefat etti 

çekerek üç yerinden vurup 
öldnrdü. Kavga, Boğos denilen 

bir Ermeninin kahvesinde ol
mtıştur. Tahsin, cinayeti işle-

Ciğerlerinden nhatsız olan 
Konya meb'usu Musa Kizım 
8. bir müddet evvel tedavi 
için Viyanaya gitmişti. Has
talığın esaslı surette tedavisi 

Şoför Sait Ef. nin idaresin- için kaburga kemikleri kesi-
deki 1751 numaralı otomobil lerek ciğerlerine hava veril
Beşik ı aş - Fatih hattında işli- miş, fakat bu ıırada zatOrrie
yen ~ 1 numaralı tramvay ara- I ye tu~ul?1uıtur.. ~usa. Klzım 
bası ı.e Fındıklıda müsade- : B. zaturrıe neticesı Vıyaaada 
me etmiş, otomobilin ön kısmı ı vefat etmiştir. 

dikten sonra peşine düşen 

polislerle müsademe ede, ede 
Aşıklar mezarlığınm üstüne 
geimit ve sonra gecenin ka
ranlığından istifade edip mezar- hasara uğramı~tır. Allah rahmet eylesin 

unuevve 

Günün Tarilı 

I Şarkta 
Vaziyet Sakin V • 

Tabiidir 

l.tirahat "hd.'vi için ~ 
beldrdu relen lbnhlm T~ _...ıll 
tarlı rill1etlerl vaziyeti ha~ 
palan a6ylemittir ı ~ 
"-Mıntakam olan tark .Ui.,. 

lerinde .. kiya dökilntüai ,,-1. 
kalmamııbr. Aayit ~ükelll 'I' 
vaziyet normaldir. Bır ha~,... 
kadar Ankaraya sidecek, llD"""-

fUka d<Jneceji ... " .,# 
Tali Bey, burada kaldıkp 

1etteki dairesinde plışıyor. , 

Fırka Teşkilah 

Fırka vaziyetini tetkik ::; 
ve bir kıaım halkı dlnliyen ._ 
fırkan meb'uaları Ali, Ceın~A 
Hüseyin Beyler dün de Sanr".'-_ 
ihtiyaçlannı tetkik etmiye ~ 
mıtlardar. Burün Anadolu~ 
ve Beykoa tetkilitlan Ue t_-~~ 
edilecek ve bu auretle tel)09";' 
UunaJ eclilmit olacaktır. 

Seyrisefainin T akviııal 
SeJrlaefal• Gul Hazretleri ,, 

pk blr takvim ppbrmlfbr· .. 
Gazinin Teıekkürll 
llllldye mekteblnla (54) t1' 

,.ı d&alml mtlaa•betile ~ 
tallm•t tetpafaaa Gazi Hurc~ 
aamlml bWede tefekkiirl 

bilcllrmlttlr· 
Gayri Mübadiller 

Paralaruua tevr.U emrini ~ 
yen gayri mObadiller için ......, 
hiçbir teblit plmemiftlr. 

Hariciye Vekili 
Tevfik RGftl S., cliD T~ 

yanda Rua, Amerikan, ~ 
1efirlerinl kabul et mif, 611• ~ 
mefini Dahlliye weldll •• ~ 
mnfettiti lbrahim Tali BeY·.:;~ 
otelde yemif, bazı ziya~ 
kabul etmif, clGa aktamld et' 
prule Ankaraya d6nmüttilr• 

Hulgar Meclisinde 
Bulrar Hariciye nazın B..,.A 

Bulrar mecliainde Türk - Bulffl 
mGnaıebatından bahıetmİf, _!! 
münaıebahn satlam bir te.....
dayalı oldutunu aaylemlftir. 

A • 

Asan Atika Heyeti 
Döndü 

Bundan bir buçuk ay ~ 
Divriri ve Tokat havai~ 
eski eserlerimizi te~ 

için tiden Dariilfünun _ ~ 
atika mDderrisi N&ıyl ~ 
yel ile Maarif mlifettİf! ~ 
milerinden Ahmet Tevhit • 
tetkiklerini bitirerek perşe~ 
gilnll ıehrimize donmüşlef'P"'" _ 
Möıya Gabriyel bir ay ~ 
Darülfünundaki konfer......,., 
na bqlıyacakbr. 

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

Jı f.met Pqa - Hun Bey, .. plebllae 1 2a Ha.. BeJ - Babamsa.- Misy61er, Miater-1 3: Ha ... Bey - Şu alta mil1onu alm bakalım, 
...._ tard dr .......... ..U,• .. ,. llaW ._, lb,.W Ali'* tlJle •ıw da-......... w et.eyia, ... .,..._ ...... ,wı,., .. lb!a 
nıw.t blrtiradlr. l 4: Huma Ser- Almauamz fena olur. So~ _!!: 

16: MJahati, komlQoa. Huamıp) ftU. ..,_-· 
•aiti •ilJcma .. ..,_,.., lıaL. 
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Anketimiz 

Gazi H;:;i 
Görseydiniz 
Ne Söylerdiniz? 
Baş tarafı 1 inci sayfada 

•iır cezalar alınması 
3 - Hayat pabaldığmın 6-

~line geçilmesi ; memurlar için 
latihlak kooperatifleri. 

4 - Doktor ihtisaslannın 
tanzimi ve etibba ücretleri· 
ilin bir hadde kalbi ve dok
torların şahsi haklannın hi· 
lbtyc ve mudaf aası. 
. 5 - Meccani dispaoserle

tin yalruı fakirlere tahsisi. 

Fakültede Islahat 
Lazımdır .. 

Dr. Ruhi Refik bey ( Cer-
'ahpaşa hastanesi ) 
la. 1 - Tıp fakültesinin ıslahı 
'4lllrndır; ç~ bugünkü 

Son Posta'nın Resimli Maka.lesi 

1 - Terakkinin mlyan nedir? Son .za
manlarda moda olan bir ölçil vardır. Bir 
millette nekadar çok lpb varıa o mil
let okadar ileri aitmif demektir, 
diyorlar. 

2 - Bu •6z, fabrikalan çoğalmıf, çahf
mayı maldaeleıtirmit memleketler lçln 
doğru olabilir. Çüııldl makiıae inaanua 
yerini aldıkça. ameleala ifsiz kalmaaa 
tabtldir. 

//erili ~in Ölçüsü -tt 

3 - Fakat ıanayı memleketi olmıyan 
memleketlerde terakki miyan tufeylilerlıı 

uhkt ile ölçülür. Bir millette çalı~n ne 
kadar çoba. o mUlet opdar ileri 
demektir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ ~~rosile, bugünkü liboratuvar
-.rı•e, hugüııkü teçhizat ve 'eririyatile faknltenin bekleni- .. ___________________________________________ .. 

~":~.ı •. i vermenmıımkllıı Fransız Kabinesi Ödemiş Ve lıreliler Hayret İçinde Gizli Define 

~Y;eM~:::'n:enb:~ !J.!:ertul:;:r Mutemetlikler Kalkb, 
lebeıerinden ziyade kabinelerile 
laıeşgul ve meşbudurlar; binaen- Pariı, 6 (A.A) - Reiaiclim- F k t ş h 1 B ki M•? 
'1eyh müderris ve muallimlerin tb=kilM.vazifD~esım~~iyyaneniazkaallbD~~.. a a a IS ar a 1 e 
"'aşlarının liyık olduğu hadde -y ____ wuı 
"1cseltilmesi sabık başvekil M. Bartuya 

3 - Türkiye nnfuauna en tevdi etmiştir. M. Bartu, yeni 
biiYük darbeyi vuran amiller- kabineyi teşkil hususunda M. 
den birisi de, sıhhi noktai na- T ardiyönün kendisine yardımda 
'-rdan, Türk çocuklannın ma- bulunmasını istemiştir. 
~ bulunduktan umumi bakım- Mösyö T ardiya verdiği ce-
taılık ve sefalettir. vapta yeni kabineye meb'usan 

Bunun için çocuk mtıtehaa- meclisinde mn~aharet auretile 
llalannın yetiştirilmesi ve ba- yahut bir nezaret deruhte ede
lc.rn. evlerinin tezyit ve tevsii. rek buhranın halli hususunda 
lı l kl M •• d 1 yardım edeceğini temin et-nasta ı a uca e e miştir. 

4 - Zührevi hastalıklar bü
tGıı memlekette salgın halin
d~dir. Memleketin en çok 
dikkatini celbetmesi icap eden 
~elelerden biri de budur. 

5 - Veremin önilne geç
-~ için hastanelere ihtiyaç 
~dır. 

~ 
Doktor H. _Orhan Bey : 
1 - Doktorlar mecburi hiz

~t dolayuile hükümetçe İs· 
~ilen yere gönderiliyorlar • 
.. ~ mukabil gayet az maat 
·~liyor. 

2 - Asistanlara 45 Ura 
~t verilmektedir. Bir asistan 

~~· hangi ihtiyaçlannı 
~il edebilir. 

4 - Tıp faknltesi aalah 
:!1-elidir. Faktlltecle llbora

lr teçbizab azdır. 

Ziraat Bankası 
Umumi Müdür Ve Mec

lisi idare Başvekile 
izahat Verdiler 

Ankara, 7 (Hususi) - Ziraat 
bankası meclisi idare reisi 
Cevdet Nusuhi beyle umumi 
müdür Şükrü ve idare mecli
sinden iki ua Başvekili ziya
ret ederek bankanın heyeti 
umumiye kararile vaziyet hak· 
kında izahat vermişlerdir. 

Bir Tabı Unutkanlığı 
SİNEMA VE TiY A TROCU
LARI TELAŞA DÜŞÜRMÜŞ 

Eski belediye zabıtası ka
nununa nazaran sinema ve 
tiyatrolar saat 23,5 ta kapan
mak mecburiyetinde idi. Yeni 

İzmir, 6 (Hususi) - Bu havalinin vaziyetini tetkik etmiye 
memur olan Halk fırkast meb •uılan Celll, Visd ve MUnir 
Beyler lzmire dandaler. Visıf Bey. tetkikat hakkında dedi ki: 

"- Bu aeyahatimizden memnuniyetle dön6yoruz. Fırkamıza 
kartı gösterilen alikadan aynca mlltehassıs olduk. Memleketin 
ihtiyaçlan hakkında faydalı baza malimat aldık. Gittiğimiz 
yerlerde halkın bariz bir arzusunu müşahede ettik: Halk sa· 
mimi olarak çalışmak ve ikiliği ortadan kaldırmak istiyor. ,, 

M'1b 'uslanmmn beyanahna nazaran evvelce Serbes fırkada 
mevki almış olan zevat kamilen Halk fırkasına intisap et
mişlerdir. Mamafih Ödemiş ve Tire halkı, mutemetliklerin kalk
masına rağmen eski teşkilit adamlarının hali başlannda 
bırakılmıı olmalarına hayrettedirler. 

· a Fabrikası Mı ? 

Halka Çorbalık (Vita
min) De Vadediliyor •. 

Bir grup Maliye vekaletine 
mOracaat ederek latanbulda 
yeni bir bira fabrikası açmak 
istedigini bildirmiştir. 

Müskirat inhisar kanununu 
mllteaddit bira fabrikaları· 
nm açılmasına müsait olduğu 
için Maliye vekAleti bu talebi 
esas itibarile muvafık ıörerek 
mliskirat inhisannın fikrini 

sormuştur. 

