
-- - - - .. - -- . ---~ - - -

] 
SON POSTA Halkın JÖddün HaUc bunuıala •örilı 
SON POSTA Halkın 1 kulatıdm Halk bununla ifitir.· 
SON POST A Halkın d i 1 i d i r. Halk bununla llÖ er. 

S. FIRKANIN lJBEI..·ERİ- ·. KAPAND-1 
·ne 

ICü-çük 
Dahil Olmak. tJ~eFe.. ;Hiçbir ·Yerde En 

• 
Bir itiraz .- Bile ·Yükselmemiştir-_· 

1'erakkiperver Fırka ·canlanacak Olursa ••• . 

Memlekette · Mü.sait Bir 
MU.bit Bulamıyacaktır •• . . 

. ~ 

bir,.· Gazetel~ri Bu Fırkanın .. Lüzumsuz - . 

~lduğunu S Öy l em~:k·te d i r·.f · 
~· 20 (H.M.) - Terak- ~ 
~ er fırkanın yeniden tet- 1 
' lıakkındaki haberler bura• 
e., -llsait bir tesir yapmamif9 j 
.._:..._ Ptta_tbuat bu fırkanın ın- ı 
~uğundaa babaetmek-

~~~~ES FIRKA~N 
"-IWllK OCA~INDA 

~ırkan-;; Seddi 
P..nri V ~ki" Olarak 

·.Kabul Edildi 

Lt_ ı.... 29 ~M.) - Sene. ı 
i_~ Wiyet ocağı kapanda '-• 
~_ .Hayri B •. mlyete r~ 
..::·~ beyannamede: " Fethi 
~ tesis ettiii fırka yine Ocaklar ribi tebiaiyet etıiıiftir. 

Arzı keYfiyet olunur . ., demek
tedir. 

1 . Serbe. fırbmn feshi etra .. 

finda Ekrem Hayri Beyin 
fikrini ı~rdum. Mumailey pek 

1 

milteessirdi; dedi ki: 

- .. Fırka çok temiz emel

lenn tahakkuku için teşekkül 

etti. Ayni emeller uiruJ;ıda 

çahfb. Gene ayni emellerden 
iahiraf etmemek için kendi 

kencliaüd feshetti. F eaili key

fi1eti f&JADI teeullrdtlr.,. 

Kapandı 

Ankar~dan relea laaberlere 
r&re Serbe. fırkanın· Villy_et 

ocakları hiçbir hadise çılan~ 
dan tamamen kapanmifbr. 

~ tarafından feshedildi. 
~ ocaaı bu karara diier 

lialk Fırkası T eşkilit Heyeti Bu Sabah Geldi 

lieyet Esnaf Cemiyetlerile Temas 
Usulünü Tetkik · Edecektir 
lf~~kanın Kaza Ve Nahiye 
~~ fırk..mn, latanbul tq- { 'ta... tetkik ve ıslaha ~emur 
~ laeyet Afyon meb'uau ( 

Kongrel~ri Y akı,ıda Toplanacaktır 

"il T ekird.tğı meb'uau Ce- l 
~ ~, Cevdet Kerim Beyler-

~ illlltetekkil olarak bu ... 
~' 'lc.preale Ankaradaıa .U-
~ lelmİftir. 
~-ret 1arında itibarea 

' "'"- merkemacle top-li ~ çallfmıya bqlıyacaktar. 
' ~)etiQ yazifeai fırkuun Ti
~ t~~tını ~dea pçir
~ ~u tefıöılbn bqmcla 

't~~llıiyetleri olmak bere 
~~ ~ ?1lieMeaat ile mOna
~ ,~nt tetkik etm~k " 

' 
....-afıodua ftJri olacak 

C.mll Bq 
muhtelif · m6racaatlan dinliye
rek yapbj'I tetl:ikata ıöre bir 
karar Yermektir. 

FarkanlD kaıa ve nahiye kon
creleri heyetin burada bu
ı ... dutu zamana tesadüf ettiği 

1 
için bu kongrelerde izhar 
edilecek muhtelif temenniler 
berinde de durulacakbr. 

Heyet bidayette Oç kişiden 
m6rekkep olarak çalışacak, 
fakat bir mtiddet aonra Ali B. 

fnlP içtimaına riyaset için 
Ankaraya d&neceğindeiı iki 
kiti laalinde çahfacalntr. Fakat. 
bir mOddet aonra da Memduh 

Şevket Bey heyete iltihak 

edeCektir. Ali B. demittir ki: 
- btanbwda fırkamn yeni 

tetkilib ile iştigcıl edeceğiz. 
Mesai tarzıma hakkında şimdi 
l>ir şey söyliyemem. Esaslı 
tetkikat ve tahkikattan sonra 
çahımıya bMlıyaca~z . 
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~~ Ankar3da ·Su 
~ ...... çaı.... ı.uı Projesi 
~ ~- 1zeriae ır.anifeato Ankara. 21 (H. M.) - He-
~. -et n t-_ı 1..1. _..l!ı yeti Vekile Ankara tehri ıu 
~ .._ aTau 'ID"1lr PfOİeaiaİ benüs intaç etme-

lllİI*· 

• 

Bir Hamal Denue 
Düştü, Kurtarıldı 

Köprünün Haliç iskelesinde 
dolaşmakta olan hamal Ali 
muvazenesini kaybederek de
niu düşmüş ise de iskelede 
bulunan ha& tarafından kur
tanlmafbr. 

ı Traktör Meselesi 

!Karar G:elecek içtima-

\ ·c1a Verilecek 

Ankara, 21 ( H--r ) 
Tnktlr lr.omiaJ•u toplaada. 
bu topLmb •t a,ao w 8 -
kadar de•am etti. -Oelflllltk 
içtimada neticenin tesbiti tah
min edilmektedir. 

Ankara, 21 (H.M.) - tk
bsat vekAleti trakt6r tuminat 
bedeli olarak k6ylüye (270) 
bia lira tevzi etmiştir. 

Düyunu Umumiye 

T AKSln.ERINI tsTEMEKTE 
MUSIRDIRLAR 

} Aıık•ra, 21 (H. M.) - Da-
. Jiiıler .e1'iHerinden cevap 
geldi. Cevaplahnda ' muka
vele abklmında isıv. etmek-

, __ J!...I • • ......... 
Yardım Gitti 

Şark Vilay~tlerimi~de 
\lebai Bakari Vardır 

• Ankara, 21 (H. M.)-Yakın
da burada bir baytar kongre.i 
toplanacakbr. 

Kongrede daha ziyade ve
bai bakari ve Türkiyenin 
baytari faaliyeti hakkında gö· 
riişülecektir. Vebai bakari 
Kafkasya, Acemistan, Irak ve 
Suriyeden ıark vilayetlerimize 
bulaşarak bu vilayetler ve bu vi
layetlere mücavir olan orta Ana 
doluyu sarsmışbr. Ankara ve 
civar villyetlerden yardım he
~eri gitmi,tir. Y alnıı Sivastr 
53 köyde veba vardır. 

Memleketimizin serum istih
aal merkezleri olan pendik; 
Mardin, lnincandaki ıerüın ka
fi gelmediğ;nden baytar bak-
teryolojiai müderris Rıza lsmail 
B. tarafından fail muaffet ve-
ren bir aşı imal edilmiş ve 

; ..,,. vebayi bakariye karşı 
t ıstimale bqlanmlfbr. 

~eni Posta Layihası 
Hazırdır 

Ankara, 21 (H.M) - Posta 
mUdliriyeti umumiyesinin haı.ır
laihğı · );eni kanun llyihuırun 
Malıye veklletince tetkiki bit
m~ ve esu il;bar· e kabul 
edilmiıtir. 

Llyiha 'altkilıda maliyenin 
bazı noktai nnarlan vanlar. 
Bu kanuna nazaran poata mü
clllriyoti umumiyesi mlilhak 

.:hütç.e ile Nafia vekaletine mer
.,ut bulunacaktır. Ayrıca teş
;ntıtta yeni bazı aalahat ,.,.,.. 

Gazi Hz. Tokata .. 
