
iDARE: ISTANBUL NURUOS"11ANIYE ŞEREF SOKAOI SON POSTA Hallua ıazildGn Halk ltumaala ... J 
S O N P O S TA Hallma kulatıdın Halk huaunla "itir. 
S O N P O S T A Halkın d l l i d l r: Halk bununla 83 ler. 

MİLLET .. • • MECLiSiNDE 
bugün Her İki Taraf Ta Ayni Derecede Kuvvetli 
Ve Haklı Oldukları Zannında Bulun:uyorlar .. 
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l>ahiliye Vekili İkinci Kur:amız Dün Çekildi.. Gazi Hz. 1 Bugünün Meselelerinden: 2 J 

!iilkiyeMüfettişlerinden Büyük ikramiyeyi Ka-Seyahatlerine Ne İstanbulun Su Muka.ve-
ıdığı Raporları J B J • V kit B l 1 
ok u , • c • k zanan 717 4 No •. ı i ettir :karad .. ~~~:; lesi Feshedilecek Mi 
~;~ v:=EK~ İkincisi De 8809 No. ya İsabet Etti :,J!;~m~= Edilmiyecek Mi ? 
,~.,. 15 (H. M.)- Serbu 
~ lıden dün akşam .arka
l\k ? ile bir içtima aktede
'te . 1&tizah takririnin müzake-
~1 llıünasebetile bugün mec

'teke .takip edeceği hattı ha
lt.t~tı müzakere etti. Verilen 

1 karar malum değildir. 
~ akat sızan malumata na
'iıirı? F cthi Bey istizah ~ak- 1 

~ lll okunmasından sonra 
ı...; ~arak sikiyetinin sebep
.~ tafsil edecektir. 

~ nıUnaaebetle irat edil-
' 6zerc uzunca bir nutuk 

1 

. tlanuştır. Nutukta fazla 

:::et. yoktur. Bilikia akin ve Son Postanın ikinci kur' uı 
~ttliJ bir liaan kullanıllDlfbr. evelce de ilin edildiği veçhile 

'ııı..~ ~ Bey bu nutkundan dün ötleden sonra matbaamız
-...._ llıtihap badiıelerine ge- da 6 ıncı noter tarafından 

3 bqibiryerde cllmhut 

.... -:--::r.""\':~ I çekilmqtir. 
Noter kendisi tarafından 

mühllrlenmiş olan kutuyu 
muayene ederek BÇIDlf, içine 
karilerimiz tarafından ablmlf 
olan numaralan döner camlı 
bir dolaba koymuf, sonra taş
ra karilerimizin matbaamızda 

kalanların kuponlarım da. def· 
terleri ile tatbik ederek gene 

yet albnı olan büytik ikrami
yemiz 717 4 numaraya. l beşi 

biryerde climhuriyet altını 
olan ikinci ikramiyemiz de 
8809·numaraya çıkmıfbr. 

~ Kaga B. ' . K "'1.'a Ye isim zikre. 
' . • Sayacajı nk'a· 
'blfıııda fzmir, A>:~ 
~---dtt. Ve Buraa şikiyetleri 

"~ ~di... nıabafilinde iddia 
~il ~tıe göre Dahiliye Yeki
~'t ethi Bey tarafından
~\>~edilecek nutka vereceği 

1 

~)t Çok esaslı olacak mül- ı 
~~rl llıüfettişlerinden gelen 1 
"id~tda ihtiva ettiği için İ 
~d ta Çiirüt«ek bir mahiyet 
~ tcekti la r. Bu itibarla her 
;~i \>:afan da kendisini kuv
ttı:tı,k ~akı. bulduğunu kay-

t.1,<:l. 18tınıdır. 
ııı,tıı._ 11 

haricinde görülen 
bt "'Ya g 1· • • • 
~~tı \>c c ınce: geren: ıstı-
~ '-llJc. ierck cevabının fazla 

\t.... -• '-Y•ııdırmadığını ka
~ larureti ........ 

Karilerimiz ikramiye kaza
nau numaraların bam listesini 
albna aayfamızda bulacak
lardır. 

Kendilerine ikramiye isabet 
eden karilerimizin hediyelerini 
pazartesi günll öğle üzerin-

camii dolaba vazetmiş, mütea- den itibaren nihayet on bet 
kiben kur' aya çekmiye bqla- J gün içinde matbaamızdan al-
mıtbr. darmalarını rica ederiz. 

• 
Istanbul Spor Kulübü-

nün Senelik içtimaı 

lstanbul Spor kulilbll dlhı toplana.-d t4!."!. idare heyetine 
Nuri, lamet, llbami, Talair, Kem•I Halim, . beJleri iatilıap 
etmiflir. 

tui g&nll bqlıyacaklan hak· 
landa deveran etmiş olan rİYa
yet tahakkuk etmemiştir. 

Fılbakika bu dakikada he
ntiz kat'ı bir tarih zikredilmİf 

değildir. Sadece bir ihtimal 
olarak perşembe gilnüııden 
bah•edilmektedir. 

$ABIK MUSUL MEB'USU 
NURl BEY 

Öldürüldü 
Cinayetin Sebepleri Ara
sında Bir Kadın Parmağı 

Vardır Deniliyor 

Tabimde Şişli sokağında 
24 numaralı evde oturan sa-

· bık Musul meb'u•u Nuri bey 

mezbahada müstahdem islim 
oğlu Hacı tarafından ağır su
rette yaralanmışbr. 

Hastaneye kaldınlan Nuri 
:B. biraz sonra olmüştür. Bu 
cinayetin kadın yüzlinden 

olduğu söyleniyor. 

Bir Kömürcü Bir 
Adamı Öldürdü._ 

Keçecilerde, ACJçeşmede 
katran fabrikasmda ateşçi Ri
zeli Muharrem, Karagümrükte 
kömürcü Hüseyin ve oğlu Ha
san tarafından bıçakla kasığm-
clan ağar surette yaralanmış, Gu-
raba hastanesine kaldırılan Mu
arrem bir saat sonra ölmüştür. 
Katil Hüseyin ve oğlu Hasan kaç
mıştır.Bu da kadm yüzünden ol

muştur. Hasanın arkadaşlarından 

Osman ve Mehmet yakalanmış-
lardar. 

Bütün tarihi dekoru, mera
simi, hakiki teferruah ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir,, Beyin 
bu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
DIDI yakında dercedecejiz. 

Terkosun modem olmıgan bir kısım le$İsalı 

latanbulun bugllnkü au vaziyeti ıudur: 
Bugün şirketin eski abonelerine verdiği su, ihtiyaca kafi 

gelmemektedir. Edimekapı ve Şişlide bulunan su tazyik maki
neleri sabahları saat sekizden on dörde kadar çalışıyor. Fakat 
elektrik aarfiyatmdan tasarruf maksadile bu makineler fasala
ile çalıtmaktadar. Bunun için su tazyiksiz geliyor. Tazyiksiz gelen 
su aparbmanlann ancak birinci katlanna çıkabiliyor. Yangın 
esnasında da yangın mualuklaniıda bulunan ıu klfi derecede 
tazyiki hvi olmuyor • 

( Devamı 7 · inci sayfada ) 

Yeni Kazanç Kanunu i Şefik Bey Mahkemeye 
Hazırlanıyor V e r i l d i 

Kanunusani iptidasında Anka- Şurayı Devlet İstanbul 
rada toplanacak olan Maliye mü- Defterdarı Şefik Beyin lü-
fettişlcri kongresinde yeni bir kar 
kazanç vergisi kanunu hazırlana- zumu muhakemesine ar 
cakbr. vermiştir. 

Tedavi 1 

u<.O. ~• 

- -- - -- --- . -

- Doktor! Bu bur JU ~lrmız~ıir•Dl nash ~ r-ircyim? 
- Biraz daha kafayı çekenin, moamor olw, kırmwhk k•'maıl 
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1 Halkın Sesi ı 

~YLii w n GP 

DllBILI BABB l_ Günü.~; 
Zaruri Gıdalar 
Ve Halkın Fikri 

Geçen gün ıazeteler latan bul 
l>e1ediyeıi Jktısat mDdtlriyetinin 
ticari bir mahiyet alarak halka 
kara ıı yiyecek satacağını yaı.
.tılar. Belediyelerin belli bafJı 
vazifelerinden biri de ıaruri fi• 
dalarda ihtikar yapılmamaamı 
temindir. Dün, bir muharririmiı. 
bazı vatandaşlarla konuştu, on
ların nelerin ucuzlamasını iste
difini teabit etti: 

lbrabim B. (F esane fabrikam 
mübayaa memuru) 

- Süt meselesine çok 
ehemmiyet vermek lazımdır. 
Hiçbir ev yoktur ki süte ihti
yacı olmasın. İstanbul beledi
yesi eğer halka faydalı hiz
metler yapmak istiyorsa süt 
ve şekeri ucuzlatmahdır. 

- Başka. 

- Terzi paralan yüksektir. 
Bu yüzden Amerikanın ve 
diğer memleketlerin hazır 

elbiselerini almak mecburiye
tinde kalıyoruz. T enileri müm
kün mertebe ucuz elbise dik
miye teşvik ve mecbur etmeli. 

* Mehmet Ferit B. (Aksaray, 
Sülüklü çeşmesi 8) 

- Et, a6t, yağ gibi ıeyleri 
ucuz yemeliyiz. Belediyede bir 
iktıaat müdllri.yeti vardır. Bu 
iktısat müdllriyetinin halka kir
ıız yiyecek teyler satacağım 
gazeteler yazdılar, memnun 
olduk. inşallah asanru görürüz:. 

• Nazmi B. (Nuruosmaniyede, 
Şeref sokağında 69) 

- Kömür, şeker, ekmek, 
et, petrol gibi .. übrem ibti
yaçlanmıza tekabül eden şey
leri ucuzlatmayı ve bu suretle 
halkın sıhhatine yardım etmeyi 
belecliyeden bekliyoruz. 

• Mustafa Ef. (Haseki, Nev-
bahar mahallesinde, çıkmaz 

bostan sokağında 8-9 ) 

- Et, şeker, gaz ucuzla
malıdır. istanbulun fakir aile
leri belediyeden bunu Nbır

sızlıkla bekliyor. 

-tl 
lbrahinı Ef. (Paket posta

nesinde bendiye memuru) 

- Sut, et, şeker.. Bun
lar bizim birinci derecede 
ihtiyaçlarımızdandır. Bele<liye 
bunları ucuzlatmalıdır. 

Avrupada belediyeler halkın 
ucuzca gıda tedarik etmesi 
için çırpınır, dururlar. Bizim 
belediye de biraz bu işlerle 
uğraşsa ne iyi eder. 

............................................................ ~r_.. .............. mrJ~-• 
Buna 
Haydutluk 
Derler 

Bir Amele Uyuyan Ar
kadaşını Demirle Yara
ladı, Parasını Çaldı. 

Bahariyede Tuğla fabrika
sında amele Mehmet, paydos
tan sonra uyumakta iken ar
kadqı Kizım gelmit Ye b ir 
demir parçasile başına V\ -

rarak Mehmedin üzerindeki 
56 lirasını aJıp kaçmış, biraz 
sora ayılan Mehmet karakola 
müracaat etmiş, Kazım yak ı
lanmış ve çaldığı paralar da 

sakladığı tuğla fabrikasında 

bulunmuştur. 

Bir Günde 
4 Hırsızlık, 3 Yankesi

cilik Vak' ası ... 
Son 24 saatte 4 hıraızbk ve 

3 yankesicilik vak'uı olm\lfhJr. 

15 Gün Zarfında 235 
Zabıta Vak' ası.. 

2 nci teşrinin 1 inden 15 ir.c 
kadar 235 zabıta vak'ua ol
mUfhlr. Bunlardan mlhim 
olanları 40 cerh, 71 airkat, 28 
yankesicilik, 26 mecruhiyc -
14 darp, 9 hakaret, 1 yangın, 
6 silib teşhiri, 5 intihar, 6 
kazadır. 

Hem Kel, Hem Fodul 
Hayri isminde biri Asri 

ainemada Niko Efendinin pai
tosunu çalarak kaçarken nok
tada bekliyen Polis tarafında l 
yakalanmışhr. Hayri, karakol.ı 

götürmek istiyen Polise haka
ret etmiştir. 

Yangın Başlangıcı .. 
Gümüşsuyunda Avni soka

ğında Mehmet Ali Beyin evin-
den yangın çıkmış, derhal yc
tişilerek söndürülmllştnr. 

Kahve Fincanı ile 
Yaralamış 

Sirkecide Tahmis aokaiJnd:ı 
kahvede oturmakta olan aeb-
zeci Zekeriya ile lsmail kavga 
etmişler Zekeriya kahve fincanı 
ile lsmaili yaralamıt ve yaka
lanmıştır. 

Ahçının Başına Gelenler 
Beyoğlunda Cabi caddesinde 

ahçı Raşit Ef. ayni caddede 
Kemal bey aparbmam kapıcısı 
Recep ile kavga etmİf. Recep 
ahçı Rqidi batından yara
lamlfbr. 

Zeynel Besim ~ey Ne Yapacal.: ? J 

Hizmet Başmuharriri 
Dün Ortada Yoktu ••• 

Y ann Cevap Vermesi Muhtemeldir 
İl.mir, 14 (H. M.) - Hizmet gazetesinde Vasıf bey hakkında 

latanbuldan çekilen telgrafın bizzat Hizmet başmuharriri tara
fından yazılmış olduğu hakkında dün (SON POSTA) da çıka .ı 
haber neşrinden az zaman sonra buraya ak.setti. 

Cuma günü İzmir gazetecilerinin çalışmamakta olmalarm '\ 
rağmen arkadaşlarımız derhal Zeynel Besim Beyi arıyara c 
ne söyliyeceğini anlamak istediler. Fakat emekleri boşa gitti. 
Zeynel Besim B. evinde değildi. Nereye gittiğini de bile .ı 
yoktu. 