İnhisar idaresi mütaleasım 
Maliye vekaletine bildirmiştir. 
Yeni fabrika birayı daha 
fenni ve daha yeni usullerle 
ve daha ucuz vapacaj'I tibi 
ucuz asit karbonik ve fı
kara için çorba yapılacak 
bir nevi Vitamin temin ede
edeceğini de vadetmekteclir. 

J.taarif Ordusu için 
~ G.zi Hz. fikrimi sorsa ıun

aöylemek isterdim: 
harf inkıllbmda sonra yazılar · ,.---------------------

1 - Eter en biiyilk diit
~ olan cehaleti derhal 
all!ll6p etmek matlup iıe mu
~ Oılicum) orduau beslen
~dir. 

~arifin hakiki jnkipfı 
~de muallimlerle olur. GD
~ muallimleri elde etmek 
~ 0 meılek ehline mevcu
~t vermek lhımdır. (Yal
S &azlerle değil, maddi 
do ) Muallimlerin karnı 
-..!arsa verem olmazlar; bi
'-t~~yh bir arkadaşımızın 
~it 11i gibi muallimler için 
'(Gazi sanatoryomu)na lü-

~ kalmaz. 
"1.irı .._ Yaz tatilinde muallim
~ Anadolu' da seyahatleri 
~ '8ıı. veya pek az bir üc
~t~ lemin edilmelidir ki 

em d' ~ttikı '. ıyen çocuklarına bah-
!'tli 'o-;n vatanlanm daha kud
~ ır liaanla anlatabilsinler. 

•...ıu., İGİD vatammlZUl 

sftratle okunamadığı için tali-
matnamede tadilit yapılllllf, 
bu mnesseselere saat 24 de 
kadar m6aaade edllmifti. Hal-
buki Talimatname yeni harf
lerle tekrar basilırken bu ta
dillt her naadaa unutulduğu 
için dün belediye bir tamimle 
bu hususu sinema ve tiyatrolara 
bildirmiştir. Bundan sonra ai-
nema ve tiyatrolar saat 24 de 
kadar açık bulunabilecektir. 

her köteSine giderek tarihi 
. ve coğrafi malumat toplamak 
şöyle dursun Ctimhuriyetin 
mevlidi ve merkezi olan 
Ankarayı bile görmek kolay 
olmuyor. 

3 - lstanbul ve İzmir gibi 
biiyük şehirlerde, lise ve mual
lim mektebini ikmal etmiş 
münevverler için geceleri de
vam edilmek üzere halk Da
rülfünunları açılmalıdır. 

&.ta.bul 11 inci mektep •...utal 
Hidayet 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Şehrimizdeki bankalar 
kendi aralarında faiz me
selesinde bir anlqma yap
tılar. Bir nevi tröst de
mek olan bu anlaşma 
neticeainde bankalardan 
alınacak paralara% 12 faiz 
istenmesi tekarriir etti. 

Şimdiye kadar ikraz 
edilen paralar için % 9 
faiz ve % 3 komisyon 
alırlardı • Binaenaleyh 
zaten faiz miktarı % 12 
yi buluyordu. 

Fakat Avrupa hanka· 
lannda para bolluğu o 
dereceyi buldu ki, faiz 

miktarı % 2 buçuğa indi. 
Hatta lıviçre bankalan 
bundan da ucuza veri
yorlar. Böyle olduğu halde 
bizde bankalarm faiz mik
tarım % 12 ye çıkarma
lan şaşılacak birıeydir. 
Zaten faiz miktarının yüz
de dokuzu geçmesi kanu .. 
nen de memnudur. 

Fakat kanunen mem
nu olmasa bile. tüccarın 
mali vaziyetini güçleştire

cek olan bu itilifm 
artık bankalardan ziyade 
memleket menfaati düşü
nülerek yapddığına: 

ider inan, iner inanma/ 

Cineviz Harabelerinde 
Ne Arıyormuş 

Camaovası, ( Hususi ) -
Bulgu"ca köyü civarında Ci
nevizlerdeo kalma b&D hara
beler vardır. Burada geceleyin 
define ve Asan atika aramak
ta olan Clç kişi tutulmuştur. 

Bunlar karakol kumandanı 
Haşim onbqı, bakkal Hasan 
ve Osman Ef. ve ağalardır. 
Mahkemeye verilen bu üç kişi, 
m6aaade almadan aain atika 
aramaktan mamundurlar. 

İki Yunan 
Destroyeri 

Atina, (Hususi) - Yunan 
hfikômeti İtalyan tezgihlanna, 
elyevm inşa edilenlere benzer 
nlrnak iizere iki destroyer da
ha sipariş etfuif.tir 

lngilterede Doğum 
Artıyor 

Londra, 6 (Hususi) - Son 
zamilllda İngilteredeki doğum
larda eskiye nisbetle pyam 
dikkat bir tezayüt ve ölüm 
vukuabnda da yine göze çar
pacak derecede bir tenakus 
vardır. 

Mersin Mübadillerinin 
Şikayeti 

Mersin, (Hususi) - iskan
daki işlerinin görillmediğindeıı 
şikiyet eden 150 mübadil bir 
istida ile hükümete tikiyette 
buhuımuşlardır. 

Sisten_Ô_l-en- Tarla 
Fareleri 

Burgu, (Hususi) - Burada 
sotuldar talitessıfır 8 - 9 dere
ceyi bulmuştur. Havalar sisli
dir. Elle tutulacak gibi keaif 
olan bu Iİs birçok tarla fare
lerinin ölilmüne aebep olm111-
tur. 

MüthişBirHaydut 
50 Bin Dolan Alıp Gitti 

. Şikago, 6 (A. A) - Kliin
pat ismindeki ıekı bugün bir 
bankaya girmiş ve 25 kadar 
memur ile müşteriyi tabanca 
ile tehtit edip aşağı kata 
indirdikten sonra 50 bin do
lir çalıp kaçmıştır. 

Halk Fırkası Katibi 
Halk fırkası umumi kltibl 

Saffet beJ din An1ıar.,. 
sasitmiştfr. 

Sözün Kısası· 
Münderec-;;;;mızın çok
luğundan dercedileme
miştir. 

İmlada Tadil! 
Çıkan Şayialann Aslı 

Yoktur 
lm!i kaidelerincle yeni bazı 

tadilattan bahsedilmektedir. 
Haber aldığımıza gere müesses 
imli kaidelerinde herhangi bit 
tadil mevzubahis dcğild:r. Esa· 
sen imli kaide!eri teessüs ede!' 
iki sene oldu. Mesela ebe ma· 
nasına gelen ( kabile ) ile aşiret 
manasına gelen ( kabile ) keli· 
melerirıin ckuı:ımasmı temin 
için yaprlacağı rivayet edilen 
böyle bir tadil esas itibarile de 
doğru birşey olamaz. 

Bir Cimnastik 
Hadisesi 

Yaralanan Talebe için 
Mektep Dava Edildi 

Darülfünun ınüderrislerinden 
Muslihüttin Adil Bey Notr dam 
dö Siyön müeuesesi aleyhine 
'l:1 bin liralık bir dava aÇilllf
br. Mevzu şudur: 

Muslihüttin Adil Beyin keri .. 
mesi Umit Hanım bu mek· 
tepte talebedir. Cimnastikha
nede yere dftşmüş ve zemin 
tq oladuğundan ayağından 
yaralanmışhr. Tedavisi için 
burada epey uğraşılmış, nihayet 
Almanyaya gönderilmek lizım 
gelmiştir. Muslihüttin Adil bey, 
zemini yumuşak olması lizım
gelen bu mahalden dolayı vu-
kua gelen kaza için mektebin 
şahsiyeti maneviyesinden 27 
bin lira manevi zarar iste
mektedir. 

Valinin Meb'usluğu 
Vail MUbltUU Dıcylu ,... .... b' .... 

luğu hakkmda ısrarla deveran 
eden bir rivayet vardır, tahkik 
ettik, bu rivayetin şimdilik 
kuvvetli bir tahminden ibaret 
olduğunu gördük. 

Tadil Edilecek Kanunlaı 
Tadil edilecek kanunlann ilk 

müzakeresi bitmiştir. Şimdi iş ı.:n 
aon 'ekillerin teııbiüne kalmışbr. 
Bu aon oıüzakerelere bizzat veki· 
lin de iftirak edeceği ıöylcaıiyor. 

Türk- Yunan itilafı 
Tilrk • YuDAQ itilafını büyült 

mWet mecllıl hariciye encilmenl 
tarrip etmiftlr. Yalanda heyeti 
umumiye tetkik edecektir. 

Yunanlılann Teminat 
Akçesi 

Bundanbayle Y1WU1iataad .. 
plecek Yunanblardaa teminat 
paruı alır.mıyae11kJ Yunan hGktl· 
metine bildlrllmlştlr. -Eliziz Valiliği 

Vali muavini Fazlı Eeyin 
geçenlerde vefat eden Ellzil 
valisi Faqn Beyin yerin~ ta
yin edileciği işaa olunuyor, 
tahkik cbik. Hiçbir esas. 
istinat etmediğini öğrendik. 

Ziraat Bankasının 
Alaca klan 

Birçok müracaatlar ü~erine 
Ziraat bankası, Alacalclarını bl-t 
aeneden üç ıencyo kadar tecil 
etmeyi düşQnmcktcdir. Tecil ya
pıhrsa kefaleti müteıelsile ile 
tediye şekli tev:i edilecektir. 

Ses Kıraliçesi 
Sea kıraliçeliğ:ine intihap edJı. 

len Hudadat Şakir Hanımın P ... 
rite vardıtı bildiriliyor. BugOa 
Nbe ficlip beynelmilel mOaaba
kaya sh'eeektlr. l 

t o,j 
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Talebeler Spor 
Kulüplerine Gir
miyecekler Ama .. 

Ankara, 6 (A.A] - Maarif 
vekaletinden: Bazı gazeteler 
talebenin spor kulüplerine gir
memesi hakkında evvelce teb
liğ edilmiş olan talimatname
nin kaldırıldığım yazmışlardır. 
Bu emrin geri alınmasını icap et
tirecek hiçbi sebep yoktur. Tale
be için esas mesele fikren ve 
bedenen mütevazin bir terbiye 
amış olmaktır. Bu da mektep
lerimizde kabildir. Gençlerin 
iyi bir tarzda beden terbiyesi 
görmeleri ve spor ihtiyaçlarını 
tatmin eylemeleri için Maarif 
vekaleti lazım gelen tedbirleri 
almıştır ve alacaktır. 

Spor kulüplerine gelince, 
talebenin bunlara girmesine 
muvafakat edilmemekle be
raber bu kulüplerin lise 
ve orta derecedeki mektepler 
fevkinde bulunan ve mektep
ler haricinde kalan gençlerin 
bedeni faaliyetlerine hizmet 
edecek veçhile çalışmaları Ma
arif vekaletinin esaslı arZ\'J,.,. 
randan biridir. 

SON POSTA Maaıif 
vekaletinin bu tebliği müp
hemdir. Bundan da anlaşıhyor 
ki bazı liselerin yüksek kısım
larına müdavim olanlar harici 
spor teşkilatile alakadar ola
bilecekler demektir. 

İnkılap Ve Yarın 
Küfürlü Neşriyat Mat
buat Haysiyet Divanına 

İntikal Etti 
Bir müddettenberi (Yann) 

Ye (İnkılap) gazeteleri arasın
da matbuatın nezahetini aşan 
bir kavga devam etmektedir. 
İnkılap gazetesi, dünyanın hiç
bir yerinde görülmiyen bir 
şekilde, Y ann sahibinin aley
hinde duvarlara ilanlar asbr
mış, onu teşhir ve terzil ede
cek neşriyatta bulunmuştur. 