Hareket Ettiler 

· Sı•.a, 20 (A.A) - RNi
ctımbur HL receyi Gemerek 
istu1onunda trende reçirmif
tir. Oj'le yemepi . de trende 
y~. 
.. Gazi iti. tüt 14' te Siftaa 
m\ıvualat ba~flar · Ye 

merasim yapılmamuı hak-
kındaki emirlerine rağmen 
it.adın, erkek büyük bir halk 
klitlesi tarafından aellmlan
mıparc:Lr. 

Gilzel havada bir müddet halk 
ile beraber yürüdükten sonra 
otomobillerile hükumet daire
sini tşrif buyurmuşlardır. 

Sivas, 20 (A.A)- Reisicüm
hur Hz. bnkümet dairesinde -

bir m&ddet DahWye Tekili 
~rtl Kaya ve Recep Beyler 
ve Sina Valisi ile rörilfmllş· 
lerdir. 

K~lorda •e Belediyeyi ziya· 
retten .Onra Kaz qıuaUiıa mele .. 
tebini •e Liseyi · teşrif ~.Yur-

. müflardır. Ziyaretler perşembe 
tatiline tesadüf ettiğinden ta· 
lebe ile dershanede temas 
mihnkün olmamJFır. · 

Kız muallim mektebinde 
yatakhaneleri gezmişler ye ay:n• 
lırken kendisini 'Selamlamak için 
saf bağhyan talebeden birkaçı 
ile ve talebe mevcudu hakkma 
mektep müdürü ile konuşmuş-

1 Devamı 2 inci sayfada J 

Babuilide Koguşlar 

_ Efendim, hen gazetenizde muhanir olmak iatiyonua ••• 
Yakası açılmamıJ küfürler bilirim • 

- iyi •m• biı senden evvel bir klilhanbey anıaje ettik. 
- Öyle iae ben de " Y uıa .. a fiderim 1 



• 
2 Sayfa ... 

______________________ ,_. 

\ i Halkın· Sesi 
----------------------~ 

Belediye Vazife
l eri Karşısında 
Halkın Fikirleri .. 

Piyauda birçok bozuk yiyecek 
maddeleri nr. Halli bundan müt
teki. Bu ıikiyet maddelerinin 
istinat ettikleri eaaalan ötrcnmek 
istedik, ba:ıı kimselerle görüştük, 
bize verdikleri cevapları kaydedi
yoruz ı 

Arif ağa (T opane, lokantao) 
- Piyasada bazı mağ'şu' 

ıade yağ, tereyağı ve aaıre 

görülüyor. Bu yağlann sıhha
timiz üzerine fena tesirleri 
oluyor. Mağşuf mallar hak
kında daha dikkatli ve titiz 
davranmalıdır. 

* Ömer bey (Hukuk fakültesi 
doktora) 

- Geçen gün sizin gaze
tenizde belediyenin teşriniev
Tel içinde 46 zeytinyağı 

nümunesi tahlil ettiğini, bun
lardan 20 tanesinin yenilemi-

'. yecck bir halde olduğunun 
' tesbit edildiğini okudum. Pi
ı yasada bazı düşilncesiz kim-
aeler yağlan, ballan ve gıda 
maddelerini tağşiş ediyorlar. 
Gayri meşnı yollala kazan
mak istiyorlar. Bununla rica 
ederim mllcadele edin. .. 

Mehmet B. ( Aksarayda, 
Şekerci mahallesinde 161 ) 

- Piyasada ban mallc1rm 
mağşuş olduğunu hepimiz bili
yonız. Fakirler ucuz mal almak 
mecburiyetinde olduğu için 
bunlan alıyor ve çok zarar 
görüyor. Belediye biraz bu 
işle meşgul olsun. 

~ 
Yahya Bey (Sirkeci, izmir 

otelinde 4) 
- Mahlüt ve mağşuş mal

ların takibi İstanbul belediye
ıinin en mühim bir \•azif esidir. 
Buna mani olmak ve bu su
retle halkın sıhhatini korumak 
lazımdır. 

* Ali Mustafa B. (Tahta Kale 
27) 

- Bazı tüccarlar çok ka
zanmak için bir takım mallan 
ve yiyecekleri kanşbnyor. bun
lann maliyet fiatlanm düşil
rüyorlar ve sonra pahalıya ıa
byorlar. Bu mağşuş yiyecek 
ve içecek derdinden bizi kur
tarmasını belediyeden sabır-
ıızlıkla bekliyoruz. 

Hamit bey ( Sirkeci, İzmir 
otelinde misafir) 

- Beyim, bir şehrin beledi
yesinin en esaslı vazifesi mağ
IJUŞ mal satbrmamakbr. fstan-
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DABILi BABBBLBB 
-•-ı..;._ ____________ ~ 

Günün Tarih 
....... 

...................................................................................... 
Yine 
Çıktılar 

Türk-Macar Dostluğu j ~':idi 
Her İki Memlekette De Milli Bir Baca Temizleyicilerin 

Bir Marifeti._ 
Ocak ve soba bacalanru te

mizlemek auretile evlerden pa
ra ıızdıranlann maceralannı 
çoktanberi duymaz olmuştuk. 
Fakat son günlerde bunlann 
baZJ mahallelerde tekrar faali-
yete geçtikleri haber alınmak
tadır. 

Evvelki gün bu teşekküller
den birine mensup üç kişi Bey 
oğlu taraflarında bir girmişler, 
bacayı temizliyeceklerini söyle
mişler ve on dakikalık bir fa
aliyetten sonra ev sahibi ha-
nımdan üç lira istemişler. Ha
nım evvela şaşalamış, verme-
mek istemiş; fakat, bu zorba
larla başaçıkılabilirmi? hemen 
tehdide davranmışlar. 

- Eğer bu parayı vermez
sen seni yakapaça belediyeye 
götürürüz; demişler ve tabii 
parayı da almışlardır. 

Polisin bunlarla oğraşmasa 
cidden lüzumlu bir iştir. 

Perşembepazannda 

ŞiŞMAN BiR KADINA 
YAPILAN TECA V0zDEN 

ÇIKAN HADiSE 

Dün Perşembepazannda mn
essif bir hadise olmuş, orta
lık birbirine girmiştir. Karde
şi ile beraber Anadoludan 
yeni gelmiş olan fevkalade 
şişman bir kadın çarşıdan 
geçmekte iken bir mütecavi· 

Siyaset Olarak Kalacaktır 
Pqtcden haber verildiğine göre Bqveki Kont Betlen 

Meclisin hariciye encümeninde Türk dostluğundan hararetli bir 
lisan ile bahsetmiş ve bu beyanab esnasında yeni bir hayat 
bulan memleketimizin iktısadi kabiliyetleri üzerinde uzun 
uzadıya durm°' ve ıözilnüö sonunda da Ankara seyahatinin 
herhangi bir devlet zümresi teşkili ile alakadar olduğu rivayet
lerini bir daha ve kat'iyetle tekzip etmiştir. 

Kont IBetlenin sözlerini muvafık ve muhalif nekadar 
meb'us varsa hepsi de tasvip ederek Türk dostluğunun milli 
bir aiyaaet olduğunu göstermişlerdir. 

~~------------·~-------------~~-

Gazi Hz. 
Hareket 

IBat tarafı 1 inci sayfada] 

Tokata 
Ettiler 

sında muhalefeti temsil eden 
bir kimse yoktu. 

!ardır. Lisede Sivas kongresi Gazi Halk Arasında 
esnasında kendisine tahsis Sivas 20 (A. A.) - Reisi-
olunan ve ayni eşya ile olduğu cümhur Hz. C. H. F ırkuından 
gibi muhafaza edilen odayı ıonra kendisini görmek için 
ve tarihi kongre salonunu zi- bekliyen binlerce halkın alkış
yaret buyurmuşlardır. lan arasında yürüyerek Valilik 

Gazi Hz.: "Bu masanın yeri konağına gitmişlerdir. Yolda 
şurası idi, ilk nutkumu burada halktan bazılarile konuşmuş· 
söyledim. Bir münakaşada reise lardır. 