İzmirde efkarı umumiye Hizmet başmuhanirinin hadiseyi m · 
sıl izah edeceğini merakla beklemektedir. Birçoklarının fikirle -
rine göre en muvafık hareket çaresi de Zeynel Besim Beyin 
nqriyat hayatından çekilip gitmesidir. 

Hilaliahmer Kupası Müsabakalan 
Alsancak, 14 (H. M.) - lzmir HiliHahmer kupası maçında 

üçe karşı üç ile Göztepe, bire karşı üç ile Altınordu kulüpleri 
galip geldiler. Altınordu maçı çok hararetli oldu ve Karşıyaka 
spor kulübünün mağlübiyeti ile neticelendi. 

SON POSTA : Muhabirimizin telgrafının ilk cümlesind 
rakam hatası olduğu anlaşılmaktadır. Üçe karfl üç ile galiı 
olamıyacağına nazaran üçe karşı iki veya bir ile olmak lizımdır. 

Bir Bulgar Heyeti 
Geliyor 

Tilrk -Bulgar Mubadenet ce
miyetinden bir heyet bugün 
aofyadan şehrimize gelecektir. 
Bu heyet burada Türk - Bulgar 
dostluğunun takviyesile meşg}ll 
olacaktır. 

Bazı Kolonyalar 
Fena Mı? 

Şehrimizde yapılan baZJ 
kolonyaJann derecesi çok dü~ 
tüktür. Ôyle ki içilen en adı 
rakılann derecesinden aşağı 
olduğu için sıhhi olmaktal' 
çok uzaktır. 

Bu hususta sıhhiye mü-

Kaçak 
Rakı 
Fabrikası 

Bir Terzinin Evi Arandı, 
lçerde Bir Yığın Ka
çak Müskirat Bulundu 

Kurtuluşta F atinefendi so
kağında terzi Mihran Karabe
tin evinde kaçak rakı ima 
edildiği haber alınmış. Yap -
lan taharriyat neticesinde rah 
imaline mahsus alat ile b . :' 
kilo 300 gram kaçak rakı 7 5 
kilo şarap bir büyük şişe kon
yak 60 kilo cibre 24 şişe şarap 
bulunarak müsadere edilmiştü . 

Silah Kaçakçılan 
Silah kaçakçılığı meselesindt n 

tevkif edilmiş olan Mehmet Edit> 
Bey kefaletle tahliye edilmiştir. 

Otomobil Alhnda 
Şakir Mes•ut efendinin ida

resindeki ( 1725) numaralı oto
mobil Galatada Topçular cad
desinden geçerken Mustat 
efendiye çarparak yaralamış
br. Şof6r yakalanlDl§br. 

Malul Ve Hasta Polislt r 
Her kaza merkw doktor

lan gerek kazalanndaki, gerc•k 
nahiyelerdeki bütün polis me
murlarını muayene edecekler, 
bunlardan hasta ve malv ! 
olanlar tesbit edilecektir. Malü 
olanlar, bir miktar ikramiy 
ile meslekten ç.ıkanlacaklardır . 

Avrupadan Gelen lçkilev 
Müskirat inhisar idare · 

Hilaliahmer Piyankosu 
Bugün Çekiliyor 

Hillliamer İstanbul mer• 
kezi tarafından büyük bir eşya 
piyankosu tertip edilmişti. 

Piyanko bugün çekilecektir. 

Sivas Memleket Has
tanesi Tamam en Yandı 

Sivas memleket hastanesi 
tamamen . yanmışbr. Bu yangı
nm, hastanede bulunan bir idam 
mahkümunu kaçırmak ıç.ın 
hariçten ika edildiği tahmin 
edilmektedir. 

düriyetine birçok şikayetler 

vaki olduğuiçin tetkikat yapıl
maktadır. Kabataşta yaptırdığı İstanbul 

başmüdüriyeti yanında bir de 
Gösterişli Çocuklar müskirat deposu hazırlatmııtıı . 
Yaşlan yediden aşağı olan Avrupadan gelen şarap "" 

çocuklar ilk mekteplere kabul konyaklar sahiplerine teslim 
edilmezler. Fakat yaşları ali: edilmiyerek burada muhafazi 
olduğu halde kendilerine bı- edilecektir. Bundan maksat t •. 
kıldığı vakit 7 yaşında görü· bu gibi Jçki!ere su ! kanşbnl
oen bazı çocuklar vardır. Ma- mamasını temindir. Müskirat
arif idaresi bu gibilerin 6 ya· ç.ılar bunun için bir mubafaı 
şında olmalarına bakılmıyaral . ücreti vermiye mecbur hı
mekteplere kabullerini bildir- tulmUflardır. 

Tek Taksi Meselesi 
Ne Oldu? 

istanbul belediyesinin tek 
taksi için kabul ettiği evsaftan 
boyatma şartı bir sene içinde 
ikmal edilecektir. 

Şoförler ve otomobilciler 
cemiyeti erkim otomobilcileri 
teıvik için evveli kendi oto
mobillerini boyamıya karar 
vermişlerdir. 

miştir. ---
Şehzadebaşında Mızıka 

Mekteplerin Sıhhi Teftişi ÇalınmıyacaL 
Maarif müdürü Haydar B. Şehzadebaşındaki tulüat ti· 

mekteplerin temizliği ve ..Jılıi 1atrolan anönde ve sokakt~. 
ıeraitile çok meşgul olmaktadır. mwka çalınması balkı rahat
Sıhhiye mtifettitJeri talebe Yt; arz ettiğinden Eminönn kayma
muallimleri muayene etmiJe kamı bunlan menetmiştir. 
başlamışlardır. 

Bern Sefirimizin 
ltimatnamesi 

Bem, 14 (A.A.)- Türkiye
nin Bern scfıri bugün itimat
namesini tevdi etmiştir. 

150 likler Hakkında 
Bir Karar 

• Yunan hükumetinin Türk hudut-
laıın1ı. yakın ıehirlerde bulunan 
150 tikleri Yunaniatanı terke davet 
edeceği haber alınmıfbr. 

Cenevrede .. 
Tahdidi Teslih•t 
Etrafında Müzakereler 

Yapılıyor •. 
- ~"" Ce.evredeki iDaari ~ 

lihat komisyonunda hal'.!_. ; 
mesiain tahdidi ehem~ 
Dakapları •ucip 1" 
Malzemenin doğrudan dol'°~ 
yahut harbiye bütçeleri ~~ 
tahdidi veya her iki şekhll ~ 
tatbiki hakkında karar veril ~ 

Murahhas heyetündi• 11 ., 
Tevfik R'lfta 8. hu üç ~ ,;..t 
raftar olduğumuzu, ancak~ 
memleketi olmıyanlar b Jlt!IP" 
mühim istisnalar yapıı.- JI' 
~tini söyledi ve dol'~ 
doğruya tahdit ile bütç~ "°" 
tahdit usullerinden biriaİll1 ~ .... 
de Clevtctlerin serbest bt,....-
lanm teklif etti. • 

Yunan MecliS1 
Muahedemizi T~ 

Etmek Üzeredir..,;, 
Yunan meclisi meb•u...., ~ 

ciye encümeni önillll ""' 
pazartesi gilnü içti.... ;~ 
edil..qtir. Başvekil M. ~~ 
ile Hariciye nazırı M. ~I' 
puloa Aııkarada imzala_....,.
ka nleler hakkında iıahat 
eeklerdir. ~ 

Y.a&D HuiciJe aasm iL ~ 
pulos Tllrk-Ywıan misakı de ~ 
Dramet Ye tesHhab bahrf18J'i .,.,..,, 
mı&kavelelerlnl Ç&J'f8ıaba ~ ~ 
meb•uaana tevdi edecektir. sntto ~ 
fırkalar rlieaamun h6k6 ..... ;i.ı' 
tanan.ı ve mukaveleleri ta•viP 
lerl muhakkak r3rtllmektedlr. 

Japon Veliahb 
Ankaraya GeliY~ 

Japon veliahb Klawıue~I ~ 
lerinde Ankaraya relecek .e _..,.. 
Hauetleriala miaafirl elarak lllr 

İ~~:d:i'Mu·a 11 i JJ1 ~ 
Birliğinin Yeni Her .. 

idaresi~ 
l.tanbu1 Muallimler Blrliil ı..-.~ 

dlla o-iiJfüaun k-'er... ~ 
aktedl111Üf1 yeni idare be,.tl .. fi . JI 
seçilmltlerdlr ı y 

Yilbek "-ede• Ali fla14"' 
Sami, Şerif beyler. ~ 

Orta zllmreclea : Ali Ha1clat• -~ 
Ali, Ali Mahir 'beyW. - __... ,,. 

ilk •mredea r T.Wa U---
Talalr beylerle, Nac1Je H. ~ 

Tayyare P_!J~~ 
Şekli ~ 

Tanare piyaako ~ 
ODUDCU tertip tanaıe ~ 
için ,_ bir ..... ~ ~ 
y eal tertipte amortiler r/l":J' 
teayit ecliiecek, ~el ~ 
de de Altma ı..qiclede ;;.ı" 
sibi b6yGk ikramiye)~ 
fallar, amodiler ~öd 

Tasarruf H81.,..... 

Yaklaşıyor ...& 
Ta1atnıf haftUJ 12 k ...... ~ 

Batvekll ls met patanın bir 
baflıyacaktır. ~ 

( Son Posta'nın Resimli Hiktigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve TerkoS 

'--------------------------~~~~~..!. .......... ,... ..... ______ .._ .... ..-... ____ -.::::-9-~J..ı----------------------------------~ 
l : Anneai - Hasan, oğlum, Terkoa muılutu- ı 2 : Hasan bey - Yahu.- Muıluk ıahk çahyor, 1 3 : Annesi - Ah, o kö,.olaıı Terkoa. •• Benim de 1 4 : Hı u b y - Hu Terkoa. ,u 

&Un öaibacle acı OJDl.4YOl'•UD? fakat lçiaclm au almuyoa. 1 çamaıırlanm litende ı .... !.:!,, su yok. değil, suu ~ T rhoa kumpan7Ull 



~6_ Teşrinisani 

Her gün 
Neden -
Bahsedelim 
Söyler Misiniz ? 

M. ZEKERiYA _ _. 

b· Reıiıuli Ay mecmuasında 
dar .köy muallimi, köylllnün 
trdındcn bahseden bir maka· 

~aınıııb. Eşrafın k6ylüyü 
bo ezdiğini, harmanım nasıl 
aduğunu, evini nud yıktıiım 

~-?ııu sefalete nasıl ıiiriikledi
•llll, hiikiimetin de buna kartı 
"-al llkayt kaldığım anlab· 
)Ordu. Makale çıkar çıkmaz: 
,;a - Yoo.. dediler, köylünün 
'ltrd! 
bı .. ı söylenemez. Gel bakalım 
~kemeye!.. 
Ue '1.ubarriri, gazetenin sahibi 

bırlikte mahkemeye çektiler. 

* ~'tine Resimli Ayda "Sesini 
~beden şehir" serlavhalı bir 
~ çıknuşb. Bu şiirde grev 

~ de bir şehrin sessiz man
'-'e ilst tasvir ediliyordu. Tabii 
ley 'ltu grev münasebetile ame
ta e ternas ediyordu. Bu ya-
~ çıkmaz. 

' Y oo .••• dediler, ameleden 
dilemez. Gel bakalım 

~enıeye.. Gazetenin mes'ul 
Gıiınü mahkemeye çektiler. .. 

,~ Posta hiik6metıin bazı 'Yii himaye etmesinden kim
tL.._ ~ade etmekte olduğunu 
~bir vak'a neşretti. 

!.it ~lüden alman vergi ilo 'ilci tüccann zengin olma· 
'- doğru olamıyacağını yazdı. 

hzılar intişar eder etmez. 

~ Y oo... dediler, bu mem
~ iki Türkün zengin ol
l~ çekemiyorsunuz. Ondan 
'"'dilemez. .. 
~ aıOeueaelerden birinin 
' . ve devletten aldığı 
~~ )l ısraf ettiğini gösterir 

'~'a zikrettik. Memleketin 
,.,. -~ ve mali buhrandan 
~ ~~p olduğu bir zamanda 
~~dı~afın günah olduğunu 

--~;!:o. , dediler, aiz milli 
"-ıı1q_ leri batırmak istiyor-

Ondan bahsedemezsiniz. 