Bu neşriyat karşısında nihayet 
Matbuat cemiyetine bir. takrir 
v~rilerek bu ihtilafın haysiyet 
divanına havalesi istenilmiş
tir. Bu takrir idare heyetince 
kabul · edil~iş ve haysiyet 
divanı içt'imaa çağrılmışbr. 

Polis Ve Kumar 
Son zamanlarda lstanbulda 

kumar pek fazlalaşmışbr, Bu
nun için polis müdüriyeti ku
marbazl~rla ciddi surette meş
gul olmıya başlamıştır. Dün 
Topanede . ve Kasımpaşada 
birçok kahv< har.eler basılarak 
taharriyat yapılmıştır. 

Kanalizasyon 
Kanalizasyonun Belediyece 

işletilmesi · düşünülmektedir. 

F eylezof Rıza Tevfik 
F eylezof Rıza Tevfik ge

çende Kıbrısa gelen, hazırla
dığı birçok eserleri Türk mat
buatında neşrettirec.eğini ma
hali gazetecilere aöylemiftir. 

Ç O K Ç O C lJ K Y A .R D 1-
MINDAN İSTİFADE EDİNİZ 

Hıfzıssıhha kanununun çok 
çocuklu olarak kabul ettiği 
alb ve daha ziyade çocuklu 
aileler hükümete müracaat 
ederek bu haklarını istiyebilir
ler. işleri bu işle uğraşmıya 
imkan vermiyen aileler ise re
sim ve isimlerini bize 'bildirit7 
Jc.ı ~c hiL 111.eşgul of ur, alacağı
mız neticeyi bildiririz. Başka 

vesika istemez. Yalnız resimler 
vazıh olmalıdır. 

lf 
Kanuni haklarını ist61llek 

için bize resim 
gurupun resmini 
diyoruz: 

gönderen bir J me sokak, No. 25 te Hasan 
daha derce- • ve refikası Hediye hanım, 

1 - Edirnede Hocabali 
mahallesinde 23 numarada El-

ç cukları: Hamza, Yaşar, Ha
san, Mahmut, Cemile, Şevka, 
Hüseyin Ef. ve hanımlar, 

ya oğlu Y ako Ef ve ailesi. j - Babıali caddesi, Azi-
2 - Beşiktaş, Nişantaşı, :ıi~ sokak, 33 No. da Madam 

Meşrutiyet mahaflesınde, Ay~:9a~-d~~~r~ Ağr nat ve çocukları: 
lık sokağı No. 2 de Rifat Ef. Yasef, Nesim, Fortoni, Sulta
ve refikası Şaziye H. çocukla- na, Rebeka, Dodika hamın ve 
n: Demire, Reşide, Atiye, Fet- Efendiler. 
hiye, Münire, Rabia, Sabriye, 5 - Mersinde komisyoncu 
Ramiz Ef. ve hanımlar. m rhum Mahmut Celalettin 

3 - Küçükı: aıar, Arapçeş- Ef. ve haremi Vesile Hanım, 

çocukları : M e-':ımet, Mela
hat, Ali, Hatice, Enise, Leyla, 
Osman, İclal, Eyüp, Muharrem, 
izzet Hanım ve Efendiler. 

6 - Alemdar mahallesi, 
18 No. da Hayim Yoda Ef. 
refikası Madam Boka Davit. 

Çocukları: Y oda Hayim, 
Yoda Davit, Perla, Yasef, Ye
şuva, Re beka Hanım ve Efen
diler. 

1 - Edirnede Şeyhşucaat
tin mahallesinde Y ako Suro
jun Ef. ailesi. 

NELER SÖLİYORLAR? ._ __________________________________________ ;... __ ;... ____ .. ____________________ ..,.. _________________ ... ____ ..... 
'AH'll. t Bugünkü nüs
ıvıı ıge - hasında"Rus-

ya'da neler oluyor?,, ıerlivha
ıı albnda btıgünkn Sovyet 

Rusya ile Avrupanın vaziyetini 
tetkik ediyor. Esasen bu sü-
tunlarda bizim de temas etmiş 
olduğumuz aon (Dampinig) si
yasetini izah ettikten ıonra 

emperyalist A vrupanın Rus
ya ya karşı kullandı~ mücade
le vasıtalannı deği~tirmesi lü
zumunu anlatıyor, bu arada 
Stalinin "Biz ucuz mal aabyo

ruz. Çünkü memleketimizde 

spekülAsyon yapan komisyon

culanmız yoktı.ır,, sözünü kay

dediyor ve ilave eyliyor: 

"Kervan yürüyor.,, 

Cumhuriyet - M. ·. Ner-
mı ımza-

sı altında tütünlerimize mahreç 

meselesini tetkik ediyor. Muh
telif sebeplerle azalan tütün is

tihlakatı karşısında tütün yetiş
tiren şark memleketlerinin bir 
~raya gelip anlaşarak istihsal 
hayatını tetkik ve muayyen bir 
nisbet dahilinde istihsallerini 
azaltmalarını tavsiye ediyor 
ve fiat kartellerinden ıakı
mlmumı tavıiye ederek Sam-

sun tacirlerinin bu hususta 
hükumete yaptığı teklifi ısa
betli buluyor. 

Vak t- Başmuharrir "A:. 1 sım,, imzasile ter .. 
ki· tealihat konferansı müna-

sebetile Romaya uğradığı za
man V enedik ıarayında ltal-

yan bqvekili M. Müsolini 
tarafından Türk gazetecilerinin 

nasıl kabul edildiklerini, M. 
Müsolininin giydiği kostümden 

yaptığı en basit harekete ka

dar anlatarak geçenlerde nak
lettiğ~miz: 

"Ben iki güzlü adam tle-
ii lim. Dost olduğumu söyle
yince' dost kalırım; bunu 
istikbalde filen göreceksiniz,, 
ıözlerini tek~arlıyor. 

v İzmit valisi bak
ı arın - kmdaki neşri-

yatından dolayı başmuharriri 

tevkif edilmiş olmasından baş
makale neşretmiyor. 

Onun yerinde "Efendiler ce- . 
vap vermiyeceğiz,, livhası al-
tında bazı gazetelerin kendi
ıine karşı neşriyatını mevzu

bahiı ediyor ve diyor ki: 

" Biz bunlara cevap ver
miyeceğiz. Vatanı çiftlik, mil
leti köle telakki etmekte 
devam edenlere acımakta ber
devam olacağız.,, 

. ~ür Adam - D!_yor ki! 
l '. . Cumhu -

riyet Halk fırkası, yaptığı 
eserler üzerinde durup etrafa 
böbürlenmektedir. 

)' apılan eserlerin inkılap, 
itimadın kalkması, Ankaranın 
imarı, bir takım yeni teıkilat, 

bazı kanunları tecdit, vası 
demiryolu siyaseti takip gibi 
şeyler olduğunu . anlatan bu 

arkadq köylü kurtarılmadıkça 
eslısıı hiçbir şey yapılmış olmı· 
yacağını anlatıyor ve şu ıözlerle 
yazısını bağlıyor: 

Halkçılar iftihar edebilirler
di, eğer Türk köylüsünün çeh

resinde bir tebessüm nuru ol
sun ışıldatabilselerdi. 

İnkılap _ :· !3aşvekil}ik 
. ıhtırası,, dıye 

üç sütunluk bir yazı yazıyor. 
İktidar mevkiine gelmiş, geç
miş, gelmesi muhtemel veya 
gelebilecek şahıslar etrafında 
ta milli mücadeleden itibaren 
bir tetkik yapıyor. 

Rauf Bey, Refet Paşa, 

Kazım Karabekir Paşa ve 
Fethi Beyin ayrı, ayrı tahli
lini yapmıya çalışıyor ve var
dığı noktada şu hülasacığı 
yapıyor: 

Lort Kürzonu mağlüp eden 
bir adamın yerine geçmek için 
onun kadar olmak lazımdır. 

H .. G İse Halkın 
ur azete -yeniden 

reyine müracaat edilmesi fik
rindeoir. 

Parlamıya Müsait 
.Maddeler 

Belediye zabıta memurlan 
dünden itibaren mevaddı müş-
taile satan dükkanları teftişe 
başlamışbr. Dükkanların~a ta
limatnamenin tayin ettiği mik-
tardan fazla ateş almıya mü
sait madde bulunduran dük
kan sahipleri hakkında elde 
bulunan talimat tatbik edile
cektir. 

Nakliyat Sigortalannın 
Tetkiki 

· İktısat vekaleti sigorta tet
kikat heyetine bir emir gön
derer .l nakliyat sigortalan 
umum. .:oil!tlarmın tesbiti ile 
derhal vekalete irsalini bildir
miştir. 

el 8 =:s1 

il Ticaret Buhranım:Z J 
YAZILln RAPOI 
Yarın Gazi Hz." 
ne Takdim 

Edilecektir 
Ticaret ve sanayi odası ta· 

rafından hazırlanan rapor bU 
Pazartesi günü Gazi Hz. ne 
takdim edilecektir. Rapor ynı 
sahife kadardır ve iki kısım· 
dır. Kısım kısım bazı par· 
çalarım kaydettiğimiz bu ınü· 
him raporun umumi ~saslat1 

ıunlardır: 
1 - Mevcut iktısadj ,,e 

icari buhran ve esbabı. 
2 - Bunun izalesi çaTeletİ· 

Buhran Ve Esbabı 
lkbsadi ve ticari buhraJJ 

müteaddit sebeplerden dof 
maktadır: 

1 - icra ve İflAs kanun" 
krediyi kıımıştır. 

2 - İhracat tacirlerimiz ib• 
raç emtialarımızı ağşiş etmek' 
te ve bu yüzden cihan piyi' 
aasında ihraç emtialarınııııll 
ıürümü azalmaktadır.. 

3 - Kazanç, muamele ve 
ıayım vergileri ağır ve cibayet 
usulleri fenadır. 

4 - İstanbul limanındakİ 
bazı merasimden dolayı könıüt' 
satışımız durmuştur. 

5 - Gerek bliyük sana~ 
v c gerek: küçük sanayi kredi 
bulamamaktadır. 

6 - Yeni gümrük tarifeıtıİt 
havlu, peştemal ve pamukh> 
mensucatımızı himaye etıne: 
mektedir, bu yüzden bu snnaY1 

erbabı ezilmektedir. 
1 - İtalya ve Japonyada0 

iplik pahasına piyasamıza çO"' 
rap getirilmekte ve çor.aP 
imalatçılarımız buna rekabet 
edememekte, zarar etınek' 
tedirler. 

Buhranın İzale Çareleri 

1 - İcra ve İflas kanuo" 
krediye inkişaf verecek bit 
•ekilde tadil edilmelidir. 
y • 'ti 

2 - İhraç emtiası ıÇ1 

ihraç talimatnameleri yapıtroıı.~· 
bunların sevkinden evvel de~ 
let laboratuvarında muayen~1' 

3 - Sanayiden muaıoe e 

vergisi kaldınlmab, Kazanç "~ 
sayım vergileri tenzil ve ta~, 
tarzlan ticaret ve sanayii sı 
mıyacak şekle kalbedilmeJidit· 

4 - İstanbul limanından ~~ 
kömür havzamızdan köıtıil11 
alacak ecnebi vapurlard• 
resim alınmaması. i 

5 - Büyük sanayie yefı, 
tesis edilecek bir banka t•"!~ 
fından kredi temini, küçiJ ~ 
sanayi b.irliklerinin mane~t 
şahsiyetlerine toptan muafi)'' 
ve kredi. 

vlılı 
6 - Hariçten gelen h8 d' 

ve peşt~mallardan 100 kil~, 
225 lira gümrük alınmaoı ·ıı 

rif siııı pamuklu wensucat ta e 
yükseltilmesi. ııl 

7 - Hariçten gelen ıoa~iJ~ 
.. 111,. 

