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iZ OT Enfvoa· 

C. Halk Fırkası Mahafili9 Cümhuriyet Esasab 
Dahilinde Yeni Fırkalu Teşkilinde Fayda Görüyor 
Re/et Paşanın Son Ziyaretindeki Mtina Ne İdi? - Sabık Fırkada Gazi Hz. Sivas Yolunda- ' 

irticai Esaslara İstinat Eden F ırim-1 ~;nG!°:~anç.:n.~~~ On Bir Sene Evvele -
lar Teşkili M0 ·vzubahis Olama~.. ıre1?:"met':. .. ~":'es -=.: A İ t B İ r H atı r a 

'-' riyet hrkası lideri Fethi, aabık 

Z A A k d- kAtibi umumi Nuri, Aiaoilu o Gu··n ıı· e Btıgu··n Arasındaki F k 
... 

Ankara, 20 (H. M) - Ser
fırkamn daidmuuıdan 

-..... buradaki umumi kanaate 
~ Yatandqla .. ,a, kanun ta· 
.... ~ dahilinde çalışmaların-

"- •e Cümburiyet eaulanna 
~ ve mutabık olarak 
~ teşkal etmelerinde hiçbir 
"-ııi yoktur. 

Lı.._ Bu vaziyet karpsında, baza 
......_ler tarahndan cllmhuri
~ Ye liyikçilik eaaaalı 
~de bir fırka t~kil edil
- ..... e teşebbüs l'lunma11 da 
"-ait göriilmektedir. 

,.}liier taraftan aldağim bir 
~ gire, geçenleree, An
~ gelerek Bqvekil lamet 
4ta11 ziyaret etmİf olan 

L9ı -~ ~...,-.... '1a l#w ••ı •aa ... u 

CT1· bir tqebb.W, alAkadar 
~Ufbır. 

B.a ziyareti emasmcla Refet 
l'la, eaki Teralddp«Yer 
~ tekrar faalivete ıeçip 
~Jeceti etrafında fikir 
~ etm.k iatemifl:r. Tqeb-

aro gv a me:ri. a a =·et faı~i.!e:· .!:' ~t: ar 
merkezi olan taksimdeki Kal-

Numaralar Mı Yapıyor? b.:. ~~=:... :~~ 

Nn-YorlL'ta ehemmiyetli bir kaza pçirea Zaro •ta fimcli 
1J1 oldu. Fakat bu kuaclaa dola~ " mnhim bir t•nninat istiyor. 

4 Banu için de mahkemeye mllracaat etti. istediği para. ~eli 
1 bin dollrdan qajı detiL Zaro ata o kadar iyileşti ki fİm 
' Amerika m6zik bellerinde numaraya çakıyor. Reamimizde. 

Zaro ata. Amerikanm ual yerlileri olan ( Kwl derililer ) 
lo,Uetine girmit bir bar belanı karşıamda saz çalıyor Ye 
glaül eğlendiriyor. 

rakile toplanmqlarc:hr. Topla· 
:ıanlar arasında Ardahan 
meb 'usu Tahsin, Müderris lsmail 
Hakkı, B. ler Nezihe Muhittin 
Hanım, Galip K e uali Bey 
ve diğer baza zevat varda. 

Dünkü Toplanb 
Bu içtimada Fethi Bey, fır

kanm feshi sebebini .bizzat 
kendisinden dinlemek ~tiyen 
arkadaşlarına fesih kararım 
vermekteki zarureti izah etmif 
ve bu kararan herteyden evvel 
milletin menfaati namına itti
haz edilmif olduğunu izah ve 
~B...,S.~ llzerinde tevakkuf 

Bu arada fvkanm tufiye 
qleri de 16r6fnlmüt Ye bu 
iflerin ugul bir zamanda bi
tirilmesi tekarrilr etmiştir. 

Fethi B. dün kendisini zi· 
yaret etmek istiyen ıazete
cilere efkln umumiyeye hita• 
ben Dqrettiji beyanname ha· 
ricinde a6yliyecek hiçbir siz& 
Ye illve edecek bir motaleua 
olmadığım beyan etm~tir. 

Dünkü Temaslar 
Fethi bey diinkil temular 

anuanda mfttefekkir g6rün
melde beraber mtltebeaim Ye 
fendi. Fethi bey ve arkadq
lari, d6n de kaydettiğimiz gi· 
bi Millet Meclisinde müstakil 
olarak murakabe ve teşrii 
vazifelerini ifa etmekte devam 
edeceklerdir. 

Düne kadar Serbes fırka 
prensipleri etrafında toplanan 
bu grupun, bu vazifeyi yapar
ken birb&rlerinden müstal il 
olarak hareket etmeleri de 
muhtemeldir. 
Fethi Beyin Gazetesi 
Haber aldığımıza göre Fethi 

Bey, fikirlerini neşir ve tamim· 
de devam edebilmek için 
yeYIDI bir gazete çıkarmak 
tuanm Ye tetebbüsündedir. 
Bir aabah gazetesi, çakacak 
olan bu gazetenin "Kürsü" 
iaminde olacağım kayd ediyona 

da fimdilik tekarrilr etmif bqey 
yoktur. Bu İ8İm, birin için 
babra relmiş. fakat lzerinde 
fazla durulm&mlfbr. 

Bu sahalı Gazigi snJinçle lcarıılıgan Sivasın başlıca lıir cadd d 
Sivas,. 20 :- R~is~cllmhur 1 aimle isti~bal edihniş~e~dir. 

Ül>aır~· "~"~vdf..• Hz.l(i)v•-:.n. IJ' - Reıeıoiimhur 
miqlatdar. Çok aamımi mera· 1 ~Bun ögleden sonra Kay• 

İnkılap - Yarın Gazeteleri Arasında 

Bir Tabanca Abldığı 
Şikiyeti Var Amma ••• 

161.nlallp., ıueteainin mea'ul müdürü Sabri D. don l'ece ... t ona 
dotru zabıtaya müracaat ederek (Yann) ra:ıctesi ba~muharriri (Arif 
Oruç) Beyin tabanca ile alet ett:tindeıı şikayet ctmittir. 

Polia memurlan ( J arı") matbaanna reldikleri :ıaman ( Arif Oru;) 
Beyin matbaada bulunmadığını görmüş, mevcut mürettiplerden mali• 
mat iatemiflerdir. Verilen cevap fU olmuştur : 

.. _ Tabanca abldıfandan haberimiz yoktur. (inkılap) razeteai damı
na belki Jlldınm dütmüştür de tabanca abldıfl zannolunmuıtur.,. 

Hadise doğru iae tayanı teessürdür. 

Yedi Kat Göklerde 

> 

S. F. mn ruhu - lıte fiadi aerbeatime kaV\lfblml 

1 



1.-Dlm iki taama -·· 
olaİUflar. ICaydediyormt 

Dtm pce -t 23 te Y ~
ka,de u~ maballeliade 
or.a. Nulh HM.•• .-.. 
b.ldctt lb..ın. ..... ..... 
Nadire H•mma taama& etmiş, 
kadımn feryadı Ozeriae Je~ 
poıw. tarafmclaa tinhmı 
yakalannpfbr. 

2 - lbaan " H'ıkmet .. 
ilUncle. ld kifl IOD deıece ar
llciş bir halde. Fındıklıdan geç-
mekte o)ap hir kadına taarruz 
etmifleldir. Karakola ıetirilir
ken de poJile hakaret ettik· 
lerinclm A~ye-~erdir. 

Hırsızlıklar 
Din .... muhtelif ,... 

..... dlrt lurmhk Yak'• 

...... Ba lmmbldar Kuam
pap,fFmdtkh, Llleli n Ktlçlk
pu.rda ,a)>lhmf. afak, tefek 

BRLIB 
eyrüsefeJ" Ta atnamesi Çıktı ı · · 
....... ·yetler. Memleket ~~ 
Dalıirnd Nasıl .. ~:d:.:._ ... 

Gezebilirler? ~ ............... . 

"Yann,, Tarassut Alhnda Mıdır? 

Suallere Vali 
Cevap Veriyor .. 

1-Galata nhtum._cla bulanan 
Fra11m bamLralı ( DiJGDi) _.. 
.....-. plqmakta elan de
ııii ameleainden Ahmet Yapa
.,. m&rettebabndan Kornora 
De kavga etmif, Kornora Alı
medi yldaden yaralamıı 'fe 

elitlerini kırmqbr. 
2 - Bilyiikderede Kalafat 

yarinde Kırlangıç Umllr ~ 
yıiı reisi Etem ile tayfadan 
Afi · kavp etn~tler, Etem, 
AliJI~· 

Yangın 
Bir Marangoz Dükkanı 

Dün Akşam Yamb -TavGkpaı•nnda Boclo. Etnia ............ , ... .. ....... , ........... ---
... tamamen 1aac:lddm IOlll'8 
atet ..... ıııeftttllr. Y..-
dlld+cWd ........ ~-
~ " ........ Dlk-a;e ::..~ 

Bankalar 
Aralanndaki AnlllflD8-

mn Manası] Nedir? 

; ..... c--~+--~-~-- •1r • .zta.a!· 
'1liÇfra üttma ....,. 110 

- ... ..,, 1 .. .... 

"" l 1 ....... ı,ı ......... , 
._ p\sm tok Llltlf ... ettim. ..................... 
••• • •*' , ı'nn jııil -. ......... •'•rl• .... .., .•. -·· ..... ...... ....,...... ... 
11ıil• .. 

numaralı tramvay arabua Ce-
111 8eJe ait 981 ....... .. 
tomobile çarparak llaara ağ
~ 

Gazi Hz. Sivü Yôlunda 
la.. tan.ıı ı w •JWaJ ı gayet müş/cülit .,.. 

..W. s.... hareket ı..,ar bir otomobil içinde ger. 

............. Geceyi .._.. millim. Şimdi. g~ ,.._ 
Pfla ,......,. Yolda .._ Aat bir ininde segG!tal 
...... Gazi Hz. ilk IDlcacJ• ediyoruz. 
...ıen.aea .... • cWa G.. - I . A_;. _:_ 
KaJiıerWea Sivm jidealıal onmorumrn ,,.,,,_ 
ilatiwlarlili .. tekilde aa.t- Jaki foırla izaAa lıacet 
mıtlardın fJtl1' mıdır?,, 
•- Bundan on bir- se- Cdl HL NlabtterWe lnı· 

ne euuel Si'OOS konf eran- lunan mlfettitlere vuileler 
1-..ı A ~-. keac1i1eii de aJl'IC8( 

sım gaptılClan sonra n- tetkikat ile ~ 
karaga giderken bu yolu ~ - GNi ifa. Şark 

1 21Huan e~ - llJle Mr ~ ~ ı 3c HuuB.-Nllll• ' .. r••nıt •·r 
ı' :••-· ~ ....... ,.., .. , .... b.... • ..... rmt .. Wldk fi111J\rt'lll ........ 
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' Sözü~ Kısası 1 Her gün 

Türk gençliAi 
iş 

Başına! 
M. ZF.KERIY A _ __. 

il Gazi, Anadolu seyahatinin 
dk nıerhalesi olan "Kayaeri,.-

e Halk fırkası merkezini 
teşrif buyuruyorlar. Burada 
~Üınhuriyet Halk fırkasının 
llıkılapçı bir fırka olduğunu 
".e. Yaptığı inkılibm ehemmiye
~ı hatırlabyorlar. Cümhuriyet 
11alk fırkasının, 011 dört mil
J'onlu k Türk milletinin terakki 
~~ tekamülü busasunda tam 

11 feragatle çalıfması lizım 
~ vazifelerden bahwcliyor-

lf.. 

Resimli Makale • Bugünün ocuğu Yarmın Dehasıdır * 

dea bekloamfyen bQyGk itler yaparl•. Selda,....... dea enel yetlfeD kGçGk dchalardar. dehalara uaml kıymet •• eheauDl7et nrme{l. lstU-
ı - Bua ~ar ldlçUkl!Uderlllde bedOeria- ı 2 - YanD.lD büyilk adamlan bu, nktin-

1 
S - All•DI• "memleketla a.tlkball bG ldlçlk 

tla bale J&PU. tllr ,am çocaldar Yardır. dc:m:ct.4:k ~=- bu J&tla lkea taylk il-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Mündericai1.112ızın çok 
lutundan dercedileme
miştir. Özür Dileriz. 

Nüfus Umum 
Müdürlüğünde 

Bazı Şube Amirleri Ara
sında febeddüller Oldu 

Falih Rıfkı B. Rusya meya· 
~tiaemtnotlannmaltmamıda .................................................................................. .. 