~ * 'tltd memlekette köylüden, 
"~d~ .. en, tüccarın d~vleti 
~~t..!'1ndan, devlet ve millet 
~il Selennin israfından balı
~diı~lııe~e, lütfen neden hah-

' Söyler misiniz ? 
~~~ 0rlar ki biz de sütunla
t~t 

1 
altı senedir hükümet 

'tt.:.'tler· . 
~' •nt dolduran methü 
· ~ ~asredelim. İstiyorlar 
~dtn ıbnıaı edelim, onların 
tıı.' Ilı &eçinen komisyoncu· 
·~ .... '1tababacılan, poletika· 

'""tl' '-t nedelim. 
-.:.." t b' 
"Yo_.ı •ıi hunun için beyen-

'r. 

'-. __ = ==-===.,_-

~ n BODIBA 
lltı t -:--

lı aribi dekoru mera· 
'°e.a· akiki t f ' 

I' b'Qlllt e erruatı ve 
1ı ' tr e.~, fotografilerile 

~t' \r 'oıı ıya Şakir,, Beyin 

1 e.ilca.ı derece heyecanlı 
)aJt1tıdra müstenit roma

a dercedeceğiz. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Bugünün işi * 

1 - Herteyi vaktinde yapmıyanlar aonun

cla daima zararlı çıkarlar. if ter birikir, lnti· 
zamlDl kaybeder Ye tabii netice fena olur. 

2 - Yara kfiçücGkkeıı tamir edilmezse bü
yüyebilir. Ufak bir bat atnaına, küçük bir 
dit rahauız.lıfına ehemmiyet Yenniyen 
yarın büt6n hayabıu kaybedebilir. 

3 - Gerek aıhbat meselesinde, gerek 

hayat ifleriode berteyİ vaktinde yapmaz. 
Bugünkü iti yanna bırakmayınız. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Hava Aleminde 

En Büyük Tayyarenin 
Uçuş Tecrübeleri ... 

Londra, 14 ( H. M. ) - Al
manyanın ( DO. X ) işaretli en 
büyük tayyaresi bugün burada 

alelade bir avcı tayyaresi 
mevzubahis oluyormuş gibi 
kolaylıkla havalanmış ve derhal 
yükselmiştir, tayyare mey· 
danında kesif bir seyirci heyeti 
vardı. 

Hava rasat heyetinin teb
liğine göre Manş üzerinde 
rü'yet sahası geniş ve mükem
meldir. 

Burje, 14 ( H.M. ) - 38 G. 
işaretli Alman tayyaresi bura· 
dan (Bordo) ya müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Bakır İstihsalab 
Azaltılacak 

Nevyork, 14 (A.A) - On 
beş gün dt:vam eden müzake
reden sonra bakır enstitüsü, 
bakır istihsalibnın ihtiyari su
rette tenkisini tavsiye etmiştir. 

Köprüde 
Kalp Sektesinden 

Bir Ölüm ... 
Köprü Boğaziçi iskelesine 

Boğazdan gelen vapurlardan 
birisinden çıkan Bursalı hafız 
Cebbar isminde biri, üzerine 
fenalık gelmiş ve biraz sonra 
ölmüştür. Yapılan muayene 
neticesinde sektei kalpten öl
düğü anlaşılmıştır. 

Bulgaristan dan 

Asma Çubuğu 
Getirtilecek 

Belediye geçen sene Bul
garistandan aşılı ve köklil 
Amerikan asma çubuğu getirt· 
mek tasavvurunda idi. Fakat 
kambiyo meselesi do
layısile buna imkan bulamamış
b. Bu sene tekrar teşebbüs 

edilmiştir. 
Bundan başka Bursa fidan

lığından dut ve Rize fidan· 
lığından narinciye fidanları ge· 
tirterek halka meccanen dağı
tacakbr. 

Aydın Belediye Meclisinin 
Vaziyeti Nedir? 

Halk Fırkası Namına 
• 
intihap Edilenler .•• 

C. H. F. ndan İstifa Ettikleri Takdir
de Belediyeden De Ayrılmalı Mı? 

Aydın, 15 ( H. M.) - Halk Fırkasi namına belediye mec· 
lisine intihap edilmiş olan zevabn Halk Fırkasından aynlarak 
müstakil kalacakları veya Serbes Fırkaya intisap edecekleri 
hakkında bir haber çıkmışb. 

Bu rivayet Halk fırkası mahafilinde şiddetli bir mem· 
nuniyetsiilik uyandırdı: 

- Halk fırkası namına intihap edilenler bu fırkadan istifa 
ettikleri takdirde belediyeden de çekilmeleri dlirüsti icabıdır, 
deniliyordu. 

Maamafıh bu dakikaya kadar bu rivayet tahakkuk etmiş 
değildir. Fakat rivayette devam etmektedir. 

Cenevrede 
İki Teklif Reddedildi 

Cenevre, 14 (A.A)- İhzari 
tahdidi teslihat komisyonu bi
li kaydü şart ve doğrudan 
doğruya tahdidi teslihat lehin· 
de verilmiş olan bir takriri 
5 e karşı 12 rey ile reddet· 
miştir. Buna müşabih ikinci bir 
takriri de ayni suretle kabule 
şayan görmemiştir. Komisyo
nun münasip göreceği tahdidi 
teslihat usulü bütçelerde mu-

• • • 

İmperatorluk 
< Konferansı 

İktisadi İşleri Bir Sene 
Sonra Tetkik Edecek 

Londra, 14 (A.A.) - İmpe
ratorluk konferansı, bugün 
mesaisine nihayet vermiştir. 

Mesaili iktısadiyenin tetkiki 
bir sene sonraya tehir edilmiştr. 

ayyen bir rakam kabul et
mek suretile yapılacaktır. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Bu resim, Darülfünun divanının içtima halinde fotog· 
rafisidir. Dikkat buyurun: Bütün kağıtlar bir hizada 
ve bembeyaz, ve üstünde tablalar. Hokkalar pınl pınl 
yanıyor. Kalemler, kalemlikler, saffıbarp nizamına 
dizilmiş askerler gibi hep bir sırada. Müderris beyler 
de, masadan biraz geri çekilmi ler, dimdik, oturuyorlar. 

Latife olarak dercettiğimiz bu resmi gördükten 
ıonra, Darülfünun divanı içtimamda şiddetli milnaka
ıalar yapıldığma, ey kari, sen: 

ister inan, ister inanma/ 

Belgratta ... 
Ziraat Mütehassısları 
Konferansı Bitti ... 
Belgrat, 14 (A. A.) - Teş· 

rinisaninin 1 O, 11 ve 12 sinde 
Belgratta toplanan ziraat mii
tehassıslan konferansı mesaisi
ni bitirmiştir. 

Konferans, hububat ihraca
tını himaye etmek için milli 
müesseseler ihdasına karar 
vermiştir. 

İttihaz edilen mukarrerat 
alakadar hükiimetlerio tasdi
kine arzedilecektir. 

Konferansa Bulgar, Macar, 
Leh, Romen ve Yugoslavya 
hububat enstitüleri mütehas
sısları iştirak eylemiştir. 

Matbuatta ... 
Bir Atlama Ve Bir 
Atlatma Hikayesi .. 
Ecnebi gazeteleri yekdiğeri

nin ilinlannı koymakta mahzur 
görmezler. hatta bu hizmeti 
bazan fahriyen yaparlar, mes
lektaşlar arasında bir cemile 
addederler. 

Bizde bu hususta mllttehaz 
bir kaide yoktur. Gazeteler 
yekdiğerinin ilinlarını hazan 
koyarlar, hazan koymazlar. Bu 
biraz tesadüfe, biraz da arada 
mevcut münasebetin şekline 

bakar. 
Fakat görüyoruz ki, SON 

POSTA müstesna olmak üzere 
bütün gazeteler bugünlerde 
yeniden çıkacak arkadaşlarına 

karşı ihtirazkar bir vaziyet 
almışlar ve kendilerine gönde
rilen ilanlan, paralı veya parasız 
dercetmekten çekinmişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında eski 
bir gazeteci olan Nebizade 
Hamdi Bey mesleğine yeniden 
avdet etmek istediği sırada 
kendisine bütün ilan kapı· 
lannın kapandığını gorunce 
müteessir olmuş ve arkadaş· 
lannı atlatmıya karar vermiş, 

tecrübeden de muvaffakiyet
le çıkmışbr. 
Meslektaşımızın bulduğu ça· 

re hakikatte mevcut olmıyan 

bir ticaret müessesesine ait 
antetli bir kağıda: 

YÜZ LiRA KAZANMAK iSTER MiSiNiZ 

O Halde Şu Bilmeceyi Hallediniz: 
şeklinde bir ilan yazarak 
il n acentesi vasıtasile gaze
telere göndermekten ibarettir. 
Gazeteler bu ilanı alınca say
falarına geçirmişler, bilmece· 
nin halledildiği zaman: 
HALK DOSTU GAZETE

SiNi OKUYUNUZ 
Cümlesini ihtiva ettiğine 

dikkat etmemişlerdir. Bu su• 

Sözün Kısası 
Şehir 
Meclisindeki 
Meslektaşlara 

Aziz arkadaşlar, 
.. -

Bugün size hitaben açık bir 
mektup yazmıya karar verdim. 
Hepiniz bir gazetenin yazı iş· 
leri müdlirli idiniz, gene de 
öylesiniz; fakat şehir meclisine 
intihap edildikten sonra, es
kiden yapbğımz bazı serlav· 
halan, resim altlannı, yazı baş· 
lıklarmı unutmuş olmanız ih· 
timali var. 

Meseli, ey sevgili Kemal 
Salih, geçen aene bu tarihte 
Cümhuriyetin birinci sayfa
sına yazdıklann habnnda mı? 
Gel beraber habrlıyahm: 

Fakir, Fukara Soiuktan 
Titreşiyor? 

F nkat Emanet Uykuda 
Yahut: 
Susuzluktan Kırılıyoruz 
Emanet, Bu Terkos Beliauıı 

Halletmiyecek mi? 
Yahut: 

Belediye Meclisi Havgar 
Kesiyor/ 

Bugün, siz aziz meslektaş
larımızın da bulunduğunuz bu 
mecliste, havyar mı, pasbrma 
mı, tereyağı mı kesileceğini 

henüz bilmiyoruz; fakat mu• 
hakkak ki, bugüne kadar, fa
kirlere kömür, odun verilmesi 
için müsbet bir karar ittihaz 
edilmiş değildir; terkos, o aittin 
senelik söz anlamıyan t.er
kostur. 

V aloa makamınıza henüz 
geçtiniz ve sizden bir ay ıçın• 
de İstanbulu Berlin gibi me
deni bir şehir yapmlf olmanı· 

zı bekliyemeyiz. Amma... Ya 
aylar geçer, seneler geçer de, 
şu mahrukat meselesi, fU su 
meselesi, ıu yollar meaeleai 
fU imar meselesi bir tnrlll 
hallolunmazsa, o vakit, a-ene 
kalemi ele alıp: 

" Bu şehir meclisi azası, 
masa başında horluyor mu ? 
Bu efendiler milletin hakkını 
ne zamana kadar yiyecekler." 

Diye kendi elceğinizle ken
dinize kıyacak mısınız? Yoksa: 

"lstanbul dünyanın en ma• 
mur şehri oldu. Ecnebiler gel
sinler de görsünler." filin gibi 

methiyeler mi çırpışhracaksınız? 
İşte benim sabırsızlıkla bek

lediğim budur. 
Hamit - Bizim "Son Posta" 

nın bulunduğu Şeref sokağı, 

geceleri zifiri karanlık. Mes
lektaşlık namına şuraya bir 
lamba taktınn. Cep fenerimi 
evde unuttuğum zamanlar yere 
düşeceğim de kolum, budum 
kınlacak diye ödüm patlıyor. 
Siz matbuat müntesibisiniz, 
Türkiyeyi her hususta tenvire 
muktedirsiniz. 

Baytar Heyeti Döndü 
Ankaraya giden baytar heyeti 

İstanbula dönmüştür. Heyet İktısat 
vekaletine bir rapor vermiş, bu 
raporda: Memleketimizin hayvan 

yetiştirmiye müsait olduğunu, 

çalışılırsa, bugün mevcut olan 
hayvanların on misli hayvan ye
tiştirebileceğimizi yaımışhr. 

retle atlıyan gazeteler ara
sında SON POSTA da mev
cuttur. Fak t yeni arkadaşı· 
mızın ilarunı koymaktan imtina 
etmediğimiz cihetle kendimizi 
atlamış addetmediğimizi de 
kaydetmek isteriz. 

Yalnız anlamak istediğimiz 
bir nokta var: SON POSTA 
da bu atırlar çıkmamıı olsay
dı ark daşımızın bilmecesini 
kaç ld§i halletmiı olacakb? 



KADIKÖY 

SAYFASI 

Latife ~ j Geçmiş Zaman Olur Ki Hayali Cihan Değer .. 
-1-----------------·---t 

ama Hak 
kı Şinasi 

Gene Ortaya Çıktı 
Bir zamandaııberi gazete 

sütunlarında görünmiye başlı
yan " Mama Hakkı Şinasi ,, 
ilanları son günlerde tekrar 
g :>~e çarp mı ya başladı. Hem 
de muhalif gazetelerde. 

Bu, daha ziyade çocukları 

alakadar eden Mama ilanının 
tarihi şu şekilde tesbit edile
bilir. 

Bu Mama, Hakkı Şinasi pa
tanın Halk fırkası payesine 
ermezden evvelki, yani dok
torluğu günlerinin mahsulüdür. 

Doktor Hakkı Şinasi p~a
nın icatkerdesi olan bu Mama 
Hakkı Şinasi ilinlanna o 
zamanki gazetelerde sık sık 
tesadüf edilirdi. 

Vaktaki paşa, Halk fırkası 
hırkasını giydi .. 

Bu çok yaldızlı hırka muh-
terem doktora çok fazla ağır 
gelmiş olacak ki , giymesile 
beraber doktorluk hırkasım da 
arkasından çıkarması bii- oldu ..• 

Çünkü o tarihten evvel, 
hemen her gazetenin ilin say
falarını süsliyen Mama Hakkı 