çoraplardan fazla gu 
alınması. ~ 

8 - Mensucat sanayii .\.111 
devlet tarafından bir san 
tesisat yapılması. 

* . d~ 
Dün Ticaret ve sanayı 0 eoı 

idare heyeti vergiler ve "'et1' 
meselesini görüşmüşt?r· 
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gün raporun mütebakı ak 
llzerinde iÖrüşillecektir. 



~ö~Ne 

Gördüklerimiz 

:l'C!t:gİni Nisbetinde Fakiri 
Memleket ... De Olan 

Kadın Ve 

Evlenme Müşkülünüzü Hallediyoruz Zonguldak 
Belediyesi 

~lektrik 
'1iişkülat 

Amerikaya Garibeler Diyarı Derler. Bu, Lakırdıdır. K N J S 
Orada Her Garibe Tabii Bir Şekil Almışhr.. ocanızı ası eç1 e-

Meselesinde 
Mı Çıkarıyor 

~Onguldaktan (Emiroğlu) imusllc bir 

~I tııp aldık. Mektup sahibi, Zanguldak 
'-ıı •diycılnin ticari ve binnctice nıcrn
~ tt lktıaadiyatını mtitceulr ede"l bir 

er lrıtıdın hıbaediyor. Bu mektuba 

\' Zonguldak aon umanda büyümüf

~ Bı.ınun ıcbebl lktısadt vaziyettir. 
~ ltı bir latihHl muhitidir. Bunun 

Kı Ctıı olarak ttcnret artmıttır. Raf bet 
'iııı~ tüccar da bumı bir mukabele 
'it llzere vltrinlerlııde clclltrik tcn-

'tı 
~tdl Y•pmıya kar~r vermlttlr. Fakat 
~ Ye bu teıcbbGae mani oluyormuf. 
~len sarfiyattan tasarruf yapıp diğer 

itti tt> trc elektrik cereyanı vermek 
't '•ini takip cdiyormu,. Bazı belediye 

~ tı, Yap lan teşebbüs üzerine bu 
ı_ •rı tenkit etmişler. Şebekenin te\•&11 
•-ı}' 

\tll qlnde bulunmuşlar. Belediye rcial 
tllcn ve belediye kimsenin aklına 

~aç değildir., cevabını veıml~. 
ı.ıı it, bu mektubu bö) lece kaydcttik-

~011.ra diyoruz kl : 
~d hr bu valı:I lıc fDyanı hayret bir 

~ lr. ÇUnkü belediye halka aittir. 

'trı iknını reddedecek kada: bele-
t lcendi11inl beyenlrıe, o, belediye

~~ Çıkar, bir ucube olur. Temenni 
~lıtı ki mektup aahibinin ifadcıi bize 

't •kıctmlş olııun.,, 

13
l3ir lnhidama Dair 

t ) l(ı-ıunuevvel 930 tarihli muteber 

~ tl\lıde Çarşıkapıda kısmen yapıl
olal\ bir fınnııı yıkılmıı.11 mevı:u-

•llr, 

1 
ııt~hbldi ben olduğum için meıe
lı~L 

11 oUJ edeyim: 

ırııı sahibi olan :r.at Uc aramızda 
t'ıı~c.ıı bir euı dahlliııde bu fınnıa 
~ ~ı tekarriir etmişti. Fakat Recep 

' lıınlnde bir zat üç ıene için bu 
I~ tutınuş, inşaat esnasında hergiin 

~ lııUdahale ederdi. 

~ 
1 
ıı :tahn müdahales"nin kesilme 

ı 
1 
~ıı çok mllracaat ettim. Noter 

tt,1 
4 11e protato çektim. Nıhayct bu 

L .. tıtod 
"~tı ıın ıonra ve ayın on altısında 
\,, ttrkettim. Blnaenııleyh son inhidam 

lıli1eu bana ait olamaz efendim. 

Mühcndiı 

Latif ----
(' Cevaplarımız 
o,~ 

t a Hemşin oğlu Ahmet Bey 
tıı "'" lı\ lı ıınire Hanıma: 
t •llt ıulh hCıklmlnden tlklyet 

l\lıı b tı· lldireıı mektubunuzu aldık. 
\ti 111 ı sarih değildir. Bu itibarla 

'llde ınııı:uruL Maamafih b!r baki
\ 'llleydan:ı çıkanlmaaını temin için 

t "ekl1et'ne g5ndcrdik. 

b,"ıı * 
~ 1P•fada mütekait Hamdi Beye: 

C.. ~l\ııı veçhl!e mektubunuz a1Aka
al1la verl!mlftir, efendim. 

\~TAKViM= 
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Amerikaya garibeler memleketi 
derler. Bu lif okadar beylik oldu 
ki fiz:erinde durmak bile fazla geliyor. 

işte bu sayfada siz:e bu gari· 
belerden birkaç tane veriyoruz: 

Amerikanın "Şikago., şehri hır-

sızlarile meşhurdur. Bunlar muazzarıi 

teşkilata maliktirler. Hükumet bir 
türlü bunların hakkından gelemiyor. 
Geçende bunların reislerinden biri 
polis tarafından öldürüfdü. Hll'ıızlar 
bu vesile ile muazzam bir cenaze 
alayı yaptılar. Ölen reisleri için 10 
bin dolara malolan milzeyyen bir 
tabut yaptırdılar. Cenue alayı bin
lerce otomobilden mürekkep bir ka
file halinde bütün sokakları dolqtı. 

Fakat asayişi ihlil eder bir hareket• 
te bulunmadıklan için polis bunlara 
birşey yapmadı. işte burada bu 10 
bi rlo!arlık tabutun resmini görü· 

Sağdaki resimler de A· 
merikadaki bir garibeyi 
tesbit eden vesikalarcbr. 

Yukardaki resme bakı· 

nız. Burası sonbaharda 
deniz hamamlan olan bir 

plajdır. Bu plija giden 
kalabalığı anlamak ıçın 

otomobillerin çokluğuna 

bakınız. Derler ki, Ame
rikada on kişide bir ki
şiye bir otomobil düşer. 

Fakat bir taraftan da ydttaki resme ba
kınız. Otomobil sahiplerinin bukadar çok
luğuna karşı işsizlerin de adedi dört milyona 

yakındır. Altaki ruim de işsizlerin gece ha
yabnı gösteriyor. Bu tezatlara ve garihelere 
hakikaten ancak Amerikada rasreliriz. 

Musul Petrolü İki Boru İle 
Sahile Getirilecek 

Şam, 6 ( Hususi ) - İngiliz 
Te Fransız hükümetlerinin mu
tabık kalmaları üzerine Muaul
dan ıahile getirilecek olan 
petrollerin nakline mahsus bo-

ru ferıiyatı, Irak hududunda 
ikiye ayrılacak, bir yol Hayfa 
kısmına, diğer yol da Suriyede 
Trablusuşam yakınında sahi., 
le inecektir. 

İzmir -İzmirde kumann ala

bildiiiıae genitlediğinden ve bir 
takım gizli ahliksızbk eTleri

nin iç mahallelere kadar ya· 
yıldığmdan pklyet edilmek
tedir. 

teı,.·~ 
~ PEYAMi SAFA - Sade züppelqtirmiyor, 

ıükut ettiriyor! 
F eridin bir ipreti Şinasiyi 

austurdu. Herkes kapıya ba
kıyordu. Neriman daha aakin 
bir yüzle içeri girdi. 

SON POST A'nın Edebi Ron1anı 

l'ATIB-BABBIYI 
~ t> lıtkit.-
~-ll "" kadar ıes çıkar-
' ıullU ~c yalnız sigarasının 
lı~~i ~tlknıck için kımıldıyan 

tasdik etti. Şeref B., müna· 
kaşanın yine basitleımesine 
karşı duyduğu nefreti susmak 
v~ önüne bakmakla hem giz
liyor, hem de ilin ediyordu. 

Neriman, saçının birkaç teli 
birden koparılmış gibi sıç
radı. Sükut ! Şinasi sükuttan 

1 

babsediyorf (Bu kelime, Ne
riman gibi bir kız için 
daima o romantik şiddetini 
muhafaza ediyordu.) Sükut! Bu 
söz bir ceviz katılığile beynine 
girdi. Onu kıramıyor, ezemi
yor, hazmedemiyordu. Sükuti 
Fakat o, Rus kızı gibi, zengin 
rum dostuna kaçmamıştı, o 

Ferit devam ediyordu : 

• 
nız Lizımdır? 

Bize Fikrimizi Sorunuz? [O Tuvalet Eşyası J 
Her genç kı:ı evlenmek 

ister. Bu, hayatın en tabii za
nıretidir. Kadınlar erkekler için, 
erkekler kadınlar için yara
blmıfbr. Evlenmek ve birleş
mek tabiatin en yılmaz ka
D\"nudur. 

Fakat nasıl evlenmeli, ki
mjnlc evlenmeli? Kocamı na
sıl ıeçeyim? İşte her genç 
kızı işgal eden en mühim 
mesele budur. 

Bu hususta genç kızlara 1 
bugünlük iki noktayı sô : ... 
mek1e iktifa edeceğim: 

1 - Evlenmek isted:gır · 
erkeğin kusurlarını tet' · 
ediniz. 

2 - Erkeği hiddetli ikcrı 
tetkik ediniz. 

Her erkeğin iyi ve fena 
taraflan vardır. İyi taraflarını 
tetkike ihtiyaç yoktur. Bu, 
nasıl olsa, lehinizdedir. Fakat 
sizi alakadar eden kısım erke
ğin fena taraflarıdır. İnsan ne 
kadar mükemmel olursa olsun 
kusursuz olamaz. Siz bu ku
surlara tahammül edebilecek 
misiniz ? Bu kusurlara rağmen 
o erkekle elli sene yaşıyabilir 

misiniz ? İşi kolay tarafından 
alıp "ben onu ıslah ederim,,diye 
övünmeyiniz. 

Bir erkeğin kusurlarını dü
zeltmek zannedildiği kadar 
kolay değildir. Hatta onu, ga
zetelerini yere atmaktan bile 
vaz2eçirebileceğinizi ümit et-

' meyiniz. 
ikinci nokta şudur: Erkeği 

kızgın halile tetkik ediniz: 
Erkek neye kızar, ne vakit 
kızar, niçin kızar? Erkeğe 
hiddetli zamanında baktığınız 
zaman yüzünden bütün tabi
atini okuyabilirsiniz. O vakit 

Kadifeden bir pijama ceketi 

uu sene moda olan gc -
1 anlıkJardan birkaç niim m 

bu erkeği idare edip edemiye
ceğinizi, onunla yaşayıp yaşı- , 
yamıyacağınızı düşününüz. Ta,lı jğne nümuneleri 

Sonra unutmayınız ki bir = ====== =-===c: 
insan çok güçlükle değişir. daha görgülü kimselerin fikir-
izdivaç ihtimaller üzerine isti- )erini almak ihtiyacındadır. 
nat edemez. Bu iki muayene· Genç karilerin bu müşkül-
den sonra vereceğiniz büküm lerini halle karar verdik. Size 
bütün hayatınızda tesirini gös- ı~ il . b' ) .. 
t ktir ame ı ve mı ır yo gostere-erece . 