lüzum basıl olduğu zaman bu Gazi Hz. vali konağında 
kfirsüye çıktım. " diyorlar, o halk mümessillerinden ve vili
vakitki arkadaşlanndan kimle- yet erkanından bezılarile akşam 
rin nerelerde oturduğunu, o yemeğini yiyecek ve burada 

h ·1 misafir kalacaklardır. Y ann güne ait hatıralann eyecanı er~ 1, 
anlatıyorlardı. sabah otomobillerle Tokat'a 

zin tecavüzüne uğramıştır. Salonu 1928 eylülünün yirmi
Hadiseyi gören kadının kar- sinde ziyret buyurdukları za
deşi derhal mukabelede bu- man deftere şu cümleyi yaz
lunmuş, ortalık birbirine gir- mışlar . utık kongremizin t9p~ 
miş, polisler yetişerek hadi- 1 1 d w • 1 ·· kt k · b t 1 d an ıgı sa onu gormc en ço 

hareket buyuracaklardır. 

Trikotajcılar 
lzmir Felaketzedelerine 
Bin Parça Kadar Eşya 

Topladılar 

seyı as ırmış ar ır. 

mütehassis oldum." Bu .. kü 
bula geldiğim zaman yediğim ziyaretlerinde bu sa:ı:rın 
şeylerden ekseriya şüphe ede- al .. ml . _J_1 '-"L 

B. t kı ü h l" bna şu cu eyı yazwıar. nm. ır a m f p e ı su- "B .. d . h .. • 
cuklar, yağlar vesaire vesaire... ugun e aynı ta assus aynı 

1
,. 

Halka yazıktır; bunların sa- kuvvetle devam ediyor" 
tılmasma mani olunmalıdır. Gazi Hz. F. Merkezinde 

>1-
Esat B. ( Beşiktaş, Tuzba

bada Camcı sokağında 16) 
- Bir takım köyln kıyafetli 

adamlar mahallelerde yağ, 
sucuk satıyorlar. Bu yağlann 
içinde sık, ıık un ve patates 
ezmeleri görülilyor. 

Belediye bunları yakalasa 
ve cezalandırsa, filphesiz bir 
daha yapamazlar. Uzun lafın 
kısası: Yediğimiz yağlarda yağ 
kokusu yok, fakat aan'at koku
su var; yani demek istiyorum. 
ki makineler vesairelerle mah-
1 fıt yağlan halis yağ şekline 
sokuyorlar. 

Liseden talebenin alkışlan 

arasında çıktılar ve Cümhuri
yet Halk fırkası merkezini 
teşrif buyurdular. Reisicilmhur 
Hazretleri burada fırka aza- ~ 

lanm kabul buyurarak kendi· 
lerine Kayseri'de olduğu· gibi 
Halk Fırkasının milletin mena· 
fii Aliye ve müstakbelesi için 
yaptığı büyük inkılaplardan 
bahsetmişler ve memleket ah
vali hakkında görüşüp irşa
datta bulunmuşlardır. 

Sivasta Serbes Fırka te
şekkül etmemiş olduğundan 
kabul buyurduklan zevat ara-

Şehrimizdeki çorap ve triko
tajcıların İzmir felaketzedeleri 
için topladıkları eşya (800· 1000) 
parça olmuştur. Bunlar iki 
güne kadar izmire gönde
rilecek, basseten, kadın ve 
çocuklara tevzii nca edile
cektir. 

Sun'i Gübre 
Bazı Japon tüccarlan mem

leketimize sun 'i ve kimyevi 
gübre ithal etmek istemekte
dirler. Bu maksatla Ticaret 
odamızdan son zamanlarda 
memlekeketimizde aarfedilen 
bu nevi gübre miktarını sor
muşlardır. 

Şarki Anadoluda 
Kar Yağıyor 

VilAyetlerden gelen haber
lere nazaran son 24 saat zar. 
fında hava şayanı hayret bir 
surette soğumuştur. 

Hararet Ankarada tahtessı
fır 6, Etime'sutta 8, Yozgatta 
8, Çorumda 7, Diyanbekirde 
9, Boluda 5, Erzincan ve Kon
yada 2 dir. Garbi Anadoluda 
da hararet dilşmiiştür. Bursada 
tabtessıfır 2, Manisada 1 Kü
tahyada 4 tür. Sahiller de ha
raret sıfırdan yukandır. 

Şarki Anadolu'nun birçok 
yerlerine kar yağmış, gene 
birçok yerlerinde don olmuş
tur. Soğuklar şayam hayret bir 
süratle artmaktadır. 

Vapurlardaki Sari 
Hastalıklar 

Bazı vapur kaptanlan ıefer 
halinde gemilerinde vukubu
lan şllpheli ve sari hastalık
larla, vefat hadiselerini ilk 
uğradıkları limanlarda ııhhat 
dairelerine bildirmek mecbu
riyetinde olduktan halde Bu 
mecburiyete çok zaman riayet 
edilmediği görtılmekte, bu yüz
den sari hastalıklann ıirayeti
ne meydan verildiği zannolun
maktadır, 

Sahil sıhhiye idaresi bu 
noktayı bilumum gemi kaptan
lanna ehemmiyetle tamim et
miştir. Hilafına hareket eden
ler cezalandmlacaklardır. 

Avrupaya Gidecek 
lktısat vekaleti muhtelif 

ziraat şubelerinde ameli ve 
nazari ihtisas yapmak üzere 
21 genci Avnıpaya göndere
cektir. Bunun için İstanbulda 
bir müsabaka 1)mtiham yapı
lacaktır. 

Müstahdemin Bürosu 
Belediye iktısat müdürlü

ğüne merbut olarak tesis 
ed!Jen müstahdemin bürosu 
tefliğine Muhsin B. namında bir 
zat tayin edilmiştir. Muhsin B. 
yanndan itibaren işe bqlıya

cakbr. 

Seyyah Celbi İçin 
lstanbul belediyesi seyyah 

celbi için Avrupa gazetelerin
de reklam yapmıya karar ver
miştir. Belediye iktisat müdür
lüğü Viyananın manıf bir ga
zetesile bir mukavele yapmak
tadır. 

Sporcularımıza 
Bir Milyon Lira T ahsİI 

Edilecek 
- ')c:litfa• 1 Ankaradan haber ven oaiJ1 

srare Halk fırkaaı spor ifleri. 
devlet bütçeainden bir •;:;; 
lira tahıia etmeyi meclise 

dJ .. 
edecektir. Spor tefkilibnın ~a.J 
mi reisliğine fzmir meb'~u b'114' 
umumi katipliğine Samsun -~ 
ıu Ra'na Beylerin intihap ed~ 
Jerinio teklif edilmui de Jb 
dahilindedir. 

M. Meclisinde Mü}ÜJJI 
Müzakereler Yok.., 

Ankara, 20 - Cumarteal rGPk:.,_, .. 
il• rusnameafnde yalnıs Mllll ~ il~ 
Veklletl blltçeslnde bir münakal• 
baaı Yardır, 

Vergiler Tetkik EdiliY0
' 

Ankara 20 - Vergi tadUlt 1ıoısıll' 
1•u arui vergialnl tetkik etaaekledlf' 

Adliye Tayinleri 
dil" 

Ankara, 20 - 30 a yakın •de' 
ye memurunun kısmen yeııi ti" 
tayini, kısmen terfi Ye nakiU~ ,dl 
dair kararname Heyeti Vclıil 
tasdik edilmiştir. 

Maliye Vekilinill 
Hastalığı 

·ılJll 
Ankara, 20 - Maliye Ve~ 

nıuayenc için gelen aoktor 1'J" 
Muhtar, Neşet Öme.r ve Fuat fi' 
mil Beyler bu akşamki trenl;cJsll 
tanbula hareket etmişlerdir· ot" 
Beyin rabataızhtJ iyilit• d 
sritmektedir. , 

·sı Dahili istihlak Ve~ 
Ankara, 20 - Dahllt lıtihllk ~ 

talimatnamesi Heyeti VekilecW 
edil mittir. .. 

