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13 Teşrinisani 1930 PERŞEMBE - -
(DARE: İST AıVBUL NURUOS!v!A'N.JYE ŞEREF SOKACI 

S O N PO 5 TA tlalkın gözüdür: Halk b.ınunla i'Örilr 
SON POSTA Halkın kulıığ'ıdın Halk oununla işitir. 
SON POSTA Halkın dili d i r: Halk bununla aö ler. 

İNCİ TABI 
l' ayy~e Piya kosu 

•• 
Bugün Oğleden Sonra 

Buldu •• 
Da 

Devam Etti Ve Nihayet 
~==================·-======================:====::===:=================================================== 
Gcızi Hz. Seyahat Tarihini Teshil Etmemişlerdir 

Serbes Ve Halk F ırkalan Müşterek 
Bir Konferans Mı Aktedecekler? 
&lok Meselesini Ne Şekilde T elfıkki Etmek Lazımdır? 
ti Ankara, 12 (Hususi) - Ga· 
ı_ liı. nin ıeyahati ve fırk:ı
iıı~n _ cümhuriyet, milliyet ve 
bi ılap hususunda müttehit 
'ilet • Cephe teşkil ederek bir 
tt ı.rı blok vücuda getirmeleri 
'tarafında birçok tahminler, ri-

Yatle.~ ve haberler çıkıyor. 
to ugun aldığım bir habere 
daııre Gazi Hz. seyahate çıkma
\ıtıı evvel iki fırkanın da reis ve 
h lltni katiplerini davet ederek 
~Stısi bir konferans aktedecek
h. • Bu konferansta iki fırka- Serbes Fırka Umumt K.dtihl Halk Fırkası Umum! Katihi 
""ll d h Muri Beg Saffet Bey tt a ~ey~ at esnasında takip 
~ tltelerı lazımgelen müşterek 
~l·h~eket müzakere ve tet- Türkocaklarına Tamim Gönderidi 
tg cdılecek ve bazı mühim 
~lar tesbit olunacaktır. 

dit k' konferansın neticesiode
h,t 1 .Gazi Hz. kat'i seya

larıhini tesbit edeceklerdir. 

~İtas Kavgası 
~deşine Silih Atb 

tteket Vuramadı-

ao~iktaşta, -.Z.1ıcali Mesçit 
~tt itıı_da 20 No.lı evde Metı. 
•ki ~ ve Osman isimlerinde 
'1th lrdeş oturmaktadırlar. 
di!~tt Ali ve Osman Efen
'-lit-. arası ötedenberi bir 
bu11 ıneselesinden açıktır. 
dt.,. ~am gene ayni mesele
l'ııatı E vgaya tutuşmuşlar, Os-
~ttj f. Mehmet Ali Ef. nin 
b~41te M atılarak birkaç tokat 
~~ eh met Ali Ef. de ta• 

~t iki •nı çekerek Osman Ef. 
l.qbet el. silah . a~mış ise de 
l\ıi ;- tttirememıştır. Mehmet 
~!~~anarak adliyeye ve-

~\till 
Camlarını Taşla-
d.. t · l\as ıgı çın ... 

~~de ~tnPaşa' da Mahmudiye 
q1llda sı~~e Cemal beyin fın
. ~:r.. Pışırici Kadri usta otur-
ı~~"' e . ' 
~f~ a1;•n camlanm taşladığı 
~ "1if 

1 ~rında çalışan Ahmet 
1 

YUzünden ağır surette 
t:ııştır. 

~ ,_ 

• 
ta a u $ı) öldürülmüştür? 

•la.sının sabık şark 
ubesi müdürü 

4.GABEKOF 
ll ANLATIYOR 
"ıii tı Son Posta' da 

Okuyunuz 

Prensip Münakaşasını 
Şahsiyata Mı Dökecek? 

Ankara. 11 ( Hususi ) -
Hamdullah Suphi Beyle Son 
Posta ve Zekeriya Bey ara
sında cereyan eden münaka
fA burada Hamdullah Beyi 
pek fena bir Yaziyete dflfih"
müştllr. 

Hamdullah Bey bu hadiae 
mllnuebetile ocaklann ve ocak-
1.dano Zekeriya Beyi protesto 
etmesini bekledi. Fakat hiç bir 
taraftan aes çıkmayınca Ham-

dullah B. ocaklann umumi re
isi sıf atile bugün bntiln ocak
lara bir tamim gönderdi. Bu 
tamim ile ocaklan Zekeriya 
Beyi protestoya tepik et
mektedir. 

Hamdullah Beyin kendi pb-
11na ait bir meseleyi ocak me-
ıelesi yaparak blitün ocaklan 
kendisi için bir alet haline ge-
tinneai çok fena tesir yaplDlf9 
br. 

Stadyom Meselesi Hallediliyor 

Hükiimet (350) Bin 
Lira Kabul Etti 

Nihayet Jstanbulda da brına benzer bir Stadyom yapılacak 
Ankara, 12 (Telefon) - ls- nin toplanabilmesi için lazım 

tanbul spor mıntakasının da- olan tahsisat Maliye Vekaleti 
veti veçhile umumi spor kon- tarafından verilmiştir. 
gresi ayın c:n sekizinde An- Bundan başka latanbul için 
karada top caktır. Kongre- elzem ı&riılen stadyomun in-

T. Rüştü B. 
Cenevrede Bazı 
Zevatla Görü;.tü 

Cenevre 11 - ( J:ırnal dö 
Jenev) başmuharriri M. ( Mar
ten) Tevfik Rüştü Bevi ~iyaret 
ederek kendisini iSğl~ )e~eğine 
:lavetetmiştir. Yunan ıuurahha!iı 
M.Politis te Hariciye Vekilimiz!e 
görüşmüş ve bu görüşme iki 
saat kadar devam etmişti. 

Tevfik Rüştü beyi ziyaret 
edenler arasında Çin heyeti de 
vardır. 

Belediye Nerede? 
Burası Kaldırım Mıdır, 

Nedir, Neresidir? 

Şehir Meclisine Mühim Teklifler 
o 

Bunların Başında imar 
Projesi Geliyor 
Su İşleri De İİeri Sürülecektir 

Bu defa ~ok hararetli münakaşalarda bulunacaiı muhtemel 
olan şehir meclisi 

Şehir meclisi azalanndan bu yerlerde teeasiisiinU temin 
bazılan aralarında görüşerek etmek. 

ı meclise aşağıda kaydettiğimiz 3 - Boğaziçini beynelmilel 
' teklifleri yapmakta mutabık bir sayfiye haline getirmek vo 
kalmışlardm seyyah celbetmek. 

1 - l.stanbulun muayyen bir 4 - Terkos mukavelesini 
yerini serbes liman halino ge- behemehal feshederek Evkaftan 
tirmek. belediyeye devredilen sular ve 

2 - Şehrimi:ı bir ticaret ve Terkosla beraber belediyenin 
sanayi ıehri olarak yaşıyabile- de iştirak edeceği bir su ŞU. 

~ ceğinden sanayi ve ticaret için keti meydana getirmek. 
1 yerler tefrik etmek ve fahri· 5 - Elektrik kumpanyasa 
I kalarla bilyük ticaret evlerinin (Devamı 2 inci Sayfada] 

Huraaı kôpril 
yan insanlann 

natndilr. Ya- 1 B. C" '"'k t d 
rahat rahat zr r eıa e ze e 

geçmelerine mahsus olarak 
yapıllD.lf asfalt kaldmmdır. 

Fakat bu kaldırun, birçok 
hayvanabn da gelip geçmesine 
hizmet ediyor. 

Bu manzara karşısında be
lccüyenin nerede olduğunu 
aormak hakkımız değil midir? 

Müezzinden Ne istiyordu 
Çarşıkapıda Karamustafa

paşa camii müezzini Abdullah 
Ef. ezan okurken oradan ge
çen Ömer isminde biri müez
zine küfrettiği için yakalan
mışbr. 

şasma bir in evvel başlanması 
hususuda hükumetçe alakadar
lara talimat verilmiştir. Bu stad
yomun yapılacağı yer de tayin 
edilmiştir. İstanbul şehir stadı, 
Taksim'de, Ermeni mezarlığı 
civarında inşa edilecektir. An-
kara stadyomu ise İstanbul 
stadyomunun ayni, fakat biraz 
daha küçük olacakbr. lstanbul 

.. , . l1 _, 

ıtadyomu için 350 bin liralık - Piyankodan bana bin lira çıktı. 
bir masraf kabul edilmiştir - E?.. Bu surat nedir? 

] 

' 
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2 Sayfa SON POSTA Teşrini~ 

t ~ ~-L t 

Bf Lİ BABEl-~LEB GününTari =ıHalkın Sesiı D .A 1 -, hi 

Halkın Telefon
d an Şikayetleri 

Nelerdir? 
Gazetemi:ı, şehirdeki umumi 

Ölüm 
Tehdidi 
Savurmuş! 

•ı._•t • 

Bukadarına Müsaade Edeme!J ·z ı 
1

Y alan Söyliyen "Sonı 
müeaııeselerden halkın şikayetle- Am l Şe tti Kab-
rini anlamak üz.ere anket yap- e e mse n, 
maktadır. Bugün de Telefon tirketi veci ile Garsonuna Niçin 

Posta,, Değildir .. 
hakkında bir anket yapbk ve fU D •• Ql ? 
cevapları aldık: uşman muş Zeynel Besim 

Olduğu Gibi 
Hakikati Bey 

Söylemiyor .. İspiro Ef. ( Cembcrlitq 5) Arapcamide oturan amele 
- Bizim telefon şirketinden Şemsettin, dün, son derece 

bir şikayetimiz yoktur efendim. sarhoş bir halde Şeftali soka· Dthı gazetemiz çıkbktan ıonra Zeynel Besim Beyden bir 
telgraf aldık. Hizmet başmuharriri bu telgrafında, bir ilAve 
çıkardığına ve bu ilavede lzmir meb'usu Vasıf Beye şu veya 
bu fikri atfettiğine müteallik haberlerin doğru olmadığını 
bildiriyordu. 

* ğında Ali Ekberin kahvesine 
Sadettin B. (Divanyolu, Ta- giderek kahveciyi ve garson 

li gişesi 63) Olga'yı ölümle tehdit etmiş 

- Bir defa, geç cevap ve- Te yakalanmışbr. 
1 Bu sırada İzmir meb'usu Vasıf beyden de bir telgraf aldık. 

riyorlar. Geç cevap esnasında 
elektrik aarfedildiğinden fazla 
para alınıyor, bu haksızlıktır. 
Bunlardan ıikiyetçiyim. 

* Melih B. (Divanyolu, Pertev-
paşa sokak No. 19) 

- Efendim, telefon ücret
leri çok pahalıdır. Mükaleme
lerin doğru yazılıp yazılma
dığında ıüphem vardır; meseli 
geçen ay 10 lira verdiğimiz 

halde bu ay 18 lira verdik. 
Buna hayret etmekteyim. .. 

iffet B. (ttitün tüccan) 
- Ücretlerin çok pahalı 

olduğu muhakkak ve sonra 
asıl ıikiyet edilecek nokta: 
Fatura gönderdikleri ve tediye 
için bir hafta milhlet verdik
leri halde hafta dolmadan iki
de birde taciz etmeleri ve 
bir de evlere tahsildar gön
dermemeleri.. Şu da var: Gece 
aaat (8) den sonra telefon ba
tında çok bekletmeleri. 

• Ömer B. (Sultanahmette, 
Üçler mahallesinde 39) 

-İstediğimiz numarayı vak
tin de vermez, bir. Milkilemeler 
kontrol edilemiyor, şu kadar 
konUJtunuz denip para alınıyor 
iki. • 

Bence bu telefon meselesini 
halkın lehine halletmek için 
otomatik telefon tesisab yap
brmak lhımdır. 

Ticaret Odalan 
Kongreleri. •• 

latanbul ticaret müdllriyeti
ne merbut 29 ticaret odası 
Tardır. Ticaret mndüriyetİ bun
lara bir tamim gandermiş ; 
kongrelerini 1 kinunusanide 
ynpmalannı ve yeni sene büt
çesinde tasarrufa riayet etme
lerini bildirmiştir. 

lnıallab sözünO dinletir. 

Zorla Güzellik 
Olur Mu? 

Vasıf bey kendisine Zeynel Besjm beyden gelen bir telgrafın 
ıuretini de bize bildiriyordu; Telgrafın sureti şudur : 

Son ıanlerdeki nqriyabm mahiyetini tamamen gösterir, 
ne ben lstanbulda iken, ne de avdetimde gazetemde ve ne de 
ilave halinde böyle bir telgraf intişar etmemiştir. Hizmette iki 

Kasımpqada lskender cad- ~ gündilr tekzip ediyorum. Melinet yapıyorlar. 
desinde oturan Mehmet, epey Zeynel Besim 

zamandaMnb~~ .•ynıd. b~dkadedde Fakat biz Zeynel Besim beyin gerek bize, gerek Vasıf beye 
oturan an ıamm e ır ın d di" · b l afi .. iz · h b. · · · b. gön er gı u te gr ara ragmen mır mu a ırımızın ıze 

ile beraber ya~par. Her gayri vaki bir haberi bildirmiı olmasına bir saniye bile ihtimal 
nedense bunlar ıld .•Y evvel Termedik. Netekim az zaman sonra gelen Hizmet gazetesi bu 
aynlmıtlar. Dnn Manye tesa- meseleyi halletmiş oldu. Filhakika bu hadiseyi anlatan Hizmet 
dlif eden Mehmet beraber ya- diyor ki: 

1 
tamayı te~if etmif, Mari ~t .. Matbaamıza böyle bir telgraf gelmİf ve tarafımızdan inanı-
cevabı YenDce bıçağım çelmılf }arak dizilmiştir. Aradan çok geçmeden başmuharririmiıden 
.,.~ teklifi kab~. etmediği tak- sadece (avdet edeceğinden ve halka hesap vereceğinden, bu
dird~ Gldtırec~ ıMSylemif ve nun reklim edilmesi) hakkında bir telgraf almamız üzerine te
Mannin Terecegı cenbı bek- reddilde düşerek bunu neıretmemiştik. Başmuharririmizin av
lemed~ k_?lundan yaralıya- detinde keyfiyeti istizah ettik. Şaşırdı kaldı ve derhal icap 
rak evme gotiirmilftnr. eden yerlere milracaatla tahkikata başladı • ., 

Hırsızlıklar 
Biz, Hizmet başmuharririnin son iki aydanberi ne derece 

buhranlı vaziyetler geçirmekte olduğuna bakarak hadise üze
rinde daha fazla durınıya lüzum görmüyoruz ve imkan bulur

hır- lana bir netice çıkarmalarını karilerimize b1rakıyoruz. Son 24 aaat içindeki 
sazlıklar ıunlardır : 

1 - İbrahim iaminde biri 
Beyoğlunda kahveci Mehme• 
din çekmecesinden parasını 
çalarkea yakalanmıştır. 