Fakat bu hüküm de kafi 1 ceğiz. Bunu yarınki nüshamıl
değildir. Bu işte her genç ken- da okuyunuz. 
dilerinden daha tecrübeli ve Hanımteyze 

lattırıcı tesirlerinden kurtarmak 
için, terkibinde şark unsurla
nnın çoğaltılması laıımdır. 
Zannederim ki garp mistikleri
nin istedikleri budur ve bu, 
zaruridir. Mihaniki beşeriyet, 

ıarktan biraz muhayyele ve 
metafizik tasavvurlar dileni-
yor. Çünkü, her gün biraz 
daha makineleşen zavallı A
merikalının her gün biraz daha ~~~t~iıt~cnbire ayağa kalktı. 

~~'t nın ıiddctine herkes 
~i \o ~lrniş olduğu için ken
\ıı.'~' pd a~, ve münakaşa eden 
" 'ltı~gru mutedil birkaç 

,ı ~ Ne. 1 
~ ~k· 0 ursa olıun, dedi, S b, dtilik. ·• tekil dtişkü.n

n.-. ~ kıılanmızı ztippeleş· 
ot'\ı en Muammere bak 

~~ Ilı. 

Neriman, doğrudan doğruya 
kendisine yapılan bu hücumun 
karşılığını tehir etmek mecbu· 
riyetile kendini tuttu; bu türlü 
münakaıalara alışık değildi. 
Esaıen mevzuu pekte kavrıya
mıyordu. Sonra, babasına ve 

alçak değildi, baloya gitmek
ten bile vazgeçmek üzereydi. 
Şinasi bir sükuttan nasıl bah
ıedebilir? N.erim<mı bala anla
mıyorlar, hala... \ e kıpkırmızı 
kesilen yüzünü saklamak için 
ayağa kalktı, odadan çıktı. 

- Evet ... Basile doğru git· 
miyelim. Bu, esasında, Şark 
ve Garp meselesidir. Avrupa· 
da hili tiddetle münakaşa e
diliyor. Fakat ben her tasni
fin tehlikelerini bilirim. ikiye, 
üçe, beşe ayırmak daima kor
kunçtur. Unsurları tetkik e
derken terkibin mahiyeti göz
den kaçar. Kültürleri ve me
deniyetleri tasnif ederken 
"Şark11 ve "Garp,, enmuzeç· 
ler1 ararken beşeri mahiyetleri 
ihmal edebiliriz. Şark ve garp 
alemleri, güneşin doğduğu ve 
battığı cihetler ka<' r birbirin
den ayn ' . ı ototipik,, 

vasıflar ararken basitler üze
rinde konuşmuı oluruz. Şark 
ve garp insanlıim külçesini 
terkip edenler, bu itibar
la , medeniyet dediğimiz 
ıey yeni terkiplere doğru 
mütemadiyen istihale eder. 
Buna terakki, tekamül, değiı
me, ne derseniz diyiniz. Ben 
tabirlerden de korkarım. Hiç 
bir tabirin sabit bir medlülü 
yoktur. Garp medeniyetinin 
içinde tark unsurları ve şark 
medeniyetinin içinde garp un
surları yok mudur? Fakat her 
şey bir derece meselesidir. Bu 
günkü garp medeniyeti, gittik
çe, terkibine daha fazla mik
tarda karışan çeliği hazmede· 
miyor ve kusmak isliyor. Onu 
makineleşmekten "' bıiyük sa
nayiin barbarlqtırıcı, hayvan-

kuruyan muhayyelesi, yarın, 
saati icat eden, yahut tayyareyi 
tasavvur eden bir şarklının ya
ratıcı kafasından mahrum ka
lacaktır. Şark ve garp, mütc
vasıl kaplardaki ıu gibi bir
birlerinin eksik taraflannı ta
mamlamak sureti)e, hem bu
günkü müthiş kültür buhranını 
halledecek, hem de yeni ter· 
kiplere dojnı gideceklerdir. ,IJ' Q. bqmı aallacb Ye 

Şinasiye karşı yapmak istediği 
bir ıürpirizi hissettirmemek 
için ıustu. Fakat Şinasi daha 
ileri &itti : 

Nezahat te arkaısndan git
mişti. (Arka•ı var) 



SON 
, 
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Buharada Öldürüldükten Sonra İranda 
Nasıl Tahrikat Yapıldı ? 

-------------- Anlatan: Agabekof: 25 __ _...... 
Moskovaya yazdım. Aldığım bize karşı 

ce\·apta halefinin yakanda tayin etti. 
dostluğunu temin ' nin biran evvel iataç edilme

sini istediler. 
edileceği bildiriliyordu. Maa- Bu sayede iktisadi boykot 
mafih bu itin iki üç aydan en şiddetli ıeklile devam eder
evvel halledilemiyeceğinide i- l ken lran tacirleri hiikumetleri
llv ettiler. ne müracaat ederek Rus b6-

Ajazadeaia ba hizmeti, bize, 
Raayaya ...ketme.ı için 500 
sandık Ç&J mtıuadai vermiye 
mal oldu. 

Bunun üzerine bizzat ben kUmeti ile ticaret müzakeresi
Horasan meselesile meıgul 

olmıya başladım. Moskova, D ~ i B Bır· cı·na'nettı·r 
Belüciatan hakkında malftmat ogru ~Se U ~ 
toplamuanı ve Belliciatan tari
kile Hindistana gidilebilecek 
yollan araşbrmamı ve Belticis· 
tanda O. G. P. U. teşkilltı 
Ylicuda getirmemi istiyordu. 

Mcthette, Sovyet ticareti 
haririye mümessili olarak (De
nitski ) namında eski bir Çeka 
memuru çahşıyordu. Bu ada-
mın çok yardımını göriiyor-
dum. 

Çünkü, çalışabilmek içi.a 
kendime resmi bir unvan 
bulmam lhımdı. Ticareti hari
ciye mümesilliği müfettişi sı
fabnı takınmıf, bu suretle de 
hir takım İranlı tacirlerle dost· 

lak tesisin emuvaffak olmuıtum. 
Rusya ile ticaretlerinde 

kolaylık temin etmeyi vadede
rek istediğim malClmab ala-

Amerikan Müsteşarına 
• 

Bozuk incirleri Kim 
Vermiş? 

lzmir - Bir tetkik seyahati yapmak &zere lttanbuldan 
geçen ve lzmire gelen Amerika ticaret m6stetan M. ( Kllyn) e 
hediye edilen ve bozuk olduklan rİYayet olunan incir kutulan 
meselesi bura efkinm şiddetle &llkadar ediyor. Bu kututu, 
Ticaret odası vasıtasile verilmiştir. Fakat bazırhyan kimdir? 
Hangi müessesedir? Öğrenmek istenilen iıte budur. incir Ye 
üzüm alışında başlıca müşterimiz olan Amerikanın bir mümea
ailine, bu şekilde hediye vermek bir cinayet addedilmekte, 
tahkikat yapılması istenmektedir. 

~----------· ... ----------------
::.~ii:ı_ t~~.;t::~:au:da:: Ligon Çıplakları Mahkum Oldu •• 
masa ıelebiliyordum. 

O sıralarda lranla Rusya 
arasında bir ticareti hariciye 
muahedesinin müzakeresine 
başlanmışb. İranlılar, Rusyayı 
istedikleri yola getirmek için 
Rus mallarına bir nevi boy
kot ilin etmiılerdi. Buna se
bep olarak ta umumi bir ta
sarruf yapmak zaruretini ileri 
sftrilyorlardı. 

Bu işte lngiliz parmağı 
mevcut olduğunu anlamakta 
gecikmedik. 

Boykot eden lranlı tüccar 
gnıpunu dağıtmak lazım idi. 
Bunun ıçm elde ettiğimiz 
lranlı tacirlerden istifade et
meyi düşündüm. 

Meseli o vakitler lran ta
cirleri sık sık toplanıp bu gibi 
mesaili münakaşa ederlerdL 
Bizim adamlarımız da bu top
lanhlara iştirak ediyordu. 

Şayet umumi hava Sovyet
ler aleyhine tecdli ederse 
adamlarımız derhal müzake
reye müdahale ediyor, arada 
bir ihtilaf çıkanyor, ve içtima 
bir kararla neticelenmeden 
dağılmif oluyordu. 

Boykotun en hararetli bir 
zamanında elde ettiğimiz 
adamların y:ıypraları sayesin
de aleyhtarlann elebaşısı olan 
( Sadri T ecari ) yi elde etmiye 
muvaffak olduk. 

İran tacirleri, bu hizmet• 
leriue mukabil bizden para 
almıyorlardı, kendilerine mal 
aevketmek için vesika veriyor
duk. 

'f. 
Meşhet Şiilerin merkezi 

aayıhr. Burada, meşhur Şii 
Ali Rızanın türbesi ve onun 
etrafına toplanmlf 3000 kadar 
Ahunt vardı. Bu Ahuntların 

içinde, itan aiyueti dahiliyesi 
tlzerinde mlleuir olan adam
er da mevcuttu. 

İçlerinden bazılarile anlaı· 
mak, bizim için çok faydalı 
olacaktı. Bu iıte (Sadri Tecari) 

-~-~bil - rol oynadı ve ( Ahunt )-

Elbiseli Ve Elbisesiz 
Nerelerde Gezilebilir? 

Paris, ( Hususi ) - Liyon 
ceza mahkemesinde "arip bir 
çıplaklı~ davası görülmüştür. 
(Liyon) şehrinde bulunup ta 

çıplak hayat yaşamak istiyen 
bazı kimseler, hükiiınctten mü
saade almışlar, ağaçlık bir yer 

tutmuşlar, elbiselerini atmışlar 
ve başlamışlar çınl çıplak 
idman yapmıya ... 

Fakat ( Liyon ) tehıinin 
yüksek bir caddesinden bu 
korunun bir kısmını görmek 
milmkün oluyormu1. Bu nok· 
taya halk toplandıkça top· 

lanmıı. Caddeden gelip ! 
mek imkansız bir şekle girm . 
Nihayet i$l! potiı müt:laha eı 
etmiş. Herkesin gözü 6nllnde 
çınl çıplak dolaşbklan için 
bunları mahkemeye vermişler. 

Liyon mahkemesi, bunla..-
dan ilç kişiyi, kabili tecil 

olmak üzere yirmişer gQn 
hapse ve 500 er fırank 
para cezasana mahkum etmir 
tir. içlerinde eski bir jandarma 
çavuşu da bulunan bu kafile 
göze tfirünmeden istedikleri 
yerde çıplak gezebileceklerdir. 

Fotoğrafınızı Gönderi
niz, Kim Olduğunuzu 

Söyliyelim •. 
Bu Resim Sahibi11in 
Ahlak Ve Tabiatini 

Bize Söyliyebilir 
Misiniz? 

Çehreden insanın tabiat ve 
ahlakını anlamak bugün bir 
fen meselesi olmuştur. Gaze
temiz çehreden sahibinin ah· 
lak ve tabiatini anlıyan bir 
mütehassıs vasıtasile karilerinin 
fotoğrafları ürerinden milfknl
lerini halle karar vermiıtir. 

Yapılacak şey basittir. Bize fotoğrafınızı gönderiniz, size 
kim olduğunuzu ıöyliyelim. Kendinizi tanımak ve başkalanmn 
sızı nasıl gördllğiinü öğrenmek iıterseniz bize derhal fotoğra· 
fıruzı gönderiniz. 