Şinasi ilanının ardı arkası 
birdenbire kesiliverdi ..... 

Günler, haftalar, aylar, hatta 
yıllar geçti.. Mama işıklannın 
göueri yollarda kaldı.. Heyhat, 
heyhat ki, hiçbir gazetede 
Mama ilAnı yok, yok, yok .•• 

Düne kadar bili da yoktu .• 
Tam, işıklann gözleri bunu 

görmemiye, hatta aramamaya 
başlamışb ki, ortaya bir Ser-
bes fırka meselesi çıkageldi •.• 
Halk fırkası umumi merke
zinde toplanblar oldu.. Neti-

. cetünnetice mutemetlik ve 
müfettişliklerin kaldınlmasında 
karar kılındı... T abil bu me

yanda müfettiş Hakkı Şinui 
Pt- nın mnfettifliği de suya 
düşüyordu ... 

Bu hah.er, yani sırmalı hır
kanın elden gideceği laaberi 
zavallı paşayı biraz fazla llşüt
milş olacak ki, eski doktorluk 
hırkaaına eyvallah dedi. 

Son zamanlarda Mama Hak
la Şinasi ilinlanmn tekrar ga
zete aütunlannda görülmiye 
bqlaması bunu iapat ediyor. 

Fakat hemedeme bu ilin 
yukanda yazdığımız Kibi iptida 
muhalif bir gazetenin ıübm
lannda yer buldu. 

Ne hikmettir bilinuıez?1. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istenıez misiniz? 

EYinbe veya lflnlıe giderken, aokak· 
ta ıuerken veya blriııile .ıörilfUrkoa 
her hangi bir vaka karşaamda ka.labi· 
liralnlz... 
Havadlı nedir blliyoraamz o Yakayı 

derbaJ riireblllrain.iı:. Bir yanrıa, bit 
l.atU, bir kul\ birer bavadütlr. Ru· 
reldlfin&z vakalardan erteai günü gı
tetclcrde al>rmek ı.tediib biri olunca 
derhal telefonumı:u açuuz ve bavadl.al 
ıuetemlıe lıaber •erlnb, blm Ye ad
rulnlı.i de l.ualwıaı. Ve.rdiiiob hava-
dlaba ehemmlyeUae ır3re ıruetemlı: 
mükifıtam vumeyl •a&lfe bWr, 1 

Telefoıı numaramw latanbw ., 203 ,, 

1 

ıUr. 

Artık I-lasret Kalacağımız f Pi'~'"'-iel'.., .ı: 
Birkaç Yaz Manzarası ı< !\ 

. _J 

Kadıköylülerin Şikayet 
Ettigi Şeyler Nelerdir? 

5 - Kadık8y elektrik şirketi berbattır. Evinize 
elektrik almak lıteraenlı: depozito paraıına yahnrsı-

mı ıs ırlln ııonra llmbalar konur. 15 gGn ıanra da 
hava1 bat çekilir, ıs ~n ıonra da aaat konur. ıs 

rUn 110nra da llmbalar yanar Ye 2 ayda elektrik gelir. 
Bu reulettlr. Kontrol memurlan galiba uykuda. 

Şladl 8IM ma De Kacbk8yla8a dertlerini aaya71m ı 

4 - Su ılrketi Kadıldiy halkını mGkemmel 

soyuyor. 
1 EIU, aJtmıt kunıtluk su ıarfederainlı: ı2S 

kunıt pul paruı, 40 kun&f aaat paraıı ki 21S kunıt 

hiç yoktan para wrirllnlz. Ne o, ıu kumpanyaauun tarb 

bayle lmlt-1 - Sabahlan n alqımlan Kadakly nhbmı aUthlt 
Jrobyor. Banmları as duyan beledly. -mtarile ba11 

luaalar rahat. Ya blder .. Gel de bir de bise neler 

pktllbalıd 11or ı UtuaJar meydanda akarak nhhmclaa 

4-lae daklllyor. 

5 - Bb:den aokaklan temblemek için para ahrlar. 
ÇlpçUler klbar&r. Verdltinb her çlSpU kolay kolay 

aJmaıılar. 

ı- laminl alylemek latemedlmlt oteller de allkemmel 
phfayOI'. Clbll raadeYU evleri biç olman pil çabfiyOI'. 
Otellw aflklre ça}ıfıyortar. KusaJar, gGrtlltlUer, bu 
nadeYU et.Uerl allkGnu lblll ediyor. 

' - Kna h&yquı buı alqamlar (Ölll mumu) gibi 
yanar. 1 

7 - Sobldaİda htı bot ke:ılp te bbıl LIU'Ul 

kapetder de bqka bir derttir. 

Elektrik 
* Halkına 

Kadık6y'ün iki aydanberi 
müşterek bir derdi var. Elek
trik firketi bütün Kadıköy 
halkına garip bir oyun oynadı. 

İstanbul elektirk şirketi bir 
müddet evel Kadıköy elek
trik tesisabm da uhdesine al
dı. Bu münasebetle memur
lar evleri dolaşb. Herkesin 
lambalan -bedavadan değiştiril
di. Eski ampuller alındı, yer
lerine yenileri verildi. Şirke
tin bu hayırlı işine ovakit akıl 
ermedi. Soranlara şu cevap 
verildi: Mevcut ampuller yeni 
elektrik cereyanına müteham
mil değildir. Bir kaza olma
una meydan vermemek üzere 

Şirketinin l Kadıköy 
* * * Oynadığı Bir Oyun 

ampulleri değiştiriyoruz. 

Sonra öğrendik ki evvelce 
1 

Kadıköye 1 1 O voltluk cerey8* 
veriliyormuş. Şimdi iae 220 volt 
verilmektedir. 1 

Fakat ay başında tahsildUJ 
lar gelince oyunun içyüzü an• 
laşıldı. Evvelce beş Hra elek
trik ücreti verenler bu def. 
liakal sekiz lira vermiye mec
bur kaldılar. Sarfiyatta bir
denbire %25-30 nisbetinde bir 
fark görüldü. Her evden bir 
şikayet: Sarfiyat böyle neden 
artb? Memurlara ıorduk, bil-

i miyorlar. 

Biz firket nezdinde tahki
kat yaptık. Kıt geldi, geceler 
uzadı da ondan dediler. Bu 
cevap bizi tatmine kifi gel-

medi. Bize daha vazıh cevap 
vermelerini istedik. Giiya tet
kik ettiler ve gene ayni cevaliı 
verdiler. 

Fakat ortada muhakkak 
olan birşey var ki geçen sene 
de bu vakit geceler uzadığı 

halde sarfiyatta bu fark gö
rülmemişti. 

O halde elektrik tirketi 
lutfen bu oyunun içyüzünü 

anlatır mı? 

HAFTADA 

BiR DEFA 

Dedikodu 

Halk Gecesine 
Kimler Gelir? 

Localar Arasında GördükleriJllİ.ı 
ıl 

krepd:ı111 
Sevgili karilerim; sizlere biraz dölen moda değil; 

da Kadıköylülerin top1anbları- moda. ~dıJ 
m teşkil eden Süreyya Sine- Galiba muhtereııı kfel" 
masanın Halk gecelerinde bun- Efendinin mağazasında . ıoşıO 
dan böyle dahilden bahsede- damur stoku fazla kal:,J" 
ceğim. Bunun için her tarafı moda diye alemi don ıoe" 
gören locamın köşesinden Kö~deki • Nişanlı 
her gördüklerimi size haber sında: eli'o' 
vereceğim. Daha iki sene e'l'i .,ııte' 

Belki bazı dostlanmın mah- kadar Sıdıka H. ikell Jll Deyi' 
remiyetine gireceğim. Fakat rem Dr. Sani Ya'Vef ,e<f 
gazetecilik bu, onlar da beni himmetile Sadık B. ol';ı t{i• 
affederler. Tatlı tatlı yazılarımı gili kardeşimizi nişaııl ,,e~el" 
okuyacaklarından eminim. ile görüyoruz. Tarzı b dud,lı 

Başlıyalım. lerinden belli, adeta . e~et· 
Muhterem Paşanın locası larına ruj sürecek vaJJU'/ çı~ 

boş. Ankaraya teşriflerini işit- A gözüm, sakalın b e ~ 
tik, locası karanlık diyecek gene Sıdıka H. old~ğııl'/I V 
idik, fakat köşesinde bir pro- Sol Köşedeki NıştJll 
jektör parladı, meğer muhte- casında: .. ~ 
rem diktatörün akıl dolu başı. Parlayan bir çift ~aıJlf 

ikinci kat sol taraf paşa- görüyorum, eğer Y rJJ,J°' 
nın locasına bitişik olanda: isem KadıköyünÜD . ~ 
Kadıköylülerin en sevdiği şa- hayvan doktoru. Y eıll ~,ti 
hıs: Vefik Bey. Müfettiş paşa- !ısı Hanımefendiye yaP~1_.,dı" 
ma nisbet verirmiş gibi, şen, balayı seyahatini bıııı 
ıabr gene etrafına birçok gü- ballandıra metediyor. aJI ı:ıı.Jf. 
zel hanımlar toplamış, anlabyor. istihbaratımıza naza! tJoli' 
Her halde fırkasına propagan- terem doktor balayı~, ( 
da ile meşgul. Zannıma göre vutta yıldızlar ar~sııı 51,de~ Kadıköyünün bütün kadınları- çirmiye karar verınıŞ· ı:O or 
nı yeni fırkaya kaydetmiş. Jeri noktasından ınuh~ere d~ 

Müfettiş Paşanın yanın- şanlilan Hammefendı, )18)~ 
daki locada: hürmetlerimizle, Dob...-totll _;# 

İsmen küçük, fakat aklen bir seyahatten vaıF, 
1 büyük Küçükyan Beyi Çünkü bundan on b~ft~e1-

goruyoruz. Somurtmuş otu- evvel zühur eden . ~ 
ruyor. Galiba bankada çok kuyruklu yıldızı gibı, 
yorulmuş, sinemaya da Mada- yıldızlar da bulunur. ditdi~ 
mın zoru ile gelmiş, nerde ise Aşağıya bir göz ~eıdeı i~ 
uyumak üzere. Müthiş kalabalığın j~ııı eJc~if 

Vefik Beyin locası yanında: kında nişanım te~şır d_., r 
Bazaryolunun maruf Asa- ğiniz S. C. F. erka~ı~ısi" p' ~ 

dur Efendisini görüyoruz. Ma- banka hukuk miişa\fil'I ~tef'~ 
damına harıl hani birşey an- hyan cilalı başı ~e bte ı>J 
labyor. Zannı iciziye kalırsa göbeğini görebildıP>· . 
timdi Madama ıu suali sordu: met filen başladı. G~ ı 

- A Madam, bu kış Vöhır- ~ 

EŞYA FIA TLARI 
~ Kadıköy Çarşısında Fiatlar Birbirini f ıJ )/ 
b~a' 

Kadıköy, o meşhur sebze ha- ı Eğer alıcı isenİI ~ !' 
line rağmen muntazam bir ÇU'fl- ainirlenir, adeta ir~d~~ 
dan mahru~dur. Bu intizam- bederainiz. Pazar~ga t '"' 
aızlık bilhassa havayici zaru- yorulursunuz, nibaye ..,,~r 
riye fiatlannda pek parlak bir iJnız şeyi alauY8 p 
ıurette göze çarpar. Kadıköy olursunuz. fl'~l 
çarşısım şöyle bir gezenler Seyyar sabcıl~ oif1>4't ' ~ 
ayni semtin muhtelif dükkin- ayni münaaebetsıı lı ıs" l 
lan arasındaki fiat farklarını de değişir. Paz~ld d'e:ı 
görUnce hayretten hayrete do- alış veriş siste!9ın oiİeı> 1' I 

1 tur, elli kuru. ş ı.st~- ... 1§1 
şer er. l<U'"" 

Bir bakkalda 25 kuruşa ka elmayı yarını Lut· . ı.t 
ğınız vakit obnuŞ fi•P'"~d' 

ıatıJuı zeytin, diğerinde 35 1 rın :- ~il~ 
Seyyar sabCJ a . ~-er 

kuruştur, kurufasulye birinde daki ucuzluk, ter:ıZlle 1'eıJ 
30, diğerinde 40 kuruştur. Bu lanndaki lıfinerler _ ı.or :ı 
mallaun da birbirinden farkı h" teıııv ..,e 

müşteri aley ıne da 
yoktur. Kadıköy rıhtımın ,ıısı•f 

k b d be be'e Aşağı yu an ütün eşya a hale karşı cep 51 .:.ı; 
nisbctli, nisbetsiz bu fiat far- bina vardır. But3pe i~:r 
kını gfüürsünüz. Eğer hakikaten dairesidir. BuradEie~d~ıe !Jlf ~ 
alıcı değil de. benim gibi şöyle ler bilmem. .Bu fiatl": 
bir gc:zici iseniz bu iş sizi vayici zarunye ıJJ)? 
uzun un-.n dftşündürilr. alakadar obnuyorlat 
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1 Kari Gözile .d l Ve Kalp şleri 
~...9ördüklerimiz - 1 arını A 1 m ak 1stiyen1 er 

eni Camideki Arzuhal-
cilerin Ricası 

llelllen h · millkt '-llt epıml:ı askeri ve 
hp lt.ıdiz, Maa~larımı:ı az, batka it 
~Ilı Ya •ermayelerimi:ı de mUsait 

'-il~ Ço\Qk çocuk Hhibiyl:ı. Yeni harf 
'er bı dolayıaile halkın makamata 

~i lstidalannı maklneleriml:ıle 
ltlif aıaretne hl:ımet edlyonı:ı. Muh• 

""1.ı.~helerde bi:aat ye ba:ıılarımıs 
~~la beraber harbeden bls 

-._. "" auıbtacı himaye :ıdlmre Yeni 

~ ehrannda türbe 8nüade gelip 
hıae bUe lhlll etmiyerek müa:ınl• 
'._ lllutava:ııane çalıFken açıkta 
~ tc...untanmı:ı fukaranın terflbinl 

ııııı.... · •e bizim bu tanda çab9mamm 
~ değildir. Eakl yerlerimizde 

"'- ve 111 kıt gGııGnde çoluk 
..... lıur.Qu ekmek paraaı kazanmamın 

&de edilme.lnl rica edlyoru:ı. 

Bir Resme Dair ... 
~im. 

'-be.. aktam bir ra:ılnoda otunıyal'
~ ~ botlanmadıiım bir gueteye 
lıl...._ -_ lhttL KıN anlataJUDo RU.umat 

~ IDahut mot&-leriaba Nblıia 
~itndan bahslle bir reslm derce

llıt 'it •e bu resmin meddlr moUSrle
fl lr-. •ldQfunu da Ube ediyordu. Kea
'la 

1 
dıaııe gnldUm. Niçin mi dlyecekal

e., '- realm Karak8ydekl kGçUk tGc

' llıotgrlerlne alt olup rUa11matla all• 
~ hlctıar. Resme iyice dikkat eder