2 - Sabıkalı Abdullah Ye
nicamide Mehmet Ef. nin i
çinde qy&s1 bulunan torbayı 
alıp kaçmıştır. 

3 - Meşrutiyet mahalle
ainde oturan Fatma Hamının 
ayni evde oturan ahçı Hllse
yin bir betibirlik .,.. .t albu 
ça}llllfbr. 

4 - Kalyoncuda oturan 
Refika Hammm e'fbıe riren 
hınız tarafından bazı eşya 
çalmmıştu. Refika H. kolll.fu
IU l.mail ft zeTCesi Hayriye 
tarafından çalındığını iddia 
etmektedir. 

Ecnebi Mekteplerinde 
Türkçe Dersleri .. 

Ecnebi mekteplerinde TDrkçe 
derslerinin ihmal edildiii ha
beri Maarifin beyanına göre 
doğru değildir. 

Yalnız şurasını kaydedelim : 
Visıf B. bize gönderdiği telgrafın suretini diğer gazete

lere de göndermiş ve onlara ilAveten: 
- Bu telgraf (SON POST'.A.) daki neşriyabn mahiyetini 

gösterir, demiştir. 
Biz hadiseyi naklederken, V isıf Beyin Zeynel Besim Beye 

b6yle bir teklifte bulunabileceğine inanmış değildik. Netekim 
derhal telefonla Ankara muhabirimize talimat vererek Vasıf 
Beıden izahat almasım istedi"k. 

Zeynel Besim Beyin Vasıf Beye atfen böyle bir ili ve 
çıkarmak iatediği hakkındaki haber yalnız bizde intişar etmiş 
değildir. Diiıı ve evvelki gün gelen İzmir gazeteleri de bunu 
teyit etmişlerdir ve dünkü Milliyet ve Cümhuriyet refikleri
miz de bu haberleri nakletmişlerdir. O halde yalan söyliyen 
.. Son Posta " değil, Zeynel Besim beydir, 44 Son Posta,, yalnız 
olanlan herkesten evvel haber vermekle iktifa etmiştir. 

~~~--------........ ·----------~~~ 
Şehir Meclisinde Mühim Teklifler 

[Bq tarafı 1 inci sayfada] 

ile anlaşarak şehrin en hücra 
yerlerini bile elektrikle tenvir 
etmek. 

6 - latanbul şehri için on 
senelik bir imar projesi yap
mak ve her sene muayyen bir 
yeri imar etmek. 

Bu teklifler ilzerinde hara-

retli ve devamlı müzakereler 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Şehrin (5) Aylık Bütçesi 
İstanbul belediyesi ıçın 

Kinunusaniden Hazirana kadar 
5 aylık bir bütçe yapılmaktadır. 
Bu bütçe 4,5-5 milyon liralık 

bir bütçe olacaktır. Şehrin se
nelik bütçesi 1 J milyon liradır. 

. 

Kırk 
Bin 
Drahmi 

,.,r.:-ı 

Bir Artist Komisyon
cusunun Sokak Orta
sında Cüzdanı Aşmldı 

! • • 
Gazı HazrP Jerı 

- - ., 
Amerika'lılara Bı 
Hitabede Bulundular 

Aakar11, 11 ( A. A.) - Reisicll~ 
HaııretJerl k .. dllerloe vaki olan rfc_. 
kabul ederek bu,Un Gazl nülll b"' 
pltlljiala auıbtellf aluam n tetl•• ..;-' 
filme aluuauuıa ..a..ade buyllJ'ID attı' 
Ye Amerikalılara hitaben bey•" 
a.ulua111qlarchr. ~ 

Gut HaueUerlnln beyanatları ~ 
alınmadan evvel Amerikanın ~;
eJçlal Mlııter Gruv bir nutukla ~ 

artist komisyoncusu Apostolos Türk lnkıübıDl i&ab .e bıaau Y"' tı'· 
efen dinin ( 40,400 ) drahmi ve BGyGk Gulyi Amerikalılara ıanıtotlf ıııi 

Reiaicümhur H:r. beyanatJarınd:ı 1_.. 

Beyoğlunda istiklal cadde
İinde Roma otelinde oturan 

25 lirasına meçhul bir adam 
1 

demokrat mllletln birbirine kıırt• 0cb', 
yankesicilik suretile çalmışbr. muhabbetlerinden bahis buyurmu~ıar 

Yankesici henüz yakalanma- Halk fır.kasındB 
mıştır. 

• 

ihraç Edilecek 
Emtia 

Ecnebi Memleketlere 
Ne Şekil Ve Surette 
Gönderile bileceklerdir? 

İstanbul Ticaret odası, fın
dık, afyon, arpa, buğday, çi
mento, tiftik, pamuk ve peynir 
hakkında birer ihraç talimatna-
me projesi yaparak İktısat Ve
kiletine göndermiştir. lkbsat 
V ekiletinde her viliyetten ge
len talimatname projeleri tetkik 
edilecektir. Kabul edilecek son 
ıekil men'i tağşişat kanununun 
tatbikine ait talimatname ma· 
hiyetinde Heyeti Vekileden 
geçecektir. İhraç emtiamız tip
lere ayrılacak, tüccarlara lktı
sat Vekaleti tarafından bun-
ların cins ve mahiyetini gös
terir birer menşe şehadetna-
mesi verilecektir. Bu suretle 
tticcarlann ihraç emtialarımız 
hakkında yanlış evsaf göster
melerine meydan verilmiye
cektir . 

Kaçırılan Silahlar 
Gümrükten kaçak olarak 

ıehre sokulan (7000) silah 
hakkındaki tahkikat ilerlemiş; 

elebaşı olarak Mısırçarşısı 

kapısı civarında silahçı Mah
mut Edip Efendi müstantikli
ğe götürülmüş, ve tevkif 
edilmiştir. 

Bu meselede resmi bir ma
kama merbut bir şube memur
lannın da alakası olduğu ve 
bu silahların gümrükten çıka
nlması için yine resmi bir 
makam namına bunlar tarafın
dan beyanname tanzim edildi
ği de ıayia olarak söylenmek
tedir. 

Kaçak silahlar Brovnnik ıis
teminde otomatik " Vebley " 
tabancalarile av tüfeklerinden 
ibarettir. Kaçak silahlar mem
lekete ithali memnu silahlardır. 

idare Heyeti Azaları 
Seçildi 

CUmhuriyet Halk fırkası ~ 
dOn Afyon meb'usu (Ali) Bey rl1 "fJ_ 
altında toplanarak fTUP idare b~ 
ualannı aeçmlttlr. Reia Yektlllkl b" 
(Afyon) meb'usu Ali ve Tekirdağ rıı;,, 
au (Cemli) Beyler intihap edllınfşl 6" 
Aulıklara Ali Rana (Samaun) J( f,f' 
(Aksaray), Aziz (Enurum), Muststa ~ 
z1 (Manlaa), Ali Şuurl (Balıkealr) Be~ 
Ihsan Pqa ( latanbul) aeçilınlt:,_,,) 
Hakka Tarık (Glreaun) Mllnür ( ,J1' 
Beyler milsavl rey aldıklarından ~ 
nada kur'a ~fr neticed• ,;)il 
Tank Bey de idare heyetin• I• 
olunmuttar. 

Tahdidi T eslihat 
Müzakeresi DevaJll 

Ediyor 
-- ,,. 

Dün Cenevrede muva~f ~ 
kerlik müddetinin teabiti 111el~~ 
konufulmu,tur. Devletlerin •• t't 
murahbaslan ile birlikte Ce • 

"t' 
Pş. da bu nokta ilzeriode ~"'ed• 
lealarıoı söylemişlerdir. NeöC ti' 
bu müddetin tayini her de\l'le 8' 
kendi kararma bırakıhnıfht• ııl

müzakerede Türk, Yunan ve S bit 
gar murahhasları müttehit . , 
noktai nazar müdafaa etmip~ 
Celse sonunda Fransız, Alil~ 
Bulgar, Alman ve Yunan nı ' 
haalan batmurabhuımızla bu~~ 
bir surette konutmuşlardır. Te ~ 
Rüştü bey ile M. Politiı 1 ~ 
Yunan bahri itilifıoı, bahri ~ 
teılihat encümenine tebliğe 1' 
vermitlerdir. 

--- ı•d' 
Halk Fırkası lstanbU 

Teşkilat Yapacak 
Halk fırkaaı tqklllbaı ııııu.t~ 

takviyeye lilzum hluettlil 7erıere .Jd!I' 
meb'u.slanndan baı:ılanru saad_.e-11' 
J.tanbula Afyon meb'uaa All !:,1.ı~ 
ilç arkad&flDlD .. elmelerl muht ru· 
Farka wnwat lçtlmauu peqelllı,. JJI il 
aktedeeektir. Umumi ko~ 
utedilme1l m0mldiııd6r. 

Halk Fırkası lzınite 
Yardım Edecek._,-

Halk fırkaamın dünkü İÇ:ııetl 
mda Dahiliye vekili lxmir fe yll' 
hakkında malGmat vermiştir• ~ 
dımın tevıii de kararl"'~ 
mışbr. Meb'ualano da tebV. 
atta bulunmalan hakkında ıı-tıııl 
paşanın teklifleri ittifakla 
olunmuttur. 

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

1: Fethi Bey - Paşam, Meclis açıldı. ı;u kullarım 

im a~va da mücadeleye bqbyalı.m. 
2J.met Paşa - Ben kollanmı sıvayacağım ama 

lıı:aw1ra etmek için deji.l, aeni kucaklamak içini 

-. 

3: ismet paşa - u.1.c lr.4" gel yakıfma:ı... Öı. 
kardeş gibi,Jiz, aramızda &J'll gayn yold 

eti 
1el~ı1 

ı 4 Haaan fü:J - Tamam... Sen aai~:S ell 

1 
F ~ fethi Bey d.kkat etmen, kucakl 
bağlsnmaaml 



~!!Teşrinisani 

Her gün 
En Mu;;;
Unsurlar 
P oletikacılardır. 

M. ZEKERİYA --•ı 
d" Aınerikada bir konferans 
b~nlemİ9tim. Hatip, umumi har-
.J ın sebeplerini araştırırken 
Qedi Jci: 

" Halk dünyanın her tara
~da daima sulh taraftandır. 

alk kendi kendine kalsa ve 
llıilletler karşı karşıya konuş
tlak inıkinını bulsalardı, dün
r~da harp olamazdı. Milletleri 
....,be ıiirükliyenler onları idare 
~ele iddiasında bulunan po
-cuJCacdardır. Umumi harbi 
~anlar da muhtelif milletle
l'iıa Pe>letikacılarıdır.,, 

* • Uaıullli harpten sonra bütün 
~etlerde poletikaC"ılar aley
i:_de bir cereyan bqlamışb. 
.........._ lnp.iz muharrirleri.,.. 
~!>- dilfüoen gazeteler po
~cılann aleyhine mücadele 
~ Dllııyada hakiki sulhll 
~ için milletlerin. bqlarmda 
L~ hu poletikacılardan 
~ası llzım ıoldiğioi 
~ ettiler. Bu nqriyat bir 
~t için poletikaa ıımfımn 
~etler nezdinde itibarmı bile 

1• muvaffak olmUfbL ,,. 
t .~ Fouille imninde bir 
Ş. l, ' ilimi Yardır. Bu adam 

'"tctki aiyui hUZUl'lmluğun 
...,_plerini arqbnrken der ki: 
~ milletleri poletika
tlıa elindedir. Bunlar mille
.. _ fevkinde birbirlerile u;ra
... , b · birlerile didifirler. Ata
~~ kalabalık halk tabakam 
1.~ bu clarifmelerine kur
._ olur. lıte Şarktaki huzur-

~ en büyük lmili 
J.t • Şvkta uri bir deY-

kurmak için evveli bu 
~'tikacılan ortadan kaldır
~ llzımdır. " 

p .. 
~ oletikacılar, muayyen hiç-
~ealekleri olmıyan tufeyb 
' erdir. Bunlar aiylerine, 
~btıaıerine pvenerek ha-
tıı . llluvaffak olaıaıyanlardır. 
~~d~ para eden bir mea
~ eri, iatilıule yardım eden 
du..~'atlan yoktur. Müatahail 
~ler. Daima devletin 
~~ yapmak yolunu arar
...:.... ~eri dalına iktidar 
h:~~edir • Çalışmakaııın , 
~"llllakawn devlet hazine
~ lteaürerek ıeçinmek i ... 
~iktidar mmamde de
~ hileye, feuda, her 
~._taya mllracaat ederek 
~ .__~eftiini kapmak veya 
~---~ İIİfmek için ujTa
~--· -UCS... me't'kiine pçtik
~ ~ da d&fmemek içia 
~ tehdit, tedlıit 
~ la.rıa ıibi her YU1tayı 
~ r&ilrler. Bunlann va
~ Ye millet endifeaile 
" alakalan yoktur. B&
!1-.1 ~l~ milletin hazine-
" ~e bulundurmaktır. 
~eye riden iter yel 
'l'L:~· 
~~ .. bilhaua •etnı
~ ~ bu tafeyli aımftaa 
'it-. 1.1.._. f6rmllftBr. Dalına 
S--.ıann içinde bmılar 
~ .ı.j De.lelin umumi oiJ•· 
~ ..:- ~unlar meı,Wdlrler 
L.~ ~ yoktur, mltema
ıııı..~~ • dedikodu yapmak, 

~~~k~ 
~ ~·~ 

llrdak? Millet --

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Acizlerin Hasedi * 
-

1 - Aciz kimseler başkalan
nın yükselmesine tahammfil ede
mezler. Kendileri de o mertebeye 
yükselemedikleri için daima mu
azzep ve muztariptirler. 