Varidat U. MüdÜJ11 
Ankara, 20 - Varidat [J, 

M. Cezmi B. dünkü tteııl' 
Konya'ya gitmiştir. 

• 
Tayyare Cemiyeti 

Kongresi 
~ 

Ankara, 20 - TayY~ekoır' 
miyeti merken, umuıD• ısı' 
greye verilecek raporuJJU 
zırlamışbr. • 

Traktör Tecrübel~,,. 
Anluare, 20 - Trakt8r teCl',:!-,Jll 

hakkında yapılan rapora beO ~ 
itiras etmişlerdir. Bunun Gserfıie -.,,ı' 
VeklleU raporun yeni bir be7et t !fl!'• 
dan tetkik edilmulne karU' ·--a~t 
Ankara'da Feci V' 

Cinayet Oldu "' 
Ankara, 20 ( T elefo~~ 

Dün gece toför Yusuf b' 
Salihamn evine gitınif, oJ" 
sırada Salihanın aşıkı fal 
Sabri ismindeki diğer bir rc.,-
Yusı•fun arabasına ~ıdllf' 
ederek Y usufu bıçakla 
müştür. ·ıııtl 

Polis ve adliye tafıki pab' 
başlamış, katil Sabri ,a 
karşı yakalanmışbr. 

1 Son Posta' nın Resimli Hikô.yesi: Pazar Ola Hasan B. Seyahatte : Pire 
~ 

. . ·- .. 
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Her gün 
ikinci B;,:-Fırkaga 
Mutlaka 
ihtiyaç Vardır. 

M. ZEKERİYA _ __. 

,., ~et Pş. Y alovadan A.Dkara
ı .. <londüğü zaman meb'uslar 
t:,.lld' • 
Jci . ısıne yeni fırka hakkjında-
lu f ıkirıenni sormuşlardı. O da 

11ce,,abı vermişti : 
ttltıh Menı!ckette samimi bir 
~lltı ııl~fetin vücudü zaruridir. 

011 a 1nıkan bırakmak, hatta 
lQ a llltizahir olmak, memleket 
bi,aınlannın vazifesidir. Samimi 
ter b llluhalefetin tekamülüne 

ırakmak lazımdır. ,, 
)#. 

tt Serbes fırka teşekkül ettiği 
•t ~a_n Halk fırkası erkAnının 
~k~met gazetelerinin söy
~~rı fikirler şu suretle 

" edilebilir: 
~ ~uhaiif bir fırkanın teşek
ltnd ın;nıteketin siyasi haya· 
~tk l hır b~kamül merhalesidir. 
Cnllıh fırkalı cumhuriyet olamaz. 
tt0ı . Uriyet murakabe ve kon-

'1 l!ter. 

~ uı:ilif fırkanın ortaya çık· 
lcft C\lnıburiyetin bir zarureti 
~iz muhalefete muarız 
~ Kafi ki muhalefeti 
' ~denler vatanperver ve 

tıriyetçi olsunlar. ,, 

~ Serbes~ fırkaya kal'ŞI 
~ ~ir alaka gösterdi. Der
~ıt ile yeni fırkanın et
-._ g

1 
.. toplandı. Serbes fırka

\ \t Unıtine kadar bu alaka 
\ ~CCcühlinn muhafaza etti 
~ kanın kapanmasından 
• ttaair oldu. 

\t.~errıek ki, :uhaJif veya mu
\'t. lnemlekette herkes ikinci 
~kanın faydalı ve zaruri 
tlt, li kanaatini izhar etmiş
~tt ~kın gösterdiği alaka ve 
~ tuh de ikinci bir fırkaya 

S '\olduğunu ispat etmiştir. 
~ r: est fırka bu ihtiyaca, 'lif a, cevap veriyordu. Fakat t' ak olamadı. Bir fırkanın 
~- ~ı için zaruri olan şart
"b~ llıalik değildi. Gayri 
~hi lerait dahilinde doğmu§, 
~ ,llıllsait şerait içinde yaşa
,~~tnıişü. Tabii muvaffak 

'41 Ve ··ıd·· o u. 

lb~ll * ~ b ~;,crubenin bize öğret-
~l\llCat şudur ki, Türkiye
~. el bir fırk~ya ihtiyaç 
• ~ . Demokrası, muhtelif 
~~~ çarpışması ile ya
~~· Bunun için de 
~~ dit fikir ve tema-
~ltı ~temsil eden fır-
.' ~Ucudu bir zarurettir. 

~ td fırka hu ihtiyacı tat
l~ İttkaı:ınenıişse, cümhuriyet 
~t l P Prensiplerine sadık, 
~~efe.rruatta Halk fır .. 
\~t ayrılan yeni bir 

~~'" Ç~uUakn ihtiyacımız 
~~ Unkü fikiler çarpış
~~~ \>~ lc~eınokrasi yüksele
~ ded.io~~eşemez. Şair Na
b~ gı gibi. 
.,, '"'"it ı la ffUn o llUlz aaaylıl olhama 
~ eyler durdukça aram!de 

tq_ ------~ ~tısa. Sefareti Baş 
~t "c Ü m anı •.• 

ltt5 efareti bqtercü-
Y~ "Kloe" Fasa h· 

Utıyct et . ti t' ...... mış r. 
~\ll 

ita atın Toplanışı 
~ t "b• aynlnuo olan 

'birı .. ~aüıı Tnrk Oca
~~ere kendilerini 

"' UatiWı ~ 
I • 

1 ..... ----------------.::.Ç_o_c __ u_k_la_r_İç::...ı_·n_R_e_rş;.;.....· .. e~y,__~_e_n_i~_z_·r_* __ I Jr Sözü~ Kısas;=' 

lJ
Yalanla 

1 - Çocuk için herşey yenidir. MuhitiD
deki eşyaya daima lıtifham J'ÖZİle bakar ye 

mütemadiyen ıual sorar. 

2 - Analar babalu çocukJana bütün 
suallerine cevap vetmelldirler. Çocukların ea 
manuız auallerinln bile k,tymeti nrdır. ı 

5 - Suallerine cevap alamıyan çocuklu CD 

1nıYVetll irfan mcnbalannı kaybctmlıler demektir. 
latifhaa lfaretlerlnl çocuklu lçbı bir manla haline 
ptlraaemek llzuadU'. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Rize de 
Muallim Maaşlannda 

T ed,ye Düzeldi 

Rize, 20 - 1 '11 numarah 
nüshanızda Rize muallim ma
aşları hakkında neşredilen 
yazınin 9 eylül 930 tarihinde 
gönderildiğini tavzihan neşret
menizi rica ederim. Çünkn 
Havadis yalandır diye maarif 
müdürü bey tarafından itham 
ediliyorum. 

Halbuki o zaman maaşlar 
verilmiyordu; maq işleri tq
riniaanide dilzelmiştir ve buna 
bütün Rize muallimleri şahittir. 
Telgrafın aynen neşrini rica 
ederim Ef. 

Muallim: Sami 

Muallim Maaşları 
Ankara 20 (A.A.) - Tab

silibn gecikmesi dolayısile ilk 
mektep muallimlerine maq 
veremiyen vilayetlere 80 bin 
liraya kadar ikrazda bulunula
cağına dair Maarif vekAletinln 
hazırladığı kanun IAyihası mec
lise verilmiştir. 

iki Yolcu 
Otomobil Albnda 
Kalarak Yaralandılar 

1 - Şoför Huan Tah.m 
Efendinin idareaindeki 2210 
numaralı otomobil Eyüp cad
desinden geçerken Fatma 
Hanım isminde bir kadına 
çarparak yaralamıfbr. 

2 - Şofar Dimonun idare
sindeki 2160M numaralı otomo-
bil Beyoilundan geçerken 
kunduracı Baruha çarpmıı 
yaralamıfbr. 

Mübadele Tali Komis
yonunun Nakli 

Şimdiye kadar Babıilide 
bulunmakta olao Tili komi.-
yon bürosu Beyoğlunda Mis 
sokağında E.ski kaymakamlık 
binasına nakledilmiştir. 

Konservatuvarın (200) 
Talebesi Var 

lstanbul konservatuvarının 
mukayyet 200 talebesi vardır. 