11ainkıllpçılanmn metotlarin- İspanyada Sükun H. Fırkası Heyetleri Harekt Ediyor Müthiş Şey 

Ankara. 20 ( H. M. ) -
Nüfus umum mlldürlüğü mua· 
vinliği.ııe fUbe müdürlüğü va• 
zifeai üzerinde kalmak üzere 
Ramiz, ikinci tubeye, Uçündl 
ıubeye mildürll Hilıni, Oçllncü 
tube ialdn umum mlldürlll· 
iü muhacir iskAn mOdürlil
iünden açıkta kalan Hayri 
Beyler tayin edilmiıJerdir. 

dtıı bahsederek diyor ki : 
" A · · ı · · 1---ü , ynı UWlD ar lÇlll IWlll • 

'iıt olmak güçtür, dlmhuri
)ttçi ve garplı olmak gilç 
~iildir. Biz inkillpç.ı metot
~ kullanarak Türkiye halk 
)liuılannı daha u zamanda 
11Yllıdırabiliriz. 
~eıniyet geri ise, yaşaylJbl, 
1 

de, tenkitte geri ise, dev· 

1et. vasıtalarının muvaffakiyet-
ttinden şüphe etmek doğru 
oluı-. Halk yığınlarının yaşayı· 
~nı değiştirmek başbca işler
) 'tıdir. Anadolu köylftsthıftn 
l 'fa"/lf tekillerini hücumcu 
l' lirk muallimleri ve hücumcu 

lirk cümhuriyetçileri değifti· 

~-
* R.usyadaki bu hncumcu 

~Cl!çler hakkında da Falih 
lfkı Bey ıu izahab veriyor: 
"Fırkanm en canh kuvvet-

~:"inden biri hllcumculardır. 
~ bunu bir misalle bize 
ttbik edeyim: Karadeniz' de 
~ acat tüccarlara mallarına 
~ kal'lftırmaktadırlar. O 
~ kısa görllyorlar ki, 

11atin kendilerine fazla ka
~ veren bu aahteklrlığın 
~liin Karadeniz ihracat tüc
~lıiına zarar vereceğini dll· 
~ lhıınüyorlar. Halk fırkası 
endi gençlerinden yirmisini 
~unu Karedeııiz'e ıevkeder. 
~t ~n vazifesi halka ka
l{ enuı kıymetini öğretmektir. 
~CUaıcu cümhuriyetcilerin far
)' daki sicilleri oradaki mu-

ffakıyetlerile ölçlllOr • ., 

• ... _~tbnhuriyet ilinmuı ilk giln-
~de Ankarada Tnrk oca .. 
8'. ~i ilk kurultayı toplanmııb. 
~ ~~ltayda Tftrk Ocaklan· 
'-' • aauulaptan sonra takip et· 
9'1~ llzım gelen yol konu
)~ll.İ '1ftu. O vakit, ocakların 
S-~~azifesiııin memlekette 
~ ı lmnefJendirmek ol .. 
ı~~ no, milliyet prensibinin 
·~ . derecede kökleştiğini , 
~de demokrasi mefk6resi
ı_ alara sokmak için ocak· t::!.,.. r~hperlik etmesi lizım· 
~ı söylemiıtim. 
~11altat inkılAbm henüz baş
~b"da idik. Gaziden ve 
~ ~n başında bulunan bir
~ .. - kİşiden baP.a inkılabın 
~ anlıyan kimse yoktu. 
~~Ocaklarının bu mühim 