2 - Fakat yükselenler kendi
leri gibi aciz ve zayıf kimseler ve 
o mevkie iltimas ile yOkselmit 
bulunurlarsa daha :ıtiyade ve haklı 
bir kıskançlık uyandırmıt olurlar. 

3 - Fakir kimseler zenain 

olanları, refah i~inde yafıyanlan 

daima kıskanır ve onlara kartı 

huıumet beılerler. 

4 - Fakat bu servet çalışmak· 
ıızın devlet sırtından çıkarılmıa
aa o vakit bu husumet haklı ve 
tiddetli olur. 

Bu kabil husumetlere meydan 
vermemek lizımdır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Şarkta 

lbrahim Tali B. Geliyor 
Ankara, 12 (H.M) - lbrahim 

Tali Bey ay sonuna dojru 
l.tanbula gidecek ve avdetinde 
buraya uğrıyarak Maarif vekA
leti ile temas edecektir. lbr~ 
him Tali Beyin Maarif veklle
tinden istizah edeceti meaelel• 
millet mektepleri, ilk mektep
ler, halk denaneleri ve okuma 
odaları hakkındadır. -
Posta Ve Telgraf 

Bütçesi 
Alb Yüz Bin Lira 
Tasarruf Ediliyor 

Ankara, 12 ( Hususi ) -
Maliye encümeni yeni posta 
ve telgraf bütçe liyihaaım 
tetkik etmektedir. Bu liyilıa 
üzerinde, bilhaaa mali imam
larda, milhim bazı tadillt icra 
edilecektir. Bu tadilit, memurin 
harcırahlanndan yüzde yirmi, 
Avrupaya seyahat harcı
rahları ilzerinden de yiizde eW 
nisbetinde ki cem'aa (600) bin 
liralık bir tasarrufu hedef 
ittihaz etmektedir. 

Ecnebi Mekteplerdeki 
Kitaplar 

l.tanbul Maarif emaneti 
ecnebi ve akalliyet mekteple-
rinde okunan kitapları aene 
bqında tetkik etmif, bun-
lardan muzır olanlann okutul
maauıa mtlsaade etmemifti. 
Emanet bu kitapları tekrar 
tetkik ettirmektedir. · 

Tımarhanenin 
Otomobili 

Şoflr Halit efendinin idare
IİDdeki Bakırköy tunarlwıeaiaa 
ait 194 numaralı otomobil 
beyo;hmdan geçerken Şabu 
İllDİDde birine çarparak yara
lamlfbr. Bu otomobil bir 
mtıddet eYel difer bir kasa 
daha yapRllf, o :ıaman otomo
bili idare e.1- tofir tnldf 
edilmifti. 

lanıa yilzGnden nekadar çok 
felaket ~ardO? 

Şimdi de fırka ilatirularma 
baclilerine basamak yapmak 
18tiyenler, yahut iktidar meftl. 
lai kendilerine manfaat nm-
tuı yapanlar gene bu tufe,tl 
poletlkacılardır. 

Tlrkiye ne Yaldt: bu pole-

tikaalardaa kurtahna, -
yaJdt devlet iclar.i bir • 
baliai ahr, Ye mltelaH•llua 
lkuD ıelcllti d•ececle Y• 
ftriHne, 1111oalr o Vllldt 
ma.takar "..ı bir daıM: 
brmar• mnaffalı olaı•ttr. 

İzmir Vilayetinin Tekzibine Cevap 

İki Vekilin Seyahati 
Nelerle Alakadardı? 

Dahiliye Vekili 
Meclisin Önümüzdeki 
lçtimaına Hazırlanıyor .. 

Ankara, 12 ( H. M. ) - Da
hiliye vekili mecliain Pertembe 
içtimaında Serbe. fırkanın W-

lzmir, 12 (Hususi) - Dahiliye ve Sıhhiye Vekillerinin t.- tizah takririne ce't'ap venniye 
mire seyahatleri ıebepleri arumda seyllpzedelerin vaziyetini hazırlanmaktadır. 
tetkik İfl olduğunu kaydettiiim ıibl l.ir aul iatimal İfİ ile de Tahmin edildiğine pre 
allkadar olduğunu bildirmiftim. lmıir villyeti bu haberimi Şükrn Kaya B. lı:mirde, Bah
tekzip etti. Bu seyahat Hbepleri aramda tunlan da ka1- keairde ve Buraada bizzat yap-
detmek mllmldlndtlr : bit tahkikabn neticesini an-

1 - Torbabda F otyadia çiftliği meselesi. latacak ve m6him bir nutuk 
2 - M6him bir tfitiln kaçakçıhiı meselesinde bazı kimH- söyliyecektir. 

)erin alakadar olmalan. Fethi Bey de istizah etrahn-
3 - Ruıyaya ihracat işlerinden şikiyet ve yolsuzluklar. da son derece mefgul olmak-
Bu hadiseler tenevvür etmeden bu noktaları tasrih etmek ta, viliyet)erden dosye halinde 

iatememiştim. gelen şikayetleri tetkik etmek 
lzmir viliyeti bot zamanını bu gibi vak'alann tekzibine tedir. 

hasredeceğine bu zamanın az bir kısmını olsun Ödemişte n 
yapılmıı olan yolsuzlukların tetkikine huretmesi daha iyi olok Meselesinde 
olurdu. Adnan 

Maarif Talimatnamesinde 
3 Numara Alan Talebelerin Vaziyetleri 

Ankara, 12 (H.M) - Yeni ml,lallim mektepleri talimatname
ai hazırlanmışhr. Eski talimatnamede ayniyata ait kısımlar ta
dil, imtihanlara ait tav-Lihe mulitaç maddeler tavzih edilmiştir. 

Eski talimatnamede üç numara alan talebe yoklamaya tabi 
idi. Yeni talimatnamede üç numara alan talebeler dahi yokla
maya tibi olmıyacaklardır. Talimatname tabedilme!rteclir. Biter 
bitmez tamim edilecektir. 

Mi 1 l i Tasarruf 
Hafası Yaklaşıyor 
Milli Tasarruf cemiyetinin ta-

sarruf baftaaı 12 Kanunusanide 
ba~cakbr. O hafta her yerde 
milli mallar bakkmda propal'ucla 
yapılacaktır. ---

Dahiliye Vekili 
Ankaraya Döndü 

DüUiye ••kili Şlkrl Kaya hey 
dla .. bah ••det etmit; aeyahatl 
hekk-da ReUicümhu :u. le. la
mel Pqaya izahat veraa.iftir. 

• • • 

Telgraf Hatlanmız 
Ziyadeleşiyor 

Adana - Diyarıbekir - Van tel
graf hath ikmal edilmi" tark 
mubaberab milkemmel bir tekil· 
de yapılmıya ba.t!anmıftır. 

Rafet Paşa Siyasete 
Denmiyecektir 

Eabak lataabul aeb'ıasu Refet P ... 
~afhlenle Aakaraya rftıalf, BatnkU 
umet P .. a U. .... •itti. Bu çr:·ı • 
Ye koautmalar herine Refet ..-
teluw ay•el• ablacata f8ylua ~ 
lae de Refet Pap bıa .. yiala.n teblp 
etmlttlr. 

ister inan, ister 
• 
inanma/ 

Maruf bir aa ......... 
ki Yedili dayaklarla mer, 
hurdur. Bu at, et'ftll 
lataabulcla eski ltir aelt' • 
mt:an dayak yiyerek br 
hammll idmanına bqlatlar 
•nra Ankaraya ıitti, ...,. 
da, bir ıece, barda bir .... 
nebitarafmdaa dlYtllcltL 

Bir ıh makuunda otmw
ken bir kadıa taralmdaa 
tokatlandı. Bir clijrer ,._ 
ecnebi muhabir kadmlar
._ Wriaiıa ..-.ram ,... 

S. •t timdi Awupada. 

Orada kimden dayak , .. 
dijine dair henin bir ha
ber yok, fakat oradaki 
Tlrlderden fiklyetı. ge
lyor. Meter bu •t ora
tla f&Dlı fihretli imif: 

V aJttile kumarda hile 
yaparken yakalanm11 Ye 
bor,ianm ftl'em1ecliti içill 

••e- sirmi9. 
Ba zatm btlyük bir AY. 

"ıea ~ teluirı~• Tlrkltlk 
f'INini klDlll edip ede: 
miyeeeji.e, Ol lrarl, Mil: 

F ırkalann Vaziyetleri 
Nedir? 

Ardahan meb'usu Tahsin 
Beyin her iki fırkanın bir 
blok teşkil etmeleri tasavvu
runun bir emri vaki olduğu 
hakkında dün gazetemizde çı-

kan beyanahndan bazı nok· 
talannı yanlış tefsir edilmiı 
buldu ve sözlerini tafsil etti. 
Tahsin B. diyor ki : 

-Dünkü gazetenizdeki~eya
nabmm yanlış yazıldığım tör
düm. Ben, her iki fırkanın 

programlannda dahilde irticaa, 
hariçte dilfmana kllJ'fl ayni 
cephe aldıklarını söyledim. 

lrticaa ve harici tehlikelere 
kartı her iki fırkanın müttehit 
hareketi esuen bir vuifei 
vataniyedir. Mali ve iktıaadi 
inkiıafta ve dada birçok 
noktalarda iki fırka pro......
lan arumdaki fark çok ba
rizdir. 

Bu iki DOkta hariçte her 
iki fırkanın programlan dahi
linde hareket etmeleri tabiidir. 

1 

Binaenaleyh bu cilaetia tu-

bilüni rica ederken blylk 
hal•ulr Reisicilmhar Hu-
retlerinin dahilde yapacaldan 
aeyahate çok aeYdikleri millete 
yeniden nala ve hayat vere
ceklerini Ye Gazi Huretlerİnill 
memleketlere yapacakları b• 
Mpbatin her vakit oldup 
rtbi milletin beşaretine ifaret 
olduj'Unu a6ylemek isterim. 

MüdBfaai Milliye Bin .. 
Hazırdır. 

Ankara, 11 (H. M.) - M• 
dalMI Milliye blnuınm kabule 
....W..t maamele8İ y..,.ı.m,. 

m. VelııA&et plecek Wta ,_ı 
.....,. t...-cakbr. 

- Sayfa 3 

Sözün Kısası -
Siyasi 
Cephede 
Sükun .. 

Siyasi hava durgun. Yaprak 
kımıldamıyor. Dün bütiın bir 
milleti coşturan meselelerden 
hiçbiri halledilmediği halde, 
bugün, umumi bir sükun var. 

Galiba intihap ka\'gaları 
herkesi fazla yordu! Sabahlan 
aktama kadar sandık başmd4' 
ayak üstü bekleşenler, şimdi, 
bot vakitlerini sırt üstü yat
makla geçiriyorlar; belki de 
hardal lipalarilt-. pehlivan ya 
kılarile, sandık bl•şında yedik
leri dirseklerin, çin,diklerin tc
davisile uğraşanlar var, ses· 
leri kıaılanlar, romatizmalan 
azanlar, siyatiğe \'utulanlar 
şimdi kendilerini raha u ver
diler. 

Ayıplamıyalım. Fikiı ıçın 
kavraya pek ahşık değiliz. 
Hele bütiin o heyecanlı intfbap 
günlerinden sonra, btıylllll aruı
dıkların içinden aVUf a't'l•Ç 
Halk fırkası reyleri çıkınc' 
sinirler de geytedi. Sukutu ha• 
yal pek aiuı bo§UDA mlcade
le etmif olmak, ycqunluju 
birkaç misline çıkardı, 

Şimdi bntnn o fimendifer, 
inhisar, iktısat, sul iatfmal me
aeleleri bir efsane. Hepıiu 
unutur gibi olduk, adeta laep
ai tarihe kanttJ. 

Sonbahardayız. T ablat t• 
sakin; havalar iyi gidiyor. Fa• 
kat bu kış çok m11 fiddetU 
olacak, hafif mi ıeçecek? Bu
nu şimdiden kestirmek dofru 
değil. Siyuette de 6yle. 

Günün Tarihi 

Mübadele 
Komisyonunda Rumların 

Emlaki Meselesi 
lstanbul Rumlarına iatlhkaklanm 

pterlr bey-nameleri ko•l.,-oq y..,. 
meler! için iki ay mllhlet YerilmlftL a. 
mOhletln bitme•IDe peku sam- kalclıjı 
halde timdlye kadar 900 kiti allraeaatla 
"ForlmWer. vermlflertllr. 