~ lraPriibqındaki "'Japon Ticaret 

""' ilin tabellsının aynen resme alı 
'. tlat rlriiraüalh Hiç. hayret etme- Çok çocukla ailelere hii- 1 eden oğlunu mektepten P 
~ &.. bal bunlarda itiyat hallnl ldlmet yardım esasım kabul çırak olarak gaz tirketine 
'-~ •nur ıWBk. Acaba clii• etti. Hıfzıssıhha kanununda da vermiye mecbur olmuştur. 

ile derler bilmem ? buna miihim bir yer verildi. 4 - Beykozda balıkçı Hak-
M. Yunus Bu yardımı görebilmek için kı efendi ailesi, Kemer sokak 

t' 11huş1 a Mücadele behemehal alb ve daha ziyade No 18 Çocukları: Şükriye 
M çocuklu olmak şarttır. Para Litife, Bahriye, Kemal, Meh-

,_ - e s e 1 e s İ iatemiyenlere de madalya ve- met, lbrehim, Cemile H. ve 
~~edersem lstanbulda fu- rileeektir. Bu kanunun kendi- efendiler. 
~~0!:!,cadele edırtmek,.. -~t lerine verdiği haktan istifade 5 - Topanede Boğazke-

~.,on var • u.z;e e- k · · - t d · d N ı· aki artı ~nız: I etme açın muracaa e en aı- sen e apo ıt ap mamn-

Ef. Madam Viyoletta, çocuklan 
Dimitro, F ruso, Mariça, Amel
ya, Denetya, lstella, Parşakeva, 
Y ovanoa, Yani, Y orgo. H. ve 
Ef. ler. 

6 - Samsun'da bedestende 
esnaf kahvecisi Sürmeneli Ki· 
miloğlu Hakkı Efendi ve re
fikası Halime H. 

Çocuklar: Zehra, lbrahim, 
Süleyman, Fethi, Hasan, Hü
seyi~ Melahat, Şefik. H. ve 
Ef. ler. ~ randevu evleri kapa- lelerin resimlerini dereceli- da 8 numarada terzi Niko 

~ Uf. Peki, fakat bu ka- yoruz: - ------... .-------
~ nerelerde banmyorlar? 1 - Edirnede kaleiçinde Guraba Hastanesinde Tarsusta 
s~. birçok evler biliyo- Maarif caddesinde 7 numarada Yeni Aletler 

IQ ekserisi çok müzmin S la malüldürler. Ka- Tabir Bey ailesi: Valcleleri Evkaf idaresi Yenibahçede-

§ randevu evlerindeki Hayriye Hanım darp ifaretile ki Guraba hastanesi 1 ibo- , 
Yeler biitün Beyoğlunun aösterilen otulları, diğer llçii ratuvarlarını yeni aletlerle leç-

e •e mllmasili umumi _,!_, · run1 dır 

~d. e do•--maktadırlar. ıaiwen ve to an • biz etmiye karar vermiştir. 

Bir Genç Çocuk 
Öldürüldü 

.189 2 - L•--- bu) oh-- !l..!-ci Yetin ne bnyiik bir 1m111 "._. uuu Bu aletler yakında sabn alma· 
~ tetldl edebileceğini mektep müdiirl Rulü Bey: rak liboratuvarlara yerlefliri-

Tarsus, ( T.S) - ( Yamk 
dam ) k6yiinde sebebi heniz 
anl"fll•m•yan bir cinayet 
vukua geldi. Mustafa aduu 
tqıyan on iki yaşlannda bir 

dikbte arzederim. ftldeleri Emine Hanım. Çocuk- lecektir. 
karilerinizden lan .... ile Mecliluı, Semiha, 
YllllD• Htldl Faruk, Z&htl, Fahri, Faik. 

a - Topanede Kac6riler 
JOlmfu Ekmekçi IObk No. 
20 Dolmabalıçe havapzı 
firketi itçilerindea kuquncu 
HGaeyi otlu Fan. uta. 

lbun H. , Hiileyin, Meliha, 
Halime, Sabahat, Hayat. 
Babalan 230 kmat ,__,. 
De çabftıj'I için bu 9e11e be
finci mlifı birincililde ikmal 

t 
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ATIB-llARBIYB 
~"-ı.. de 11111ıır bAkimcll. I - Peki... dedi, bir 191 

ı&nleri dilfllnerek 10racağım. 
~ Bir kibrit aleYİDİD Neriman bu teklifi tlmit ile S t lflimda ı&rilniip kay- karşıladı. Sorulacak sualin 
~· aibi, birçok habralar herteyi tamir edecek bir ce
~ llntlyordu. Şinasi bu vap yolu açacağından adeta 
~ dalarken her vago- emindi. Mesut günlerindeki 
~ Penceresinde bildik tebessümü habrlamıya ve tak· 
~ 161Gmsiyen fİmencli- lit etmiye çalıprak: 
~ hızla geçmesi - Sor 1 dedi. S: hissi duyuyordu: Şinasi, aklına gelen sayısn 

~~ la; er, . çoğu aziz dost- birçok suallerin biicumu albn
~ ... ~ p aziz Clostiar, me11dil da boğulmaktan kurtulmaya 
~' UZaklqıyorlardı ve çalışır gibi durdu, diişündü, 
..... ~0rı:aıunemek lizere seçti ve sordu: 
~ da. - Niçin, ıen arbk dünkü 
~· t.Fafuıa doğru yfi- ıen delilsin ? Ni~, biz bu-
~ lalı pıı ikimiz de kıymetli bir teY 

denbire durdu: kaybetmiş gibiyiz ? Niçin bu-

Bir istatistik 
a.n sene 334 rami illi çocuk, yqça kendisinden biraz 

mektep nrch. Ba mekteplere farkh olan bir arkadqı ile 
21351 i erkek ve 191941 kay mektebinden d6nerken oa 
im olmak ilzere 40545 talebe sekiz yqlanada Durmut iamin
devam etmiftir. Bunlardan de bir ıenç tarafmdan çifte 
4309 talebeye tehadetname ile GldGıillmDft6r. Biçarenia 
ftl'ilmiflir. 930 ders senesi annesi k•tilin tevkifinde teahhur 
lptidumda aeldz mektep daha r&aterilmit olması dolayıaile 
açılDUf ve talebenin miktan "( Çan.alan ) nahiye mtldiirlba-
42383 adedine baliğ olmuştur. J den fiklyette bulunmuştur. 

fiİD dOne benzemiyor ? Niçin 
diinkii gibi rahat adımlar ata
mıyonun ? Niçin b6yle oldun ? 

Şinasinin windo ilke ile 
1evgi. Neriman daha basit bir 
sual beklemifti. Kendi tah· 
mini ile bu maller anmıda· 
ki farkın ayandırdıj1 komik 
duygusu geçinciye kadar p..
lan durdu, 10nra dtltOnmiye 
bqladı. Onun da aklına sa
JIBIZ cevaplar reliyordu. Fakat 
hepsini ayn ayn teftiş etme
den o da a&ylemek istemedi. 

Yan g6zle Şinasi ye baktı. 
O, Nerimamn cevap vermek
te gecikmesinden mağrur gi· 
bicli. Ône eğilmiş başı derece 
derece kalkıyor ve sanki gu
rurile ayni seviyede yiikseli· 
yordu. Neriman bu kadanna 
tahammlll edemedi. Kendi ken
dine cevap veriyordu: "Niçin 
mi? Çiiııkii, arbk ben bir 
Fatih km olmak istemi7orum, 

anlıyor muaun? 86yle )'AfBmak-
1\an nefret ediyorum, ealrilikten 
nefret ediyorum, yeniyi ft ga
zeli iniyorum, anlıyor musun? 
Eski Ye yırbk ve pis ft 

'firenç bir elbiseyi lstilmden 
atar gibi bu hayattan mynl
mak, çıkmak istiyorum. ihtiyar 
adam, bozuk ıokak, salaşpur 
ev, gıy gıy, hey hey, ezan, 
Helvacı... Bikbm arbk, ben 
başka teyler istiyorum, baş
ka, bambqka, anlamıyor mu-
aun?" 

Fakat bunlann hiçbirini .ay
liyemedi ve cevap için Şina
llDln tahammiil edebileceği 
azami mllddet geçti. 

Şinasi, miişfik bir ses per
desile örtmiye çalıştıkça, Ne
rimana daha fazla tesir eden 
gurunmu gizlemek için gayret 
ıöstererek devam etti: 

- Sen eakiden... ealriclm 
dediğim, buacl•a daha birkaç 

• 

Evlenmek Sıra ile Mi Yapılır? 

Ailelerin Düşünmeleri 
Lizım Gelen Bir Nokta 

Sıra Evlenmesi j Suvare Elbisesi f 
Diba bir Samsunlu kariim

dea fU mektubu aldım: 
"Ben yirmi bir yaşında bir 

lanm. Benden bnyük bir ab
lam vardu. Ablam henliz ev
lenmemiftir. Geçenlerde iyi 
anlqtığım bir gençle evlenmem 

1 

mevmbalıis oldu. Fakat ailem 
btlyiijilm dururken benim ev
lenmeme müsaade etmedi. 
Hatta deiil evlenmeme, nişan-
lanm•ma bile razı olmadı. 
Bnylk bir pnahtan bahsedi-
liyormUf gibi beni hemen sus

turdular. Ben de bir daha bu
nu tekrarlamıya bile cesaret 
edemedim ve edemiyorum. 

Buglln birbirimizi sevdiğimiz 
için bekliyeceğiz gibi geliyor. 
Fakat böyle meselelerde değil 

karşısındakine, insan kendine 
bile itimat edemiyor. Zaten 

ben cie artık evlenme çağında 
bulunan bir kızım. Ailemin 
yapbğı bu haksızlığa isyan 
duyuyorum. Fakat elimde 
yapacak birşey yok. On-
ların nzası olmadan da evle
nemem. Doğmak gibi evlen

mek te mi sıra iledir?" 
Kızım, bu haksızlığa karşı 

isyan duymakta yerden göğe 

kadar hakliaın. Fakat bu hak

kını anne ve babana, hatta 
aile cemiyetine de tasdik et
tirmek mecburiyetindesin. On
lar senin evlenmenle bllyük 
lmlannm tlziileceğini, miite
euir olacağım dişlinerek H

nin ondan ileri bir adım at

mana İzİla vmmiyorlar. Halbu

ki bilmiyorlar ki bu auretle 

seni de baltal&IDlf ve mllte
aair etmİf oluyorlar. Ablanm 
birkaç aylık bir teeulr duy-
mamua için senin belki de 
blltb saadetini feda edijor
lar. Ailenle daha ......_ ko
DUft belki ele oalarm ,apbk
lan hık•zliiı tamir ettirebi-
linin. 

ene( ne sade lnıcLn, ne sade! 
ay Hot rene bu,anktl heYeale
rİD nrcL. Ama oalan meyclaaa 
dakmiyorclun. Buı&n nekadar 
fark ettin. 
biliyor musun? Herkes a8yllyor 
Neriman! Sen de açık a8yle, 
açık! Ben senin ne iat:edijini 
biliyorum. 

Neriman korku ile sordu: 
- Ne istiyorum ben? 
Şinasi derhal cevap verdi: 
- Sen... dedi, iki gözüm 

Neriman, sen foka - trot oyna
mak istiyonun, ve iyi bir ka
niye. Onu da bulmupun. 

Şinasinin aeainde ne kin, 
ne de hatta sitem varda; tel'" 
kibinde kayıtmlık ve iatihudan 
başka hiçbir umur ~-:t'edil: 
miyen bu ses, a6zlermm tesı-
rini çok fiddetli bir derece· 
ye Çıkardı ve Nerimanda 
mBcadele kabiliyetini hemen 
darma dajnık etti. Ruhi kuv-
•etlerl, kopçalan birdenbire 

Yalnız kürk altında giyile
bile cek zarif, ince bir ıuvare 
robu. 

IPTÜLHArRİIE 
ATILAR BODlBA 

Bltlln tarihi dekora, mera-
811Dl, hakiki teferruab ve 
Defl'eclilmemİf fotognfilerile 
beraber "Ziya Şakir,, Beyin 
bu, 10D derece heyecanlı 
ve vesikalara miistenit roma
nmı yalanda derceclecejiz. 

=TAKvlM::=-
e11a • 15-Tepiaium-930K .... 1 

Arabi .... 
•C-.elelwr.tstt 2-Tep" h_.· 1541 

V......_..V..... Vmt...._V...ıt 

G'-tı ı .55 , .. , s~-~ Otle ,_, ıı.st 1.11 

.... tM 14.96 u.u 5. ' 

aplu bir enap sihi -•· 
çldlh.-.ifti. Kmcliai laua• 
toplapmam b...... hllket-
ler ıelebllircli : Gizleri ka
rarabilir, dizleri blldllebilir, 
~ çlkebilir, ajbyabilir, ba)'l
labilir, bir ...... :ı&betine tutu-
labilir~. çarpmabilir, felce ut
nyabilircli. Bitin ba ne'ft 
felaketlerin bqlangıa olan 
zaaf halini geçiriyordu. 

Sapsan kesildi. Ona tesir 
eden pylerden biri de bu 
ithamlarm mlthİf üslübidi. 
Hatta Şinuinin aCiylediği teY· 
)erin hemen hepsini unatm111:" 
tu. Y almz bu ses, bu eda, bu 
kelimesiz ve gayet biiytlk ma
nalardan mürekkep ses, beyni-
nin soiumut höcreleri içinde 
akisler yapıyordu. Bu diifman 
tesirini o kadar beyendi ve 
kıakandı ki ayni silihla kaqılık 
vermek istiyordu; fakat ken
dinde bu kuvvetin zerreaial 
bulamacb. 
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ENVER PAŞA 

Buharada Ruslar Tarafından ·Nasıl Öldürüldü? 
'--------Anlatan: Agabekof : 4 _ __,,_ 

Enver ~tanın Buhuada ölü• 
mGoe dair Sovyet •İyui te,kilab 
aabık tark şubesi mGdGrii ( Aıa· 
bekof)uo babralanm neşre bqla• 
dık. Dünkü kııım, kı:ııl ordu sO· 
nrilerile Ennr pqa lotaatuııo 
Bahattin köyündeki mü.ademeaini 
nakletti. Bugüıı Şarki Buhara ha
rekibndan hah.eden kısma ıeçi· 
yoruz:: 

Bir Zembil Para Ve 
Sahte Pasaport 

B~nim için arbk yola çık
mak zamanı gelmişti. O zam~ 
lar (Buhara)da geçen paralar
dan bir zembil dolusu verildi. 
Azadof namı altında bir pasa
port ve ayni nam altında çar 