ş· · .de anlaşılmadı. 
~lti:dı hadisat gösteriyor ki, 
~ ve demokrasi mef
~ i neşretmek ve bir iman 
~getirmek için çalıımn.k 
~ vardır. Bu işin bqında 
~~u Tlirk cllmhuriyetçilerl 
~~~ lhımdır. Bu clfm-
L~~çler de ancak 
~bilir etrafında to~ 

lft; ler. 
~ TGrlc ocaklannın ve 

~ ~~ yoel ....af~i: 1 

Grev Bitti, Tabii 
Hayat Başladı 

Madrit, 19 (A.A) -VılAyet
lerde kat'i bir aOldin b&küm- · 
fermadır. Amele İfe bqlalDJf"' 
br. Her türlü ihtiyaU tedbir
ler refedilmiştir. 

Maarifin Tamimi 
Hangi Noktalara Ehem
miyet Vermek Lazım? 

Maarif Vekileti Maarif ema
netlerine ıu tamimi gönde... 
miştir: 

l - Bazı mektep idarele
rinin muallim ve talebenin 
denmuıhğı ile allkadar ol· 
madıklan mnfett:iş raporlnnn
c:lan anlqılmaktadır. 

2 - Talebe velilerinin im· 
zalarmı havi defterlere lüzumu 
kadar ehemmiyet verilmediği, 
talebenin getirdiği mazeret tez• 
kftl'lerinin sıhhati tetik edil
mediği, buı mekteplerde mu
allim ve talebe cetvellerinin 
vaktii zamanile doldurulmadığı 
görlllmektedir. 

Maarif idaresi, bu noktalara 
çok ehemmiyet verilmesini 
tavsiye etmektedir. 

Bir Lastik İhtilafı 
Bu ıene Rusyadan getirtilen 

ayakkabı listiklcri yüzünden 
liatik tacirlerile Rus ticaret 
mümessilliği arasında bir ihtillf 
buıl olmu~tur. Tacirler lis-
tiklerin ince yapıldıktan iddia
sındadırlar. -
Kırkıncı Memuriyet 

Senesini Tes'it 
Hariciye konsolosluk işleri I 

müdUrft ( 65 ) ya11ııa dahil ol
muştur. Dün kırkıncı memurİ· 
yet senesi hariciye müsteşan 
ve hariciye erkim tarafından 
kendisine bir ziyafet verilerek 
tes'it edilmiftir. 

Osmanlı Borçlan 
Düyunu umumiye medui hü· 

kiimetimir.in verditi son cevaba 
uzun bir teJgraAa cevap vermiştir. 
Bu telıraf tetkik edilmekte ve 
verilecek cevap hazırlanmaktadır. 
D6yunu umumiye meclisi mese
lenin geçirmekte olduğu buhranı 

hili Paris mukavelesinin 17 lnci 
maddesile alakadar ~örmek•e ve 
meseleyi Türk parasının ecnebi 
dövizine tahvilinden doğan bir 
buhran lmahiyetiode telakki et· 
mektedir. 

Halbuki bu me,ele bizim için 
bir tabYil meselesi değil, doğrudan 
dotruya para meaeluidir. Para 
olmamuaadaa dotu bir mesele· 
dlr. 

İstanbul Heyeti De 
Y ann Gelecektir .. 

Ankara, 20 (H. M.) Halk fırkasının muhtelif viliyetler teı· 
kilibnı yakından murakabeye ve lüzumunda tensik ve aalaha 

memur edilen heyetler birer, birer hareket etmektedirler. 

~arkanın hmir heyeti vazife mm takasına hareket ettiği gibi, 
lstaııbul teıkilibna memur olan Ali (Afyon), Cemil. Cevdet 
Kerim Beyler de bugün hareket ederek yann lstanbula vasıl 
olmuş bulunacaklardır. 

Bu zevattan bqka Gazi Hz. ne refakat eder1 Memduh 

Şevket bey seyahatin nihayetinde, Kavalalı Hüseyin bey de 
birkaç giine kadar bu heyete iltihak edecektir. 

Diğer heyetler ise nihayet pazar gtlnline kadar kendileri

ne tayin edilmiı mıntakalara hareket etmiş olacaklardir. Bu 
heyetlerin başlıca vazifeleri şu suretle hülasa edilebilir: 

1 - Mahalli esnaf cemiyetlerinin Halk fırkası ile irtibat 
vuiyellerini tespit. 

2 - KAnunuevvelde yapılın 1sı icabeden nahiye, kaza, viliyet 
kongrelerile kanunusanide foraj ~ilecek muhtar intihabı etra-
fında meşguliyet. ' 

Fırkanın umumi kongresi yaz ortalarında yapılacaktır. Fır .. 
ka umumi katibi Safvet Bey, on dakikada, bu işlerden dolayı 

Gazi Hazretlerine refakat eCiemiyerek Ankarada kalmıştır. 

Samsuna Varan Meb'us~ar 
Samsun 19 (Hususi)- Rize meb'usu Fuat, Trabzon meb'usu 

Hasan, Erzincan meb'usu Aziz Sami, Enurum meb'usu Nafız 
Beyler bugün şehrimize gelmişlerdir. Hamit 

Maliye Vekilinin 
Rahatsızlığı 

İdarei Hususiye Memur
lannın Bordrosu 

Ankara - Maliye Vekili 
rahatsızdır. Doktor Ak.il Muh-
tar, Neşet Ömer ve Fuat Ki· 
mil beyler davet üzerine bu-
raya gelerek Maliye Vekili 
Saracoğlu Şükrü Beyi muayene 
etmiflerdir. 

İdarei hususiyeden maaı 
alan muaUimlerin hazirandan 
itibaren Barem zammı fark
lnnna ait bordroları dün yapıl
mıştır. Yarından itibaren tedi
yesine başlanacaktır. 

• 
ister 

• • 
ister inan, 

• 
inanma! 

Tütün iuhisar idaresinin 1 anlamadığı için muvafakat 
vazifelerinden birisi de ediyor ve yüz kilo tütün 
köylüyü himaye etmek, satarsa bunun liakal yüz .. 
tütün zürraını tftccarın de yirmisi (bili bedel) sı· 
istismarından kurtarmaktır. nıfına geçiyor. 

Fakat bize Gönenden inhisar idaresi bununla 
bir mektup geldi, tahkik da iktifa etmiyor, tütünler 
ettik, verilen haberin mev- ıablırken köylünün alcy
suk olduğunu öğrendik. hine bir hesap müvazenesi 
Verilen haber şudur: kuruyor, yüz kiloluk tütün 

Tütün inhisarı köylüden (005) kilo gösteriliyormuş. 
tütün alırken "bili bedel" Bu suretle yalmr. bu sene 
ismile tütünün bir kısmını Gönende köylüden alınan 
parasız alırmış. Köylü bu tütünün miktarı (70) bin 
arapça tabirin manasını kilo imiş. 

inanma/ 

ı 

Amerikada içki Kaçak
çıhftı Nasıl Yapılıyor ? 

Detreyt, 19 ( A.A. ) - iki 
kuvvetli kaçakçı teşkilib mey
dana çıkanlmıştır. Bu tqkillt 
30 tayyare kullanıyor ve Ka
nadadan getirdiği içkileri 
memleketin tenha noktalanna 
götürüyordu. 12 tayyare yaka
lanmııbr. 

Facia 

Bir Gemi Batarken 
Tayfaları Kurtarıldı 

Nevyork, 19 (A.A) - İsveç 
bandıralı(Ovütya) gemisi yavq, 
yavaş batar ve tayfalar AD'" 

dallara binerken (Moritanya) 
gemisi kaza mahalline vual 

Lokantacılar Heyeti 
Lokantacalar cemiyeti na• 

mma Ankaraya giden heyet 
dönm6fttlr, heyet lokantacilar
dan içki l\zerinden ahnan ia
tihllk resmımn kaldırılması 
için uğrqmıf, verilen mal6mata 
göre bu resmin kaldmlmumı da 
temin etmiftir. 

Üzümlerimizin Vaziyeti 
hmir Ticaret odu& bir ra

porunda üzlimlcrin vaziyetini 
fu suretle tesbit etmektedin 
Mevsim iptiduindan 17 tq
riniaaniye kadar borsada 
27,588,480 kilo üzllm utılmışbr; 
mevsim ipticlumdu 17 tepi
niaa.niye kadar muhtelif mem
leketlere lhracahmız 24,387,818 
kilodur. 

Esnafın 
Muayenesi 

olmu§ ve denizin dalgalı ol· Kin ld U mi 
masana rağmen tayfalan kur- - unuevve e mu 
tannıştır. B i r M u a y e n e 

Harici Ticaret 
Bürosu 

Harici ticaret büromuz ihraç 
emtiamızm istihsal miktan ile 
cihan piyasasındaki sürümü 
bakkmda tetkikat yapmakta 
ve müşterimiz hüki'ımetlerin bu 
nevi mallarımız hakkındaki 
iddialannı tesbit etmektedir. 
Büro tetkikatını bitirdikten 
sonra memleket dahil ve ha· 
ricinde broşürler neşredecektir. 

Hukuk Fakültesi 
Doktora Talebesi 

Hukuk fakültesinin doktora 
sınıfına şimdiye kadar (30) 

l genç girmiştir. Bunlardan ancak 
Ali, Tahsin Bekir ve Osman 
Beyler şifahi imtihanlanm 
vermişlerdi. Bu üç genç birer 
tez müdafaa edecekler, mu
vaffak olurlarsa hukuk doktoru 
olacaklardır. 

Şehircilik Kitabı 

Dahiliye vekaleti (Şehircilik) 
hakkında güzel san'at)ar aka
demisi muallimlerinden Celil 
Esat Bey tarafından yazılan 
bir kitabın bastınlmasına ka· 
rar vermiştir. Kitap lstanbul 
belediye matbaasında basılacak 
nıasrafına da İzmir, Ankara, 
\dana gibi büyük birkaç ıe

hir belediye&i ittirak edecektir. 

Yapılacaktır 

Şehrimizdeki ahçılar. tof6r-
ler, berberler, ıanoıılar, kah
veciler ve aaire kinunuenel 
iptidasında mensup olduklan 
belediye dairelerince muayene 
edileceklerdir. Sari ve dlırevt 
hutalıklarla malül olanlar iıteıa 
menedilerek belediye hasta-
nelerine getirilecekler, orada 
paruız tedavi edileceklerdir • 

Darülfünun Eminine 
Ziyafet 

D6n alqam T okatlıyanda 
Hukuk fakilltMi tarafından 
Darülfünun emini Muammer 
Raşit B. fel'efİne bir çay 
ziyafeti verilm~tir. Çayda fa • 
ktllte reisleri, mllderrisler ve 
talebe cemiyetleri mümessilleri 
bulunmuştur. Muammer Raşit 
B. talebe namına bir nutuk 
söyliycn Şükrü Saip Beye 
verdiği cevapta: "Gençlik cüm• 
huriyetin meşalesidir!" de-
miştir. 

Şikayet Eden Bir 
Karii Davet 

Ga:ıetemi%İn 22-8-930 tarihli 
nüıhasında ( Kulelim ) imzasile 
bir kari mektubu intişar etmişti. 
Bu mektupta Beyoğlu ikinci 
icra dairesinde geçen bir mua
meleden şiki} et olunuyordu. 
Bu şik&yet alakadar makm 
tarafından takip edilmekte 
olduğunclan bize mektubu 
gönderen zabn netice h kkın· 
d a malfıma~almak ilzere serian 
uıRtbaamıza mtlracnatı rlca 
olunur. 
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Galba .Bu Defa 
Bir Anlaşma 
Yapılabilecek 
İstanbul sporcuları arasında 

bir anlaşc: m amazlık oldu ve 
ln lipler ikiye aynldı. Uzun 
1a an ı evam el'eceğe benziyen 
bu ihtilatı halletmek için muh
telif teşebbüsler oldu, bir ne
tice vermedi. Nihayet ( Cum
huriyet ) ve ( Valut ) gazete
leri dün bir davet yaptılar, 
her iki tarafı da, anlaşmak 
üzere, cuma günü için matba
alarına davet ettiler. 

Haber aldığımıza göre her 
iki taraf dün, hazırlık mahiye
tinde olmak üzere bir toplanb 
yapmışlar ve prensip itibcirile 
bu davetlere icabete karar 
vermişlerdir. 

Fakat davetler ayni gUnde 
ayn, ayn yerler için vukua 
geldiğinden içtimada bulunan
lar hangi daveti kabul etmek 
lizımgeldiğinde tereddüt et
miş, her iki gazetenin 
bu hususta ar alarmda anla
şarak ve sonra davet şeklini 
tesbit etmelerinde mutabık 

kalınmıştır. 
Bu teklif üzerine iki gazete 

arasında kısa bir muhabere 
neticesi anlaşılmış ve spor
cularm cuma gilnü 14 te 
Türk ocağı salonunda toplan
malan kararlaımıştır. 

Hukuk Mezunları 
Avukatlann Yanında Da 
Staj Görebilecer Mi? 

Hukuk mezunlan avukat 
olmak için iki sene ıtaj görmek 
mecburiyetindedirler. Gençlerin 
bu iki senelik atajı avukat 
yamnda da görebilmeleri esası 
kabul edilmek iizeredir. Bu 
husustaki temayOl çok kuv
Tetlid.ir. 

Mazı Ve Kitre için 
Bir Müracaat 

Alman tüccarlan Almanyaya 
Türk mazı ve kitresi ithal 
etmek istemektedirler. Bunun 
için Ticaret odamıza müraat 
etmişlerdir. 

Şehir ·Meclisi Bugün 
Toplanıyor . 

Şehir mecliai Kavanin ve 
Mnlkiye encümeni. dlln geç 
Takte kadar belediyede top
lanarak yazı işleri mfidüril 
Osman Beyin yapbrdığı yeni 
haritalar üzerindeki tetkikab
m bitirmiştir. Bugün saat 
on dörtte toplanacak olan 
mecliste müzakeresi yapıla
cakbr. Bugiinkil ru:mamenin 
ba11nda bu mesele vardır. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya ltlnlH r(derken, sokak~ 
la i uerken veya birisU. ılirüfiir,oa 
her haJllıi bir vaka karf!Sında ka!abi• 

llı'iniz... 
Havadis nedir biUyoraanu o vakayı 

derhal görebillnılni.z. Bir yangın, bir 
l.atil, blr kaza birer havadiatir. Ras· 
a~ldijıinb vakalardan ertesi aiJnil ga· 
&delerde sılSrmek ı.tediğhı biri olunca 
derhal lelefonwıuna açuıu ve havadisi 
i uetemi.ze haber veriniz, blm ve ad· 
aulnul de btrakuu&. VerdiilıW bava
cibln ıthemmiyetine glire ruetemlı 
aıllkifabm vermeyi vulfe bilir. 

l eleloD DWDU'&mW latanbul 44 203 ., 

tGr. 
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Kabul ve oeşredilen lııhıs
ııhha kanunu ile hn1dllııet alb 
ve daha ziyade çocuklu aile
lere para yardımı yapmayı 
kabul etmiştir. Para almak 
istemiyen ailelere ise madalya 
verilecektir. 

Bu ıeraiti haiz olan ailele
rin hükumete müracaat ederek 
bu haklarını aramak istiyc
cekleri tabiidir. 

Refikuı Haynye rlamaı. ~leaf. Resimde görülenler re
Çocuklan Nurettin, Halil Hay- fikası Habibe Hanım. Çocuk
ri, Zeynep, Seyfettin, VeliyUt- lan Mehmet, Recep, Zeynep, 
tin, Kemalettin efendi ve Nuriye, Hayriye, Mevliide, Ne
banımlar. {ifi, · Necdet, Zihni, Adem H. 

2- Kumkapı Muhsinehatiiri ve Ef. ler. 
mahallesi 28 numarada Mahmui ,.,.,5 - Mersin pasaport me
Hakkı Bey ailesi; resimde gö- ınuru Osman Fevzi bey ailesi. 
rülenler: Refikası Ümmühan ~esimde görülenler: Refikası 

H. çocukları Suavi, İbrahim, 
Hadiye, Mustafa Hayret, Fat-
ma Zafir, Nermin Hanım ve 
Efendiler. 

Bunun haricinde, meşguli
yetleri bu işle uğraşmaya mü
sait olmıyao aileler resim ve 
adreslerini bize bildirirlerse 
biz, onların hesabına bu işi 

takip eder, alacağımız netice-
yi kendilerine bildiririz. 3 - Vefada Muabbir soka-

Kanuni haklarından istifade ğı numara ( 12 ) Saraç Şükrü 
etmek için bize müracaat eden B. ailesi Resimde görülenler: 
ailelerden bir kısmının resim- Refikası Fatma H. çocukları 
lerini dercediyoruz: Ahmet Muzaffer, Mukadder, 

1 - Ortaköyde, Y cnimey- Muammer , İzzet , Münevver 
hane sokağında 29 numaralı Hanım ve Efendiler. 
hanede Yanyalı Sadettin Efen· 4 - Karacabey, Tavşanlı 
di ailesi. Resimde görülenler: 1 mahallesinde Boşnak Naşit ağa 

Münevver hanam, çocuklan 
~evzat, Necmiye, Nihat, Ne
bahet, Nejat, Perihan bamm 
ve efendiler. 

ı 8 - Adapazarı Cümhuriyet 
mahallesinde Bahçıvan soka
ğında 52 No. Dramalı Adem 
Ef. ailesi. Resimde görülenler: 

Zevcesi Sabriye H. ve çocukları: 
Hayriye, Mecbure, Necmiye, 

· Rukiye, Halide, Nazmiye Ha
: nımlar. 

7 - Ortaköyde aydınlık 
sokağmda 54 numarada Tahsin 

1 

kaptan ailesi. Zevcesi Nesibe 
H. çocukları İbrahim, Kasım, 
Mahmure, Muammer, Adil, 
Nuriye Hanım ve Efendiler. 

8 - Pendik Eski istasyon 
caddesi 21 numarada Y anya 
mübadil muhacirlerinden Ab
durrahman Emin Efendi ailesi. 

9 - Balatta Katipmaslahat
tin mahallesinde Tatlı kuyu so
kağında 14 numarada İbrahim 
Sabri bey ailesi. Resimde gö
riilenler: Refikası Ayşe hanım, 
çocukları Hurşit, Naciye, Şeku
re, Hikmet, Cezmi, Nedime, 
il hami, Zeki H. ve Ef. ler. 

l O - Çarşıkapı Gedikpaşa 
mahallesi numara 83 te Miktat 
Efendi ailesi. Resimde görü
lenler refikası Arzu Hanım. 

Çocukları Şaziye, Yaşar, 
Saime, Sabiha, Saliha, Peyman, 
Hanımlar. 

. 
Yapılan Ağır il-
hamlar Uydur
ma Şeyler Mi? 

bir 
• ~oskova - Ru.syad~ eiı 
ıhtilal hareketi vukua getirıll . 
için meydana çıkarılan· teş!ü• 
lah M. Puankare ile frafl~ 
hariciye nazın M. Brian'ın kô"' 
rükledikleri hakkında yapıl~~ 
ithamat iizerine F ransıı sefJ!J 

Sovyet hükumetine bir proteS"' 
t · · B d bLJ oname vermıştır. uo a ~ 

iddiamn gülünç ve iftira olcluğ'l 
şiddetli bir lisanla beyan oluJl"' 
maktadır. 

Mısırın Matem Günii . • cı 
Kahire - Ayın on beşıJld .. 

günü umumi matem günii a 
dedildiği için o gün " V eft ~ 
fırkasına mensup gazetele 
hiçbiri intişar etmemiştir. 

Liberal fır6'aya mensup ol~ 
(Essiyase) gazetesi intişar etııJ, .. 
ve ( V eft ) fırkasının beyaoJl 
mesini dercetmemictir. 

""' L '}te"' 
(Essiyasc) guetesi, JDgı bit 

re ile Sıtkı paşa arasında ~ 
anlaşma vücuda getirilse ~niıl 
bu anlaşmayı Mısır milleb t" 
kabul etmiyeceğini beyaD e 

mektedir. IJe 
Vaziyet sakin görünDle ., 

beraber sokaklarda polis " 
asker devriyeleri dolaşmıştır· 
Bükreşte Patlıyan 

Bomba 
1 Bükreş - Milli Mason ~ 

cası merkezinde bir din'~ıı 
paketi infilak etmiştir. ,.. 
paketin kimler tarafından or, 

d IJ))Ştı • 
ya konul uğu anlaşılma tır· 

insanca zayiat olınaıJJ•Ş . ., 
Musevi aleyhtarı bir gazeteJJlır 
neşriyab üzerine Miiddei u~,t 
milik bu noktadan tabki 
yapmıya başlamıştır. a.jr 

Belgratta Gizli J.J· 

Teşekkül .• • iiJr 