Halbuki komimy- "35,, ltbı 1wam. 
teni etm:9t1. B .. d.. dola71 mhcaat 
mllddeti bir ay daha uublmıfbr. Ba 
mllddetin bltamıada Ramlarm .....mıı.I 
fomülerler Ilı.erinde tetkikat yapdacall 
ve bunlara para verilecektir. 

Firari Rumların Emliki 
Pinut nımlara alt ea!lk Mr ltaçuk 

ay mllddetle llAn edilecek, makul ltl
rular y•pılmadıjl takdirde ltu eaıllk 
aatılıta çıkanlacakbr. 

Gayri Mübadillere Para 
Verilecek 

Çoktaaberl para alamay.. pyrl 
miibadUlcre bıa Oa bet sQn içinde para 
teni edilecek, bu tematt .. latultul .. 
bulunaa Garbi Trakyab allaUlaaaaı. ela 
lftifade edeceklerdir. 

Maaş Emri Geldi 
29-25 ya91ndald in.dara alt lkraml

yuln verilme emri Ankara._ pi~, 

Dalgalı Borçlar 
Ankara, 12 ( ım-ı) -

Dalgalı borçlar komiayoau, 
tepinienel ayı içinde ild bia 
evrak tetkik ve intaç etmiftir. 

iRTiHAL 
Şeybüllalim TW'fucu zade Ahmet 

Muhtar Ef. merhumun haHlui " 
.. bık Kutamoou meb'- Neo
meddln molla Bf. Dia n.Hdeleri 
Hf. dDn gece Hktel kalpten 
irtihali danbaka eylemlftlr. 

Nqı majflretnalqi lnasGn per· 
p•M Ayuofya oivannclaJıd baae
leriadea aaat oa bir baçakta kal• 
thnlarak atl.,t ıaltıealdp A.ya
•ofr• camii teriflnde -. .. na• 
muı eda edllclllrt.D Mma 
Kara•almaett.ld .U. ~•I• 
D• d.tısoa..awldıı.. llıtlMtmt 
....... ......._ldl.0...IMt..k ..... ....... .,... 
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Siyaset Dünyası Başka 

Cümhurigetçi Bu İşle Siz Meş
Ve Demokratlar gu) Olamazsanız 
Müsavi Adette.. Bize Bildiriniz. 

Kanun Çıktı, Maarif İdaresi 
Hakkınızı Arayı- O Hava/ide Tel-
nız Ve İsteyiniz. kikat Yaptırıgot 

Vaşington - Amerika Ayan 

Ye meb'usan intihabatı neti

celeri alımnışbr. Bu neticeye 

göre millet meclisinde 216 
cümhuriyetçi, 217 demokrat, 

1 çiftçi - amele, bir de ren

Iİ belli olmıyan meb'us bu

lunacakbr. 

Ayan mediai iae intihaptan 

enel (M) cftmhuriyetçi, (39) 
demokrat, ( 1 ) çifçiden mtite

ıelddl iken timdi (48) cllmhu

riyetçi, (.f1) demokrat, ( 1) de 

Pftçiden mllrekkep olacaktır. 

Bu intihabat, iktidar mev

lriinde bulunan Reisicllmhur

Mer. ( Huver ) ile dlmhuriyet 

partiainin mağl6biyeti addo

lunmaktadlr. 

Bu netice, men'i mtı.kirat 

kanununa kUfl halkta mevcut 
olu aleybtarhp Yeriliyor. 

Cemiyeti Akvam 
Binasında Bir · Yangın 

C.Uevre - Geçen gtln Ce
miyeti Abam binumda bir 
J&Dflll wkua aelmif, fakat 

l&adtlrlllmlftlr. Atetı telefon 
clair..mden çakmlf •• cemiyet 
merkui birkaç uat hariçle 

muhabere edemiyecek bir hal
ile kalımttır. 

Sovyetler Balon ... 
Yaptırıyor-

lloakoYa - Sovyet htll..6meti, 

Mri halinde zeplin ıfbl 

birkaç tue kabili aYk baloa 

J&pbrmıya karar vermİftir. 

Bunun için blltnn Rmya 
d•bilinde ianeler topl•nmakta 

biç olmazaa murafm yarın 

pkanlmak istenmektedir. Bu 

buauata fikri sorulan Rus ba

lon mlltehassııı ( jarzer ) bu 

karann sebeplerini f6yle an
latmııbr: 

Hıfzıssıhha kanunile altı Te 

altıdan fazla çocuğu olan ailele

re nakti mükifakt verilmek eaa

ıı kabul edilmiştir. Para al

mak istemiyenlere de madalya 

Yerilecektir. 

Çok çocuklu olan aileler, 
bunun için hOktimete mllracaat 

etmelidirler. Eğer, içinizden 

bazılarınızın Taziyeti bu itin 
peşinden kotmıya, reami mu

amelelerle uğraımıya müaait 

değilse bize bir IJ'UP reami 
gönderiniz. Sarih isim Ye adres 

yazınız. Bu İfİDİzİ bls takip 

ederiz alacajımız ce't'aplan da 

lize, bildiririz. 

Fakat bu İfİ &zerimize al
mamız herhanıi bir taabhlldO 

tazammun etmez. Bir aruret 

dolayıaile bu mtlklfat ftrile
meue, bittabi bundan dolayı 
biz muatap tutulamayız. 

* Çok çocuklu ailelerden ,.- 1 

kardaki rubu Kumkapıda, • 

Fındıkkıran sokağında 16 nu

marada muallim Nişan Ef. ai

leaini göstermektedir. Grupta 

16rülenler: Valdeleri Madam 

HayganUf, kızlan Matmazel 

Arpine, Gadarina, Anait, Şake 

ile oğullan Karabet Ye Nobar 
efendilerdir. 

Altta aaidaki ruim: An
branm Hacaaeyit mahallesin

de '81 No. da Hacı Halil otlu 

Ômer efendi ile efradı aileaini 
p.termektedir. 

Bu ailenin, elyeYlll yolda 
Mkiz ayhk bir de yolcum Tar
dar. 

Ataiıda, 80ldaki re8İm: 

Kadık6yde, Hthıklrlm•m•nda 

Huanpqa mahallesinde !.mail 
Hakkı Bey sokafm 63 numa

nda Galip El. ailesini ı&te
rlyor. 

Grupta •aldeleri Neıibe, 
ojullan lbrahlm, Hayrettin, 

Sabahattin, Muzaffer, Nebahat 
Emine Hanım Ye Efendiler i'Gze 
çarpıyor. 

Tütün inhisar idaresinin, Harici Tütün Ticare
tinde Tuttuğu Yolun Nasıl Bir Yol Olduğunu 
Ve Doğru Olup Olmadığını Tetkik Edelim 

Tltln inbiıaar ictare.i hak- ı bayle itler• ıirifmeai tehlike- \inden bile haberdar deiilim ı kalı bir ırupla bir mukavele 
landa muhtelif M••nlarda, lidir. diyor. imza edildiğinden bahsediyor. 
tetkike ma.teait bua Juılar Diter taraftan l.tub.&cla Umumi harpten eyyel Mısıra Ba, bir efsanedir. Eski meb'ua-

Zonguldak, 1 O (HutUSI) ,
Maarif vekileti, mahalll .. orr 
caatlar üzerin "Barbn,, da bir 
ticaret mektebi açmayı kabtll 

etmiş ve maarif erkADJllcll' 

Nurettin beyi Bartına ı" 
dermiftir. 

Nurettin B. memleketİDt ; 
badi ve ticcari vaziye 
tetkik edecek ve tetkik' 

bmn neticesini bir raf"""' 
Vekllete bildirecektir. J&,lr 
tebin, açılıp açılmamuı raP" 
run muhteYeyabna iÖre ki' 
nrlqtınlacaktır. 

• Oçe merkeze, biri D•.,ı) 
ku&11na merbut olmak ~ 
Tillyetimizde yeniden dart ' 
biye ihd .. ına karar v~· 
Yeni tef kil olunan namyeıet' 
(Koda), (Kilimli), ( ~) 
" (Y enlce) kGyleridir. 

AJııtt6I 

Müreftede 

Kibrit Buhranı 

Mtlrefte -la .ımd~ 
Mllrefte " baTalWnde ~ 
buhranı vardır. 

Kibrit şirketi ba~ 
kibrit gGndermemektedir~.~ 

Kibrit buhranından illl"'"'" -
eden muhtekirler bir . ~ 
kibriti llç dört kurup ~ 
tadırlar. 

yudık. Bu liWle bitmif değil- karton fabrikua açmak bile yalmı: Tnrk ttıtnnleri ıfderdl. lardan lamail bey isminde bir 
dir. Serinin tam•mlanmw için lkbaadl bir it deiildir. Kartoa Mısır lıtlk6meti gllmrtlk tari- sat bir fabrika açmayı teklif 
daha birkaç noktaya temu burada imal ediline acaba feUni yllkaeltmittir. Bin kaqı etmiş. inhisar bu zata kredi 8 " 8 
etmek IAzımdar. Bugtbaldl ya- munkkaten eski tarifeyi tat- De mal verecek ve ytızde bir ag ozumU 
amuda, idarenin harici tica- mamul olarak relen kartondu bik ediyona da bu meaele ile miktar komiayon alacaktır. Memleketimizin bqhd; 
rette tuttatu JOlun dolnı ohıp daha ucuza mı mal olacaktır? ciddi IUl'ette atrqmak IAzım- Gene Amerika için Babanzade aadiyabnı teşkil eden 
olmadıtım t.etkik edecejiz. Harid ticaret meseleleri ara- clır. (A) 't'e (8) ıubeleri ar~ın- Fuat beyle yapıla~ mu~avele mahsulli bitmek üzeredir·-~ 

MBdllrll umumi B. diyor ki: nnda bir de Muar İfİ vardır.· dald uygunauzluk bu ışln de buna benzer bırşeydır. diye kadar yemeklik o.,... 
.. Biz ihracat ticareti yapma- Mı11rda 1ermayesi Amerikan - hallini geciktirmiştir. Bundan ~~ar. idaresinin ticareti 1 1.tanbula 27 bin küfe , 

ya kanunen mecburu,, Çekoa- lngiliz olan bir ıirket tntlin Yunan hükiimeti de zarar ı&r- haricıye ile meşgul olması k dil · · kalanıJl.I"' 
lovak hlikimıetile yapılan mu- itine mlltemadiyen hiklm ol- diiğil için hnkametimize, bera- bagiiııkn vaziyetine nazaran 1 Hv e mış, gen 1 __ • 

kaveıenm. ..•kadar k•a.n. bır" E ki ber hareket etmeyı· teklif et- çok- müşkül ve tehlikelidir. Bu prap ve pekmez yapı 
.-. ut.u muştur. s · rejinin meıhur kil 

- Memlekette yapılacak tanda idare edildiğini sıeçen harmancw (Haralambo) timdi miştir. Yunanistamn Mısıra tü- İf ticari teş ·it ve ticari vu- Beyaz PekmeS fi 

pek k d . ll dı j -n-LaJ da bütn tafailitil tlin ihracab Tllrkiyeye nisbet- kuf iıtiyen bir mesele- M- eft d t n _a. ço emıryo an Tar r. llWHI arımız n e bu firketin harmanaııdır. Su- dir HOkA- t b k bil . ur e e gaye eı": ~ 
cak le ebemmiyetaiz olduğu halde · wııe u a tica- . P'~-

Bunlann İnfuı uzun zaman )'UIDlfbk. Suriyede açıla riye ile mukavele yapan firket . retleri yapamaz Şimdiye kadar aynı zamanda beyaz _1 ;Jf 
1 kt d M kk 1 fabrika b-L-! d bır" kar Yunan malıye nazın bilhassa _ akt dı B 1 b __..., 
steme e ir. uva aten de- 0 an 1WB1ne e T te budur. Adı istin Amerikan . . . . . _ yapılan tecrubeler göstermiş- yapılm a r. o aP J.OI. 
miryollarının yerlerini tutmak defa temas ettik. Bu meselede . k . dir bu lf ıçın Mısıra gıtmıye lu- tir ki b "b · b · • t %S t lan ., ktaıı doll-~ 

bal iae aklı erenler, batta bizim ıır eti . zum gGnnnştnr. Bizim vaziyeti- ttlld u g:.:ı :a:'t e . d~- yap~ ve sogu bal ~~ 
llzere onlar İnfasma karar rnk a- kalclıgı" mızı bile söy- İstin şirketi T6rkiyeden miz daha müsait iken Trabzon ~e .e~ Haalb ki emıksn e. ı- 'Vakit süzülmüş JJ'-
Terilmiftir. y- e-T düzce ve Trabzon tütthıleri .. .. . ememıştır. u e enya alan pekmezlerimiz Blaa~· il 

lemektedirler Ye iliveten diyor- Ye DOzce tütunlenne çok za- zarar edildig" i ve % J~ nisbe- la akt• 
B. harp old " takdird "'b d B al d b k 1 b · tanbulda sablınaIJl ~ ır up e lar ki: inhisar idaresi, Suriyede mu ayaa e er. ur ar a fU e- rar verece 0 an u 1f te tinde bir masraf yapıldığı gö- ı ır'J_ 

bu balonlardan istifade etmek bir fabrika açacak, mal a6n- ler açbğı halde inhisar idare- ehemmiyetle takip olunma- rillmn-tn- ı ' · "d · Çünkü bu derece beya ~.;j, 
e U9 uı-. mnısar ı aresı an- . .. . J:ıtı ilJY 

te mümkün olacaktır. derece\ ve kredi ile mal ıinin g<Ssterdiği müşkülAt karşı- maktadır. Çünkü Mısıra senevi cak elinde fazla istok mal ka- mezı Mureftelıolmıyan dı-JI' 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

EYinlze veya ftlnke rfderken, sokak· 
la ınerken veya blrialle ıliriifürkon 
her haqi bir vaka kartwnda k&labJ
lu&lnJz... 