ordusu ile Kızıl ordularda hiz
met etmiş oldı.ğuma dair ayrı 
iki vesika tanzim edildi. Yol 
için en lüzumlu olan eşya da 
bunlardı. Komünistliğimden 
en ufak bir şül'he edilmesi, 
Buhara ordusuna ile!ebet gire
memekliğimi intaç edebilirdi. 
Halbuki havale edilen mühim 
işi görebilmeWiğim için behe- ı 
mehal Buhara ordusuna gir· 
mekliğim icap ediyordu. Buha
ra hükumeti bize karşı dost 
görünüyordu,. Fakat hakikat bu
nun tamamen aksi idi. Zira 
elinden gelse bizi bir bardak 
su içinde boğacaktı. Bütün bu . 
hazırlıkları bitirdikten sonra 
ilk trene atlıyarak Buharaya 
doğru yollandım. Vazife arka
daşlarım olan Okotof ve Ya
kovlef ikinci bir tren ile gele
ceklerdi. 

Buharaya geldikten sonra 
1 

asker olmaklığım dolayısile ( f) 
kendime bir vazife bulmak için 
müracaat ettiğim yer tabii Bu
hara ordusu karargahı oldu. 
Taliim yardım etti ve beni 
ordu istihbarat şubesine tayin 

ettiler. Sonradan gelen arka· 
daşlarımdan Okotof ordu ka
rargahında katiplik vazifesine 
tayin olundu. Yakovlef ise 
Sovyet mümessilliğine katip 
olarak yerleşti. 

Buhara harbiye nazırı Arifof 
idi. Bu znt Buhara ihtilalinden 
sonra komünist fırkasına geç
mişti. Harbiye müsteşan ise 
vaktile çar ordusunda zabitlik 
etmiş olan tatar Tamari idi. 
Karargah komiseri komünist 
Kutzner idi. Bu zat ile pek 
çabuk ahbap oldum ve birkaç 
gün sonra Kutzncr'den visi 
salahiyet aldım. 

Bir taraftan çalışkanlığım, 
diğer taraftan komiser Kutz
nerin yardımı beni, bir hafta 
gibi inamlmıyacak kısa bir 
zaman içinde ordu istihbarat 
şubesi umumi reisliğine kadar 
yükseltmişti. Arlık elimde vasi 
salahiyet vardı. Hemen Mosko
va'ya şifreli bir telgraf çekerek 
" Çeka ,, memurlarından birkaç 
kişi istedim; istediğim adam
lar geldiler ve bunları Buhara
nm diğer şehirlerindeki istih
barat şubelerine tayin ettim. 
Bu suretle Buhara ordusunun 
istihbarat makinesi elimize 
geçmişti, ve istediğimiz gibi 
ıerbes hareket edebiliyorduk. 

İki hafta sonra istihbarat 
makinesi tam manasile işe baş
lamış bulunuyordu. Hariçten 
Buhara hükiimeti namına ge
len blltün evrakı kolayca elde 
edebiliyordum. Her evrakın 
bir suretini kopye ederek 
(Moskova)ya hariciye komiser
lljine gönderiyorduk. Bu saye--

de ve pek kısa bir zamanda 1 hiddetinden deli gibi oldu, 
bizzat harbiye nazırı (Arifof) çünkll Arifoftan böyle biqey 
un Enver paşaya ve diğer Sov- ümit etmiyordu. Hiddetinden 
yet düşmanlarına biTçok yar- ne yapacağım ıaşıran Petera 
dımlarda bulunduklanm öğ- bana derhal eşyalan toplayıp 
renmiş oluyorduk. T aşkende gitmemi emretti. 

Ayni zamanda Arifof va- Kapıdan çıkarken de arkam
sıtasile (Buhara) daki Efgan dan şöyle bağırdı: 
sefiri (Mehmet Resul) hanın da - Bu gibi işler için ben 
(Enver) paşaya yaptığı yar- adamı kurşuna da dizdiririm. 
dımlnr tesbit edildi. Petersin yanından çıkar çık-

P eters Geliyor maz derhal odama gittim ve 
Bu sırada Türkistan f ev- eşyalarımı toplamı ya başladım. 

kalade komiseri Peters Tµr- Ertesi gün Taşkende hare
kistan cephesi erkim harbi· ket edecektim. Gece Peters 
yesile beraber Buhara'ya gel- tekrar beni nezdine çağırttı. Ve 
mişti. Buhara hükumeti Peterse beni görür görmez: 
büyük istikbal merasimi yaph - Yoldaş , söyledikleriniz 
ve güzel nutuklar söylendi. doğru imişi Harbiye nazın 

Ayni gün Peters beni Arifof bu akşam kaçtı, dedi. 
nezdine çağıtrarak Buharadaki Ve diğer nazırlar hakkın a 
vaziyet hakkında malumat tahriri rapor yazıp verme i 
istedi. Arifofun, Envere yarqım emretti. O gece hazırladığım 
ettiğini söylediğim vakit Peters raporlan Peterse takdim ettim. 

Haydarpaşa - Kadıköy Tramvayı 

Bugüne Kadar Niçin 
Yapılamamışbr? •. 

Şirketin Umumi Vaziyeti Ne Halde? 
Üsküdar tramvayının Kadı

köyüne kadar uzatılması hak
kında gazetelerde bir çok şey· 
ler yazıldı, tahminler yapıldı. 
Mütehassıslar bu hat için 2,5 
milyon lira kadar bir masraf 
tahmin etmişler. İıılaat için 

bazı ·gruplar da talip olmUf, 
tediye şartlarında ve teminat 

akçelerinde uyuşulamamıı. Dlln 
bu hususta ÜskUdar tramvay· 

ları şirketi murahhası azasın· 
dan Necmettin Sahir beyi 

gördük, bize şu malumatı 

verdi: 

- Şirketimiz 1928 sene
sindenberi Üsküdar dahilinde 
10,5 kilometrelik bir şebeke 

kurmuştur. İmtiyaznameye gö

re Haydarpaşa - Kadıköy, Kı

zıltoprak, F eneryolu ve Ka- · 

dıköy - Moda hatlanm da 

yapmıya mecburuz. Gerek 
Kadıköy ve gerekse Osküdar-

da bazı ihtiyari hatların yapıl· 

ması da imtiyazımız dahilinde

dir. Kısıklı - Alemdağı ve Fe
nerbahçe - Bostana hatları 
bu cilmledendir. 

Şirketimiz ilk mesai sene• 
sinde Üskfidar - Kısıklı hattım 
yapmıştır. Bu hattı Kadıköyüne 
temdit için de Bağlarbaşı·Hay• 
darpaşa ve Üsküdar-Haydar

paşa kısımları yapıldı. Hat 

geçen sene Kadıköyüne isal 

edilmek lazımdı; fakat Haydar

paşa da yapılacak olan köpıil• 
nün gecikmesi bizi bilmecbu• 

riye teehhüre sevketmiştir. Ma· 
amafih bu techhürden istifade 

ederek yapılacak bütün kısım· 
ların projelerini huırladılt. 

Köprüyü yapacak olan Devlet 

demiryolları idaresile İstanbul 
belediyesi bu sene bütçelerine 
lizımgelen tahsisatı koymuştur. 

Son günlerde Köprü ayak· 
larının sondaj ameliyesi de 
yapılmıştır. Fakat J, ., ameliye 
ancak 1,6 iki sencd bitece-

ceğine nazaran biz İbr~ 
ağadan bir yol ve geçit bulduk. 
Şimdi buradan işe başlıyacaftz. 

Şirketimizin vesaiti nakliyesi 
çok rağbet bulmaktadır. 1 m 
ıeneai kinunwıanisinden tepini
pnl bidayetine kadar 1147389 

kişi nakletmİfken 1930 sene
sinde ayni müddet zarfında 

yolcu adedi 984282 fazlasile 
2131671 e baliğ olmuştur. 

Yani vasati bir hesapla günde 
3238 yolcu fazla taşınmışbr. 

Binaenaleyh hasılabmız da bu 
niabette artmışhr. 

Bu hatların İllfUı 2 ay evel 
mnnakasaya kondu. Beş grup 

milracaat etti. Fakat verilen 
fiatlan çok yükaek bulduk. 
Şimdi yeniden be~ grup daha 
mllracaat etmiştir. Bilhassa ikisi 
ile müsait bir hava içinde mü
zakerelerimiz ilerliyor. Milabet 
bir netice alırsak ilkbaharda 
faaliyete batJıyacağız. Oaktl-
darda bugün işliyen hatlan da 
çift yapmıya çalışacaju. 

Cenup'ta 
35 Kişilik Bir Çete 

İmha Edildi 

Mardin 14 - Viliyetimizin 
Nusaybin ve havalisinin azılı 
ve canavar eşkiyasından olup 
senelerdenberi buraların huzur 
ve sükununu ihlal etmekte 
bulunan Mahmut parti.si reisi 
Ali Ahmet, Ahmet f smail 
33 avenesi ile birlikte bilmüsa
deme meyyiten elde edilmiş
lerdir. Bu otuz, otuz bq 
kişilik müsellah çetenin takip 
ve tenkilinde vali Talit B.le 
takım kumandanı Salih Beyin 
büyük himmetleri görülmüş, 
herikiıi do bizzat müsademeye 
iştirak etmişlerdir. Vilayetimiı 
halkı bu şeririn ve avenesinin 
bu suretle tenkilinden fevkalA· 
de memnun olmuflar •• Adeta 
şenlik yapmışlard .... 

• 
ikinci 

Kur'amızda 
Mükafat Kazanan 
Numaralanmızın 

Tam Listesi 

7174 
8809 

3 beşibiryerde 
kazanmıştır. 

1 Beşibiryerde 
kazanmışhr. 

Bir Albn Kazananlar 

6657 7166 7633 
8780 8829 

Yarım Albn Kazananlar 

6622 
7442 
8023 
8415 

6625 7290 
7584 7990 
8172 8312 

Bir Çeyrek Albn Lira 
Kazananlar 

3318 
3368 
6633 
6729 
6776 
6811 
6816 
6844 
6852 
6860 
6871 
6811 
6884 
689'l 
6901 
6905 
6928 
6986 
7129 
7189 
7418 
7499 
7627 
7680 
7929 
8013 
8077 
8110 
8175 
8213 
8277 
8330 
8353 
8391 
8417 
8490 
8518 
8548 
8586 
8641 
81Z1 
8785 
8819 
8841 
8887 
8897 

3342 
3370 
6681 
6736 
6778 
6812 
6822 
6845 

6854 
6866 
6872 
SM'9 
68M 
6895 
6902 
6906 
6951 
7048 
7142 
7214 
7421 
7519 
7640 
7691 
7964 
8014 
8079 
8126 
8177 
8227 
8278 
8332 
8359 
839'l 
8418 
8491 
8520 
8556 
8591 
8711 
8739 
8789 
8822 
8873 
8891 
8898 

3345 
3375 
6700 
6745 
619'l 
6814 
6834 
6846 

6856 
6868 
6873 
6882 
6887 
6891 
6903 
6901 
6952 
7052 
7145 
7347 
7443 
7547 
7665 
7714 
7961 
8063 
8096 
8127 
8190 
8241 
8294 
8334 
8.160 
7399 
8464 
8495 
8529 
8563 
8611 
8713 
8753 
8791 
8824 
8875 
889'l 
8899 

3353 
3386 
6706 
6755 
6810 
6815 
6835 
6849 
6857 
6870 
6814 
6883 
6889 
68Q9 

6904 
69'l5 
6979 
7~ 

7173 
7351 
7448 
759'l 
7666 
7730 
7980 
8066 
8100 
8158 
82m 
8250 
8321 
8336 
8370 
8406 
8471 
8509 
M19 
8574 
8629 
8721 
8769 
8798 
8833 
8882 
8896 

Halk Fırkasında 
Dün Mühim Müzake

reler Cereyan Etti 
Ankara, 14 - Halk fırkası 

teşkilat heyeti bu akşam da 
ismet paşanın riyasetinde dört 
saatlik bir içtima aktetmiştir. 

İçtimada çok ehemmiyetli 
müzakereler cereyan etmiştir. 
Teşl~ilit ve intihabat encüme• 
ninin tanzim ettiği rapor ve 
nizamname ve program ... encil· 
meninin raporu ile iş ve işçiler 
encümeninin hazırladığı esaslar 
büyük bir alaka ile dinlenmit 
ve bu esaslar etrafında azadan 
birçok zevat, mütalealannı 

beyan etmişlerdir. 
Öğrendiğime göre vilayet• 

lerde tefkilita memur edilmiı 
heyetler, pazardan ıonra ha· 

Teşrini~ 

Sinemalar 

Önümüzdeki pazartesi akpmından itibaren 
zamanlarda emsalsiz muvaffakiyetlerle s-österileo 

MÜTTEHEM .... 
KALKINIZ 

MUAZZAM FRANSIZCA SÖZLÜ FiLiM 

ARZU VE T ALEBI UMUMİ OzERfNE 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
tekrar iraesine başlanacaktır. 

19 teşrinisani çarşambadan itibaren 

SİNEMASINDA 

Pek yakında 
( M A J 1 K ) sinemasında 
lraesine başlanacak ole 

ve gayet kuvvetli ve ihtiras
lı aahnelerle malimal pek 
mükemmel ıözlil ve şarkıh 

ŞEHVET KADINI 
filmi sehhar ve dilber yıldı% 

MYRNA LOY 
tarafiııdan temsil edilecektir. 

Mümesailenin tagannl e -
deceği ıehvetegiı: şarki bu
rada herkesin ağzında do
laşacaktır. 

Önümüzdeki pazartesi akfam 
MELEK sinemasında 
EDOUVARDBOURDErun 

plıeseri 

ve Renee DcviUera tarafından 
Tamamen Framuıea akli Te ,ar1o1ı 

S EV G l L 1 N l N ZEVKi 
Filmi Puü nkayUal muan• 

-- Vodvil - Operet --

Hakiki bir bülbül ol_., 
meşhur tenor 

ALFRED PICCA ytlt 
Pek yakında 

( MAjlK) sJNEMASJNP.4 
lraesine başlanacak ol.O 
RICHARD WAGNEJt'iJJ 

LOHENGRIN. 
filminde tatlı ve mubrik ~ 
ile dinli enleri edeC~~ 

ÖRT riYAOE . 
1918 Şark cepheli 

ERST YOHANNSEM ~ 
• esen 

Rqit Rıza ve arka~ 
Aktorkiıı 

4 perde ,r~ 
TercibM tKI.n:MaJuttlS ~ 

DARÜLBEDA YI ·fE~ 
Bir Kavuk (STU• M 

Devrildi . K~ ıll 
3 Perde il 
2 Tablo 