Aynca bu sene konservatuvara 
her seneden fazla bir talebe 
tehactimU göze çarpmaktadır. 

Üç Hint Asılzadesi Geldi 
Hin\ Asılzadelorinden Ali 

Han, Sahip .1ade Hmıit Ali 
Han vo Rqit Ali Han dlln 
Avnıpadaa ıcbriml&e ıelmlt

lzmirde Yeni Bir Fırka Teşekkül Edebilir Mı7 

Teşebbüsten Müsbet 
Netice Çıkamaz 

fzmirde Yeni Aıır gazetesi başmuharrir lsmail Hakla 
Beyin yeni bir fırka teıkiline teıebbtıs edeceği hakkında bir 
rivayet çıkmıı, bmail Hakkı Beye sonılmuı, o da suale mlla
bet cevap vererek: 

- Böyle bir teşebblisüm6z vardır, iki gUne kadar mesele 
mllsbet bir ıekle girecektir, demi~. Fakat lzmiri iyi tanıyan
lann kanaatlerine g~re lsmail Hakkı B. böyle bir teşebbtlste bu
lunsa bile bu teşebbils mllnasebetile müsait bir muhit bulunması 
ihtimali yoktur. Binaenaleyh rivayete fazla ehemmiyet verilme
si doğnı depdir. 

Bu suretle Hizmet başmuharriri Zeynel Besim beyin de bir 
fırka teşkil edeceği haberi tebeuilm ile kU'fllanmak Jizımrelir 
diiJllnccsi vardır. 

lmıirde Harap Olan 
Evlerin Miktarı 

Hililiahmerin tesbit ettiğine 
göre lzmirde son feliketten 255 
ev kısmen; 175 ev tamamen 
harap olmuştur. 

Yangınlar 

Diin, biri lstinyede, diğeri 
Kınltoprakta, fiçüncnsnde Ye-

mişte olmak ilzere i'ç yangın, 
çıkmış, hemen söndlirillmiiJtür. 

· ı 1

8eynelmilel Kredi 
Kongresi 

Beynelmilel kredi ve ticari 
istihbarat müesseseleri kon

greai 14-18 kinunuevvelde Vi
yanada toplanacaktır. 

s,ndalcılar Arasında 
l Şirketi Hayriye sandalctlann

dan Hüseyin ile mavnacı 
Ra,şit kavga etmişler, Raıit, 
1-tüseyini yüzünden yaralam11br. 

Darülfünun Bütçesi 

Memleketimizde 
En Güzel Sesli 
Kadın Kimdir? 

Fransamn sinema kumpan
yalanndan biri (Milletler prkısı) 
isminde sesli bir filim yapmıya 
karar vermişm. Bu filimde 
muhtelif Avrupa milletlerine 
mensup en güzel sesli kadınlar 
birer şarla söyliyecektir. Filme 
memleketimiz de dahildir. 

Bu maksatla en güzel sesli 
Tilrk kadınımn seçilmesi için 
bir müsabaka yapılacaktır. Bu 
mllsabakaya ilk olarak kayde
dilen Darüttaliml musiki aza-
~ undan Humeyra Hanımdır. 

Talebelere Dair 
Tasdikname işleri 
Bundan Böyle Nasıl 

Görülecektir? 
Lise ve Orta mekteplerde 

yoklama imtihanlarından evvel 
tasdikname alacak talebe hak
kında şu suretle muamele 
yapılacaktır: 

1 - Bir f ehir dahilindeki 
resmi veya hususi orta dere
celi mcteplerin her hangi 
birinden diğerine geçmek için 
tasdikname verilmesi ancak 

Hukuk Talebesinin 
Toplantısı 

Hukuk faktlltesi talebeleri 
bufiln Tf\rk Ocağında topla
nacaklar, iki seneden beri 
faaliyet ıösteremlyen cemiyet
lerini ihya edeceklerdir. 

tasdikuameyi alacak talebenin 
yoklama imtiham ilişiği bulun

Da.rülfünun divanı dün geç madığı zaman mümkün olacak
vakte kadar Darülfilnun bnt.. br. yoklamaya tabi olan tale
çc&inin bareme göre iluan ile beye asıl mektebinde yoklama 
meşgul olmuştur. Bütçeye A.,,.. imtiharu geçirerek sınıf vazi
rupaya talebe günderebilmek yetini neticelendirmeden tas-
içiıı de tahsisat konacakbr. dıkname verilmiyecektir. , 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

Son zamanlarda memle
kette bir tröıt mod .. 
bqladı. Evvell kahve tlo
carlan kendi a.ralanncla 
bir blrleıme yapblar. 

Onların arkasından çi
mento fabrikalarının bir
leşerek tr&te benzer bir 
tetekklll vilcuda ıetirci&
leri anlaşıldı. 

Şimdj de mensucat fab
rikalarmın kendi aralann
da bir tr&st teşkiline ça• 
lqtıklan habet veriliyor. 

Fakat btitUn bunlann 
fevkinde bankala{ arasın
da da faiz meselelerinde 
bir anlatma ve ittihat VO
cuda aotirmelı için .u... 

. 

kerede bulunduklarını öj-
reniyoruz. 

Btıtthı bu ittihatlann 
gayesi fiatlarda halkın 

aleyhinde ve kendi lehle
rinde bir vaxiyet ihdu 
etmektir. 

Fakat bütün bu mil es· 
ıeseler hep memleketin 
ili menfaatlerinden, ken
dilerinden ziyade memle
ketin iktısadiyabnı diiştln• 
diklerinden bahsederler. 

Arhk bu bUyUk mlles· 
ıseseler tarafından oynana .. 
lan bu oyunun memleket 
menfeatine uygun oldu· 

~ 

2 - Ailevi veya sıhhi ve 
l yahut makul herhangi bir sebel: 1 ! 

bir şehirden diğer bir şehire 
nakletmek zaruretinde kalan 
talebeye yoklama imtiharunı 

gideceği şehrin aynı derecede 
bir mektebinde geçirmek üzere 
tasdikname verilmesi zaruridir. 

3 - Resmi mekteplerde 
)'Ukariki ikinci maddeye tev
fikan yoklamadan evvel tu
dikname alan talebe ancak 
aynı derecede resmi bir mek
tepte yoklama imtihanı geçire 
bilir. Böylelerinin hususi mek
teplerde girecekleri yoklama 
imtihanlarının neticeleri hiçbir 
kıymeti haiz olmıyacaktır. 

Bisiklet Kazası 
Eyipte Dökmccilerde oturan 

bahçıvan Halit ağamn oğlu 
Sabit b lsiklet ile gezmekte 
iken 1'uaen dtişmilf ve ko
bmdan yaralanmlfbr. 

Hırsızlıklar 

lerdir. 
: 1 .... __ .... ______________________________________ 1111111" .. 

Son yirmi dört aaat zarfmcla 
4 hırmzhk ve Ud yankesicilik 
Tak'• qlmaflm\ 

\ 

ir 
Mülakat -Bu sütunda"hakikat"le ve üç 

oğlu "hürriyet,,, "adalet,, ve· 
"müsava t,,ile yapbğım mülakat
ı..- n yazmıştım. Ha tın kalmasın 
dıye "yalan,, la da görüşmiye 
kurar verdim ve bir mülakat 
y.-ıpbm. 

Evveld yalandan telefonla 
b · r millakat istedim. Dört 
d fa beni T okatlıyana kadar 
yordu, fakat randevusuna gel
mı yerek beni aldattı. Benim 
de gazetecilik damanın tuttu, 
polis hafiyesi gibi onun peşine 
düştüm, nihayet kendisini Şiş-
lide, bir apartımanda, güzel 
bir kadına ilanı aşk ederken 
yakaladım. 

Alb bin yaşını geçkin olaı> 
bu mahlfik, ufak tefek ve ka· 
dm yapılı olduğu için genç 
gcrunuyor. Gözleri küçücük 
ve çok hareketli. Hiçbir nok .. 
ta;1a sabit bakmıyor. Güler 
ytzlil ve çok serimli bir insan. 