Havadis nedir bDlyoraanu o Yakayı 
derhal 16reblllnlnbı. Bir yaqua, bir 
katil, bir kaza birer havadiaıtJr. Ru-
1; ddliinlz vakalardan erteai ,.ılall ıa
zetelerde 11Snnek latedlib biri olunca 
derhal telefonuma11 açuus ve uvadiaıl 
ıuctcmize haber Yeriniz, lalm ve ad· 
ıuinhi de bvaJwm. Venlljiaia hava-
disin ehemmlyetlae ... saMtemb 
aıliklfabnı vermeyi vuife bilir. 

T elefoa aumal'UllUI lıltaaW • • • 
tir. 

Yerecektir. •ında Kapatmıya mecbur olmuı- aekiz milyon liralık tütün hrsa o zaman bu malı harice yapılmış macun sanınak~ 
Bunlar hep (riziko) dur. Bir tur. Halbuki mildürü umumi ihracabmız vardır. satmayı düşünmelidir. Tal4t 

ttıccann senede beş yftz bin Bey bu şubelerin mevcudiye- Umumi mOdür bey Ameri- Görülüyor ki devletin en 
kilo tatün satmayı taahhüt -===-==-=-===-=-....... ==~.,,...--==~--==----====--=~"' miilıim varidat müessesesi olan 

ederim demesinden başka or- TopkapıAlbndakı· Bos- ttitün inhisar idaresi bugtınkil , 
tada esasla teminat mevcut ıeklile parlak bir halde değil-
değildir. Bu it bllyiik bir mu- dir. Muamelib da esaalı bir 

raftır. Meseleyi iktıaadl cihet- tanlar Fı·danlık Olacak kontrole tibi bulunmuyor. 
ten dlişilnmek lizımdır. lnhi- Maliye vekaleti, ihtiyaç ha-
aar idaresinin bugünkü adamları linde para almak için mllraca-

Topkapı sarayı albnda ve Gnlhane hastanesi cıvannda at ettiği bu müessesenin muve bugilnkll tqkilitile bu mnbim 
d bulunan milli ve metruk bütün bostanlar defterdarlık tarafından rakabesinden biran fariğ 

iti beceremiyeceğin en çok olmamalıdır. Kendi haline bıra-
korkulur. Henüz Tllrkiyedeki ziraat müdüriyetine devredilmiştir. B~ralarda şehir fidanlığı kilan her müesseıenin akıbeti 
muamelibm intizama aokama- tesis edilecektir. Yalnız müzenin kazacağı ve eski eserler ise itte böyledir. Yani ne 

IDlf " heaaplanm yoluna ko- arayacağı boıtan istisua edilmiftir. Burası da hafriyattan alan bellidir, ne de •tu. 
,am•••ı olu bir lclareaiıı IOIU'll devredilecektir. • 

ADLAR BO ~ 
Bntnn tarihi dekorıl• 11 "' 

simi, hakiki teferrua~ 
neşredilmemİf fot~~ 
beraber "Ziya ~=~ 
bu, son derece ; ,,,,,.. 

ve vesikalara =~~ 
D1D1 yalanda d 



~3 Teşrinisani 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Resmi Kağıtlardaki 
Arapça Tabirler 

" Anlı:arada, Hacıdoğan mahallesinden 
h:•taıı otlu Mu•tafa lmzulle aldığımız 

tııelrtupla beraber bize para klğıdı 
rllnda.ıt lr ~uml~tir. Karflml:ı, haklı olarak, bu 
lfdın (lzerlnde mevcut arabt tabir ve 

~klp'ere ltiru ediyor ve e:r.climle 
Yor ki: 

- Ben bile bu kadar uman Türkçe 

\
0
ltudufum halde mevrit l•ml, Mürsellinl
eybın ismi, Mllull gibi tabirler var. 
l!u kl" ıntta birçok tabirler temiz Tnrk-
teye Çevrildiği halde işaret lttlklerlm 

• • eınıaU elbette ki pek çoklanmı:r. 
~in fiiçlük çckllmesine sebep oluyor. 

atan dikkate alınmasını rica ederim. 

Havale işlerine Dair 
Adana - Geçen gün havale vermek 

~ere Postaneye gittim. Havale memuru 
Y "A<lıeıl ya:r.ıp ırctlrmek IAıum,. dedi. 

G· ıttıın, bir klğda yazdudım, geldlm 
Ycıxıcğe gitmişlerdi. Tekrar UçüncU bir 

ri:fa daha gittim. Henüz dönmemişlerdi. 
h OrdUncü seferimde gelmişti, Adrese 
•ktı " Böyle olmu al ? Şu kAğda 
~tdır t., dedL Kumı:r.ı bir klğıt nrdl? 

.fendi ben yaı:amaml., deyince kapıda 
dura b t n uı adamlan ıröıterdL Onlara 
•tdırdım. On kurut ücretle bet kuruş 

ta 
lı.t IXlatbu kAğıt bedeli aldılar. Bu hale 
l Yrct ettim. HükQmelin matbu kAğıl-

:rı hUe satılıyormUJ ? ikinci ırün ırene 
.!~, •ınele arkadaşım anlattı. Ayni 

aya ınaru:r. kalmış. Darba} ınUdllrl
Ytte ._ tlklyet etmiş. MüdUr B. vicdanen 
hı Uttıep olduğu anl:ıtılan bir tavula .. :~~t hanle kl§'dına yaaıp nrm1'tır. 
CI 1Unıtz amele menbaı olduğu için 

t:b~~ liraya bu kadar muraf vermek 
lı., •Ule (Üç, ayni umanda ecnebUcH 

il da doiru deilL 
Adaua ı Ameled-

M. H. 

Seyyar Sabcılar 
Ve Esnaf 

Geçea Puar ailnO Kacbk8yGne 

~ek tl:r.ere k8prU mudl~enladeu 
~ Crlten acıklı •• çirkin bir hadi•• Ue 
'tı.lqbm ı Bir Pollı kolundan 

~"-ıadığı 2 kf41yi g8ttlrllyordu. Blrlıılıı 
..:

11•dan akan kan emeıbıl .... r8mle· 
1 lunnı.ııya boyamıttı. Merak ederek 

"•d.cı \' tanıdığım mana•• sordum. 

... "-ııaı •eyyar •abcı lmlf. Vak'a da 

.... ,,. 
1111 

cereyan etmlt: Seyyar •abcı a;ldlp 

._-;:• SUleymaa efendlnha dnkklnuun 

lı • oturmUf. Manav Hyyar aabcıyı 
''dı ,_ ı.._ rııta11; l•temltH de aralannda hq· 

.. ,,.rı lln '1-. ı.ı akata ır!ttlkçe bOyQmtlf, ka~a 

" "'- Krunrlv batlaaııt. Nihayet 
) '>'ar •abcı bqından •ustalı çaklle 
~ lrl)•ruıut- Ve bunu •Öyledlkten sonra 

~ bir ah çekti ı Bu HYJar ıatıcılar 
' Çolt rahataız ediyorlar. istersen hv 
"b. Aıı kavıra hazır 1 dedL. Buna da 

ttt p •eyyar •abcılann çokluğu •• 
•ulJultlan lmlf. \r,,.., 1-. •• Ye dOkkb klruı ••ren mana•· 
11 

da hak Hrmemek mUmkGn deifL 

Ferit Ali 

~llYri M_ü_b_a-dillerin 

Ş~kayet Silsilesinden 
~· Clyri mübadillerin müşklll 
~i hakkında alakadar-

teı "k -
~~ 

SON POST A'nın 

SON POSTA 

Hind.standa Bazi Yerlerde May
munları Mukaddes Hayvanlardan 

• 
S yarlar, Oralarda insan Ka r 

Mayın unlar Vardır 

, 

Hindistanın bazı yerlerinde 
maymunlar mukaddes hayvan-

lardan addedilir. Buralarda 
maymunlar ormanlardan topla-

nır, ıehre indirilir. Ehlileştiri
lir ve onlara kat'iyen dokunul-

!ardan her giln birçok şikayet ı 
mektubu almaktayız. İtte bir 
tane daha: 

"Gazetenizin 7- l 0-930 tarihli 
nüıhasının " later inan, iıter 
inanma ,, ıütununda gayri 

mübadillere ait bir fıkra, bağn 
yanık bir gayri mllbadil olmak 
itibarile bana da ıu ıabrları 

yudırdı: 

PEYAMi SAFA 

Edebi Romanı 

mu. Umumi kanaate göre 
bu hayvanlar mukaddestirler . 
Onlara dokunmak insanı çar
par. 

işte buradaki resimde de 
maymunlann istasyonda ser-

besçe dolaşbklannı görüyoruz. 
Burası Hindistandaki istasyon
lardan biridir. istasyonda Hint
li kadar maymun vardır. 

Bu maymunları yerliler bes
ler ve büyütür. 

İnamr mısmız; hergün gazete para verilmedi. Yalnız avutul
elimizde, birkaç sabr da bizim duk: Yakanda verilecektir! di
için yazılmış görmek istiyoruz. 
339 danberi el'an bizim işimiz 
tamamlanamadı. Tuhafı şu ki, 
evvelce Yunan emlakinden alı
nan kiralardan bize üç, beş 
ayda bir miktar para verilirdi. 

Lakin son itilafnameden 

ye. Halbuki timdi ortaya bir 
talimatnarna lafı çıkardılar. 

Guya hisselerine az para dii
ıenleri düşünmek lizımmış 
ve onun için gecikiyormuş .. " 

Osman Recep 

ıonra Yunanlılardan 62 bin 
lira alınmasına rağmen on 1 • 

r . 
: t • • • 

f eye karar vermiyor ve dal
gın gözlerle kendi içini 
ıeyrediyordu. 

-BA iYE 

mek istiyor: "Yedi sene, yedi 
sene bu, az mı? İnsan Uç gün
de nasıl unutur? Alışbk bir
birimize ... ,, diyordu. 

Sonra habrına Macit geli
yor ve kendini birden bire 
kuvvetli hissederek Şinasiyi 
bir daha hiç görmemiye karar 
verecek kadar aleyhinde dü
ıünmiye başlıyordu. 

Koridorlarda gezerken Şi
nasile karşılaşmak ihtimali
ni düşünerek dalgın bulun
mamak istiyor, etrafına dik
katle bakıyordu. tta ~crak ediyordu ve bu tc- 1 

Şitt s ~ ona hissettiriliyordu ki, t 
• ilaı 11U b. k .. -
"'htlık '. ~ ır aç gun suren 
ttı{i ıçınde, meçhullere bürün· 
' 4 \re ş h . t• • 'tittd a sıye ını saran esrar 
Adc~ Yenilmiş ve değişmisti. 
)td· Macit, Neriman için 
Şitt 1 

.senelik bir arkadaş ve 
)tb'lsı hir iki ay evvel tanıdığı 

ancı b" . ~ ır ınsandı. 

t'ttıd:"~~e de Şinasi ile arala· 
~lıştu • ı?ok daı;.gınhklar ol-
ll~ttİ · a~at bunlann hepsi, 

14~ 1 hır ıevgı· nin müba-
L el t ' • 
~ltt ıçınde, tesirleri bir an 
l~ÇUJc artan ve sonra nalan 
~çbit· hadiseler yüzündendi 
tiqdi ~~c bugünkU kada: 

11' •cbep yoktu. Ohalde 

bu ihtilafın ötekiler kadar 
kolayca hallolunabileceğini ümit 
etmemek lizımgeliyordu. 

Neriman: "Bu sefer güç!,, 
diye mırıldandı ve muhake
melerinin vardığı bu netice 
onda, Şinasiyi tekrar kazan
mak için kuvvetli bir arzu 
uyandırdı. Bu sefer demin
ki gibi yalnız merakla da de-
ğil, Şinasi ile yaşadığı eski saa
det günlerini iade etmek ar
ı:uıile de onu görmek istiyordu. 
Zafı meydana çıkmıştı. Artık 
anlıyordu ki Şinasiyi göreceği 

1ıelmişti. 
İzzeti nefsinin bir tazyikile, 

bu .ıafını aşktan başka ıeyle
re, itiyada Te doatluj'a atfet• 

Öğleden sonra evden çık
tı. Babası, Şinasiyi görmesini 
ve çağırmasını bir kere daha 
tenbih etmişti. 

O gün, Şinasiyi görebileoo 
ceği aaate kadar Darülelhanda 
ııkıntılı anlar geçirdi. Arka
daşlarile konuşmuyor ve dal
gın duruyordu. Şinasiye karşı 
nasıl hareket edeceğini bilmediği 
ıçın kendini bin temayülün 
cereyanına bırakmıştı ve bunun 
için, muhayyilesinde uyanan 
birçok muhtemel vuiyetleri 
taliayyiil etmekle kalarak hiçbir 

Nihayet, onu müdüriyet ka-
pısı önünde, muallimlerden 
birisile koJuşurkcn gördü ve 
bir az yaklaşarak durdu, ona 
kendini gösterdi. 

Şinasi arada bir Nerimana 
bakıyor, fakat mükaleme es
nasındaki ciddi gözlerinde 
hiçbir ıey değişmiyordu. 