~~~~~~~~--~-- Tarihi P-~e• 1 ıııı 
Bu akfam ıaat 21 !14 de 

GLORY A sinemasınd 
BU,.uk sala mllaamenal olarak ta
mamea Franaaca a5zlU hakikt bir 
aaıa'at bedla.u HENRY BATAILLE'in 

mü.tema plyul v 

AŞKÇOCUGU 
Heyeti temsiliyesi başında 
JEAN ANGELO, EMMY 
L YNN, JAQUE CATE
LAIN ve MARY GLORY 

vardır 
Eserin kudreti ve artialeriıı mahareti 
san'atklraneal bıı filmi emaalıu bir 
sinema şaheseri mertebesine çıkar
maktadır. 

Loca ~e numaralı koltuk 
iletleri şimdiden sablmaktadı 

Bugün, son matineye 
kadar 

CAZBANT KIRALI 
Filminin son temsilleri 

reket edeceklerdir. 
Merkezde kalan encümen 

azalan faaliyetl~rine devam 
eyliyeceklerdir. Lüzum görlll
düğil takdirde bu azalar, müş· 
terek içtimalar nktedeceklerdir-. 

Yuaıı: 

Mmt111 zade uıııııı / 
~· 

Mali.illerin l{oll~ . ' 

Ge cikt 1 ~ 
• J<oıı ·V 

Harp maluller• ~ Jsr 
dün toplanacaktı. ti -_d'' yarr:_, .,. 
re hazırlıklarını d']lf'İftı 
için kongre tehir e 

1 

-----~ ·ıı~e 
lkbsat V eJ<il.~~t 

Yeni Teşki ~ bif t~ 
İkbsat vekaleti Yi ~: 

kilit kanunu ha:ıır ~ef'(Jr 
Bu münasebetle oı ıoıpl .~ 

d b. . . kaldır• ,.."11 ' lar nn ırının 
1 
.. ğiiıır 

man umum nıUdür ~e i~ 
hak bir bütçe det' ~ 

.. düriyetler tıs' umum mu . de 
nmn birl~tirilınesl dit· 
dild. v • ··ytennıelcte c ıgı so ~ • 

- cJiSI ~ 
Sıhhat }'Ae eeJisi 

İstanbul ıfıhat 1;,c1~ .J 
hafta içinde toPbbf b•Y 

Üh:...,. sı 
ayın en ın .._. 
meşgul olacakbr. 
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Almanya Emereder Gibi Yeni Bir 
Teklifte Bulunmuştu ..• 

---------
Sadrazam İse Korkusunu Açıkça Söylüyordu ... 

tar 1-farp esnasında düşmanlar 1 
h afından bize resmi veya 1 

l ~si suretlerde yapılan sulh 
~ l~flerinin hakiki mahiyetleri 

\'it heyin etraflı izahlarile 
itılaşılmışb. Bu münasebetle 
ı~"er paşa hakkinda arkadaş
, .. tarafından söylenen ağır 
tlst>ılerden sonra Kudüs meb'
~ Ragıp beyin bir suali, 
baı/n meydana çıkan acı bir 
IQı tkatin daha vazıh bir şe-

de tekrarma vesile verdi. 

• ~gıp beyin Cavit beye 
0"duğu sual şu idi: 

\itıı-:--- Amerika ile münasebe
tijd~~i~ kesilmesine karar ve
d ıgı sırada zahaliniz bura-
• ltıı idiniz? 

~Sabık maliye nazm, bu sual 
d Şısında hiç tereddüt etme
h~.. ~embereğinden boşandı, 
~n bildiklerini anlatb ve 
tttl ttıkça da bizleri derin hay
~~r içersinde bıraktı. Cavit 

- Amerika ile münasebeti- ' - Her halde bunu söyliyen 
mizi kesmiye hiç lüzum yok- Enver paşa olacak! dedi. 
tur. Diğer devletlerle aramız- Cavit B. bu sözleri işit-

daki köprüleri yıkmamız hiç te memiş gibi devam etti: 
siyasi bir hareket değildir. _ Bunun üzerine ben de 
Amerikanın harbe duhulü Al- bir mesele çıkarmış olmak 
manyanın kat'i surette mağlü- için dedim ki: 
biyeti demektir. " Bulgarlar da bizimle bir-
Tala~ Paşa bu sözlerime itiraz ı likte Almanların müttefikidir. 

etmedı. Fakat : Amerika ile evvela onlar bo-

- Almanyayı gücendirmek- zuşsunlar. Sonra da biz bozu-
te.r. korkmaktayım; demekten de 
kendini alamadı. Ben bir gün 
sonra Talat Pş. yı gene gördüm 
ve ayni sözleri takrarladıktan 

sonra ilave ettim: 

-Amerika, Almanyanın başı
na çöken en büyük felakettir! 
fakat kabine azasından bazı
ları ise: 

" - Garp cephesinde Al
manyanm muzafferiyeti yüzde 
yüzdür. ,, Dediler. 

Harun Hilmi B. dayana
madı: 

şuruz.,, 

Çünkü o zaman Sofya sefiri 
olan Fethi Beyden gelen bir 
telgrafta BuigarJarın bu işe 

hiç yanaşmadıkları bildirili
yordu. Tabii benim bu tekli
fim de bin dereden su getiril-

dikten sonra reddedildi. VükelA 

meclisinden sonra Talat paşaya: 

-Bu iş Almanyanın emrine ı 

kör körüne mutavaattan başka 
birşey değildir; dedim. 

Talat paşa sükut ediyordu. 

~ ...... Bu sualinize çok teşek
~ ederim, dedikten sonra 
Yccanlcı devam etti: 

b-h; Esasen ben de bundan 
b~ etnıe~ istiyordum. fakat 

fBugünün Meselelerindenl 

' İstanbulun Su Muka-
Radyo 

Ş• sırasını getirememiştim. 

d~d~ anlatayım: Nisanın dör
~u günü ben Amerika se
~ ~anında idim. Sefir o sırada 
ltt trıka hariciye nazınndan bir 

velesi Feshedilecek Mi 
Edilmiyecek Mi ? 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Programında 

1

1 

Tenevvü Temin 
Edildi 

' 11ı·· l" ,, i 1 . .,~usa ;_1cAa~ı 1 

hıkageler ı 
Kazanan Kariler Pa-
zartesiye Belli Olacar ... I' 

Müsabakabhikayelerimize 1 

gelen cevapları tasnif ediyo
ruz. Önümüzdeki pazartesi 
glinü kur'a neticesini ilan ede
ceğiz. O günden itibaren ni
hayet bir haftaya kadar 
kendilerine kur'a isabet eden 
karilerimiz, fstanbulda iseler 
hed.iyclerini doğrudan doğ
ruya, taşrada iseler birer 
'mektupla alacaklardır. 

• 

SOM~05V"4 

Bl:.OAVA 
lı.ArJ 5UTU~l.!Rf 

istifade ediniz 
1 -- illin 3 aatın gcçmtyeeclı:tlr. 
2 ·- Her satır 4 kelime hes::ıp t'di

lcccktir. 
3 ·- Her llfı.n 5 adet il!ın kuponu 

mulaıbUindedir. 

4 - Her 3 _, atırdan fodaıuna 2 
kupon ll!vc edilmelidir. 

5 ·- Her lmpon ÜUTindcki tarihten 
bir hafta mDddctle mırtcberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilan kuponunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir uırfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. Iliinıııı:ı:ın gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

---=:=: SON POSTA ==
BEDAVA iLAN KUPONU 

16 -Teşrinisani - 1930 

Jı HANIMLAR TE.RZIHAHESI - Bahçe 
kapı Raatmpaşa ham 12 No. Telefon 
lst:ı.nbul 4057. 

INF.BOLU KANAAT MAGAZASI 

Teni oğlu Yervant : Saatler, Amerikan 
kaplama köstcklt'l". lstanbul büyük 
..çarşıda Mhfaı:acılar sokak. U~a.F almış, telgrafta: "Türkiye 

~til~erika arasında hiçbir 
~af yoktur. Binaenaleyh 
'tı.ıtıtane münasebatımızın deva-
~ 1 arzu etmekteyiz.,, deni
~~l'ıxlUş. Sefir bu telgrafı 
~ti: bildirdikten sonra ilave 

Bu böyle iken hergün şir

kete 20 kadar yeni abone 

müracaat etmektedir. Bu mü
racaatlar tevali ettikçe şehrin 

su ihtiyacı. kısalacak ve bu- · 
günkü vaziyet vehamet kes-

HÜSEYlN 7.EY'.11~ YAGINI- Damli 
1 kullanımı:.Yemeklcriniı:i nefis ve lezzetli 

yemek ister misiniı? Hchcmchol Hüseyin 
laakal ild gu .. nünde tanınmış t ıeytin yağı ile pi~irinlz. lstanbul Zindan 

llııpu11 Babacafer türbe&i karşınındaNo.53 

lstanbul radyosu Darüttalim 
heyetinden sonra Darülbeda .. 
yiin de yardımını temin etmiş

tir. Bunun haricinde haftanın 

~' c. Meğer ki Türkiye, Al
"1 ll11ldan gelecek emre imti-

tıı hize ilinıbarp etsin 1 ,. 