Belgrat - Macar uıenab ati 

den verilen malômata ~çiJ' 
Sırp hükfunetini devirmek d~' 
gizli bir teşekkül .,.ey IJJJ"' 
çıkanlmıştır. Bu haberin aS 
da yanlışlık vardır. bati~ 
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Filvaki Sırbistauda lı~ 
bir te~ekkül meydana çı dı 
mışbr. Fakat bunun illa;;~ 
Yuioılav hilkümetinİ d• 11r 
deiil, Sırbistandaki •~ıııel" 
fiseyi, yollan, kapril ye lf• . Kadastro İşi 

Ancak On Senede 
Bitirilebilecek 

lstanbulda Kadastro faaliye-
te geçeli iki sene olmuştur. Bu 
iki aene zarfında Biiyiik ve 
Heybeliadalarla Unkapanı köp
rüsünden Fatih, Horhor, Ak· 
saray Cerrahpaıa hasta-
nesile Mannaraya uzanan 
kısmın kadastrolan tama-
men bitmiş ve emlak sahiple-
rine 17 bin çap verilmiştir. 
lstanbulun bütün kadastrosu 
ancak on senede ikmal edile
cektir. 

Mühim Bir Eser 
Ticaret odası ticaret bürosu 

şefi Nezihi bey tarafından üç 
ciltlik bir ticaret kamusu ya
zılmaktadır. Kamus bütün hu
kukçuları ve ticaretçileri ala
kadar etmektedir. Kamusun 
ilk forması bitmiştir. 

Vilayet Y olların;da , Çalışacaklar 

Mükellefiiyet Usulü 
Neden Mcihzurludur? · 

l 

Bu sene fstanbulda yol pa- ~den saatler~e uzak bulunan 
rasl vermedikleri için bizzat bir yere 12 günlük yemeğini 
çalışacak 20 bin kişi vardı. beraber götürmesi muhaldir. 
bunlar eylül, teşrinievvel ve ~arası olmadığı için sabo da 

t . . . I d hal. alamaz. 
eşrınııanı ay arın a grup m- 2 _ Yolda çalışmak ve 

de gelerek gösterilen yerlerde taş kırg,ıak bile bir ihtisas 
çalışacaklardı. Şimdiye kadar işidir. Omründe eline çekiç 
ancak 600 kişi müracaat et- almıyan bir adamdan ne 
miş ve bu adet hala artma- beklenebilir? 
mışbr. Gelmiyenlerden yol \ 3 - (Amelei mükellefe) işi 
parası yüzde ellli zammile bir angarya tela 'eki ettiği için 
alınacaktır. Nafia mahafili adamakıllı istifade etmek 
(amelei mükellefe) usulünü şu mümkün olamıyor. 
mahzurlardan dolayı iyi bul- 4 - Bu gibi adamların 12 
mamaktadır: günde gördüğü bir işi müte-

1 - 10 lira yol parası ver- hassıs bir amele üç günde 
miyen herkes 12 gün bi1a fa- görebilir. Binaenaleyh bu gibi
sıla çalışmak mecburiyetinde- lerden yol parası daha az 
dir. Yemeğini de kendisi ge- almmalı ve fakat her halde 
tirecektir. Bir adamın köyün- nakten olmalıdır. 

Kaçak Rakı 
Bir Adamın Üzerinde 

Bulundu 
Beşiktaşta Aşıklar mahalle

sinde oturan Haşhaı Efendi 
isminde biri dün sabah saat 
(4) te sokaktan geçerken ken
disinden şüphelenen devriye 
polis memurlan tarafından 
aranmış ve iki okka kaçak rakı 
bulunarak müsadere edilmiıtir. 

ArTüLHArRİOE 
ATILAn BOrRBA 

Bütün tarihi dekoru, mera
sımı, hakiki teferruab ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir., Beyin 
bu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
nını yakında dercedeceğiz. 

diferleri tahrip etmekti• }.""'1' 
Bunlar eski Macar •• JBbit" 

turya zabit ve küçük 17if 
!erinden mfitetekkil .iy-: btı" ' 
cemiyetti. Sırp hühaGle ~ 
na dair bir beyaıınalD• • 

decektir. Llt1'e 
Hangi Ufukta Teııv 

Varını ş? tJ 
İtalyanca ffevere) .~-:eb1" 

yazıyor: f raosız m~dit1 ,;yı.Set 
usanı, umumt barıd 6Jl-1',ş' 
hakkında ciddi bir 111 

' d• 
yapb. eSJl,sıJl .. it 

Bu münakaşalar :ıınçw 
Fransız hariciye n~TI grul'ı,t 
itilif devletleri gıb• ·ttif•~~ 
vücuda getirer~k 1 

ero>eJJY 
siyasetine eheınmıye~ ~r. 
faydasızlığını söyleın~oıeJcl: 

Fakat bu yolda Y _ .. ııs 0 t 
F rllJ>"". • ııı,. 

ısrar eden gen~ 'ıll ib ~ 
maktadır. M. Brıyan -t1' 

1 ~ eP v~~ ı:k 
reyi alın.sına ragın • te.,.,... 
cenup ufuklarındaki 

..._ __________ ,-J
1 
durmaktadır. 
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~G...._ör~dük;;.;;;.;.ıe~rim;.m;.iz-+-halle Teşkilitlan Yapılıyor. Fakat 

.._'1n.cl .~:! .. ~:.::t~.,, ...... k Bu, ihtiyacı Karşılıyabilir Mi? 
ı.ıı: diler bOttlıa awlar, kebapÇllar, 

lllhecl dQl&klal&n11111 tencere .,. 

~tıııeıc koyduktan, tabaklan alldi~lerl 
ta:Jcrı bir gCSraenbl Tencereler kalayaıa, 

'dtta bakı . • ) ı demıye bin tahıt llum, 
~flıYeşU olmu,. Yemek koydukları tabak

tı •Udiklerl bez.ter lacı hiç alSrmiye 
ltlıııe B' . 
ltlııı 

Z. ır gllraeniz haftalarca lıtıhanız. 

4., tı, o derece pis. Bunların kaz.anç-

P Yolunda olmaaa ite devam ctmcz.ler. 
tkı b 

1) u hali belediye görmuyor mu? 
,;i~r taraftan eline birkaç liralık mal 

lıııt, nkpmn kadar taban teper ekmek 

P~asnıı çakaımıya çalışan biça eleri 
turu dry ncc : " Niçin caddelerde gcz.lyorsun., 

ı. c lıuı<ıfıızca ccz.a keserler, Bu naııl 
,lir? 

Şehxadebaşı 

A. Adil 

Bir Muallime Valde-
sinin Derdi 

b· Altrnış beı yaşında, ihtiyar 
b lt kadınım. Zevcim yetmiş 
ttı:ş Yaşında ve elli senelik 
s:tekait bir askerdir. Kızım, 
k Olsun vilayetinin Çarşamba 
aıasında Y eşilırmak mektebi 

l~tıallirnlerinden iken kendisine 
~ ~n el çektirilmiştir. Şöyleki: 
!at tihap esnasında bazı kadın

gelip kızıma sormuşlar: 
lit.ı;- Hangi fırkaya rey vere-

-. b İstediğiniz fırkaya! ce-
a ını vermiş. 

l' Bu, şayi olmuı ve tahkikat 
%'l~adan vazifesinden el çek· 
~ llııştir. Kabahatimiz olma
~ .. tı 'Uğradığımız bu muamele 
~ında hakkımwn iadesini 
"'ttriz. 

lfc;a'l&mbada. YetUJTIDak mektebi 
~imi lb.aa Hanımın nldeal 

Hatice 

Cevaplanmız 
~nl blldlnalyea karilmlıe r 
~ lceı baı:ıkuıına dair yuı ı3nderen 
~iı adrealni taarib etmemlttlr. 

' ttl1aı btldirlnıe noktal auannı 
~ele tntlmklln olur. 

~rtr, bekçi Kemahh lamall aiayaı 
) eııııekett "-11<1 it nhde bU'akhtnnı aekhı 
~ " l launua yapıl- taamıa hak· 

~l 
~ tlklyet, alt oldutu maluma 

'-U11tı,t1r, Mea'elenin mahlyetlnd~ki 
""1 et, hadiıeyi ıuett.de aqre •lllalt 

"'-, llaflttGr. Bizi mau:r ı3rmenld rica 
efeı.c1ı-. 

~· 
lt Ders Mes' elesine 

Dair 
"' el ~-.._eti •ea'vealaden bl1e flklyet 

' r••denalt elan lıtan•uJ kıı 
~ ~e .... ıu.n lııJf hammıa tlerdl 

Memleketin çocuklan, bilhssa 

fakir aileye mensup olanlar 

ekseriyetle gıda ve sıhhat 

şartlanna uygun olmıyan bir 

tanda yetişirler. Sokaklarımızı 

dolduran kansız ve cansız 

çocuklar hepimizin yürekleri

ni parçılayan birer facia 
nümunesidir. 

Fakir mahallelerin, fakir 
ailelerine inhisar etliiini zan

nettiğimiz bu çocukların yekü
nu nedir, bihniyoruz. Bu ço

culdan açlıktan ve sefaletten 

kurtarmak için ne yapıyorlar 1 
Bu mevzua da, çok acı olduğu 

için temaı etmek istemiyoruz. 

Fakat elimizde bu facianın ıı. ~1•1ltıae t.lldirllm!ftir. Bu meae
~~ maarif emlal bey ımetrul azametini gösteren nisbi bir 

Mekteplerde genwlc wrilmige başlanan ~culc
lara bakınız. Banlar tlbi karnı dogıınılllctllı 

daAa nieel•rİ vardır. 
kadar çocuğa yiyecek vermeyı nrmek için teşkilit .Ocuda 
teahhüt etmiştir. getirmelidir. 

•• 
Geriye kalan diğer (~ Hastalandıktan sonra çocuk-

çocuktan hiç olmazsa bir ~it!' J~rı tedavi etmekten ziyade 
mına bir lokma ekmek vere- laaatalanmalarına meydan ver

bilmek için Maarif emaneti memek lizımdır. Bu da onlara 

mahallelerde çocukları himay~ gıda 'Yermekle mnmkündür. 

cemiyetleri teşkiline teşebb~ 

etmiştir. 

Fakat bu muvakkat tedb~ 

ler, facianın azameti karşısında 
çok ufak kalır. Mektepte zen

gin çocuklarının sıcak ve mü
tenevvi yemekleri karşısında 

bir köşeye çekilerek oiılara 

melul melal bakan yavrulann 

halini bir düşünUnllz. Bunlar 

da bu memleketin çocuklandır 

ve istikbal onlann eline veri· 
cektir. 

Binaenaleyh bu mesele ile 

lnkilap Müzesi için 
Para Koleksiyonu 
İnkilip müzesi komıayonu 

dün belediyede toplanarak 

alacak bazı eserler için kıymet 

takdirile iştiıal etmİftİr. Müze 
için bir meskiikAt koleksiyonu 
almak tasavwru da vardır. 

Bu husus komisyonun relecek 

içtimamda kararlaşbnlacakb. 

--==:TAKViM_ ~ • Bııau bbe Y-t " t.aıla rakam vardır. Mekteplerae 
~~ ş.. baJtle huna Judanaız bulunan fakir ve aç çocuklann 
ıL7>•--. elabUlrlu. Aynca balclkat 
~"' ~ Çı~ ... ,,11 takdirde •niyeti miktan tcıbit edilmif ve .4000 

' ~Dtlir•ekt• aerbeetirler. çocuiun iijlcleri kuru ekmek 
yalnız Hililiahmer ve Maarif Glla 30 2().. Teşrinisani-930Kuua t2 

emaneti değil, bütiln memle-
~ ~it, 9ebçet Ef. otla Satka Beye 1 bile yiyemedikleri girülmtışttir. 
"t~• keıuliat fealaetmlf eltlafu Hillliahmer cemiyeti bu 

ket, biitlin cemiyet alAkatlar 

olmak lizımdır. Bilhassa Hi· 
Arabi Raal -

7-Tetriıllunl • HH 
~k bir intihap denli vardır • • 

~' Clelen milfC'tllf Beyln halka çocuklardan hiç olmazsa bır 
~ ıl.ıı •erecetı iddia elauua rapo- loıllllDl kurtarmak vuifeaini üze
lııı. "'>o,' ~ •aliyete rlre, bir Juymetl 1 rine alarak haftada tiç ,nn 2000 

mayeietfal ön bq olmah, Valdt-lua1-Vanh Vakıt-baıü-Vantl 

A1i4am U.- 16.41 
Y alil 1.l, 11. 24 
lıaaak 12.21 5. 9 

ı ı: tin lı tar fınd Ghq 2 .5 6 .S! 
mem eKe er a a aç j ötı• 7.n ıı.n 

41e~k oluyer. 
çocuklara 6j'lede aıcak yemek lkıadl us 1U3 

) - U•..........U:1""~---· 

eı,.ilc 
~30 .· · PEY.Aılll SAFA Birdenbire ıesi titremiye 

baılamıştı. Gözleri doldu ve 
SON POST A'nın Edebi Romanı hemen ayağa kalkb: 

~lTIB • BABBITB - Kendimi toplamam için .• q~ anlıyor musunuz? 
Fazla birşey söylemedi ve 

::: Qu .. . .. . başını önüne eğdi. Faiz Bey 
\ li, naııl soz ? ı F aız B. bu uç rakkamıle 1 de başıni önüne eğmiş, kızının 

il • Yır, söyl · · 'd k ·zı· b. k lıtcy eyınız • cı - ızının gı ı ır aran arasın- bu gözyaşlanna, bu arzusuna 
' l Cc or musunuz? bır' daki münasebetten şüphe etti: sebep olabilecek şeylerin hep-

. ~lb\'•Ptan müstağni - Üç ay mı? diye sordu, d b l l 
h ette isterim sini bir an a u mıya ça ışı-

"~ 11ln b • hayretle. d n· k l t h . d,';Ctl a · k d h b yor u. ırço şey er a mın 
.~ eyi ır aç ay 8 a u Neriman cevap verdi: tti f k hi b. · N · ~~0'-•• ~l açrnayınız. Birkaç ay İki e , a at ç ın, erımanın 
{~"ı~, bdını~ mı? Size vade- - ·, üç, beş... Mesele bu vaz'iyetini izaha kifi şey-

•ili bu bır kaç aydan orada değil, baba... mesele ler değildi. 
,
1 

.. ~kletece,k değili~ orada değil, ıuradaki... yani, - Peki, kızım.. dedi, öyle 
baba... olaun. Fakat ben bu ihtiyar 

kafamla anlıyamadım pek.. 
Kendini toplamak mı?. Ne
den? Ne gibi? 

- Daha fazla sormayınız.. 
Emin olunuz ki sizden giz
lemediğim hiçbir şey yoktur. 
Fakat, bu benim kendime ait 
bir arzu .. 

Fair. Bey israr etmedi: 
- Peki.. dedi, bekleriz o 

kadar.. Madam ki bu kadar 
bekledik, gene de bekleriz. 

Ve gittikçe derinJeşen mera• 
kının uyandirdığı birçok fikir .. 
lere dalarken b~ını salladı ve 
mihaniki olarak tekrar etti. 

- Genede bekleriz. 
Artık epi konutmadılar, o-

Kızlarımızın Tahsili Meselesi 
' 

Kızlarımız Darülfünun
da Niçin Okurl r?. 

Bir Dariilfünunlu 
Kızın Cevabı 

Bir Darülfünunlu kız bana 
mektup göndermiş, diyor ki: 

"Gazetenizin 15-11-930 ta
rihli nüshasında memleketi
mizde genç kızlann Darülfü
nuna süs ve koca bulmak 
gayesile gittiklerine kat'i bir 
kanaat halinde israr ediyor-
sunuz. Ve bu kanaatinizin 
haklı olduğuna delil olarak ta 
Belçikalı profesörün, bütün 
laz:lann darülfünuna süs için 
gittikleri fikrine karşı sustu
ğumuzu gösteriyorsunuz. Biz, 
bu Belçikalı profesörün belki 
kendi memleketi kızlanndan 

aldığı neticeyi, yanlış bir 
düşünceye kapılarak bütün 
diinya kızlanna teşmil ettiğini 
haksız bir hüküm gördüğil-
müz ve bilhassa kendimizi · o 
fikrin doğruluğunu ispat nil· 
munesi addetmediğimiz ıçın 
bu hücumla fazla alakadar 
olmadık Hükümlerinizde biraz 
daha munsif ve bitaraf ha-
reket ediniz. 

Biz Türkiye kızlan, Darül· 
firuuna ne bir koca bulmak, 
ne de ismimize süs ilive et
mek için gitmiyoruz. Er
kekler nuıl tekAmül etmek, 
bayata kuvvetli çıkmak gaye
aile gidiyorsa, biz de ayni 
gaye ile, asri ve medeni in
san olmak gayesile gidiyoruz. 
Eier hilkmünüz doğru olaay
dı, bir taraftan hayabmw 
kazanmak, diğer taraftan Da· 
riilfilnun tahsilimize devam 
edebilmek için adeta zaman 
yaratmıya ç....L~arak işten mek-

tebe,mektepten işe koşuşmaıdık. 
Süa olsua di1e yapılan it-

lerde, iosa&an bir hadde ka
dar mukavemete tahammliln 
Yardır. Halbuki bizler, u.."'Vi, 
zihni azami yorgun, ica
bında uykusuz hatta bazen 
ağle yemeklerinde• mahrum 
olarak bin mllşkülAt içinde 
Dari\lfünuna devam ediyoruz. 

Bütiln Darnlfünuna devam 
eden kızlann vaziyetlerini tet
kik edraeniz hepimizin ayni 
milfklilAtla mücadele ettiğimizi 
görürsünilz. Binaenaleyh bu 
kadar güçlt\te ratmen çalıı
malda iarar eden bizleri mat 
etmek dep, hakkımızda bita
raf ve mutedil hllkilm verirse
niz daha haklı hareket ctmiı 
olursunuz. 

Sonra, Darillfnnunu ikmal 
edenlerin evlendikten sonra 
tetebbuu terkedip kendilerini 

. ev işlerine burettiklerini aöy
liyen Dartılfftnu:ılu Hamm her 
lıalde aize mahdut ve istisna 

Sera/ Rop!arı ] 

Bu roplar da düoktı model
lerde olduğu gibi ceket ft 

etekleri ayn olan elbiselerdir. 
Şu farkla ki bunlarda etekle 

ceket ayni kumaştan onlar da İH 
ayn fakat ahenktar kumq
lardan yapılır. 

teşkil eden bir iki kişiden 
b.bsetmek istemiı olsa gerek. 
Çnnkft bugiin Darillfünmı me• 
zunu olup ta çalışmayanlara 
pek nadir tesad6f ediyoruz. 

Bugünktı hayat ıeraiti ek 
ıeriyetle kadın ve erkeği be
raber çalışmıya mecbur ettiği 
için şliphesiz ki kadın da hu.ır
landıjı ıubede ~alışıyor. 

Bu şekilde onu mecburi 
tetebbula:a sevkeden sebepler 
onun ktrlenmesine değil, da
ha çok tekemmülüne irnil o
luyorlar. Bence evlenm~k bir 
kadının ne tetebbuuna, ne de 
çalışmasına hiç mani teşkil 
etmez. iyi bir p~amla ha
reket eden kadın, yaptığı iş
leri birbirine kanşlırnıadan 
her birinde ayn ayrı muvaf· 
fak olur. Böyle Darülfül'Jun 
mcz.unlanmız da pek çoktur. 

Darülfünun Ede-biyat fakiiltcal 
felsefe zilmruind.-n 
Bedriy~ Must:ı/a 

daya Gnlter ıirdi. Baba kız ı birkaç Kelime ile k.cndi şuu
düşilnliyorlardı. Gülter mah- runa karşı ihanet etınış olmaktan 
rem bir konu~mıya mani oldu- korktu, söyleyeceği cümleyi zih
ğunu zannederek elindeki tep- nindcn ıe~irdi, mual'."e?ectti .= 
siyi bırak-tı ve dişan çıkti. - Benı asıl sımrlendıren 

Faiz bey kızma sordu: şey, bu semtte, bu evde her 
- Şmasile aranızda bir ~ey ş~yde.n mahru.m yaşamaktır. 

mi geçti ? Şın.:ııı de benı lJun~an kur-
Ncriman, daima, Wıh et- tarmıyacak, o da bcnım an:u

mek istemediği şeyin ehem- lnrımı .anlamıyor. 
miyetaiz!iğine babasını ka.~- . Ncrıman, ~ayabnın . e~ mü
d:rmak için yükselen sesı.e hım mesele ınc gelmışti. Bu 
cevap verdi: bahis, Faiz Beyi son derece 

- Hayır baba.. Ehemmi- alakadar ettiği halde, ihtiyar 
yetsiz ıuünakar;alar... Fakat adam, Nerimarun itiraf cesa
beni Hıl 3mirlcndiren şey .. : rctini kırmamak için, gayet 

Durdu. Babasına her şeyı sade bir eda ile sor<iu: 
itiraf etmiyc mecbur olacak- Ne ·b· ı ? . . - gı ı arzu ar 
mış gıbı, ağızdan kaçacak (Arka•• Tar) 



' 

SON 

ENVER PAŞA 
~~~~~----~~~~-