F otoğrafilerin tahliline cumarteni gününden 
bqlanacaktır. 

P(tST~ 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Sala, Ya/cardan Aşalı: 
1 - istikbal (3). kabile 3, 

her tarafa deniz 3 
2 - Muiden bahseden 5, 

rüttünü ispat eden 5 
3 - lr 2, veresiye değil 5, 

nota 2 
4 - Organ 2, beraber 2 
5 - Mühim 4, hadise 4 
6 - Kendim 3 
1 - Meyva 4, bir kasaba 4 
8 - Boy değil 2, nota 2 
9 - Yemek 2, ağır bqla 

5, sual 2 
10 - Arzu 5, bir ihtilalci 5 
11 -Dede 3, fakat 3, ben 3 

Keşan Belediyesi 
Serbes Fırkadan idi, 
Halk Fırkasına Geçmiş 

Kqan- Serbes fırka na· 
mına intihap edilmit olan Ke-
şan belediye heyeti, reia ve 
azalan kimilen Halk fırkasına 
geçmişlerdir. IJamdi 

SON POSTA: Bu zevat 
Halk fırkasından niçin ayrıl-
mışlardı. Liitfen cevap verirler 
mi? 

İtalya - Sırbistan 
Son Hudut Hadisesi 

Ve Bir Mütalea 
Roma,6 ( Hususi ) - ltalya• 

Sarp hududu ~ivarında otomobil 
ile ıeyabat yapan alb ltalyan 

karabinyeri üzerme ateı ed&lmit. 
içlerinden biri ölmiiftür. Vak'a 
" Goriçya ,, civannda wkua 
gelmiftir. 

Hadile mtinuebetile"Ciyoma
le Ditalya .. yazıyor: 

Bu yeni tetbit hareketi, 

Sinemalar 

Bu alqam MAJIK ainer:JJ8,_İ 
BOYOK GALA 

~~i~~ 

Y rın akşam E L H A M R A ainemasınd 
GALA M 0 S A M E R E S t olarak takdim edil 

Şimdiki CARUSO 

JANKIEPURA 
cö

1

Ş
1

KüN' BECbS 
[ NAPLES] 

Harikulade filminde ltalyanca ye Almanca ,arkı 
makinemiz sayesinde bütün Türkçe ve 
mükil~meler film Qzerinde yauhdır 

ERICH MARIA REMARQUE'in beynelmilel f3hr•tl bala roauuundaa • 

GARP CEPHESİNDE YENi BiR ŞEY Y 
laımll filim nıUeHcıemiıe aittir. latanbulda bir .ı..m.-

GARP CEPHESi 
4 PiYADELER 

Nımlle llln ettiği Alman filminin UNIVERSAL markab H A•# 
mamullbadaa olan 

GARP CEPHESİNDE YENi BiR ŞEY Y 
Unvanlı filmimiz.le hiçbir münasebeti olmadıi'ına ıul tefchhUm• ~ 

kalmamak Uaere lllna Hh:um görUyoruL 

Kemal - film 

. " 
~::'d:e HiLAL Sinemasında 

Bugünden itibaren 
Seıll filmlerin en büyüklerinden bulunan ve KOLiN MOR .,. 

KOOPER'ln ıon temıil cttilderiı 

oozoun ZAFER-LEYLAHLARA ç Anı 
Muazzam film gösterilmiye başlayacakbr 

Sesli olarak tayyare muharebab ve heyecanlı 
sahnelerini bu filmde göreceksiniz 

ASRI SiNEMADA 
Kemali muvaffaklyetle gü terl'mekte olan ve Klatemackera'ln 
rlnden muktebce ve FESCOlffiT tarafından elnemaya ahnaa 

G A R p 
muanam Ye mubtqcm fllaıl ırörmek hre bGtOa lstanbal hala 
hllcum t>diyor ve aalonu her ıeaneta lebalep dolduruyor. Hy~I. &t&i 

b•şır.da: CLAUDA "1TRIX • JAQUE CAn:ı.AIN • LUCDlN D'.cu-
bGyük Frana.ıa artiatlui nrdar. Busla 16 1/2 nıatlıaeeile nyarulllde 

BÜYÜK VARYETE NUMARALARI 

MELEK sinemasında 
M A R 1 E B E L L ve 
ALBERT PREJEAN 
tarahndan temsil edilen 

IDARÜLBEDAYI T 

811 akşam 1STlllll 
Bir Kavuk 

sabır ile bekliyen, fakat biç· 
bir vakit unutmıyacak olan ltal· T bJ•k Ji Oyun 
yaya kartı değil. ayni zamanda e 1 e Mgheıipude 

Devrildi 

aulhten bahsedip te ba gibi filmi, ba,Un, bu aktam n yann aoa J Celil Beyin 
tecav0z1 _ _: mened · A matlaeelne kadar ı&aterileeektlr. 

n:n emıyea wu- Tarihi 
paya k &l'fl da bir meydaa l!betn ı Gut Hz. ala Anadohıdaa \ 

lıtanhula kadar ıe,ahatlerl lnttltaata. komedisi 
okuv t J~r·~~~~-----~~~~~!!~~~!!!!I ..... ~~-:.__~~ 

FERAH SİNEMASINDA 

AZİZ BEY 
Bütün .dünyada hayret ve takdirle karşılanan meşhur Türk fı , 

•• 
Dün gece hayretengiz BU G E c E ikinci tecru 
hünerlerini göstermiştir yapacaktır• 

Dün gec" yapbğı akıllara durgunluk veren hünerlerle balkı hayretler içinde b 

fen adamlarını ıaşırtmıtbr. 
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Alide Hesap 

lld Ay, On Gün Nazırlıkta -rm-ur·--
...... ıcm,-

Her gün Bu Sütunda 
Dolar Amrh.. nı,se N.Jdli: .. 

Kaldıktan Sonra... =~= ::: 
20 Frmala Bel.. ltt,-
20 Drabml Y.... SıS,51 

lsınaiı Canbolat 8. 
ADAM 

Kabineden Niçin Çeki.Imişb9? 

'-.~•il Canbolat 8. sadrazam t lsmail Canbolat B. bu kısa 
~t paıamn vaitlerindea ce- cenptu IOnra Dahiliye nazın 

aman valiler hakkında bir ka
nr ittihaz ettiniz iDİ? 

alarak kabineye gircliji-
IGyledikten sonra izahatma 

de.un etti: 
..... Binaenaleyh sadrazamdan 

~ tacli aldıktan IODft, eauen 
eaıberi dıprda bulunarak 
~ tenkitlerden bir fayda 

edemedijindea dolaya. 
da kabineyi ananm 
e dahiliye oazırlığmı 
ettim. Bandan aonra da 
Pataya: 

' Haydi bakalım, Cemal 
kabineden çakar; dedim. 
pap bana fU cevabı 

._ ba izahatı dinledikten 

iken yaptığ1 işleri anlatmaya 
başladı ve fUnJan söyledi : 

- Nezarette bulundaium 
ıırada memul oldağum iller
den biri de efkiyayl takip 
ve uayiş derdi idi. 8-aa da 
m m6bim 1ıebebi janclarmala
nn ciheti askeriyeye alınmasa 
ve atker kaçaklarının pklağa 
idi. iki ay on filn devam eden 
nanrhğım esnasında Eaver 
pqa ile karşılaştıiam zaman
lar hep bu mesele ile meşgul 
oldum ft ancak beş YeJ8 alb 
yüz jandarma alahidim. Hal· 
buki jandarma lmwetinin tez· 
yidine imkAn olmadıjmdaa 
atayifin mahafu-sma çare 
yokta. itte istifamın bir aebe
bi de budur. 

Mut meb'111u byu Sami B. 
ublk nazara bir ...ı daha te.-
cib etti: 

- Nezarette b.......,_.. 

Anlqılan Muş meb'usu arka
clqamızm bir bildiği vardı 11e 

bu muale karşı alman cnap ta 

fU oldu: 
- Benim prensipim, bu

lunduğum diğer memuriyetler-
de de yapbğun gibi, her ada
mı bllanmak ve cezayı macip 
hareketi olmadıkça bir mua
mele yapmamaktır. Binaenaleyh 
aewette bulanduğma •akit: 
-Bana şu adamı veriniz." de
medim ve biç kimseye aea 
çıkarmadım. 

Çilnkü ahvali adiyede azil 
i9n kifi olan sebepleri Laza
n dikkate alsaydım hiçbir 
Yali yeı inde duramazdı. 

Sabık nazır bu bahiste bir 
miaal zikrettikten 80nr& iza-
batmı 16yle tamamladı: 

- Hlllha, ben it b&flna 
plir gelme% memurlann aZil 
Ye tebdili taraftarı dejildim. 

ıı,.. _:,-;.., ~di 't;. - Asd İsimlerile Çahşmıyan Şirketler 
' Ta1At P• 1izi aearete 

eob~b: ~: Bunlardan Dördü Daha 
beDi olanlvt niçin 

etmediniz? M d ç k 
meb'usunun bu ikinci ey ana 1 tı 

de, bundan evvel 10rcluğu 
aual gibi yaman bir 

ihtiva ediyordu. Fakat 
lcaqı Canbolat B. biraz 

Yanlış isimlerle faaliyette bulunan iki bftyOk Alman elek
bik firketi hakkındaki evrak birinci Ticaret mahkeme

29 Fr.- 1a"'9e m.- · 
• ı..,,. his- 11.-
1 Fleria felemeala 8'-

20 Kor .. Çekodeınll 121.-
ı Şilia Aw.turya 11,-
1 Rayhtmark AllDUIJ• 5'75 
1 Zdeti Lelaistaa H,-

20 ı.e,. Romanya 
20 Dinar Y•-'•vya 
1 Çenoae~ Sovyet 

KAMBiYO 
Le.clra l lıterlln lını"'f 
Na,.. ı T&rk Una cWar 
Par·a 1 'Iliril liruı Frank 
Mr lno 1 • • Liret 
Bnlbel 1 • • Belp 
Clnene 1 • • Frank 
Sofya 1 ,. " Leva 
A111uterdun l T. • F..n. 
lıladrit 1 Tas liıaa Puta 
Berlia ı • • Mark 
v llf10T8 1 • • Zeloti 
Bilkrq 29 Ley -.. 
Raya l Çervoneç kunlfi 

25,-
77,-
-.-

ı~ 
.,., 16 

1199-, __ 
• 38.20 
2 43,25 

55 10 
11' 
4.2S,2S 
1,97,62 
4,20 

7'.45 , ...... ---................. _..._......... ....................... ... 

Karmanyola 
Vak' alan 

1111 ak• açta. Kaplan 
plda ... ek-ek istedi. wrme
cli.. Ômrbde ilk defa dilen
IDİftit obdar ~endi ki bir 

claı. .. ~---dı. 
im.bul evleriJKle uşaklık 

etmiş, memleketine dk-it. 
ifsiz kalmış, varma yofunu 
abp savmıştı. 

Şimdi, iki gündnr aç, kay 
köy dolaşayordu. Bacalan tü
ten köy evleri arasından dizleri 
titriye titıiye geçti. Yemek 
kokulan iftihaaım artbnyor, 
büsbütün dermanım kesiyordu. 

Bir .;.an altma otardu, 
ltaşım aYUÇ)anmn arasına alda. 
Geçmif gmıleri dftşlndtl ve 
llQ'ladı. 