'~lit bey durdu ve " Ame

~ •efirinin şu sözlerine ne 

~\lr ? " demek ister gibi 
~tiıe bakındı. 
~ • yanımdaki arkadaşa 

dun: 
~' . ~e buyrulacak, dedim, 
~~ diplomat arif kişi 
~'Iİ , t hey devam etti: 
~ avllndan yirmi gün kadar 
\ fıkela meclisinde Ame
~ trltselesi konuşuldu. 0-
A.' t kad Al l b" . 
~~~tik ar man ar, ızım 
.~ a ile münasebetimizi 
~ı~tllize lüzum olmadığını 
~~ 0rlardı. Halbuki aradan '1' Rtç~eden Amerika ile 
~ ttt·ı betınıizi kesmemizi tek
~~i{i 1 tr. Almanlann bu son 
~ra b' karşısındn ben, arkadaş-

' ıç çekinmeden açıldım: 
:1~!\ltı Alınanların bu garip id

t ~. :~n . sebebini anlıyama
~~t dnn, Amerika harbe 
t •bi k Fnrıı muhal Alman)& 

~ R ~tan.sa bile Amerikal a 
h' . '-ınıyecP.ktir. Bu yüı
R~nı için kapitülasyonla-

~ ru· Uldan bile ümidimizi 
~1.~ıt~ lı laz.ıxndır. 
r.~ d~ gftn toıı:ra Avustur

~tut aYni teklJi derme
~ el ~r. Ben bunu ö~~nin· 
~- ~l\i ~drazam Talat pa

llı \"C d~dim ki: 

betmekte devam edecektir. 

Bu şcrnit dahilinde şirketin, 
makineleri. sarfedeccği e!ek-

trikten tasarruf gayesini takip 
etmemesi, makineleri tamamen 

işleterek şehre yüksek tazyik 
ile su vermesi, bunun için de 

makinelerin asgari on sekiz 
saat çahştınlması lazımdır. 

T erkos şirketi tasarruf etsin 
diye şehrin bayatiJe oynamak 
hakkını haiz olmamalıd.r. 

Bu muvakkat tedbirden son
ra yapılacak ikinci iş ıirketin 

mukavelesinin bir an evvel 
feshi veya hitam bulmak ilze-

re olan müddetinin temdit 
edilmemesidir. 

Belediye heyeti fenniye-
ıi şirketin mukavelesinin fesh 

için birçok kanuni sebepler 
göstermiştir. Nafia vekaleti 

bu kanuni sebeplere istinaden 
T erkos şirketinin mukavelesini 
kolaylıkla feshedebilir. 

Zekai bey bunu yaparsa 
lstanbula en büyük hizmeti 

yapuıış olacaktır. Çünkü la
tanbul senelerr~"!nberi bu yüz-

den milyarlarca ziyana uğra
mış, bütün tehir bir harabeye 
dönmüştür. 

Serbes Fırkanın 
Bir Şu be si.. 

Sesbes fırka şehrimizde bir 
Ol.ak daha tesis etmiştir. Bu 
ocak Kasımpaşada Hacıislam 
bey mahallesindedir. Açılma 
rucıi dün öğleden sonra J&
p.:mıştir. 

san'atkarlardan mürekkep bi- 't!-•,.__ __ ·---------

rer heyetin muntazam program 

haricinde birer konser verme

leri de karar altına alınmıştır. 

İstanbul Radyosunun isrine 

tevfikan Ankara Radyosu da 
program mı zenginleştirmiye 

başlamıştır. Bu arada programı

na alaturka musikiyi de ilive 
etmiştir. 

Filips Şirke6 Yardım 

Ediyor 
Filips şirketi İstanbul rad· 

yosuna muhtelif şekillerde yar

dım ettiği gibi memleketimizde 
radyonun tamimine de çalış· 
maktadır. · 

Bu maksatla en ucuzundan 
başlıyarak en pahalısına varın· 

cıya kadar bütün makinelerini, 
fiatlarını arttırmamak şar-

tile taksitle satmıya karar ver
miştir. 

Bu Gecenin Programı 
Bu gece Ankara radyosu 

saat yedide, İstanbul radyo-

su da aaat sekizde başlıyacak
lardır. 

lstrazburg istasyonu 
Açıldı 

Fransız hüküınetinin lııtraz· 
burgta yaptırdığı yeni istasyon 

ayın on birinci günü açılmıştır. 

Mevce urunluğu 342 metredir. 

kuvveti 12 kilovatbr. 

lstrazbuug istasyonu saat on 
buçuktan itibaren şehrimizden 

de ani şılacak tarzda işitilmek
tedir. 

BEYLERE VE HANIMLARA 

Ehven 'eraitle hanemde ve hanelerde 
musiki deni veriyorum. 

Etyemez: Bcya:utıcedit mııhnJleal 
Kadim tekke ı;okak No. 14 

MANDARiN FiDANI - Beher adedi 
İki kuru,tan eJH bin adet Hhlık yabani 
mondarina fidanım vardır. 

Rize Kazancı zade Abdullah 

Kadıköy Elektrik 
Abonelerine ilan 

lstanbulda Havagazı ve E
lekbik ve Teşebbüsab sınaiye 
Türk anonim şirketi (Satgazel) 
17-18-19 teşrinisani pazartesi, 
salı ve çarşamba günleri Yel
değirmeni ve lbrahimağa ma
hallelerini tağdiye eden tevet
türün ( safha ile bitaraf arası ) 
11 O dan 220 volta tahvil e-
dileceğini muhterem abonele
rine ilan eyler. 

Bu münasebetle, mezkUr 
mahallelerdeki bilcümle tesi
satın ampul ve muhtelif elek
trik cihazları bir defaya mah
sus almak üzere meccanen 
değiştirilecektir. 

Yeni tevettürle 
itasından itibaren 
ampul cihazlar ve saire 

istimal edilmiyecek ve badema 
kullanılacak bilcümle elektrik 
malzemesi 220 volta mahsu 
olacaktır. 

Yukarda zikredilen husus-
lara riayet ve bir cereyan in
kıtaına mahaJ vermemek için 
memurlarımıza ifayı vazife 
esnasında teshiliit ibraz buyur
malan muhterem ahaliden ric 
olunur. 

Müdüriyet 

o 

ı 

14 teşrinisani 1930 tarihinden ilanı 

kadar muteber olmak üzere muvakkat 

askeri ücret tarifesi 

Resmi elbiseli kara, deniz. ve jandarma zabitanı ayni 
araba içinde fasıla verilmeksizin İcra edilen her hangi 
bir sefer için tramvay ücreti : 

Birinci mevki İkinci mevki 

Tramvay ücreti 5 2.50 kuruş 

Köprüler resmi 1 1 " 
Nakliyat vergisi 0,25 0,25 

" 
Yekün 6,25 3,75 

" =~ 

Zabitan Beylere muhsus abonman karneleri 

J - Munhasıran birinci mevkide olmak üzere fasılasız 
60 sefer yapılması hakkını bahşeden cem'an 60 varakayı 
havi karneler : 

Birinci mevkide 60 sefer ücreti 

İstanbul tramvay şirketi tarafından icrası kabul 120 
edilen yilıde 40 tenzilat 

,, 

Tediyesi icap eden bakiye 180 
" 

lıiveten: Köprüler resmi 60 ,, 
Nakliyat vergisi 15 .. 

Yekün 255 
" 

2 - Munhasıran birinci mevkide olmak üzere fasilıisız 
sefer yapılması hakkını bahşeden cem'an 

havi karneler: 

Birinci mevkide 20 sefer 
İstanbul tramvay şirketi tarafından icrası 

" kabul edilen yüzde 40 tenzilat 

Tediyesi icap eden bakiye 60 
" baveten: Köprüler resmi 20 
" Nakliyat vergisi 5 " 

Yekun 85 " 
Binaenaleyh, bir abonman kanıesi ile tediye edilen 

bir seyahat ücreti tekmil rüsum dahil olduğu halde 6,25 
kuruş iken yalnız 4,25 kuruştan ibaret olur. 

Mezkür karneler ancak resmi elbiseli ve birinci mevki
de seyahat eden Zabıtan tarafından istimal olunabilecektir. 

Sivil elbiseli zabitan umum sivil yolcular gibi bilet Ucreti 
tediye ederler. 

Resmi elbise ile seyatiat eden kara, deeiı ve jandarma 
küçük zabitan ve efradı askeriyesi : 

ayni araba içinde fasıla verilmeksizin 
hangi bir sefer ücreti : 

icra 

Birinci mevki Jkinci mevki 

Tramvay ücteti 5 2,50 kuruı 

Kara, deniz ve jandarma küçük zabitan ve efradı 
askeriyesine mahsus abonman karneleri : 

Munhasıran ikinci mevkide fasıla verilmeksizin beş seyahat 
yapılması hakkını bahşeden beheri beş varaklı karneler: 

ikinci mekide beş seyahat ücreti 
lstarbul Tramvay şirketi tarafından icrası 

kabul edilen yüzde 40 tenzilat 

Beher karnenin bedeli 

12,50 kuruş 
5, -- il 

7,50 kuruş 

Binaenal~yb, seyahat ücreti bir abonman karnesi ile 
tediye edilirse miktarı 2,50 kuruş olacak yerde yalnız 1,50 
kuruştan ibaret olur. 

işbu karneler munhasıran, resmi elbise ile yalnız ikinci 
mevkide seyahat eden kara, deniz ve jandarma küçük 
zabit n ve efradı askeriyesi tarafından kullanılabilir. 

Sivil elbise ile yahat eden kara, deniz ve jandarma 
küçük zabitan ve efradı eskeriy · bilet ücretlerini umum 

· sivil yolcular gibi tediye ederler. 

Abonman karneleri, Tramvay plinton kulübelerinde, 
hatların müntehalarmda ve Tünelin Galata ve Beyoğlu 
gişelerinde satılmaktadır. 

lstanbul, 12 tcşrinsani 1930 

MÜDÜRiYET 



R Sayfa 
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Galatada Kara
köyde Börekçi 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallebicinin üsttlııde 

SON POSTA 
= ' ;• . 

il ~ B OY ·O. K . .. ' 

·E·L-BİS.E 
FABRİKASI 

Birinci sınıf 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 
. . . . ~ . . . -~-= 

Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Ç~vrilebüir 

Muşambalar Astarlı 

Pardesült:r ~.ın~ı:-dJ: 
Pardesüler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize &abardin 

Pardesüler.:;!:r ::n~=bil! 
Pardesüler ~~:!çi'Dİ 
TRENÇKOTI.AR 
Paltolar yünlü 
K tü•• J · lngiliz os m er biçimi 

Kostümler ~!c!~:1! 

9 1/ Liradan 
· 2 itibaren 

14 1/2 
19 1/2 
25 1/2 
29 1/2 

37 1/2 
22 1

/2 

17 1/2 

13 1
/2 

14 1/2 

18 1/2 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
"· ,, 

HANIMLAR 
M b 1 Deri taklidi 
uşam a ar muhtelif renklerde 

Muşambalar Çevrilebilir 

İÇiN 

13 1/2 

14 '/2 ,, 
Trençkotlar Muhtelif 17 1 / 

renklerde 2 ,, 
Muşambalar Po dö peş 14 1

/ 2 
,, 

Muşambalar İpekli 18 1/2 ,, 

ÇOCUKLAR İÇİN 
Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

4 ı / Lirad•11 

2 itibareıı 

7 1/2 ,, 
9 1/2 ,, 
9 ı / 2 ,, 

Tediyatta Büyük _Teshilit -~ Toptan 
·~ Fiatına Perakende Satış 

Tütün inhisan umumi İiiil ------a=::" "=~== RLAR 

aıüdürlü!!ünden: Seyrisefain sADıKZ~u~ERLE 
" KARADENİZ MUNTAZAM 

3 adet bilyilk kua: 86 X 65 X 65 eb 'adında Merkez acente•iı Galata köprü ve LÜKS POST ASI 
12-15" küçnk kasa: 65X46X46 " bqında Beyotlu 2362. Şube D } 
fdaremize yukanda g6sterilen eb'atta, yerli OD beş kua acenteıb Sirkeci'de Mühllr dar Uffi UplDaf 

1&t .1 alınacaktır. Taliplerin. teminat akçelerile beraber 22 tcş- zade hanı albnda TeL L.t. 7240 Vapuru p güntı 
rinısani 930 cumartesi pil aut 11 de Galatada mübayaat 16 T. sani azar akşamı 
komisyonuna miiracaatleri. p ı· R E - ı· s H E n- 1 Sirkeci nhbmından hareketle 

Hiç BEKLEN I L M E Dl li l BiR ZAMAN D A 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BiLETi ALMAKLA 

KAB 1LD1 R. ONUN 1Ç1 N: 

Tayyare Piyangosu 

Biletini Alınız 
Beşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMIYE50,000 LİRADIR 

Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 

• Trabzon ve Rizeye azimet 

O ER 1 YE roSTASI ve avdet edecektir. 

(Ankara) vapuru 18 Teşri

. . Salı saat 10 da Ga-
nısam lata nhbmından 

~.an.arak çarşamba sabahı lzmi

' e varacak o gün 16da İzmir' de 
kalkacak perşembe sabahı 

Pireye,varacakbr.cumartesi sa 
ahı lskenderiye' den pazartesi 

l 5de kalkacak çarşamba gün-

( P• ) ye uğnyarak 
ıre perşembe günü 

İstanbul' a gelecektir. 

ISKENDERİYEDEN ak
, tarma PO '.5AİT için de 

eşya kabul olunur. 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru l 6teşrini

sani Pazar l 4,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar-

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham albnda 
acentalığına müracaat. 

Tel~fon İs • . 2134 

Alemdar zade vapurları 

Buıe t vapuru 
ll 16 Teşrinisani 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nbbmından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize, Mapavri ve Hope) ye 
azimet ve Vakfıkebir, Görele, 
ve Ünyaya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstan
bul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon İstanbal 1 154 

, 
tesi sabahı tzmire varır ve o A n J 1 n 
Çarşamba 14,30 da İzmirden H 

i3R. SEMlRAMlS EKREM H. Çocuk hastalık.lan mütehasıuıı kalkarak Perşembe sabahı Nasuhi 
DR. EKREM BEHCr gelir. Diş macununu ve 

, L Vapurda mükemmel bir o Sefa sürmesi 
Etfal hastanesi kulak. botaz burun haatahklan mütehuı... kcstra ve cazbant mevcuttur. 

Be 0 lu Mekte sokak No. 1 Telefon Be o lu 2496. l ile kıl pudra1ını 
lııiiiiilliiillİİİİİiiiiiiıllll ____ ilıiiıiiilıiiıiıliiiiillİıİİiıİİll ___ .. llı---------· lier yerde arayım& 

' 
Resimli Ay 
Resimli Ay mecmua.sa 

bu ay neşredilmemi.ştir. 
Çünkü yedi seneden beri 
fasılasız bir surette intişar 

1 etmekte olan (Resimli Ay) ı 
timdi yeni bir tarzda çıkar
mak için hazırlık yapıl
maktadır. 

Şimdiye kadar yapbğı
mu: tecrübe (Resimli Ay) ın 
bugünkil şeklinin artık ih
tiyarladığını, bugtınkü kari
lere cevap vermediğini zös
tenniştir. Bunu nazan dik· 
kate alarak (Resimli Ay) ı 
yeni ihtiyaçlara ve son 
mecmuacılık inkıliplanna 
cevap verecek surette ıs-
laha ve mükemmellCJtir
miye karar verdik, bu te
kemmillü temin için şimdi 
hazırlık yapmakla meşgulüz. 

1 
Karilerimiz yeni ıeklile 
( Resimli Ay ) ı gör-lfikJeri 
zaman memnun kalacak· 
lardır. 

1 kanunusani tarihini 
bekleyiniz. O vakte kadar 
mecmuamızın intişar baya• 
bnda ilk defa vaki olan 
bu Arızadan dolayı karile
rimizin bizi mazur göre
ceklerini limit ederiz. 

Sabiha Zekeriya 
M. Zekerıga 

ok müsait şartla 
ve ucuz 

Her tDTln UT! ve fenni inşaat 
ve tamlTat Ycı projeler 7aptlıJ'. Müra• 
caat Yeriı 

SlrkecJ Y enlpostane k uıınd 
Velora ht1n 19 No. 

HORKLERiDiZİ 
1 

r 
Tedarik etmek lçin kar yd~~ 
ıını beldemeyi.ııiz, ,ııııd.~ 
hemen Beyotluııda, fiti 

EP·R·E~ 
Mağazasına gidin~~ 

Orada rakabet kab&1l fı"t' 
mez fiatla muhtelif c 

Güzel kürkler 
bulursunuz. 

Patolog, Bakteriyol~ 

Dr. M. L utfı 'fi 
GOLHANE SERJıtlY ~ ~ 
MUALLIMLERINP ,,. 
Dahili, •• intani h~~,,,. .,..,,. 
tolojik ye BakteriyoloJik 
yeneler, icra olunur. fi!Jf't 
Adres: Babıali caddet1 
karfıaı ıs No. .ı1 ,,,, 
Muayenelwuu T eıefon ı,ı.ab ~ 
lkametglhs ı n ,. 

SON PO~ 
------::::tial1' ı-' 

Yevmi, Slyut, Havadis •O 

- ,.ıı11• 
idare ı l.tanbul, Nuru01~ 

Şeref aoka}ı S5 • J -TelY"nlı latanbul • 2ı>:J 741 
Pcnl.ı kutusu ı lstaııbu.l •rı 17orf> 
T .af ı l.tanbul so 

ABONE FiAfl ~ı 
TORKIYB -- t:~ 

'}.1V" 
14UO kt. 1 Seno J4ıJO ti 

7SO ., 6 AY ~"" : 
400. '" .,,.,., 
ıso. ı., --

Mes'ul Müdür: H4 ı 

) 

l 
~ 
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