Tarafından Nasıl Öldürüldü? 
'---------Anlatan:'Agabekof : 8 _ ___.. 

Buharada Ruslar 

Bu adam, Rus siyas1 teşki
IAbnın Pamideki şubesinde 
çalışıyordu. Bu şubenin vazi
fesi de Hindistan işlerile ala
kadar olmaktı. Hubanşo ken
disinden beklediğimiz vazifeyi 
kabul etti ve ayni ırktan ol-

dukları için konsolosla pek az 
zamanda sıkı bir dostluk te
sisine muvaffak oldu. Bu arada 
işimize yarıyan diğer bir 

nokta vardı: Taciklerle 
Efgan!ılar, ötedenberi ge
çinemezler. Aralannda ırki 

düşmanlık vardır. Hubanşo işte 
bu noktaya temas ederek Ef
gan hükumetile muhabere hu
susunda kullanılan şifrelerin 
bize aablmasına komolosu razı 
etti. 

Fakat bu iş için konsolos 
10 bin ruble istiyordu. Halbuki 
biz, beş para vermek niyetinde 

d~dik. Şifreleri ve mahrem 
evrakı ele geçirmek için bir 
pilan kurduk. 

Biz de bu yolda lizım gelen 
faaliyeti göstermekten fariğ 
olmuyorduk. işte bu sırada, 
bir gün, at ile Kabil civa
rında bir gezinti yaparken 
Buharalı bir muhacire rasgcl
dim, derhal konuımıya başla
dım. Az zaman içinde ahbap 
olduk. Bu ahbaplık o derece 
ilerledi ki (Kalay - F ato) civa
rında oturup Emirio maiyetinde 
bulunan bu muhacir beni evine 
davet edecek kadar hakkuıida 
emniyet göstermişti. Bir cuma 
günU idi. 

Buharalı muhacirlerin evine 
gittim ve g6rdüm ki burası 
adeta bir çete karargibıdır. 
Tllrkçe Ye Özbekçeyi iyi bil
diğim için beni Tnrk " KAbil 
Tnrk 8efaretaMsi memurla
nndan zannetmiŞlerdi. Fakat 
ben hakikatin bir kısmını söy
lemekte fayda görüyordum. 
Türk değil, Sovyet sefaretine 
mensup olduğumu aöyledim ve 

POSTA 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Sala, YakarJna A,alu 
ı - Gak 4, boyua 4 
2 - Hediye 5 
3 - Köpek 2, nota 2 

Teşı111tıan1 ~ 

Sinemalar 

MELEK ve ELHAMRA 
Sinemalan 8aGmlhdeld punrteal aktama ( )IETRO• 

GALA MÔSAMERESI olarak irae edilecekleri ve Nev • York I GEçJI>I" 
POLIT AIN OPERA ) ıuıdaıı DENIS KING ile • AŞK RESM ol .. 

yılcbu jEANNETfE MAC DONALD'ın tem1lll muhtqenlleri 

SERSERİ KIRALtıEY" 
filmlnlıı bug(ine kadar ıörülmeqıtı derecede MUAZZAM GOZELI, ee1et1et· 
CANLI ve tamamen renkli ve şarkılı olduğunu muhterem ahaliyi teaıba . tıaıd' 

Hqlye ı Gala mllaamerelerl lçbt timdlden bilet tedarik edileb.llr. fıa 
ıtamıniyat yoktur. 

MAJJK sinemasında 
ichard Taube 

SEVGiLiNiN 
SON SESi 

fllaalnd• 

Halkın mabudu 

Ramon Novaro 
Tatlı aai ve pzelliği ile 

Glorya 
Sinemasında 

' 
irçok kalpleri teshir edecek 

İmperatorul! 
YA VERi 

Dün alqaaı 
OPERA sinern~ 

BEBE DANI~ 
Ue 400 artır. tarafından,,_.,. 