- Sorunuz. dedi. 
- Memleketimizde ne işle 

meşgulsfinüz ? diye sordum. 
- Dünyama her tarafında 

her işe burnumu sokarım: 
Kadın işleri, poletika, güzel 
sana'tlar .• En sevdiğim insanlar 

üç kısma ayrılır: Evveli kadın
lar, sonra fırkacılar ve niha .. 
yet... romancılar. 

- En sevmedikleriniz ? 
- İlim adamları ve hakim-

ler. Çünkü ötekiler benim hiç· 
bir söziimden dışarı çıkmazlar, 
fakat bunlar beni hiç dinle
mezler. 

- "Hakikat., le hiç görüş
mezsiniz, değil mi? 

- Bilakis, ben daima onun
la görüşmek isterim, fakat o 
benden kaçar. 

- Niçin? 
- Çünkü ben hakikate 

benzcmiye, onun kalıbı içine 
girmiye mecburum. O benim 
modelimdir. Hakikat kisvesi 
içinde olmazsam kimse bana 
ınanmaz. 

Yalan, söylerken gülüyor
du. 

- Sizin doğru söylediğiniz 
vaki midir? diye sordum. 

- Sözlerime inandırmak 
için evvela doğru söylcrimı 
fakat maksadım karşımdakini 

son söyliyeceğim sözün yalanına 
hazırlamakbr . 

Ben ayağa kalktım. Yalan 
beni teşyi ederken dedi ki: 

- İsterseniz sizin gazete
ye de biraz yardım ederim. 

- Aman, teşekkür ederiz. 
Bizim size asla ihtiyacımız 

olmıyacaktır. 
Dedim ve ayrıldım. 

Diğer Bir Müracaat Daha 
Bazı Yunan ticaret fırma

lan memleketimizdeki ithalat 
ve ihracat tüccar ve armatör
lerimizle miinasebatta bulun
mak istediklerini bildirmiş-

lerdir. 

Eyiple Fatihlilere Müjde 
Tramvay irketi Eyip-köprü 

ve Eyip-Fatih ara ında otobüs 
ifletmek için bir karar vermiş 
•e tarifesinin t biti için bele
diyeye mürac t etmiştir. Bele. 
diy heyeti fenni)esi tarifeyi 
buırlamaktadır. 

Umum Jandarma 
Kumandanı 

Umum Jand rma kumandanı 
Kaıım Pap tcftitler yapmak
tadır. Bu,ailn Eildphiri tcftlt 
etmektedfr. .. 

r • • ~ 
. , 
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Şehir Meclül 

. 

İTTİFAK UAR 
Şimdi Bu Arzu 
Hükumete 
Bildirilecektir. 

Şehir meclisi dün aaat 14 
de birinci reis vekili Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde top
landı. Geçen celseye iştirak 
eden azanın isimleri okunduk
tan sonra gelen ~ı.rakın tetki
kine geçildi. Başta Başvekil 
İsmet Paşanın cevabi telgrafı 
vardı. 

Ondan sonra Salih Cimcoz, 
Nemli zade Mitat Beylerle, 
Nakiye H. ve Tevfik Salim 
Paşanın istedikleri mezuniyetler 
Verilmiş ve zatiilcenpten yatan 
Refik Ahmet Beyin hatınnı 
soımak için bir zat seçilmiştir. 
Bundan sonra 45 aenedenberi 
İstanbulun başına bel'iı kesilen 
ve mukavele miiddetinin Ht
ıııesine üç ay kalan terkos 
Şirketinin vaziyeti Dahiliye ve 
Nafia vekaletlerince tetkik edil
mekte bulunduğu şu sırada şehir 
llıeclicininde arzusunun bil
dirilmesi hususunuda daimi 
encümenin mezbatası okundu. 

Bu mazbata, şird;etin muka
velesinin her halde ya fesh 
Ve yahut tesisatıuın satın alın
masını kat'i bir lisanla isti
Yordu. Aza sıraları arasında 

lııılunan Vali Muhittin Beyde 
dahil olduğu halde İsmail Sıtkı, 
Avni, Nazmi Nuri, Kenan, 
l evfik Amir, Sadi Beyler söz 
aldılar. Bunlardan birçoğu: 
k "Şirket mukavele ahkamına 

1 
at'iyen riayet etmemiştir, 

ıstaııbulu bir yığın kül haline 
getirmiştir. Mukave herhalde 
fesih edilmeli ve bütün tesisata 
~azı yet olunmalıdır. Bu tesisatı 
lı inak için arbk şehrin verecek 
eş parası bile yoktur . ., 

Dediler. Bazıları da: 
~ya fesih veyahut satın 

~ınınalıdır . ., Fikrinde bulun
• Ular. Heyeti fenniye müdürü 
ltahat verdi ve belediye her 
:e~e yüz bin lira vererek 
eaıaatı almıya hazırdır, dedi. 

f Yalnız Sadi B. : Bu şirketi 
bCahedersek belediyemiz. bize 
lillnlan aratmıyacak mıdır? 

eyeti fenniye söz veriyor mu? 
b Fen heyeti söz verdi, niha
•et Muhittin B.: 
it· ~Fesih ve iştira Hakkı ve-
aletiııdir. Biz arzularımızı 

~~>'• bildirelim, dedi ve bu 
: il kabul edildi. İkinci cel
~ de Haşim beyin istifası çok 

111
;rretli münakaşalara sebep 

~r 11• Haşim beyin tecziyesini 
~Yenler de ekseriyet varken 
liıı~ı Adil beyin uzun hır tahli
lt en sonra istifanın kabulüne 
I> a.rar verildi. içtima gelecek 
~rşeınbeyedir. 

!1PTüLHAD1İOE 11 ILAR 80rt18A 
•iııı~iltlln tarihi dekoru, mera
~ 1

' hakiki teferruatı ve 
bt;:bdilmemiş fotografilerile 
bıı er "Ziya Şakir" Beyin 
vl!' " ~n derece heyecanlı 
llllıı ~:~alara müstenit roma

J._.nda dercedeceğiz. 

l(J' POSTA · __ 
... 

• 1 Siyaset Dünyası 1 

ÇOCUKLU . AiLELERE RUS TREKLERi 

YAR D 1 M E D 1 L E.C E K •• o ASKERlESiYDR 

mevkiine giren hıfzıssıhha kanu· 

nu n:ıucibince altı ve altıdan 
fazla çocuğu olan ailelere pa
ra mükafatı verileceği bildiril-

1 
di. Para almak istemiyen 
kimseler için de bir madalye 
ihdas olunacağı tasrih edil
miştir. Bu haklardan istifade 
etmek istiyenler, arzu eder

lerse doğrudan doğruya, değil
se bize resim ve adreslerini 
göndererek vasıtamızla hükü
mete müracaat etsinler. Hak

lan aranacak, hasıl olan netice 
kendilerine bildirilecektir. 

Yeni hıfzıssıhha kanunun
dan istifade etmek için bize 
resimlerini gönderen aileler 
şunlardır: 

1 - Tuzla, Aya:ı:ma sokak 
113 numarada küçük Ahmet 

Bomonti Galip 
Bira Meselesinde Lokan
tacılarla Birahanecileri 

'.Birbirinden Ayırdı 

Şehrimizdeki lokantacılar ve 
büyük birahane sahipleri bo
montinin kendilerine tenzilat•ı 
bira vermesi ıçın mücadele 
etmiye başlamışlardı. Bomonti 
bunlara ilk önce: "Hay, hay; 
birşey yaparız 1.. • ., 

Demiş; diğer taraftan bir 
yarma hareketi ile birahane sa
hiplerini lokantacılardan ayır
mış ; birincileri tatmin ederek 
lokantacıları açıkta bırakmıştır. 

Bomonti lokantacıların bü
yüklerini de bir defaya mah
sus olmak üzere tatmin etmek 
istemiş, bunlardan bazılarına 
otuzar liralık bir hediye ver
mek istemişse de bunlar kabul 
etmemişlerdir. 