Sonra, nereye gideceğini 
bilmeden, ayaia luh Ye 

Bir Vilayet Merkezindt akşam karanhğmda, aiali yol-

Bu Derecesi Çoktur l lar~aı:r tarafta gece br-

Ermrum (HUS1111') - Soa 1 plıyordu. 
zamanlarda, baracla bnnan- Tek kath bir köy evinia 
yola vak'alan ..ıdapuşbr. la- &ıilnden geçerken durdu: Pen
bıtanm nazan dikkatini celbet- cere açık, bir matfak 111'6-
mit olmak için en pze batan- oftyor ft ocakta hir tencere. 
lanm kaydediyorum. Ga&leri parlada ve pence-

Dervitcamü önWıde Adil reye yaldaprak içeriye bakb: 
B. isminde bir zabn saati, yii- Kimseler yoktu ve hiçbir Ha 

züğQ; Mezararkab MevlUt .pa duymıyordu. 

mn ~t~ ve ~~. ~ Çok tereddtıt etmedi. pen
malia __ esınde Ercişli iki taci- ceredea içeriye atlacla. Ocap. 
rin paralan, Mııır oteli mfiste- yanında hir tahta kutu i 'n
ciri Sabri Beyin Mat, kordoa deki ebneğe doğra ~u; 

e paralan almmıfbr. birdenbire, mutfakta •kağa 
Maliye Memurlan açılan bpı öniiDde bir ayak 

sesi ifitti. 
bir ifade ile fU cevaba Iİlle ffrilmiflir. lktasat vekaleti bundan bir ay evvel oa:ı~-.. E vvcli biraz Pfll'dı; fakat 

R1sA T iKRAMiYELERiNi açlıktan, bayik teldikelere 
Ben hangilerini 86yle
llı siz onlan 90l'1lllUZ 1 

'-bık Dahiliye nazırı bu 
l verdikten aonra Mut 

mektum firketler hakkındaki aeşriyabmız 6zerine ba pi ı 
ketler hakkında tetkikat Ye takibata batlaımfbr. Bu takib't d 

neticesi olarak tehrimizdeki 4 ecnebi tirket bu hafta içinde 
Ticaret miidftriyetine müracaat ederek kendilerini tesçil ettir
miflerdir • 

ALABiLECEKLER kartı hassasiyetini kaybetmitti, 

• llau başka bir ıual ıor--
l&zam g&mecli, udece 
k izahata batizar 

bir vaziyet aldL Esasen 
Canbolat beyin bu bahis 

verdiii tafsilit hayli 
ve bize birçok teyler 

• • Bunun herine reia 
bir ....Ie geçmek için 

timizi alcbktaa aoara 

Mübadiller 
Temlik Ve iskan Kanu
nundan istifade Ede

miyorlar Mı? 

eki beşinci auale geçti. Ye temlik kanunu yapılmaş
bey ba meseleyi de br. Bu kanun mübadillere em

izah etti. Altıncı aualin liklerinin 328 senesi zarfındaki 
eauea ewelki iza- kıymetinin yüzde lurkmao ve

temaa etmişti. Bu iti- rilmesini amirdir. Halbuki 929 
~ aullı meaeleıiıae ait ıenesinde Dahiliye vekAleti 

'lra&nda ubılr nazardan bir tamim giSndererek 328 deki 
İatedi. kıymetlere itibar olunmayarak 
• Canbolat Bey harp emllkin mObadillere maliye 
da bize aulh teklif tubeleriDde yazalı aaf iratları 

Sabih Şehir 
"Künar,, Kumpanyası 
Dünyanın En Büyük 
Gemisini Y aphnyor 

Londra, 6 (Hususi) - .. KO
narllyo" kumpanyası, dftnyamn 
en büyük yolcu vapurunu yap
brmıya karar vermiştir. 

Bu vapur 73 bin tonilito 
hacminde olacak, uzunluğu 
008 metreyi bulacaktır. Elyevm 
eD büyük vapurlar Majestik 
ile Levyatandır. 

Küçük Tacirlerin 
Muayene Cüzdanı 

Maliye V ~ileü botibı def
terdarlıklara gönderdiği bir 
tamimde ilk tedrisat Yergileri
nin yüzde seksen beşini, tahsil 
eden maliye memurlarına bu 
vergilerin kanundaki oisbet 
dahilinde teni edilmesini bil
dirmiştir. Bu vergiler esasen 
defterdarbldann emanet k..-
mında alıkonulduğu için ita 
emri beklenmeden memurlara 
dağlb)acakbr. Esasen birçok 
vilayetler bu ikramiyeleri tevzi 
etmişlerdir. 

Uşak Şeker Fabrika
sının Posaları 
Müskirat inhisar idaresi 

soğuk kanlılıkla etrafına ba
kaacla, bir anbar g6rdii. kofba 
ft kapağım açb. 

Bu, bot bir an aobaridi. 
Hemen içine girdi ve başile 
kapağın aralığım ayar ederek, 
ince bir botluktan dapnyı 
görebildi. 

içeriye taze bir kadınla 
erkek girmişti. 

Kadm da bir hana gil>i 
etnıfına babada ft erkeği 
kolllDdan çekerek: 

- Çabuk oll dedi, kocam 

Aliko Çetesi 

Erzurum Ve Civarında 
I<öyleri Soydu.. 

Erzurum, (Hususi) - Aliko 

dejirmene ıitti, nerede,.. 
gelir. 

Ve hemen kuca]dapılu. 
aoma acele ederek Jaaclakİ 
odaya pdiler. 

Anbardaki adam, ya•qça 
kapaiı • .. a..-ı pim. 
Ekmeic doğru dala& çılp bia 
hareketle atılıyordu. 

Fakat kapı vuruldu. Evve1' 
hafif iki darbe, ..,.... kuvvetli 
Gç. 

Tekrar anbara girdi. 
içerideki kadin ve erkek, 

bcm beyaz yüzlerle, ayaklan
nm acuna basarak matpağa 
ıeJdiler. Kadm, biran dftşün
di ve zamparaamı tekneye 
kapadı. 

Sonra kocuına kapıya açtı. 
Sırtında iki büyük un ~va

lile mutfağa giren kocua: 
- Neredesin ? diye baiırda. 
- Huan 1 dedi kadm, uyu-

J• kalm•pm bira... 
Kocua inaNll ve pıvallan 

mtmdan atb : 

- Şu ambmm kapllğım açJ 
Kama ambann kapaiaa 

açb, kocui prvah ambarm 
içine bopltta. Fakat, her vakit 
iki çunl un alan anbar, bu 
sefer bir çuvalla dol....._ 

lkiai de buna hayret ettiler. 
Kocua eline .. k&yl ut 

ve ...._ içinde aDlan dl .. 
miye, ezmiye başladı. 

Aıal>um içinden bir çıtlık 
geldi. Bir insan çığliğı, bir 
erkek pilıiı-

Kaylra Hum dayı birden 
bire ıözlerini açb ft baylarda: 

- Zampua llL.. Zampara 
ha •.• 

Ve ubum yamndaki el. 
YB"a ..ıı haltayl kapb, an• 
nn içinden yükselen aç adamm 
kafasma indirdi. Tam o mrada 
teknenin altından bir adamm 
çıktıiJm ve hakiki mücrimiıa 
açık dunn kapıdan mytbjım 
görmemifti. 

Kadın bayıldı. 

Ve Huan dayı, anharnr 
içinde bf!Jn bnuk, halı et 
küiçesine bakarak: 

- Zampara ha._ Zampara 
ha.. diye tekrarlıyordu. 

Hukuk Mezunlan 

Stajın Kalkmasını 

istiyorlar 

Hukuk faldiltesi mezunlan ve htıldimet tarafından Uzerinden kıymetinin takdir 
Pedc:lohmduğu etrahnda edilerek Yerilmeaiai bildirmit

~llba1ta malik olmamakla tir. 

Uşak şeker fabrikuınıa pancar 
posalarından Pqabahçesindeki 
fabrikasında ispirto çıkaracak
tır. Bu poaalardan 250 bin 
kilo kadar ispirto elde edile
cektir. Bu· ispirtonun kilosu 
37 kuruşa mal olmaktadır. 

Bakkallar cemiyeti sabık 
ldtibi Fethi Bey ( Küçilk Ta· 
drler birliği ) namile vilAyet• 
ten bir cemiyet mlluadai 
ahmttar. Bu birlik Ticaret r 
mUdilriyetine merbut olmadığa 
için intisap edenlere muayene 
dlzdam verememektedir. Çün
kl ciizdam ancak Ticaret 
müdüriyeti Yerebilir. Bunun 
için birlik b~lediye iktıaat 
müdürlüjne müracaat ederek 
muayene chdam vermeleri 
i~o mOsaade istemifbr. lktaaat 
mlidilrlüğtı bu talebi aalibiyeti 
harici 16renk eaclmeae baale 

ilminde t6riyen bir şaki, baza 
avenesile beraber Ovacık, Da
ydunan ve diğer bir iki köye avukat olabilmek için 2 aeoe 
gelerek bu. ad..mlan aoymUf, Adliyede daj prmel& mee-

T allt Pap ile arala- Ba muamele tatbik edilillce 
~. mealedea dolayı m&bacliller hllkfamete eski lu,
baa. muhavereleri an- metin bir buçuk misli borç

• lllı aoma reis, takrirde
ııı ıuallcrden biri olan 
11Jale geçti. Bu ıualde 
• n harp esnasında bir 
Çetelere müzaheret 

llle•z.ubahia ediliyordu. 
• Dahiliye namı bu 

)L ~öyle anlattı: 
~ zamammda bayle 
hlt ~fbr. Ve malüma-

tur • Bwnmla beraber 
~~Joram ki otet
~ icia dciil. ~ 

la11111aktadırlar. 
Mtıbadil muhacirler 328 ıe

nesinde yapılan temellük ve 
iskln kanunundan istifade ede
mediklerini ve veldletia b• 
emrile mağdur olduklarma 
.c>ylemektedirler. 

Kunduracılardan Alınan 
Okbuva 

Kundura imalitçalU'llDG lma
llt heriodea kendilerinden ah
llall (39) kanıt oktra•a resminin 
.... d= .... k ........ 

e.-: .. :. ......, ...... 
fildyet etmektedirler. Ba im
.. ip. llzımtelea yerlere 
....... .,Ul,,,elg .......... 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

para ve eşya alarak pne gel- buriyetindedirler. Halbuki Atl
l diği istikamete firar etmiftir. ' liyede açak yer olmadığından 

Takibe bqlanmıştır. bu gençler atajlanm yapama-

EYlabe we1a ......_ ~ Ml&aı.
ıa ınerken veya biriaUe söriifü.r"e11 
lau hanst bir vaka U...wada k.alaW
Uniab.. 

Havadl• nedir t.IU,Oraaım o .akayı 
clerhal slrebillnlıda. Blır ,..... bll' 
~atll, bir kua bira bavadlstlr. Ru
ıeldljlab Yakalardaa erteal sGal I~ 
sete ... ılnaek laWJjis Wif olaılca 
tlerbal telefonumsu açuaa& ,,. bawadW 
ıaııee..ı.. ................. ,,. ...... 
ıcr.ialal de bır.U... V....u;t.la .... .. ..... .......,..... ......... .... 
.aw ..... 'Ml'la8JI ....,. Mllr. 

te&ea.. .................. . ... 