Redteo apanRlci T>-
ı..kallde munffaldyet 'd~ 
batu ı Yarınki cuma ,Unl _. 
sabah Hat 11 de başlıyor· Bu plina istinaden konso

losu akşam yemeğine çağırdık. 
Esasen bize hizmet eden bir 
kadın vasıtasile konsolosun 
katibini de avubnıya muvaffak 
olduk. Konsoloshanede bulu-

Tokat Gençliği Sporu berletiyor .• 4 - Ölnm kederi 5, ufak 
knf e 5 

RAMON NOV ARO'nun 
mevsimin ilk .şarkılı filmidir 

Pangaltı TiyatrosuP~~ 
Komik Şu·kl B. tarafınd~... / ' 

faatui piyes 3 perde, 2 ta~ t~ 

nan muhafızların bizce ehem• 
miyeti yoktu. Çünkü onlan 

daha evvel ele almıştık. Ye
mekte kadın ve şarap vardı. 
Arasıra süzülen gözler ve manalı 
bakışlarla konsolos cenaplan 

adeta mestolmuştu. Bu sırada. 
konsolosun meşguliyetinden 
istifade eden bir kadm, kade
hine birkaç damla uyutucw 

bir iliç koydu. Birkaç dakika 
sonra odanın içinde işitilm.iye 
başlanan horultu, konsolos 
cenaplannın, etrafında cereyan 
eden hadiselerle alakadar ola
bil ınekten çok uzak bulundu
junu anlattı, hemen cebindeki 

anahtarları aldık. Doğru kon
•oloahanenin yolunu tuttuk. 
lstediklcrimizi aldıktan sonra 
gene herşeyi eskisi gibi tanzim 
ettik. Ertesi sabah kadınlar
dan birinin koynunda dehşetli 

bir baş ağrısı ile uyanan kon
ıolos Efendi kendisine oyna· 
nan oyunun farkında bile 

olmamış, bu suretle Sovyet 
baı.ioesi de JO biıı albn rüble· 
lik fuzuli bir masraftan kur
tanlmlfbr. 

Enver Paşa kuvvetlerinin 
mücadele harici bırakılmala· 

nndan evvel Buhara emiri de 
Efganistana iltica etmiş, Kabi
le (18) kilometre mesafede 
bulunan (Kalay • Fato) ya 
yerleşmişti. Emirin yanında 

ayrıca 300 kişilik bir de ma
iyet kalabaltğı bulunuyordu 
ve Tlirkistanda faaliyette bu
lunan çete kuvvetlerini hep bu 
kalabalık idare ediyordu. 

Bunlardan başka şimali Ef
Janistanda, ekserisi Türkmen 
kabilelerine mensup 30 bin 
kişilik bir muhacir kafilesi de 
toplan1D1f bulunuyordu. 

Moskova, Efıaniatanda top
Janan bu muhacirlerle çok 
'1ikadar oluyordu. Her gelen 
ıalimat ve emirlvde bu muha· 
ıir işini lıalletmeıün faydalan 
~"'8h ediliyor, ~ iti Wr aa 
ivvel halletmek ........ Wldl
~yordu. 

Halk Ta Bu Gayretle 
Alakadar Olmaktadır 

.. 

5 - Bir hayvan 2' bir ka- DARÜLBEDAYl TEMSİLLERi 
aabamız 5, içilen gıda 2 

6 - Yuva 2, bavuz 3, uzak- Ba akfaıa ISTlftll mEDIYESI 
bk ipreti 2 aaat 21,50 da 

Cemal Sahir ~I 
Ferah Sinemada (Allah• t 

Slaema, Varyete. , 

21 • 2 inci tetrla • 930 cuma ,asaO ~ 
Kad1k3y: Mıaırlı oğlu Tly•~ 

Komik Şnld 8. t_..ıl 
7 - Nida 2, çeae kılı 5, Aynaroz "~ m ~K 

nota 2 Kadısı 1111 1111 
8 - Soluk 5, mezar 5 o 
9 - Su 2, bir hece 2 Komedi 1 GLAX 

10 - İsimler 5 6 Tablo Iİll 
11 - içine eıya konu. fe)' Yaun: ..nk ~ 

H&tlln dlayada ea bU,.- ~· 

_4-_d_oyur_m_ak __ "--~-- M-t!faı zade 11111111 tarafından tavsiye edil-;;:~ 
Kahveciler -====-=~~======-~= 1 

Tröstlere Doğru Mu Gidiyotuı 
- Reislerini Seçtiler, Neler. 

v::.:_11:e,::::;:1:: Vaziyet MüstehlikiJJ 

Malıteli/ spor mı..Hluılan11a i,tlr'tılt Hen ıen~ler 

Tokat, (Huuai) - Tokatta Uzun atlama mu.al.akasma 

sife taksimi y•pılm.,; reisliie Aleyhı·ne Oluyor·· Nuri Bey seçilmiştir. Yeni 
heyet devir almakla meıguldür. ~ 

Cemiyetin varidab (3) bin sene Şehrimizde şeker, kahve, ların tesbiti ve istok ~ 
liradır. Ar.a adedi geçen 2700 çimento üzerine kurulmuş üç tayini için bu mali~ ~ 
iken bu sene bu miktar 1700 e tröst olduğu iddia edilmekte- alınması merkezinded1!'· ~ 

dir. Bunlann en büyu'·ğü çi- ticaretin dolu dizmn ill .• '-' 
dftımüştUr. Cemiyet şunlan 1 &-: ı!ıAdl 
yapmaktadır: mento tröstüdür. Bu üç trös- karşı Türk mOıteıııiı-"-

tün, fiaUan nasıl yükselttikleri halde korumak IAzıaıcbt· 
1 - Mahtaç kahvecilere hakkında yazılar yazıldı ve 

15-20 lira auaveaette bulU11- v • ., • at herkesin dikkat nazarı açıldı. ~ enı nt1ırıg • ~·" 
mak. Bunlardan başka piya!ıada Noterler Ve tf ııl'"" ..J. 

2 - Karne meaeleaintleo tağşişlere yol açan pınnç, ~ 
kahvecilerler belet&iye araiın- zeytin ve tereyağlan, yumurta Bu üovan altında ali ;;e-. 
daki ihtilafları halletmek. ıibi bir takım mallar vardır. Alhncı Noteri G ı,t. -' 

spor ,nn l'eçtikçe inlripf bq l'eDÇ iştirak etmİf bUIMI 1 o• •d ş•kA 
iatidadı gösteriyor. Geçea da rene GetaÇler bmijindea 1 iŞÇi en 1 ayet 

göl Bey taraflndall ~~~ 
Bu taitiflcr ve bu yüksek mua ncşredi!dmişti.. ib!İ!

fiatlar Türk müstehlikinin aley- mesleki büytik bır ieJil~ 
lainedir. Bu vaziyet hakkında cevap verecek mahi~1eı-;, 
ticaret bUrosu şefi Nezihi Be· Münderecab; 1"'~.Jlı 
yin ticaret ve zahire borsasına birçok imzaları taf t'-"" 
ibir rapor verdiğini ve bu ra- vasiyetnameler, . .P'° ~ 
porda: satıı senetleri ıçın tet P."~ 

gün Gençlerbirliji ile muhtelit muzaffer bey, 6, 15 metre atlı- J .... 
orta mektep talebelerinia ter- yarak birinci olmuştur. Hem, Bedava Ş Goru-
tip ettikleri spor pmlikl-1 Voleybol mnsabakuını iae rüm Demiş, Hem De 
hallı tarafından l»tiytk bir orta mektep talebeleri, biyük Para Alıp Ziyan Vermiş 
a1lka ile kutılanmıfbr. Şen- bir faikiyetle kazanllllŞlardır. 

liklere muntazam bir SUl"ette Gnlle mü.sabakumda re
icra edilen güzel bir resmige- ne Gençler birliğinden Ahmet 
çitle başlanmıtbr. Bey (8,60) metre ile birinci 

Eilencelerede atletizm oyun- gelmiştir. 
larilc bqJanlDJfbr. Ytız metre Basketbolde ~e iki taraha 
koşusunu Gençler birliğinden da gnyretine rağmen iki ikiye 
Salih bey kazanmıtbr. berabere kalınmıştır. 

Şehrin Müşterek Masrafları 

Şehrimizin (5) aylık bil~ 
daimi encümen azalan t.aıWua-
cLuı birer birer tetik ocN'~ 

tedlr. Bltçe ıehir medW h 
pertembe pi olmaua Oda 
takip eden içtimauula aüakııe 
edllmiye baıbaa•' ... 

Yeni bütçede latanbul bel .. 

4iyaiuio merkez tetkiltb m 
· eadl*'lli daimi muarlfab t.. 
a. IJll iti IMılml anıhaıebe 

arauda mlftwel& ......... 
..d"b' ,.,. c . 

Dün müddeiumumiliğe bir 
ilanım müracaat ederek Sir
kecide Cuma gllnleri bedava 
diş çektiğini ilin eden dif çidu 
fikayet etmiıtlr. Diıçi, hana~ 
mm hem bir liraaını alllllf 
hem de sajiam difini çeknHt, 
kendisinin haatalanmuana se
bep olmuştur. Han1m, ayai 
umuda 500 Jira tamıinat 
istemektedir. 

Pozanti'de Vapurlar 
Pouati (Huıual) - Burada 

OD IJd Aattenberi gak ,...... 
tlilerile ba1tlk yap.rlv Yat
m.ıtiaclua. Çiftçi ba ı..di.etl• 
... ıne-char. 

İavirre ve T6rk N° . ir· 
- Çimento, yumurta, zcy- r d-ııet1 lerine ait mo eı 

tinyajı, kömür, peynir, sabun, di 
şeker, pirinç, kahve, kereste, e yor. -- ~ .,S 

Dr. M 1 M 1 D 1 ~ .. .,,,, 
deri, çay, sadeyağ, tuzlu, tuz- Gaz _ burun .. kula"' •"'rJt* 
suz balı~, portakal, limon na- mGte1ıaHrsı Avrupad-11 1; 
vul tarifelerinin ticaret ve za- miştir. -~ ~ 

1
,' 

bire borsasına alınmasının Beyotlu lmaaı t1"' . .. 
dojTu olacağını ve Avrupa bor- B. O. 2934 muayeıt• 
salannda da bu gibi malların 12 ve 15 • l8 

borsalara ithal edildiğini yaz- D O K T O f{ ,-
dığuu öj'rendik. Tahkikat yap- aJıfll 
bk. Filhakika, halen ticaret ve Ömer Abd~~ ,,J' 
zahire bonaaı bu raporu aza· Cilt, Saç, Freni'~~ 
larma vermit ve meseleyi tet• aotakluğu Mat~ 
kik ettirmekte bulunmu~tur. d:-tr:.:=tc,0~~ 

Bizim noktai nazanmıza g&- uld lkdam ~~ .... , 
re: Bu aMI emtiaların alım " n nu•aracl:.;:-ıtılf" 
Mtmal .. Dlll huici ve menft Her P ~ 

llL:~:u~~u:k:u:n~•;kf;;;iii',..iiiill,,.......-t.irlerden uulı blmus, fiat-

' ~ 
' 



SON POSTA 

tçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ••• 

Harbin Karına Karışık iaşe 
işlerini Merak Etmez Misiniz? 
tşhur İaşe Kahramanı Kara Kemal Bey Anlabyor 

U...1111ıı harbin Tllrk. mem

"~-· eki feci tezahürlerinden 
~ geleni açlık ve aç 
-·- müthiş ıefaletidir. 

Yetişmiş çocuğunu, genç 
atirbnz nişanlısını, sevgili 

• • vatan mndafaası için 
.,.. __ .____ hudutlara gönderen 

Jaşh, kalbi ümit ve iman-
'nalar, genç kızlar ve 
.kadınlar... Harp iç.inde 
n er, yeni zenginler oto

Ve şampanya saltanatı 
.. r,.. ... ı. ... _ .en bu vatan fedaileri 
~de idi? 

abldığımıza dair suallerle all- ı sekizinci sual. iaşe işlerine 
kası olamazdı. Nitekim bunu aitti ve Kemal Bey de dart 
kendisi de söyledi: uzun harp senesi içinde 

- Bu suallerin birçoğu, ez- muhteşem bir iaşe kahramana 
cümle birinci, llçllncü, dördllncü rolü oynamıştı. Şu halde, bu-

sualler bendenize teveccüh etmez. güne kadar diğer nazırlara da 
Çünkil lf en, iaşe nezaretine tekrar edilen bu sual bugün 
Talat paşa kabinesinin en son asıl sahibine, ehline ve hakiki 
zamanında tayin olunmuştum. erbabına tevcih edilecekti. 