Neriman daha fazla bekli
yemiyeceğini hissetti. Ya 
uzaklaşmak, yahut muallimin 
Yticuduna ehemmiyet vermeden 
Şinasiye doğru yürümek isti-
yordu. Kararsızlıkla hafifçe 
sallandı. 

Ve nihayet, Şinasiye doğru 
yllriidll. 

Sayfa :'.) 
c 

-;------------------------------------------------.... -
Kadın Ve Kalp İşleri 

Yabancılarla Evlenenlerin Hali 

Ecnebi Kadınlar la 
ı Evlenmek Doğru Mu? 
\ Alman Kadını ile iL Balo Elbisesi ) 

Evleneyim Mi? 

Boğaziçinde bir kari, tesa· 
düfen k:ırşılaşbğı bir Alman 

kadınile tanışmış.. Bu kadın 
bir müddet sonra bu gence 
alaka hissettiğini söylemiş. Bir 
müddet sevişmişler. Fakat ka
dın aşkında garpli , erkek 

şarklı gibi hareket etmiş. Yani 
kadın kocasını ihmal etmemiş, 
yaşamasına bakmış, erkekse 
yanıp tutuşmuş. 

Şimdi bu delikanlı kadınla 
evlenip evlenmemek lazım gel
diğini soruyor. 

Ben Türk gençlerinin ecne
bi kız ve kadınlarile evlenme
sine taraftar değilim. Hatta 
bu münasebet aşkla da başlasa, 
izdivaçla nihayet bulmamalıdır. 
Beni bu fikre sevkeden sebep· 
ler şunlardır: 

Ecnebi bir kadınla tam bir 
his ortaklığı temini mümkün 

değildir. Ayn ayn muhitlerin, 
ayrı ayn alemlerin, ayrı ayn 
terbiye görmüş çocuklarıyız. 

Aramızda müşterek hiçbir 
nokta yok gibi. Ne sevinçle
rimiz müşterek, ne kederle
rimiz. 

Bu böyle olduğu için doğan 
çocuğun vaziyeti çok feci olu-

yor. Çocuk hangi lisam öğre

necek? Kimin terbiyesini ala
cak? hangi mektebe gidecek? 
Evde kimin lisanı hikim 
olacak? 

Avrupalı ile şarklının nıhan 
anlaşmalanna da imkan yoktur. 
Avrupalı kadın Türk erkeği 

daima müstemleke adamı gibi 

görür. Ona o suretle muamele 
etmek ister. 

Ben ecnebi kadınlarla evle
nen erkekler arasında mes'ut 
olanına çok u tesadüf ettim. 

Balo mevsimi geliyor. İşte 
ıize bu mevsimde moda olan 
balo elbiselerinden bir nümune 
Siyah kadifeden yapılmışbr. 
göğsü köylü elbisesi gibi sıkı 
fiatan geniştir. 

Darülfünun Divanı 

Darülfünunun yeni divam 
bugün öğleden sonra ilk top· 
lanmasım yapacaktır. 

-TAKVİM= 
Onun için bu Alman kadı- GD• !O l 2-T eşrinisani-930Kuım • 

ııile münasebet tesis eden 
erkeğede, diğer Türk genç-

lerine de ecnebilerle evlenme· 
melerini tavsiye ederim. 

Hanımteyze 

Şinasi onun geldiğini yan 
gözlerile gördüğü halde vazi
yetini değiştirmiyor, hararetli 
bir şeyler söyliyen muallimi 
dinliyordu. 

Neriman, kendisine ait bir 
ıey ebect)yen elinden çıkmak 
llzere imiş gibi, şiddetle tezahür' 
eden bir temellük hıraile Şina
ıiye abldı, birdenbire kolunu 
tuttu, sarsb, sinirli ve tiz bir 
ıesle: 

- Azıcık seninle görüşmek 
istiyorum, dersten çıkınca be
ni bekle! dedi ve uzaklaştı. 

Arka taraftan Nerim anın 
geldiğini görmiyen muallim, 
hararetli sözlerini birdenbire 
yarıda bırakan bu hadiseye 
evveli çok şaştı; sonra bu 
gibi vaziyetleri doğuran sebep
lere intikal edince, Şinasiye 
bakarak gülümsedi. 

Şinasi gene biç kımıldama
mıştı, gene ayni ciddiyetle : 

- Evet, dedi, devam ediniz! 
Fakat sesi o kadar titremişti ki. 

-6-
Müdür odasının kapısında 

Arabt Rumi 

20- Cem.elahar-1349 30-TctrlnleVTe1·134' 
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GUnq' 1 .44 6 .44 Akşamı 12.- 16.55 
Ôfle 1 7. • 11.58 Yataı 1.34 18.29 
lklndl U3 14.58 imsak 12.6 S. 1 

buluştular. Mektepten çıktılar 
Ye birbirlerinden başka hiçbir 
ıcye karşı tecessüs duymadık
ları hararetli aşk günlerinde 
olduğu gibi, hep arka sokak
lara saparak, nereye gittiklerini 
bilmeden, hedefsiz yürüdüler. 

Gene o günlerde olduğu 
aibi, ilk anlarda, beraber ol-
manın kuvvetini ve şerefini 
ıilküt içinde biraz daha fazla 
tatmak istiyorlar gibi konuş· 
muyorlardı. Fakat bu sefer 
yan yana gitmiyorlardı, biri 
ötekinin koluna girmemişti, 
aralarında ayrılık ve aralarında 
vücutlarının ılık buğusunn bir-
birine geçmekten meneden 
serin boşluklar ve aralarında 
ıon zamanlann manevi uzak
lığmı mer'i bir hale getiren 
maddi bir mesafe vardı. Bu sü-
knt ve bu mesafe, artık onla-
ra birbirlerini yalnızlıktan 
kurtaramadıklarını bissettir--
mekten başka hiçbir şeye 
yaramıyordu. 

[Arkuı var) 
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Buharada Ruslar Taraf ndan Nasıl Öldürüldü? 
""----------Anlatan: gabekof------

Bundan dört ay kadar evvel 
( Agabekof ) isminde bir Rus 
Ermenisi Paris 'te mühim bazı 
ifş atta bulunmuştu. Bu ifşaat, 
başta İngiltere olmak üzere bütün 
Avrupa ve Asya devletlerinin 
istihbarat ve casus teşkilatlarını 
heyecana düşürdü. 

Bu adam Türkistanın (Aş
kabat ) şehrinde doğmuştu. 

Türkçe, Farisi, Rusça, İngi
lizce, Fransnca, Arapç ve 
birçok türkmen kabilelerine 
ait li.snnları konuşan nadir bir 
hilkat zekası idi. 1918 sene-

şinde Rus komünist fırkasına 
girmiş, ı 920-1930 seneleri ara
sında da siyasi Rus teşkilatının 
şark şubesi müdürlüğünde 

bulunmuştur. Bu vazifeyi ya-
parken memleketimize de gel
miş, Yunanistan, Mısır, İran, 
Irak, Filistin ve Suriye komü
nist hareketlerini filen idare 
etmiştir. 

Bir ara, bugün Rua komünist 
partisini idare eden (Stalin) e 
karşı muhalefet başlayınca 

( Agabekof ) da bu muhalifler 
arasına kanşmışh; onlarla bir
likte Parise gitti, Rusyaya 
dönmek istemedi. İşte Pariste 
bulunduğu bu sıradadır ki 
tam on sene müddetle içinde 
bulunduğu O. G. P. U. deni
len Rus devlet siyasi teşkili 

tının faaliyetini, dahilde ve 
hariçte takip ettiği usulleri 
ıfşaya başladı ve bu ifşaatını 
bir kitap halinde ne~retti. 

1 - İstihbarat, suslan ve inkılap düşmanlarile 
8 - Şark, bu şube mücadele eder. 
9 - İcraat, Rusyadaki ecnebi sefir tve 

l O - Hudut muhafazası, siyasi mümessilleri takip 
1 J - İdari işler, namını alan etmek, haklarında malumat 

ubelerdir. a.mak ve gizli evrakları elHe 
O. G. P. U. nun umumi etmek bu şubenin vazifesidir. 

reisi Menjinskidir. Fakat bu Hemen bütün otel, sinema ve 
zatın komünist fırkası mer- tiyatroların müdürleri bu şu
kezinde hiçbir nüfuzu yoktur. benin casuslarıdır. Bütnn devlet 
Daima hasta olan bu adam. müesseselerinde bu şubemn 
işlerile pek az meşgul olur. adamları vardır ve bu ca
Meııjinskinin iki muavini vardır. suslar hergün gördüklerini, 

Bunlardan ( Y agoda ) filen işittiklerini birer raporla şu
( O. G. P. U.) yu idare etmek- beye bildirmek mecburiyetin
tedir. Çok kaba ve cahil bir dedirler. Ecnebi sefaret ve kon
adam olan Y agoda tahakkü- solosluklarla · mümessillikler• 
mü seven, kuvvetli, iradeli ve şoför, ahçı, hizmetçi gibi adnm
maksada ermek için herşeyi ları bu şube temin eder ve 
yapmaktan çckinmiyen bir a- onlar vasıtasile buralarda olup 
damdır. Fırka reisi (Stalin) e biten herşeyi öğrenir. Bu şu
şahsen çok bağlıdır. benin reisi, Y agoda'nm sadık 

Bu zat rakiplerini meydana adamlarından ( Olski) dir. 
çıkarıp ezmekte de büyük bir Bu şube bir çok kısımlara 
maharet sahibidir. Son kurbam ayrılmıştır. Diier kısmlann 
(O. G. P. U.) idaresinin ikinci vazifesi ayndır. Meseli: 
reis muavini ( Trilisser ) dir. Birici kısım otellerle ti-

Mevkiini bu suretle kuvvet- yatro ve ainemalara nezar~t· 
lendiren (Y agoda) etrafını ken- d ( O G p U ) lin e er. . • . . nun e e 
disine sadık ve her bir feda- ıreçen ecnebi sefarethanelere 
karlığa hazır memurlarla dol- ait postalan ve ( paketleri ) 
durmuştur. açmak ta bu kısmın vazife

Bu sadık memurlar arasında sidir. 

hususi katibi (Şani) nin ismini (2) inci ve (3) üncü kısımlar 
kaydetmek bir hakşinaslık Balbk sahilindeki memleket
olur! lerin casus teşkilltlarile mfl-

Y agoda yalnız (O. G. P. cadeleye memurdur. Meşhur 
U.) nun birinci reis muavını ihtililci ( Savinkof ) u Pariaten 
değil, ayni zamanda (O. G. kaçıran, Jeneral ( Kutyepof) u 
P. U) şubelerinden harici, Rusyaya getirenler bu kısımlann 
hudut muhafazası ve fen 

memurlarıdır. ( .f) üncü kısım 

Bu kitap, bilhassa Sovyet
lerin şark memleketlerindeki 
faaliyetlerinin içyüzünü göster
mesi itibarile şayanı dikkattir. 

hariç olmak üzere bütün di- Şark casusları, (a) inci kısım 
1 ğer şubeleri birleştiren (Hafi lngiliz ve Amerika casus tq-
1 icraat idaresi)nin de reisidir. kilitlarile uğraşır. 

( Agabekof ), bu kitabında 
mühim bir itirafta bulunuyor 
ve diyor ki: 

Bu idarenin reisi, iki mu-
avini ve şube müdürlerinden Taharri-keşfiyat şubelerinde 
mürekkep olan komisyon ( O. en çok dikkat edilen fOY 

memur ve casusların birbitG. P. U.) nun yüksek heye-
tini teşkil eder. !erini tammamalarıdır ve yap-

,. - İstanbulda sekiz ay • • • tıklan işlerden birbirlerinin ha-
kaldım, İstanbul, Ticaret odası l T aham, Keşfıyat Şubesı berdar olmamalarıdır. 
azalığında bulundum ve kim- Rusya dahilinde ecnebi ca- [ Arkaıı var ] 
seye farkettirmeden vazifemi = 
sessiz, sedasız gördüm.,, Anadoluda Konyak 

u Agabekof ,, un mühim Y a p ı l 1 Y O r 
sıfatlarından biri de, Türkis
tanda, Enver Paşaya karşı 
sevkedilen kıtaab bizzat idare 
etmesidir. 

• O. G. P. U. Nedir? 
Bu esrarengiz harfler Rusça 

.. Obyedinönnoye Gosudarst
•ennoye Politiçeskoye Upravle
niye" cümlesinin ilk harfleridir. 
Ve tercemesi "müttehit siyasi 
devlet teşkilatı" demektir. 

Bu idare, evvelce mevcut 
olan .. Çeka" mn yerini alınlf· 
tır. Sovyet hUkfunetinin isti
nat ettiği en mühim bir ıilib 
ve kuvvettir. 

O. G. P. U. idaresinin merkezi 
Moskovadadır, ve yalnız merkezde 
2500 memur çalışmaktadır. 

Bunlardan 1500 ü komünist
tir. Mühim vazifeler ancak 
bunlara verilir. Diğer 1,000 
memur komünist partisine 
mensup değildir. Bunlar, kltip, 
daktilo ve saire gibi ikinci, 
6cüncü derecede unsurlardır. 

( O. G. P. U. ) 1 ı şubeye 
taksim olunmuştur. Bunlar: 

t - Tahani, 
2 - Ecanip, 
3 - Gizli işler, 
4 - Hususi, 

Evvelce Anadoluda konyak 
imali menedilerek yalnız Jstan.. 
buldaki imalltanelerin faali-

yetine müsaade edilmif ti. Son 
zamanlarda Anadoluda da yedi 
sekiz kadar imalitane tosiaine 

müsaade edilmiştir. Bursa, 
Konya, Eskişehir, Bahkcairde 
konyak fabrikalan açılmııbr. 
Bu fabrikalarda sun'i konyak 
yapılmaktadır. ispirtosu Alpul
lu ve Uıak şeker fabrikalan 
pancar uaarelerinden çıkarıl
maktadır. 