Yerli Ve Lüks Şekerler maktadaiar • 
Bu Taziyet kartısmd• hu-

Yerli şekerlerimiz adama
kılh tasfiye edilmediği için 
yübek kıftma miitebammil 
değildir. Lüks şeker y:apdmak 
için fazla hararete arzedilen 
yerli tekerlerin içinde buhman 
ecnebi mevat aerreleri yaaa· 
rak rengini Ye par1akhjam 
bozmaktadır. Yerli tekerlerle 
ancak peynir ve halka pker
lerile helu Ye reçeller Japd
maktadlr. 

kuk mezunlan atajm lcaldınl

muam " hukuk mezu&ılannm 
aYUkatlak yapmalarma müs=tade 
eclil...mi mcmektedirler. 

Son zam.anlarda Adliye ve

klletinin Millet medit!ne hu
kuk mezunlannm atajlanm 
avukat yananda yapmalarım 

temin için bir bmm liyih• 

teklif edeceii pJi olmuft-. 
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DOKTORLABIN Nazarı dikkatine: z:;i:~~d~trn 
nakı sadırda, muhtelif tesemmiimlerden müte

vellit tazyiki şiryani sukutunda Salvarsan zerkinden mütevellit veya ameliyatlardan sonra görü· 
len şovklerde muvaffakiyetle kullamlan Suprahypon ( W oelm) ampülleri Toptan ve perakende. 
İstanbul Alyanak han 26 numara Telefon fst. 392 • 

7 Kanunuevvel P A Z A R gunu akşamı 
ehzadebaşı MiLLET tiyatrosunda 
San'atkar NAŞIT B. Eic~1i'öi.~~.~:rfA5 

Laleli Yangın Yerleri 
llk defa olarak bay:ıh hakiklyedcn almmıt canlı A!lhneler 

Naşit B. (Zeka\ Dede) ve (Altındış 
Ali) rollerinde Fiatlar - localar: 200, 
300 Mevkiler: 20, · 30, 50 ' kuruştur. 

LONDRADAN 
Kumaş Getirttik 
lstanbulun en iyi, en usta 
makastannı temin ettik .• 

Fakat ayni zamanda ölçü ile yapılmış 
derecede güzel hazır elbiselerle su 
geçmez gabardin pardesüler de vardır. 

T ediyatta kolaylık 
gösteririz 

Eminönündc Esnaf Bankası itti
~linde tütüncüye bitişik(50)numaralı 

MAKASI GÜZEL ASRI 
TERZİHANEYE 

Müracaat Ediniz. 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

5,000 kilo köhne çul 
ve kanaviçe 

Ambarlanmızdaki beş bin kilo köhne çul n kanaviçelere 
evvelce verilen fiat haddi layık görülmedi. Bunların 8112/930 
pazartesi günü tekrar pazarlıkla, satılması tekarriir etmiştir. 
Taliplerin o gün saat 11 de Galatada mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

HiÇ B E K L E N 1 L M E D 1 G I BiR Z A M A N O A 

BiRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PiY ANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇİN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci 

11 Kanunuevvel 

Keşide 

1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMIYE50,000 LiRADIR 

Emvali Metruke müdürlüğünden: 

Sahlık iki. hane hissesi: 
Ortaköyde Portakal sokağında kain dörder kat üzerine 6 

oda, bodrum, Mutfak, taşlık ve bir miktar bahçeyi havi eski 

45 mikerrer yeni 59 numaralı hanenin 48 hisse itibarile Hazi· 
n~ ait 9 hissesinin bedeli muhammeni 800 lira 

Kadıköyünde Ziihtüpaıa mahallesinde Fener caddesi Ümra· 
niye aokağında eski 17 yeni 21 numaralı haneniq üç hisse 

itibarile Hazineye ait iki hissesinin bedeli muhammeni 1375 lira 

Balada evsafı yazılı emlakin hisseleri, bedelleri dörder tak

ıitte ödenmek üzere 2l·12-930 tarihine müsadif pazar günü 

saat 14 pazarlık ıuretilc bilmüzayede satılacakbr. Ta

liplerin % 7 ,50 teminat makbuzlariJe· lstanbul Milli emlik 

mUdüriyeti ubş komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
G&lata TOnel Mertebani sokak 

Ehvenc:e emllk bakımı. Bono protcatoa11 
n saire. Tel 8eyoil11 13SS 

Milli Takvim 
Hem Tarihtir, 
Hem Takvim 

Milli ve tarihi vak'a ve 
hadise~ri bir tarih kadar cid
diyet ve isabetle kaydeder. 
Bu vak'a ve hadiselerle müte
nasip darbımeseJler ve atalar 
sözlerini havidir. Evkab şer'i
yelidir. Her memlekette her 
kitapçıda bulunur. Deposu: 
lstanbulda Hüsoütabiat mat· 
buıdır. 

ARANIYOR 
Yazıhane için lıtanbulda Yeni poa

tane civarında altında mağa:ıaaı btılunu 
3-4 büyük oda aranıyor. 

AIAkadranın Galala 233 numaralı 

poıta kuluıu adreıine ya'Z.malan. 

UROLOG - OPERATÖR 

1. FUAT HAMİT 
İDRAR YOLLARI 
Hastalıkları mütehassısı 
Türbe, Mahmudiye caddesi No. 10 

Telefon: fatanbul 2622 

Acele Satılık 
Beşiktaşta Köyiçi caddui 43 

numaralı Bahriyt:li Mustafa Efen: 

dinin Selamet Perükir dükkanı 
devren satılıktır. Taliplerin dük

kan derunundaki aahibine mÜr;t
caatlan ilin olunur. 

Patolog, Bakteriyolo~ 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY A Ti 
MUALLİMLE RİNOEN 

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

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: l elefon lstanbul 132J 
lıı ametg~hı ı ,, ., 223S 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel

soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükümet konağı civa
rında eski ikdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassıSl 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmcr bincw 

No. ı O Telefon lst. 6222 

SATIUK EV - Ortaköyde Yenlma· 
hallede cedit fınn Uçyıldız aokaflada 

deolze naur, havadar, beyah btr nu.a• 
rab hane aatılıktır. 

KALKOLEOL. 
Cl 
; 
:s 
c: -t» 

( VAPURLAR ) 

Seyrisef ain 
Merkez uentesi: Galata köprü 
ba4mda Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade ham altmda TeJ. İst. 7240 

PİRE- İSKEn 
DERİYE roSTASI 

(İzmir) vapuru 9 Kanunu· 

evv 1 Salı saat 1 O da Ga-
e lata rıhtımından 

kalkarak çarşamba sabahı 
lzmirc, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
lskenderiyeye varacaktır. İs
ker.<leriyeden pazartesi 15dc 
kalkacak çarşamba gunu 

( Pire ) ye de uğrıya.~a~ 
perşembe gunu 

İstanbula gelecektir. 

iSKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

DOKTOR BEYLERE: 
TRIKALSİN fı:~iı::·;i= KALKOLEOL 

(Vitamin A. B. D. li balıkyağı hllli.saSl ) 
Her mevaimde ve har yqta mideyi yormadan 

RAŞ!11ZM ve ZAAFIYETİ UMUMIYEDE 
Balık yağı yerine kullanılır. Kokusuzdur. 

VERESİYE 

LİRA İLE 

ve ~koç paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar İn~iliz Kauçuk Muşamba~ 

F antazi ve Spor Kostümler Podö peş mantolar spor tayör,!:! 

Socuk Kostüm ve Paltoları Kadın Erkek örme kazak~ 

S esial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhut 
makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöprübaşıEminönü No.15-J6KARAKAŞ elbise ma~ 
zasına Bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

İST ANBUL BELEDiYESİ iLANLARI 
-~~~----~----------~----· '· Ayvalık Sürat Postası .__._. _______________ ,, 

Eminönü belediye şubesi müdüriyetinden: Başı bo• bul' 
(Mersin) vapuru 9 Kanunuev- "I ,,, _,ı, 
vel sah 17 de Sirkeci rıhtı- nup daireye teslim edilen bir reis beygirin .sekiz gün zarf'lP"" 
mından kalkarak Gelibolu sahibi müracaat etmediği takdirde bilmüzayede satılacd' 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye. Ayvalağa 

'ıdecek ve dönüşte Altmoluğ 
da uğrıyarak gelecektir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmutşevketpaşa) vapu
ru 9 Kanunuevvel salı akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak İnebolu, Sinop, 
Samsun Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, İnebolu, Zongul
da'ğa uğnyarak gelecektir. 

8, 9 Kanunuevvel 930; 
Kadınlara. 

ı O, l 1 Kanunuevvel 930; 
Erkeklere. 

Türkiye Seyrisefain ida
resi mütekaidin eytam ve 
eramilinin teşrinisani 930 
maaşları balade muharrer 
günlerde verilecektir. 

Alemdar zade vapurları 

Millet 7 kan::~:~~el 
Pazar 

günO ak~am saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
T-rabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfıke
bir, Görele, ve Ünyeye uğ· 
'rtyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
irkeci, M c y m en et hanı 

~lemdar 'f.adeler, Telefon: 
lstanbal 1154 

KiRALIK ODALAR - Galatada voy• 
•~• ıddcalne naur Aynalı lokanta 
ıökalc Sarmçl, Handa yazıhane, teniha-

• lçJa elveritU clektrili ve terkoıu hnJ 
odalar olmakla ber•be, ınütterUer 

bterlerH mutamba da temin olunur, 
T llpleıla t~.plflerl. iti' 

ilan olunur. 

----~ 
DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk hasWıklan mütebassıtl 

Dr. Ekrem Behçet 
EtfaJ hastanesi kulak, boğaz burun hastalıklan mütehaJI'" 

Beyoğlu Mektep aokak No. 1 Telefon Beyoğlu 2496. 

Vahan M. Koçyaıı 
MAHRUKAT DEPOSU 

Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve madeıl 
kömürleri. Tophane: Kılıç ,Ali paş:ı Çırac;,ı sok•f, 

No. 22-30 Tel. Beyoglu t101 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USUL 
HER M AN N SAN DE Rüelliflerlı TA H S 1 N ABD 1 

Alman lis ;ın ı müteha11~ vcı lzmir erkek liseıl Alııı•ıı~ 
muallimi muaJliıoi 

Sene 1930 
1 Ciltte 3 Kısım Fiab 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız!.. 

~of( slAfA N TOt 
· .. :. ~K~,ql~~~A - · ·~~l~.~.:~ 

/soN POS~ 
1 Yevml, ~iyasl, Havadıı ve rlıılı' ı-' 

- ' · llA$TA(Ut~&.,(,A . KAR'I [ . - ) .u, . . "' 
1 

--ı 

Bartın hattı 1011
• postası t j . ekıpru 

AYDIN Ki~~~~:~e1 
Pazartesi• Sirkeciden h~· 

reketle Ereg· 

li, Zonguldak, Bartın, Kuruca· 

file ve Cideye azimet ve av• 

det edecektir. 

TafsiJit için: Sirkeci Salo· 

nu karşısında Mizanoğlu han 

No. 2 Telefon: lst. 354 

idare: latanbııl, N;.ırucuıD~ 
Şeref aok:ıiı 3.i • J1 

Tef. '?Jı: Jıtanbıal • 23J 

Poa \,, kulıuu : lata.-ıb.ıl - 74~~ 
Telz·ıaf ı lstanbııl so~ 

ABONE FiA 'f!~ 
TÜRKh'~ - ...--;,. 

27~ 
Uü.l u. 1 Sene ı4"° " 
7SO ,. 6 Ay ~ ~ 

400 .. s ., ""' ıl 
ıso ,. ı .. 