Doğru söze akan sular bile Reis takrirdeki sekizinci su-
dururmuş. Bunu reis te takdir ali tane tane sormıya başladı : 
ederek beşinci suale geçmek, - Harbin ihdas ettiği müş
kanunu esasiye muhalif olarak külat karşısında halkın ihtiya· 
yapılan muvakkat kanunları cam tehvin edecek tedabire 
sormak istedi. Kemal 8. tevessül edilecek yerde bir 
daha evvel davranarak : takım kimselerin ve bazı miles-

İstifade ediniz 
1-bbsaat1rt~. 
2-Her..m•• .............. 

leeektir. 
• S - Her Hin 5 adet illa kupeaa 
mullaMllDclecllr. 

4 - Her 3 • ıbrdan fuJaau 2 
kupon illve edUmelldlr. 

5 - Her kupon Dzerlndeld tarDaha 
bir balta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
aonra illn kuponunu saklayı
nız. Bundan S adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir· 
mesi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

21 -Teşrinisani - 1930 ı ---
HÜSEYlN ZEYTL'll Y A(;INJ - Daimi 

kullanum. Yemelderlalsl nefia Ye lenetll 

yemek ı.ter llllalalü BelMmebaJ Hllaeyin 

ıteytln yata De piflrtllls. t.laabul Zindan • 

• 
Divriği Şehrinin iki Derdi 

Su Ve Yol Meselesi 
Haledillmelidir 

ben 334 senesi kinu
. · n ikinci günü evden 

'1eclisi Meb'usana gider
' L.a iki zıt tezahürü düşilnü
.,,; ~lanan kanlı feliketin 
~ bundan sonra nereye 
\:.._~ebileceğini tahmine ça
~. Fakat bu karışık 
~ vaziyeti karşısında 
~ için salim bir netice-

- Hatta, dedi, beşinci sual seıelerin para kazanmalarım 
de bendenize teveccnb etmez. temin için ihtikir ve sui iati- kapıaa Babaollfw tGrbeal kartımndaNo.S) r •• Divrilide pek eski zamana ait iki ne/Is 611n' at e•rl 

~e mnmkün? ... 
\ '111 bir aciz içinde yalmz 
~~ linet edebiliyordum. 
\ Onlar milleti, muazzam 
\ -..ııteşem· bir hayal uğrun
\ ~eşe soktular, yakblar 
~- '-çtılar. Bugihı burada 
~ ve bize hesap vermek 

nde olanlar ise kaçan 
kuklalandır. 

Ullıuaıı ba!in iaşe itleri 

ı..1l!RIL..ıı...na bir cihandır. Buna 
rezalet diyenler gerçi 

Çoktu..4 Falcat buna bir 
~ ltoymak lizımsa ben, 
~ ~ _ lıainJiği demekte biç 
.. ~etmem. R içinde, cephelerde aç 
L:"lı çarpışan vatan çocuk
~ Ye bütnn memleketin 
~ temin vuifesile bir iaşe 
~ ~=~a1:!?°' bu ordu-~ ~ olan Kara 
~harp kabinesinin Miqei 
S: " anan Kemal Beyi 

l.ı... ~yonız. 
~ YllcLtdu, yağız Çelıre.İ 
~. bıJliı ile karfımrzda 

~~ her zamanki gibi ye

' ~iş, a_n~ndeki kAğıt-
~~ ıeçınyor. &, aaat tam iç buçuk 
~ teker teker gelip 
~~ geçmişlerdi. Reis 
~ Azmi Ef. celseyi 

s'ı devrinin iaşe kahra
~ l\.eaıaı B. Dört sene 
~ lllulıarebenin ancak son
~ ~Oina kabineye gir
~ Oıldan evvel lkabine 
~ e rol almış, bu suretle 
~ _ ~tllit bir sahada kayıt
~ ı._~ız at oynatmaya 
~ ;naıuıtu. Bu zat bil
\~~ yapmamıfb, ne t ~ '6stermemişti?I Fakat 
~ llıabaretini, en yaman 
~ -~bu iqe işlerinde ıcsa-
~ h!_. -

-•Yaniye meb'usu Fuat 
•ethur takririndeki 

.._~•ileri Kemal Beye 

' '' Deditimiz gibi Ke-1~iıaeye çok sonra 
~ nazırlığında ancak 
ı .. ~~ k.dar kahmfta. Ba 
~~ ilk suallerle, 
........ ..... çaldajma, 

fellketıe wal 

Ben sabrediyor ve içimden: mal yollarına sapahmf ve 
.. Dur hele bakalım, mra sana tC" memleketin ikbsadiyab bab
veccüh edene de ıeJir elbette!" nlmıı, denilmektedir. 
eliyordum. Reis, bu mtllıim suali henllz 

Reis altıncı male geçti: bitirmişti ki ben dayanamadım, 
- Muharebeye ait ye 111' yanımda oturan arkadata fısıl.. 

teşkil etmiyen hadiseler, mun- dadım: ı. ha I d elim 
basıran mevki lunile milletten - Amma ., .. kime ' 

ve millet vekillerinden saklanmış; bu koca iftira)'I da uy-
b "ddia eli 1 -.-:-=~1 durmuş? u ı ya ne yece&BlllU Fakat, içimden ağladığum 

iaşe kahramanı Kemal B. b d h bra defterimin 
faual b b "beli ara a, 111 a 

~u ve ;: a ı mUCL yaprakları arasında sakhyamı-
ır cevap veı: · yacağım. 

- Bendemz nezarette, ta- Ne diyordum; evet, reis sua· 
mam olmamak prtile, bir bu- lini bitirdi. Merakla bekliyor
çuk ay kadar bulundum ve duk : acaba Kemal B. ne 
bir aralık hasta oldujum ci- buyuracaklar? Kemal B. hiç 
betle vftkell media içtimala- oralarda değildi. Mükemmel 
nnda bulunamadım. Nezaretin bir pişkinlikle cevap verdi : 

INEBOLU KANAAT MAÖAZASI 
T.m oflu Yerwanh Saatler, Amerikan 
kaplama khtekler. latanblll bll7Gk 
Ç&rflda llhfuacalar Hbk. 

BEYLERE VE HANlllLARA 
EhYee ..,..ıtle laaı•d•• heaelne 

-ad deni ..,.,. .. 

Etyeaaes ı Beyaabcedlt mahalW 

KadJm tekke aakak Nca. 14 

MANDARiN FIDANI - Beher adedi 
Od lnıruıwı elll bin adet eabbk yabml 
aaDdsiaa fidaıwa wanbr. 

Rlae Kaaaııa sade Abdallaa. 

BiLEN VAR MI? -Amca sadem Bahrlye 

sabiti Sellhattle Beyle adrealnl bilea 

Yana insaniyet na11111111 blldlrmulal 
ederim. 

Beylerbeyi 8-baalye ba,_ 

Hkak HiianO Beyin klltkl 

HURiYE llELAHA T 
teşkil ve tesisi ile uğrqbğım - iaşe nezareti, ihtikar ve 
günlerde ise meclisii haberdar sui istimal yollarına mani ol- ( -..IA!ılllllL.All TERZIHAHESI - Bahçe 

edecek bir mesele cereyan et- mak için teşkil edilmişti. Httal lta.umpqa ham 12 Nca. Telefoa 

memişti. Yalnız aulh teklifi bu meselelerin önüne geçmek1 ..__ .... _ 40_57_ .. _______ _ 

meselesi vardır ki meclis on- için esbabım istikmal eyledilL E.ır,.eme denaeif riyAKtlndenı <:e
dan ela haberdar edilmişti. Fakat Cenabı Hak bu tedabiri •'7•tlmlae Talebe kaydına bql&n181f• 

Bu da giizel, huna da bir tatbike imkin vermeden kabi-ı ~ers&n Abarayda Yuauf~clald 
diyecek yok. Şimdi en mnlıim neden çekildim. ı;:~- Umumide ka~ ,.,.ı.. DM-

suale sıra gelmişti. Reia MllİDİ Çok güzel bir cevapl Kemal __ d_~_._r1_c1e_Yer1_1_"'·-----
yükselterek 10rdu: Bey bu sözlerile mtlthif bir 

- Şimdi sekirind male itirafta bulunmUf olcıyor, lafe 
ıeçiyoruz. dedi. nezareti tetkil edilmeden ev-

Reiain .. tekirinc:i aaal. dC" vel memleket ve milletin ihti
dijini duyma arkad•tl•r ara- kir ve suiistimal çirkefleri 
auıda bir lwmld•nma hareketi içinde bopldujuaa 16ylemit 
old0a Menlmn11 riyadelef'Dit. olUJ01cha. Acaba kend• bu
alAk•m•ı fazl•'•r•fb. Çonldl nua farkında ma idi?.-

İki Sabıkalının Bir Cür'etkarlığı 

Bir Mağazayı Soymak 
• 
isterken Yakalandılar. 
Beyoğlunda tstiklil caddC" 

sinde ( 252 ) numaralı manifa
tura mağazası evvelki alqam 
saat (9) da kapanmış ve ma· 
ğazanm bekçisi Hasan ağa 
mağazayı temizlemiye başla

mış. Bu esnada mağazanın 

yan açık bulunan bp111Ddan 

içeri iki adam gİrmİf ve bun
lardan biri : 

- Patron, demiş ; demin 
burada bir efendi vardı, ne-
reye gitti; biraz evvel burada 
bir ppb wıattuk. Bekçi 
Hasan, mağaza sahibi olma-
dıkça mağazadan hiçbir fCY 
verilemiyeceğini 16ylemİf ve 

işine tekrar l>at1•mq. Fakat 
mrnapk adamlar pmemifler • 
Biri bekçi Haun• Wa lablnlf, 

diğeri bir top kumaş abp 
mağazadan çıkmış. Esasen bu 
ad•mlardan filpbelenmiş olan 
bekçi Hasan hırsızların her 
ikisini de yakalayıp polise tes
lim etmiştir. Bunlar sabıkalı 
takımından Recep ve Zeki 
İlmindeki adamlardır. 

Kardeş Katili 
Bir ltalyan, Kardeşini 
Bıçakla Ağır Surette 

Yaraladı • 

Kadıköyilnde, Y eldeğirme
ninde oturan jozef ilminde 
bir ltalyan, kardeşi Angelos 
ile kavga etmif ve bıçakla 
ağır surette yaral•mlfbr. Jo
ı.ef yakalanmıt. Angelos bu
t ,,.~. 

iş ARIYORUM - p!yuada tecrllle 

......... dakti1o7a .. w ı.kPJ• ~ 
lie•mtıl ..... ,,. IJJ ..,,__ ..,.. 

blllrlm. MıabAılp munlal oJ.wu.t.. 

SON POSTA numva 21 F.11. 

Kadalııa, s.lh ........ 1 BJr .,... 
._ dela11 .+cm ",...... • • nw 
ol.. Hocapqada No. 54 B..a Şafak 

etelladeld etel evua ıe-ıı-m a.u. 
Puaneaı ... aut l! t• aıpk utbnaa 

-.retlle aatdaca,__ tallplerla mahalli 

aeaktrda haar a.uı-.tan lfın ol11111ur. 

Kadılı3y Sulh kraınndan: Bir de11D· 
den dolayı mahcuz ve füruhhı mukarrer 
S.l~tte No. 1-10 Ankara otelin• 
h !d otel eşyaaı 23-11·930 tarih Paaar 
~:UnO saat 13 te açık artlarına auretlle 
sıı tıJ:ıcağmdan taliplerin m ahalli mez-
1 .. rda h;ı:ur bulunmaları llJ.n olunur. 

SA'!lUK EV - OrtaUy'de Yeni 
mahilllede cedit fınn ve cedit Oç yıdıa 

aokal'anda denbe nazır havadar içi 

boyala hane aatılıkhr. 

ZAYi - latanbul ut IDUfl&n Be

yoflu tubeainln 52132 Un numaralı 

ctbd..ınnm mUhllrlmle beraber kaybettim. 