Emlak Bankasının 
Sermayesi 

HnkUmetin hissedar bulua
duğu Emllk ve Eytam b ..... 
kasına devredilecek olu milli 
ve metruk emlikin bir defteri 
Defterdarlık tarafından An
karaya gönderilmi,ti. Defter 
henüz gelmemiştir. Gelir ıel· 
mez bu cmlik bankaya Yvi
lecektir. Banka bunlan aata
rak paraya çevirecektir. 

Hamal Kavgası 
Galatada hamal Hasan, Sa

lim ve Halilin arasında ham
malhk meselesinden kavga 

Şehir Meclisi Bugün 
Toplanıyor 

Şehir mecli.li daimi enctl
meni dthı belediyede toplıuı~ 
rak akşam geç vakte kadar 
heyeti umumiyeye sevkedlle
cek evrakı tetkik etmiş, rm
nameyi huırlamışbr. Media 

buglln saat t 4 te toplanacak
tır. 

Gençlik Ve Spor 
Hükumet Esaslı Teıkilit 
Y apmıya Karar Verdi 

Ankara, il (H-1) - Hl
kemet, eauh bir ıençlik spor 
t .. killb vtlcuda 1et1ril...m. 
karar venaittir. a.... iaakla 
verileltilmek içia tefkilit nl
umnamealnde tadilat yapıla• 

caktır. Bu tqkillt dojnıdu 

tloiruya htıkümet murakabui 
altına konacaktır. 

Süriye Türle Tütünü 
İstiyor 

Suriye tntilD tacirleri istaıa
bul ticaret odaaına milracaat 
ederek Suriye Tnrk tiltilnG 
idhal etmek istediklerini bilr
dirmişlerdir. Oda bundan Todt 

on Posta'nın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Soldan Sal~ gakardan Gflllu 

1 - Bir ada 4, doymu 4 
2 - Renk 2, çocuk kua

duruı 5, sual 2 
3 - Mezhep 3 

Sinemalar 

Zamanımızın en meşhur tenoru 

RICHARD TAUBER 

Sin da 
En Son ibdaı olan 

• e ı 
filminde ilahi ve muhrik sesi ile bUtün dinleyenleri gaşyetmektcdlr· 

Sllzlll Ufo - Pathc halihazır dünya havadi•lerlnde : t 
Meşhur Hint şniri RABINDRANATH TAGORE hüriye e 

dair bir şiir okuyor. 

GLORY A SİNEMASI 
(Henry Bataille,) in eserinden 
iktibaa ve JEAN ANGELO 
ile EMMY L YNN ve JAC
QUES CATELAİN tarafın
dan temsil edilen 

ŞKÇOCUGU 
muazzam Fransızca sözln 
filmini takdim edecektir. 

..... 1 

~ :J Z ·c ~ 
~ ..= < C) ....... a. :ı: tll 
~ 80 ~.g.~~ 
1 ~ >.aj ~ 

eı:~~ :a 
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--------- DARÜLBEDAYl TEMS~ 

Virtüozların en meşhuru olan Bir Kavuk ISTAllBUI. BWJll'~ 
ACQUES THİBAUD Devrildi . KM ~ a~ 
27 Teşrinisaniden itibaren 3 Perde 1111 il 

NSIZ TİY A TROSUND 2 Tablo 

1

. 

1 
Konserlerine başlayacaktır. Tarihi Pi 

yet '"' Yuaa: 
Musahip zade 

Celil 

4 - Su 2, vak'a yapmak 

3, bir hece 2 ~ a a llJlllfl 
5 - Adalet sahibi 4, ki- ehvet Kadını .ııı-. 

ük d a .. ...t 21,H da yahni --~~" 
ç 8

• Ski Şarkılı Filin .... taleb•re. Çar.paıb• __ , ~ 
6 - Çevik 4, kaçık 4 G tınlfwma1a Za'bltau. eumut-~ 
7 _ 1'-rar 4, siy-L .. tenıdllt. P .. •mlte, C.ma, r....-1 90 4• 

JJJ an • umum .. Cuma 1'•tlna ıaat 1 ı 

8 - Silah 2, tavır a, nota 1 Rasit R.ı.. •• arkadqlan ö, • ..ı ... ıt,90 a. tJ 
9 - Kanat 3 FRANSIZ TlYA11lOSUNDA FRANSIZ TIYATROS 

1 O - Buiday tozu i, sis 6. ~ \Tt=.:"c~~· =~m.'n!!in3: ._,f"' 
keçinin yansı 2 lS,!O ela ı•oa 21, 5Q da mUdGriı'etl, R.. dr.-adk , 

11 - Mentete 4, dftJ:.-.... bd CAMBAZ tamılllyeetaia '» tetrfau!d ' --'"' 
Y ........ Vo4Tll S ~· _.,. 

deliği 4 Nakledem Mahmut Yeaari Bey rtlıaD bqlıyacaia .. muht_... 

=-=m_,,....,,.==-----..... ----.....,---- __ Glt..;.,.,•_ber__,~ata--t_~_ı_ı_Ye __ 1_~_17=a~~-~.....,_· ___ •_ne~y~l•-·...,~~--O:!!"""~__..~ 
İstanbul Gümrük T k ·k S · Meclis Binası 

Memurları Müteessir e Dl ergı 
Rüsumat müdüriyeti uma- Kanunusani içinde İ<ifi Gelmiyor, yeni~ 

miyesi bu sene Ankarada b.. a· B k Y •rr 
memurlara ikramiye tevzi et- Ankarada Toplanacak ne ır aş asının t , 
tigıv· halde İatanbuldaki memur- Ön - nlması DüşünülüyO ' ilmilzdeki kinunusanide / 
lara tevzi etmemiştir. Halbuki Ankara'da, Milli iktııat ft Ankara, ~( H~)~ 
lstanhulda ikramiyeye llyak tasarruf cemiyeti tarafından Moclia binaaınd.a han ~ 
emektar memurlar vardır. bir ziraat konıresi ve bir ziraat tadillt yapılacaktır. ~ 

Müdüriyeti umumlveniu bu ıerı}si açılacakhr. Bu ıerıi mecliı binan ihtiyaca e.J ~ 
hareketi bura gümrük memur için " teknik ziraat ıergial " medifindea &ılimiiıd_. .,.,, 
)arım müteessir etmiştir. iomi verilmittlr. Cemiyet tora• bııytıli: bir mecllı hın.: r / 

latanbw Mahkeaeı A.ılye Bt.rt.el fından kendilerine konil'a i_çla mua dü.ştinülmektedir·~-·, 
Ticaret datreılDdeD ı rapor yazmalan bildirilen b&JD 

Merhum Kefeli zade Mebnwt mtltebauıılar, ıerıinJn ziraat bazı kimseler iftirak e 
bey vere.ııeainla Kefell han No. 11 makineleri HırfİSl mi, yokta Konıre: '(111' 
matazada lsttmatyadlı aleylılne zirai mahaullt serıisi mi ol.. 1 - Sergiler ve ~·"!' 
ikame eyledltf becleH icardaa ca(uıı tayin edememektedirler. 2 - Zira! si~o~rtaJar· , 
miltevellit 5'° llra alacak da..- lstanbuldan ziraat kon~ 3 - Ziraat makbıel ;,f 
aından dolayı müclcleaaleyb n....a ne sergiler kemiaeri DaDit ft 4 - Ziraatin i ._; 
taatir kılınaa dantlyenla O.. Ticaret oduı ticaret bllroaa uauller ill.... tızerin • / 
metl'ilu haan meçhul bulunu pil Nedhi Beyler ve daha pcakbr. ~ ~ 
milddeaaley!ıi mumalleyhe tebDI J 
lolınamadıtJndan 1110dcl·• ve.... Tu··ru·n ı·nhı·sarı umu~ nln muvafüa.ı kanun r&Glen t.a.M •• ~ 
yeçhile bir ay mGddetle Da
tcbli~at icrUIJla tah1dkat baldmıo 
lltfnce karar nrllmlt vo ar...W 
aureti mahkeme dlvanhanealae 
talik kıhn11Uf olcluj'undan meaktr 
anWıall teltellutfle enap .. ..,.... 
•ti takdirde ltaldaada uıulln "9 
bacl •atldeai •uclbinoe •ua ..... 
111alti7eye tev .. ıll lolııaacatJ eY. 
rala handtale de llh oluur. 

müdürlüD-ünden: . ~ 
Cibali fabrikuına m~asi 1300 metre mikibı !~J:! b' )ıf 

0.11-0!0çarpmba atınldl mllD•k•sada, teklif olunan ~' 
laydl ı&tlmedltbıaeu mezktr 1300 metre mlklbı ~-,::; 
pala Wfla yeall• mUaakuay• konalmuttur. Tallpl-;ı,1oo rinlaani 930 çvtamba gbtl Galatada mtıbayaat ko 
mlracutlan. 

M ! L 1 K Y• E L H A M R A Sinemalannda 
. ZfaaM••• ı.a,ms traj•.Ueal, alHmanua .. ~ utlıtl 

EMiL YANNINGS 
Sklll •• prkıh pheaerl el .. 

M AV i MELEK filminde 1-1ıı· 
banteaı Dhyuıa .. mtlkea...ı •hUl ıuat.I POX JURNAL B=ar lwalı BORll'ln lsdlvaç ,.er_. t:ıtG'l11 

Mir luıllhUlr .ıe..a bandı.l.n.I •" temttr. sn:Jt"'P 
Hqiya ı Fflıala lh:erla•ekl T&rkça n Pruaitca hahataadan maacla b81 vawu sahne JOSEF VON 

mahareti H.)'ealnde ftl.:a hiç bJr UHn bilmeyenler tanfından da mükemmelen anlafll•r. 

nm~=;.__ HOR AD 
5 - Fen, 

1 

çıkmış, Hasan bıçak ile Halili 
yaralayıp kaçarke11 ,_kalan
auşhr. 

tlt:ODCBleriDi hakrdar edecelt- idarehane: Ebusauut Caddeli (4.0) - T..ı.. ı l.t. (385) 
~. iL.------~=~=~=:.::.;.~~::...------~ 

Muhalefet Gazetesi 

6 - İkbsat, 
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Alide Hesap Verigorlar .•• Tayyare Pigankosu Bugün Bitti .. 

Harbin Hararetli Bir Sırasındc. Keşide Bugün De Öğleden Sonra 
l ehlikeli Bir Kabine Buhranı Çıkh Darülfünun Salonunda Devam Etti 
Sadrazam Talat Paşa, C~it Beye Yalvarmış Mı? .. 

Muharebe başladığı sıralar
da, daha doğrusu bir takım 
~ık emri vakilerle Alman
~ . peşinden sür~klendiril
c:ı~ız günlerde Malıye nazın 

vıt B<"y, Sait Halim paşa 
lr.binesinden istifa etmiş, sebep 
~larak ta harbe aleyhtar oldu
:::~ i1eri sürmüştü. Halbuki 
~ hın ortalarına doğru teşek-
C. ~den Talat paşa kabinesinde 

vıt Bey gene maliye nazır
~nı kabul etmişti. İşte Harun 
Qllrni Efendi bir sırasını gti
~~k bu meseleyi ortaya atb; 
~iki: 

Ja.r - Cavit Beyefendi evvelce 
iL P taraftarı olmadığını söy
.. Jerek kabineden istifa et
'-İşlerdi. Böyle olduğu halde 
l'-ba bilahare neden dolayı 
llit Paşa kabinesine iştirak 
~er? Yoksa kanc1atlerini 

ftirdiler mi ? 
liarun Hilmi Efendinin bu 

---de biraz da istihza kokusu 
~nıiyor değildi. Şüphesiz 
"'Qlııa Cavit Bey de böyle bis
'etti ve hemen cevap verdi: 

- Hayır ... Kanaatim hiçbir 
~etle değişmemiştir. Bunu 
;ıe. izah edeyim: Sait Halim 
-:- ıatifa ettiği vakit ben Ber
~e idim. Sait Halim Paşanın 
..__.ası üz.erine kabine teşkili 
-~fesi Talat Paşaya tevcih 
~nıiş ve bunun üzerine T alit 
&.!'la da, kabineye girmekliğim 
~ bana telgrafla müracaat 
;lı.aişti. Ben de ona bir cevap 
lıdım. 

l.ir Arkadaşlar arasında hafif 
fısıltı işitildi: 

- Acaba ne yazmış?!.. 

Cavit B. devam etti: 
,_;~Talat paşaya Berlinden 

•gını cevapta: Harp za
~da nezaret kabul etmek 
hı. '-ı akideme muhalif oldu-
11...Q' buna rağmen arzu etti
~ Program ve nazırlarla, hür 
!'t. illetin bir kabine teşkiline 
~ IÖıterilcliği takdirde bir
laq~ ... çalışmayı zevk ve ıeref 

linıi söyledim. 
~ llit Pş. nm bu telgrafıma 
\it t Bey vasıtasile gönderdiği 
'dU telgrafta ilk teklifte ısrar 
~elde beraber ben Maliye 
Ilı etini kabul etmezsem Ta
!'t l>ı. kabine teşkilinden fe
~ edeceği cihetle memle
~ f~na bir buhrana düşe
' hıtdiriliyordu. Bunun n
~ e, hareketlerimde serbes-
~· llıuhafaza etmek şartile 
~ 'lleye girdim. Bu suretle 
~ lıle'?leketime borçlu oldu
"'hıi hızrneti ifa ettiğime e-

nı. 