-r=2 
l 

' 

6 - lzmirde , Karatqta, 
Asansör (\zerinde Zarafet ıo

kağında 7 No. da Hasibe 
• hanım ve çocuklan. · 

7 - Bursada Muradiyede, 
oğullarından Behzat oğlu 1.- ı Mustafa, Osman, Mümin, Hü- 1 Kayabaşı mahallesinde No. 12 
hak Efendi ile refikası Ulvi&' seyin, Bayram, Fatma, Glllsüm Selanik muhacirlerinden Malik 
çocukları Emine, Fatma~ fl_.t H. ve Efendiler. oğlu İlyas Ef. ailesi. 
tice, Münevver, Melahat, Se- 4 - Kadıköy, Zllhtüpqa 8 - Şehremininde Mimu-
her, Sabahat Hanımlar. mahallesi, Çifte havuzlar, Fu- acem mahallesinde Kılıç-

2 - Beşiktaş, Şenlikdede atpaşa arsasında çiftçi Ali oğlu lıtekke sokağında 10 numa
Mısırlıoğlu sokak 15 No. Mehmet Ef. ile refikası Hacer rada Ayende Hanım ile 
merhum Şaban Efendi refika- H. , çocukları lbrahim, lsmail, çocuklan: Süleyman, Ali, 
sı Nuriye Hanım, çocukları Mustafa, Müzeyyen, Mükerrem, Kemal, Zehra, Naciye, Şeref 

Saadet, Hamdiye, Servet, Melek, Memduh, Mualli H. ft Hanım ve Efendiler. 

Hacı Bayram, Nev:ı:at, Nuri Efendiler. 9 - Ortaköyde, Cavitağa 

Hanım ve Efendiler. 5 - Erenköy, Taşlıtarfada mahallesinde, Sarmacı sokakta 
3 - Tuzla, Pendik cadde- bahıevan Hiiseyin Ef. ve refi- 25 numarada Eyüp Sabri 

sinde, mektep sokağında No. kası Halide H. çocukları: Adil, Efendi ve refikası Hasna Ha-
7 de Mümin kahya oğulların- Fadıl, Ferhunde, Muaz:ı:ez, mm ile çocukları Mukbil, 
dan Mustafa oğlu Hüseyin Ef, Vedat, Bedia, Türkan, Turban Ekrem, Hakkı, Kamil, Cemile, 
refikası Gülsüm H. , çocukları hanım ve Efendiler. ıVJ.elek Hanım ve Efendiler. 

Serbes Fırkada Son 
Yaziyet Nedir? 

Fethi B. Gazete Çıkar
mak ta Musırdır 

Kalmis apartımanı dün bütün bütiin tenhalaşmıştı. Fethi B. 
sabahleyin biraz uğramış, kısa bir müddet kalmış, sonra ayrıl

mıştır. Şimdi merkezde muhasebe müdüründen ve iki kitipten 
başka kimse yoktur. Bunlar da fırkanın bütün evrakını, hesa
batını toplayıp Ankaraya, Fethi Bey adresine göndermek üzere 

emir almışlardır. 
Nuri B. dünkü trenle Kütahyaya, hususi işleri için hareket 

etmiştir. Fırkanın yeni gazete çıkaracağı muhakkak addoluna
bilir. Bu gazetenin ismi Kürsü, Hürriyet veyo Hürriyet Kiirsüsü 
olacaktır. Gazetenin bir iki haftaya kadar iDtişara başlıyacaiı 

ııöylenmektedir. 

• 

Kadın Yüzünden 
Bir Sabıkalıyı Yangın 
Yerinde Ağır Surette 

·yaraladılar 

Şehremininde Cafer:-ğa ma
hallesinde Araplar sokağında 
oturan sabıkalı Sadettin gece 
aaat 2 de Macuncu yangın 
yerinde eskidenberi bir kadın 
meselesinden arası açık bulu
nan şoför Ömere tesadüf et
miş ve hemen kavgaya tutuş

mu,lar. Bir müddt>t devam 
eden dayak faslından sonra 
şoför Ömer tabancasını çeke
rek Sadettinin üzerine ateş 

etmiye başlamış, çıkan kur
şunlardan biri Sadetinin kolu
na isabet ederek ağır surette 
yaralamıştır. Şoför Ümer 
kaçmıştırr . Sadettin Gureba 
hastaneaine yatınlmı,br: 

• 
intizamı Temin 
• 

için Başka Çare 
Kalmamış! 

Moskova - Komiserler he
yeti, şimendifer seferlerinde'.<i 
intizamsızlığa nihayet vermek 
için bu idareyi askerleştişmiye 

karar vermiştir. Vukua ı;e!e

cek her hata divanı harpler 

tarafından tetkik edilecektir. 
Bu suretle bir mesele ha:inrle 
devam edip giden bu işin hal
lohınacaiı zannedilmektedir. 

Riyodöjaneyro - Rusyadan 
sonra ilk defa olarak Brezilya 
hükdmeti de kadınlardan mü
rekkep nümune kıt'aları teşkil 

etmiye karar vermiştir. İlk 
nilmune kıt'ası bir kadın ta
buru halinde vücuda getirilmiş 
ve bu tabur Brezilya cümhu
riyetinin 41 inci devri sene
visi münasebetile resmi geçide 
iştirak etmiştir. 

Atina - Londradan gelen 
maldmata göre lngiliz piyasası, 
Yunan kuru incir ve üzümleri 
ile dolmuştur. İşin garibi şu
dur ki bu mallar, beynelmilel 
fiabn aşağısına sablmaktadır. 

yapılan tahkikat gösteriyor ki 
bu ilzüm ve incirler, Sovyet 

· ticaret mümessilliği tarafından 

Yunan piyasasından alınmıJ ve 
mallar itibardan dllşürülmek 

üzere hakiki fiatından aşağı 

olarak Londra piyasasına arze
:lilmiştir. 

Bu meseleden dolayı Yunan 
hükümetinin Sovyet hüküme
tine bir protesto vermesi 
muhtemeldir. 

Yunan Tacirleri 

Müşterek Acentelikler 
Yapmak İstiyorlar 

Yunanistanla ticari münase
batımızın inkişafına ve ticari 
muamelatın takip ve 
çalışmak üzere bazı 

in tacına 
Yunan 

ticaret müessiseleri Türkiye ve 

Y unanistanda müşterek acen
telikler tesisi fikrindedirler. 
Bu maksatla muhtelif Ticaret 
odalarımıza müracaatlarda bu
lunulmuştur. 

Yor,_.lmak.sızın 
Para Kazarunak 
istemez misiniz? 

Evln.i.Mı \'f:i& ltinb:e giderken. ıokak
I• sc-ıerkcn veya blrwile fôriı.jü.r:ccQ 
her hangi bir vaka lı."'fUllDda k..labi· 
linlnl&... 

Havadb nedir biliyof'lanıı. o vakayı 
derhal ır5rcbilinlniz. Bir YllDıfln, bir 
~atll, bir lı.ua birer havad·otL·. Ru· 
li oldiğinlz vakalardan erteal ırl!nu ga· 
tc-telerde ıOrmek li.tediğb. biri olunca 
~crhal t~lefonum:ıu açan:'& \le havadisi 
garctemiı:e haber \teriniz, "'im ve aJ .. 
l(.&inid de buakıruz. VenH:ıı:I.ııU hava .. 

dilin ehemmiyetine göre ıautemi.a 
mtildfatmı \lenneyl vuife bilir. 

1 elefo• numaramw latub"1 " 203 • 
tllr. 



PAŞA 
Buharada Öldürüldükten Sonra Efganda 

Nası) Tahrikat Y apıJdı ? 