Yeaiıini alacaj'lladan hUkmU yoklur. 
Yüabqı Hatim ------------

Sablık Eşya 
Şehri terk münase

betile eşyamızı sah
yo~ Birkaç ay kul
lanılmış bir yemek 
odası takımına ihtiya
cı olanlann Kadıköy
de Moda caddesinde 
Kadife sokağında 33 
No. ya müracaatlan. j 

Divriği, ( Hususi ) - Uzun kil burada aulann muntazam 
za!D.Wn eski devirlerin bnyük ıurette akbğı nadir görüllr 
bir idare merkezliğini yapllllf bir baıdir. Halbuki şehrin et
olan ve birçok eski ve nefis rafı su ile muhattır, değil 
eserlerile f6bret bulan Dimği- insanların, mahaulibn bile m
ain bugOn iki mlllıim derdi lanmasa için bu 1111 kilidir. 
vardır: Yolsuzluk ve su. Sular, Yollar için de esaslı gayret 
bundan evel Evkafa aitti. göstermek icap etmektedir. Ba 
Belediyeye devroldu. Demek ki iki iş bqanhrsa Divriği, içine 
bundan bayle bu ifle beledi- gömülmiif gibi durduğu bara
ye uğraşacaktır. biyet manzarasından kurtu:mUf 

Maamafih Divriği de su işi olacakbr. 
deyip geçmemek lizımdır. Çiln- Ahmet 

Erenköyünün Hırsızlan Anlaşıldı 

Bir Ahırda Epey Eşya 
Ele Geçti 

Bir mOddettenberi Erenköy ı mali bulunmıyan daha bir takım 
ve civarında hırsızlıklar oluyor, eşyalar da vardır. Bunun üze. 
fakat bunlan yapanlar bir tilr- rine zabıta memurları çoban 
lü bulunup meydana çıkanla- Mehmedi sıkıştırmışlar ve iti
mıyordu. Evvelki akşam Eren- raf ettirmiflerdir ki bu qyalar 
köyde, Alhntarlada oturan 
RUfCD ağanın evinde gene bir çalınan eşyadır. Fakaf bu İfl 
hırsızlık olmuş, bazı eşya ça- çoban Mehmedin yalnız yapma
lmmıştır. Hırsız esaslı bir iz 11na ela imkAn yoktur.Polis, tala
bırakmamakla beraber bu İfİ kikab bu aabaya nakletmif ,,. 
yapabilecek insan olarak, semer- nihayet ağrenmi~r ki ço
d Süleyman Efendinin ahırın- ban Mehmet bu işleri yalım 
da oturan çoban Mebmetten başına yapmamıftır. Diğ~ 
filpbe edilmiş, zabıta tarafm- bazı arkadqlan daha mdır. 
dan ahır aranmıştır. 

Bir de görülmliı ki Ruşen Mehmet, bunlann ilimlerini 
kimilen itiraf etmi~.. Şimdi ağanın evinden çalınan eşyalar ..,-.&& 

şöyle dursun, burada çoban zabıta bunlan yakalamıya ça• 
Mehmetle alakası olması ihti- , laşmaktadır. 

Kurnaz Hırsızlar 
Hademeyi Uzaklaştırıp 

Yazıhane Gözünü 
Boşalttılar _ ... _ 

Sirkecide Aksaraylılar hanı 
albnda Hililiahmer maden 
suyu ticarethanesine dün saat 
(3) te iki kişi gelmiş ve mu· 
hasip Hasan Beyi görmek 
istediklerini ,..öylemifler. Ha
deme, Müdüriyet oda11nda 
bulunan Jiasan Beyi çağırauya 
gittiği tırada meçhul ad-•· 
yanbane çekmecesinde bulu· 
nan ( 268 ) liraya çalarak kaç
mqlardır. 

Çok milait prtla ve DCUZ 
ffer tMI Mil ft f...ı iapat Ye 
......... .. ....... ,...... Sirkeci 
v- v..... Ne.it 

Türkspor 
Tnrkspor bu haha gene 

çok güzel bir nusba neşretti. 
Ya1nız sporculan değil, büUln 
düşünen ve okuyan gençliği 
allkadar eden bu seYimli baf.. 
talığm bu aayısandaki yazıl~ 
dan bazı1ari pmlardar: 

Türkiye : Spor cenneti, ka
dınlarımız ve apor, Bileğine 
güvenen er meydanına ( tarihi 
makale ) , Paris'teki futbol 
cambazı, Silrat asan, Filiz 
Nurullahın ikinci Puris seya
hati, Mekteplerde spor, A..,.. 
rupa haberleri, Haftanın ml
aabakalan, DarOlfnhun fır.bal . 
sahasındaki hadise Ye saire. 

Ceneral Düval 
Sidna tayyare firketi mea

lüıi idare reisi Ceneral Dilval 
ehin tayyare ile tebrimise reJ. ...... 



PBILIPS 
(FILIPS) 

Lambalarını 

dalına tercih t ciııi ! 

Türkiye Umumi 

Vekilleri: 
. 

HELIOS MÜESSESATI 
Galata • Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
Cihazlanrun tecrübeleri ve tarifah meccanen yapılır. 

Toptan ve Perakende Sahş 

MiSLi GÖRÜLMEMİŞ 

TENZİLAT 
SULTANHAMAMINDA 

ISMAIL FUAT ve ŞÜREKASI 
Ticarethanesinde 

15 Teşrinisanide başlamıştır 40 gün devam edecektir. 

FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 

• 
Is tan bul 

muhafaza 
ğünden: 

gümrükleri 
müdürlü-

1 - Gümrük muhafaza merakibi bahri n·ürettebat ve 
aandalcılar için l 40 santim enindeki ·yerli malı elbiselik laci· 
Terlten 297,5 metro kumaş alınacakbr. 

2 - Kumaşın havassı ile evsafı kimy~viyesi t"e rengi müdü4 
riyette mahfuz ve memhur nümuneainin aynı olacaktır. 

3 - Pazarlık, ikinci, teşrinin 26 ıncı çarşamba günn saat 

t 1 de muhafaza müdürlüğünde yapılacakbr. 

.. - isteklilerinin mahfuz nllmunes.iıtl vakHl zamanında gö

rerek ve 150 liralık muvakkat güvenme teminatları ile belli 
,nn Ye aaatta mildiiriyette bulunmalan. 

Mimar Aranıyor 
iki binanın inşaat planı ve keşfini yapmak 

üzere, ve hemen işe başlamak şartile bir mimar 
aranıyor. Eserlerinden bir kaçını zikretmek 
suretile mektupla idarehanemize müracaat. 

İstanbul Baytar müdüriyetinden: 
lktısat vekileti namına aabn Alınacak seksen beş ili yüz 

adet Ueter Şerer) fabrikası mamulibnda bordizo aletleri 21 

teşrinisani 930 tarihine müsadif perşembe günü Defterdarlıkta 

komisyonu mahsusu dairesinde aleni münakasa icra edileceğin

den talip olanların münakasa ıeraitini anlamak üzre müdüriyete l 
mfiracaatlan i1in olunur. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

300 metre hortum 
50 top Amerikan bezi yerli 

Pazarbk suretile mübayaa olunacak bu iki malzemenin 
numune ve prlnamesi idarede mahfuzdur. Taliplerin yüzde 
7 buçuk teminat akçelerile beraber 24 teşrinisani 930 pazar. 

tul efbıB Galatacla mibayaat komiayonuna m&racaatlan. 

ARK MALTHülasası kullanıntı• 
Her eczanede satılıt· 

, 

Yakında: HUR•• 
Yev~1, Siyasi, Fırkaaız . 

Muhalefet Gazetesi 
ADAM Çıkaran: 

Eabak İzmit Meb'usu 
Mehmet Fuat 

.Dr. Horhoronı 
FRENGi BELSOôUKL~~~ 
Tedavibane.i Beyotlu Toka 

1 ~ 
yananda Mektep aok•" No. .... 

İdarehane ı Ebussuut Caddesi (40) - Tel.: lst. (383) 
~ .. ,, 

Tel. 3152 muayene her ı" 

' Boı o~rılan ·: 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tcdcvi olunnbilir. 

Y e1nu kırmızı boDchrollu haldld .,'BlqıA .. 
embalAJ1na dikkat wc bu morb)'J mlWl'TI::D 
lolcp ediniz. 

HİÇ B EKLE N l L M E D İ Öt BiR ZAMAN D A 

BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PİYANKO BlLETl ALMAKLA 

. KABİLDiR. ONUN İÇİN: 

Tayyare 1Piyangosu 
Biletini · Alınız 

Beşinci Keşide 

11 Kanunuevv 1 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMIYE50,000 LIRADIR 

Emniyc.t sandığı müdürlüğünden: 
Cağaloğlunda Hilaliahmer binası ittisalinde bulunan ve Em

niyet sandığının mali olan bina kiraya verileceğinden talip olan

ların sandık levazım n:t~ürlüğcne n:.üracaat eylemeleri lazım 

gelir. 

ŞEKERCi SALiH AHMET 
Karaköy Havyar Ham kapısı karşısında 
Kaymaklı lokum 240 - Kestane 

Şekerlemesi 160 kuruş · 

'A HA n H E L U A s ı • Şam fıstıklı, vanilyalı, H 1 çıkolatalı, sade 

Mamulibmızın cümlesi halis şekerdendir 

TÜRKLER İÇiN 
Ko~tJl kla 

LMANCA ôGRENME USULÜ 
MlielJUlul ı 

HERMANN SANDER TAHSİN ABDİ 
Alınaa li.aanı mütehaaua ve b:mir erkek liaesl Alın.anca 

mualUmJ muallim! 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kunm · Fiah 2SO Kr. 
Kitapç1'ardan ara anız! .• 

bahtan ak9ama adar. 

Hemen yetişir ve 
vazifeleri kolay
laşbnr ve güzel-

1 eştir i r 

Her desende ve 
her renkte mü
rekkepli kalem-

ı~r vardır 

Başlıca ticarethaneler

de sablır 

-----~ 
VAPURLAR J' 
Seyrisefain 

- Merkez acenteıi: Galata köprü 
ba9•nda Beyotlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühür dar 
zade hanı albnda Tel. İıst. 7240 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapunı 23teşrini

sani Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar
tesi sabahı İzmire vanr ve 
Çarşamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak Perşembe sabahı 
gelir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Mersin pos tası 
(Anaf arta) vapuru 21 T eş· 

rinsani cuma 10 da Ga
lata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğrıyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamor, Kuş adasına 
uğrıyacaktar. 

Andifli kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye' de aktarma suretile 
alımp verilir. 

Nf HAY ET QElDI 111 . 
HANAU 

ŞOSONLARI 
HAHlllLARA •AHSUS 

AVRUPAftltl ~ON 800AS1 

~~,... 
'· Tdaıtı WTlı ıooıu 

K. EKONOMIOI 
ISTAN'IUt.. M~ftKU ~osu""""' 
KUftllUNOA AltSAftA 'l'LIUlt ..U 1 . 

.:: 

YERLİ MALLAR DEPO,;ıJ 
BURSALI MUSTAFA f ııııt 
Bu kere Beyoğlunda, j,ti ~ 
caddeaide Venedik •ok•l1 

_,,.'/' 

ş111nda 413 numarah ıııal. 
Sırf Bursa ipekJiletl ~ 

. t't Si üzerine küşat eylemıf.' ' ,-lif 
fiatlanmız Bursa fabrJka 

fiatlarının aynıdar. 

Bir tecrübe kaficlİI'· 

Patolog, Bakteriy•t 
Dr. M . L U l J ']1 

GÜLHANE SERJRİY ~~ 
MUALLİMLERtt.JJJ ,,, 
Dahili, ve intani h••.~•1"..,tı1' 
tolojik ve Bakteriyolojik t 
yeneler, icra olunur. ~f 
Adres: Babıali caddeıd 

.~1! 
karşısı 15 No. bıll 1",,s 
Muayeneh•ne ı Telefon f,taJJ 1 
lkametg!\hı : " .ı 

~,.ti 
-u-og_u_m_v_e_k_a_aı_n~b~~!or 

~ütehas~ısı D~ T ,j t 
Huseyın ı , 9:it',; 

Türbe, eski Hilaliahıııetı6Zı 
No. 10 Telefon lst. 

SON pos'f~ ,.,, 
--------;:t1allı I 

Yevmi, :Slyul, Hu•11dlı vo 
-- _,,ıf' ,,.ı0 

idare ı l.tanbul, NıJl'll Jf 
Şorof aokaiı Jj • ---TeJ,..''t'DI lataobı.al • 201 74 t ,. 

bııl. d 
Poı l 1 kutusu ı utan sol"I tc» 
Telg::-al ı ltt.aabıal ,_.. 

ABONE FİJ\ 11 ~~ı 
TORKlYE --- ~ 

14W ıu. :1 Se•• 1~ : 
'JSC> " 6 Al ~,, 
4.00 • 5 " uo • ı ,, ,_. 