~hık maliye nazın biraz 
,~ksek perdeden alarak 

...., ılive etti: 
~ Ben kabinede bulunma
~-:1.a ~dim her halde borç
' ~ ııındikinden daha faz
~ llıali vaziyetimiz de bu-
" 6ııden daha fena olacak 
~ . ~iişkiil günleri ge
._ huı •çın kasalarda bir pa· 

llıı llıınııyacakb. 
~~e de bu . ıekilde 
~ sonra reıs başka 

..... e geçti: 

~~ ~ ~nasındaki hadise
~~ ~~enilmesi lizam gelmi
~ ille e, münhasıran muha

•IQ dütüıacc ve hanile 

ketmedilmiştir, feci akıbetler- ) nü gününe malümat verilmesi 
den miJlet vaktile haberdar için bir teşebbüs yapmadı
edilmemiştir. Bu iddiaya ceva- nız mı? 
hınız ? Cavit B. bu sual karııs..,.. 

Cavit bey bu ıuale şayana da: 14&İz neden bahaediyorıu
dikkat ve çok açık bir cevap nuz?" der gibi bir tavır ala-
verdi: rak cevap verdi: 

- Eğer Harbiye nazın, - Hepimiz sayısız tetebüı-
vükeJa meclisinde, memlekete te bulunduk. Fakat haber ver
resmi tebliğlerle ilin ettiği dikleri şeylerin günü gününe 
şeylerden fazla malumat ver- olduğunu kim kontrol edecekti? 
miş olsaydı bu suale muhatap Değil biz nazırların, sadraza
olabilirdik. Sonra çok iyi bi- mın bile olup bitenden haber
lirsiniz ki bizim ne ordularda, ne dar olduğunu zannetmiyorum. 
karargahlarda murahhaslarımız Her hadise üzerine vlikeli 
yoktu ve çok defalar harekib meclisinde sorulan suallere 
ecnebi gazetelerden öğrendiği- hemen teminat cevabile muka-
miz vaki olmuştur. bele edilirdi. 

Şu itiraf ne acı bir hakikat Şu sözlerden anlqılan ma-
değil mi? na çok açıkh. Biltiln harp 

Bu arada reis bir noktaya müddetince nuırlar bile kup 
işaret etti: kuru teminat ile aldatılma,, 

- Harekib harbiyeden gil- avutulmUflarch. 

Bu Akşam Şehzadebaşında: 

Ferah Tiyatrosunda 
Memleketlmlade ,aaeı aeılerlle mualkt llemlade bGyllk .ahret kua ... 
HİKMET RIZA, SEMiHA, SEYY AN, MAHMURE Hanımlarla 

Büyük bir heyeti SAHNEDE Konser 
musikiyenin iştirakile 
Cemal SahlJ" ve Fahri Beyler heyeti tarafındaa ( HANIMLAR Tenılhaaeal ) 
Vodvll.Slnemadaı (KADIN Ye ŞEYTAN) muauam film, AYl'Upadan yeni 1relea 

B .. ..k V t G .Bey~rler, klSpekler, kediler ve 
uyu arye e rupu.kuılar envai canbaı. hünerleri. 

Biletler timdiden gişede sablmaktadır. 
T afsilit el ilinlarında 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

2000 : Adet Tesviyeci zampara kağıdı. 

1000 : " Marangoz ,, ,, 
250 : ,, Sünger 

Nümuneleri idarede mevcut bu üç nevi levazım pazarbkla 
satın alınacaktır. Taliplerin teminat akçelerile beraber 19 teş
rinisani 1930 çarşamba günü saat 1 O da Galatada mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Hilaliahmer İstanbul Merkezinden: 

Eşya Piyankosu 
Keşidesi 

Hilaliahmer san' at evi eşya piyankosu 15 - 11 - 930 cumartesi 
gilnü Hililiahmer l.tanbul merkezi binasında çekilecektir. 

VERESİYE 

HAFTADA]LIRA (LE _~ 
~~......_~ J 

ve Pardesüler 

Dokuzuncu tayyare piyankosunan dördüncü kqidesine bu akşam da Darülfünun salonun da de
vam edilip bitirilmiştir. Salon, çok kalabahktı. Bugün çekilen numaraları da aşağıya yazıyoruz.: 

Q5000 L i R A 1000 Lira ı ~~zan~~= 
Kazanan 

3748 
10000 L i R A 

Kazanan 

662 
4000 Lira 

Kazanan 

58631 
3000 Lira 

Kazananlar 

16623 
44547 
125 Lira 
Kazananlar 

25500 58679 32689 27086 
14462 56991 8231 38.111 
24842 24144 21356 59716 
56739 54819 770 45956 
54892 39717 14052 6858 
24588 48307 1372 23758 

1445 5415 46257 34570 
28208 17829 6250 8638 
36597 24990 <44697 20413 
2M98 42988 'l:/457 25815 
47651 6876 15824 3.5297 
57679 19010 13122 54600 
43261 51415 8687 21554 
29379 17967 2287 7562 
9701 6217 24602 21709 

54266 36465 15093 18455 

51532 15270 48952 18180 
40624 17506 34785 
13833 50524 22869 58382 
14584 37788 45688 
15762 45542 44575 22064 
17979 8193 4900 51898 

15657 21487 18419 11963 
16920 49375 11477 10515 

31506 6337 45287 7943 
22603 57527 27382 59031 
9384 31058 51108 546 

56560 5919 17991 

Kazananlar 
31307 41291 
54053 32069 
14648 20532 
14473 33356 

400 Lira 
Kazananlar 

26492 
10206 
45492 
3474 

3316 
43834 
41463 

23124 15327 
40609 7052 

55177 8318 
28431 
47577 
55639 

25306 
34411 
10212 

27034 30242 

80 Lira 
Kazananlar 

54471 26748 5.5291 41191 
53776 2632 37124 22460 
42040 13013 14005 49555 
15875 52 42024 549'l8 

42677 14864 47489 25257 
43248 43323 22101 40088 

28048 2380 2268 37715 
13979 -43545 1634 21597 
44762 461 54486 
59670 7289 28526 4188 

22306 25560 5.5229 31468 
13301 56362 21116 
M773 24050 59519 50586 
19595 57535 1846 13457 
&1097 29'l97 36662 18753 

14791 42810 26015 53213 
2933 l 56683 59045 44 l 90 
10020 42339 37019 59738 
63395 10752 36318 37046 
M909 41384 17958 16210 

1572 5785 30462 57640 
37256 36412 11700 8634 
31952 2182 26500 3475 
37001 55725 7208 20199 
'l:/424 26906 2101 22968 
51784 11891 54957 18557 
6986 56843 3776 38817 

10..:\7 4 30861 37 417 
47529 9883 39546 33916 
5.1393 9947 58993 22229 
14237 42019 26083 37918 
54514 10773 40743 23195 
25639 16680 9487 9195 
53816 5014 53635 42935 
39397 44295 196 7857 
5-1952 2237 27281 5099'l 
48542 26975 39511 45538 
16368 19102 36167 52606 
4171 46377 42897 49112 

12538 3161 4323 57659 

Patolog, Bakteriyoloır 

4724 1 1830 53898 23366 

14452 15228 45086 45730 
39108 47182 34412 41999 

45468 24351 40741 15700 
58510 537J2 2068 34203 
32100 14528 59142 38208 

4445 10978 32566 48984 
8347 11260 39578 22350 

37475 52154 59059 22865 
45585 53722 58028 4099'ı 

13305 2015.1 8521 50200 
50105 2859 43941 25452 
27958 35549 449'23 26226 
30484 5212 28160 12902 

2851 32380 32095 9163 
19472 380'l 1993 539'l3 
57485 1541 9323 

52280 5590 57824 31011 
44329 26654 45311 16829 

1420 59885 11317 41349 
28194 53672 37867 26914 
7740 38343 59979 50'l56 

47388 7813 16004 38109 
25346 36851 59988 52485 
25547 18011 47801 45954 
40403 51277 11879 56347 
7607 45616 1303 18726 

11837 21995 14728 55721 
41252 17318 48001 30856 

50'lQ8 180 51336 8253 

37720 39937 59523 9503 
48624 38859 34839 46 ı 03 

7673 19770 24669 56425 

22309 24416 52465 52083 
5449 39718 40461 39603 

18941 38530 36765 11073 

46634 13711 22870 18966 
35718 37811 54242 55867 

51462 53180 35895 11776 
57520 31580 8869 799~ 

4958 289 ı ı 57 489 43054 
25341 44511 7293 11843 
21598 31561 29370 11050 

57243 14554 16519 23119 
54319 38017 1496 25704 
13818 40530 11023 36227 
20305 9249 40124 13429 
6932 9156 10915 48919 

51325 7461 17491 36012 
36049 

58913 35180 30269 34293 
29199 1558 52096 38100 
33046 33780 27255 32452 
53638 19097 40837 51123 
55420 18164 24674 2493 
52538 18933 45198 35671 

3837 22384 19514 34345 

59386 8605 51512 32209 
22790 8743 21264 43672 
41090 23771 34614 22190 

52026 1517 18766 38942 
30097 4636 21581 26m Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostnmler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

lngiliz Kauçuk Muşambalar 

Podö pe7 mantolar ıpor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

1!)!1mmı __________________ __ 

1 Doğum ve kadın hastahklan 
mütehassısı 

Dr.M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 

9465 49442 10539 57276 
17812 36825 43793 45354 
38094 31846 11626 26055 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 

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

fstanbul KöprübaşıEminönil No. 15- J 6KARAKAŞ elbise mağa
zasına Bu illm kesip mliracaat ediniz. 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 2622 

Dahili, n intani hutalar Pa
tolojik n Bakteriyolojik mua• 
yeneler, Jcra olunur. 
Adreaı Babıali caddeai Tiliyet 
k&rf••• ıs No. 
Muııyenehane . Telefon latanbul 2323 
lkametgllhı ı ., tı 2'236 

33415 19192 29904 29904 

5549 7769 5062 6249 
53485 15590 44234 39132 
5290 14166 50 38 4344 

1 55226 43048 69720 
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Galatada Kara
köyde Börekçi 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallebicinin üstünde 
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il ... 
r, • 
-...... , 
~- !'~ • 

...... .; . 

.T -•. ı __ :;.ı ti 

. efl'llll9alU ~ 

BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Birinci sını( kumaşlardan mamul ve kusursuz 
biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MUSAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar .. 

ERKEKLER İÇİN HANIMLAR İÇiN 
Muşambalar lngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

Pardesüler ~~:~dJ: 
Pardesüler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize gabardin 

Pardesu•• ler Meşhur Mandelbe!Y 
marka muflon ile 

Pardesüler L~~t:!çimi 
TRENÇKOTIAR 
Paltolar yünlü 
Kostümler t~~!~ 
Kostümler ~!c~~:~ 

9 1/ Liradan 
2 itibaren 

" 
n 

" 

14 1/2 
19 1/2 
25 1/2 
29'/ 2 . " 

37 'lı n 

22 1/2 n 

17 1/2 
" 13 1/2 n 

14 1/2 
" 18 '/2 
" 

M bal Deri taklidi 13 1/ Lirada 
uşam ar muhtelif renklerde 2 itib 

Muşambalar Çevrilebilir 14 1/ 2 ,, 

Trençkotlar ::~:!~e 17 1 I 2 ,, 

Muşambalar Po dö peş 14 1/ 2 ,, 

Muşambalar İpekli 18 1 
/ 2 ,, 

ÇOCUKLAR İÇİN 
Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

4 1/ Liradaa 
2 itibate 

7 1/2 ,, 
9 1/2 ,, 
9 1/2 ,, 

Tediyatta Büyük Teshilit Toptan 
. Fiatına Perakende Satış 

Ve en müntahap rekabetsiz mallarımızdan bir kaçının fiatlan 

Lira 

Flamengo =-=:·~ = 7,75 
Tuit :..::- ._.. 3,90 
Tuit i'J: ..-::=· 3,90 
Dra =--=:.":.:!!: 5,75 
Krep saten g.~ .. '!-:..= 5,75 
Krep jorjet ~:;:--,:.:r!.:: 4,50 
Flamengo aua f:I:'~= .!:: 7 
Verlur şifon =·.::!:'" --.ı.. 6,75 
Mantolar ~ı;.·=•,ı::u;:~ c1u 34 
M t 1 Hammlan aaah- iyi da8 DRA 65 an o ar .. _ teraree krep cUStla utarla 

,,. ldlrtde mtlMın'• 

Mantolar =~--w. 115 

Lira 

.Sabahlıklar ~=:::::.. = .;.':: 7,80 
Pulloverler ~~·;!:.i .::=ı:d::" 7 ,50 

J•} 1 Hanımlara maham 8 
1 e er yekrenk veya dcıa-u ,-

Pijamalar :1a:i:d':• ~ ç~~-1aat1a 6, 75 
Fötr Merinos Ga~:!.:!d~P 1,60 dem ıtıbarea 
$eniy Bereler s.. ~ seo 2,40 
ipekli çoraplar s.-.ıa=İ~ -; ,,:ence 0,65 
Eldivenler Hv.:1.::ı::ı=~.._. 3,50 

Kostümler sa11 ::ı~ 16,50 
Völur Angle Bir metre eninde ve 

(F ı ) müntahap renklerde 3,50 
e pa metrosu 

Her gün Paris ve Viyanadan hanımlara mahsus en son moda 

MANTO, ROP, ŞAPKA ve saire gelmektedir. 
'----------------~~--~~-,------~~~~----~ 

'° 
BEYOGLU 