Anlatan: Agabeko/: 9 

Fakat Sovyct hükfımetinin Halbuki memlekete avdet 
bu hususta kat'I talimab ol- eden ilk muhacir kafilesine 
doğu için bu hususta sefirin daha hudutta başlamak üzere 
birşey yapmasına imkan yok- çok fena muamele yapılmaya 
tur. Memleketlerine dönmek başlanmı~b. Bunlardan birçoğu 
istiyen muhacirler samımı- (casus ) diye tevkif ediliyordu. 
yetlerini ispat edebilecek f Diğerlerine de vadedilen arazi 
delil gösterdikleri takdirde bu ve saire yardımı yapılmadığı 
müracaata müsbet bir netice için sefalet içinde kalıyorlardı. 
vermek kabildir. Eğer Emirin İkinci kafileye de ayni mu
buradaki harekibm muntazam amele yapıld1~1ndan bunlardan 
surette takip edip bize bildir- bir kısmı tekrar Efganistana 
mek mümkUn oluna arzunuzu kaçıyorlar ve bZSylelikle ( vata
yerine getirmekte beia kalmı• na avdet ) ıiyaseti fena bir 
yacakbr. Ayni zamanda muha· netice vermiş oluyordu. 

cir1er arasında memleketlerine Türk Miralayı Hasan B 
dönmek için lhım gelen irşa· • 
d tt b ı k icap eder. İtler bu ıekli aldıiı sırada 

a a u unma "di ki b . alt Ef • 
S t hükilmetine ksı-ı 1 en. fım pmstana ovye - y • • cbu.r im 

muhacirlerin samimiyetini an· ~tınır .m~ H 0 ';ttu~ 
cak bu suretle iapat edeöile- ura mır Y uan • ıa
ceklerini anlattıktan ıonra bu minde eald bir Tilrk zabiti 

ile tanıştım ve beraber çalış
mıya r .. zı ettim. 

Bu zat Enverin Tilrkistan
daki fanliyetinde mühim bir 
rol oynamışh. 

Enverin alnmünden sonra 
Ef ganistana geçen Hasan B. 
Efgan harbiye nezaretinde 
mlihim bir vazife almışb. 

Buhara çetelerinin reisleri 
çoğu onu tanırlar ve Kabile 
geldikleri zaman onun evinde 
misafir kalırlardı. Envere çok 
yardımda bulunmuı olan meş
hur çete riai (Fuzail Maksum) 
da huan Beyin evinde otu
ruyordu. Hasan Beyin yardı
mile (F mail Mabum) u, eonra 
da ( Kurşirmat ) ı elde etmiye 
muvaffak oldum. 

[Arkası var] 

esası kabul edenlerin r.miktan 
25 - 30 u buldukçadır ki bun· 
ların kafile, kafile sevkedile
ceklerini izah ettim. 

Bu esas üzerinde mutabık 
kaldık. !ki hafta ıonra 30 ki· 
tilik bir kafile yola çıkmıya 
bazır bulunuyordu. 

Deniz Yükleme, 
Amelesinin 

Boşaltma 

Derdi 

Bir raporla vaziyeti Mosko
vaya bil .:irdim ve dedim ki: 

- Fikrime kalırsa bu mu· 
hacirlerden evvel reislerini ele 
geçirelim, başsız kalan bu ka
labalık kendi kendine dağılır. 

Ücretler Azdır, Fazla
laş tırmak İsteniyor 

Fakat Moskova bu fikirde 
aeğildi. Hükumet merkezi 
evvela muhacirlerin Türki.atana 
~önderilmeleri fikrinde idJ. 
lstinatsız kalacak olan rüesa• 
nın nasıl olsa bir gün gelip 
kendiliklerinden memleketi~ 
rine dönmiye talip olacak· 
larını bildiriyordu. Bu csua 
göre, memleketlerine dönecek 
muhacirler affa uğrayacak, ke~ 
dilerine toprak, ve ı:iraat va

sıtaları verilecekti. Mutbık 
külınan esaslar işte bunlardı. 

Bu tedbir Sovyct hükumeti 
lehinde büyük bir netice do
ğurmuştu. Ciddi bir mücade~e 
neticesi olarak 1925 senesine Limanio wltlttenw, iOf«ltma ~ahnesı 

kadar Buharada faaliyet gös- Esnaf cemiyetleri, peyderpey 
teren kuvvetler tamamile imha idare heyetlerini ıeçiyor, bu 
edilmiş, sonra şarki Buhara heyetler aralarında vazife tak· 
tahrip edilmiş ve ahalinin bir simi yapıyorlar. Sıra ile g6zden 
k .... mı Efganistana diğer kısmı geçirdiğimiz bu tqekldıller 
lrana kaçmışlardır. Birçoğu da arasında bugün ııra Deniz 
katledilmişlerdi. Bir zamanlar Tahmil ve Tahliye cemiyetine 
çok mamur olan bu memleket geldi. Bu cemiyet, riya.setine 
bir harabeye dönmüştü, tarla-

Emin 8. nammda bir zatı ge
lar, bağlar bahçeler işletilme-

diğinden berbat bir hale gel
mişti. 

tirmiştir. 

1 - Azaya yeni harfleri 
öğretmek üzere bir dersaneli 
bir kurs açmak. Bu kurs 
cumartesi günü açılacaktır. 

2 - Sandalcılann sandal-
larını büyültmek, miimktın 
olanlara motör koydurmak. 

3 - Hasta azaya nakti 
muavenet. 

-4 - iskelelerde çıkan kav
galan muslihane halletmek. 

Feneri Davet 

onPosta'nm 
Bilmecesi 

HalJedilen Bilmecemiz 

Soldan Sağa, Yukardna Aşalı: 
1 - Argoda bir kelime 4, 

şikayet 4 
2 - Gösteriş a, ben 3 
3 - İle 2, bir vilayet 5, 

utanma 2 
4 - Cezire 3, rakam a, 

kadar 3 
5 - Pişman 5, yer 5 
6 - Beyaz 2, nota 2 
7 - Derya 5, ay 5 
8 - Anne 3, renk 3, bir 

hece 3 
9 - ile 2, sank 5, teessUr 

nidası 2 
10 - isim 3, ıshrap 3 
11 - Acemistan 4, kurtuluş 2 

/ıoor 

Boks Maçları 
Bu Haftanın Yegane 

Spor Hareketidir 
Bu akşam B:-!yoğlunda Ga

lataseray kulübünde heyecanlı 
boks maçlan yapılacaktır. 
Programda Saranga gibi, 
Celal . g;bi, Y orgos ve Maks 
gibi lstanbul ringinin mümtaz 

« 

j ; 

l • .. 

Sinemalar 

Şehzadebqı 

H 1 L A L S 1 .N E M A S I 
Puar rUnll.ıden ltlbaron 

C1haaaa facia artı.ti ( E.MlL Y ANINGS ) tarafından temıll edil•• 

TACLI CA AVAR 
Sesli - aözlil munzam film 

Aynca ı Kemençeci Aleko, kem:ml Sadi, udi Yoagl Efendilerle 

~!lı~~iyei Deniz ızı Eftalya 
Parla'te ıeall filme Türkçe olarak nlımın konseri 

tarafından temsil edilen 

Müttehem..... Kalınız 
mu:ız:zam Frıı.nsuca ıöuU filim 

ELHAMRA SİNEMASINDA 

HAKIKIGOZEL ElLMI MFRAKLILARI 

Bugün MELEK SİNEMASIND 
VICTOR BOTCHER in kemali muvaffaldyetle oynadıj'I ye 

Pariste fevkalade takciir kazandıj'I 

SEVGİNİN ZEVKi 
Tamamen fransızca sözlü ve şarkılı filmini mutlak görmelidirler. 

Bu filim MONMARTER şarkıları ve nct'eainin {ilmidir. 

A 

Bu A S R J Sinemada iraesine 
giin başlanacak olan 

73 No KULUP 
filmi bir 1ahe1er ve en mükemmel Amerikan filmlerinden blridlr0 

Can Çekişme - Aşk - Korku - İntikam - Dehşet· Sergtlzefl 

EDMÖND
1111

LOWEan·~; bMARYr1 

A'STOR 
73 No. KULUP filmi seyircilerin heyecanlandıran, cezbeden 

ve cidden me111nun eden bir eserdir. 
İliveten: LES FRA TELLİNİ ALLEMANDS denileıa 

meşhur canbazlar 4 G E R A R D S' lar 

·, ~-,-,~ ·.~.:- 24 teşrinisani pazartesi akpmı 

MELEK ve ELHAMRA 
~ . 

Slnemalarıııda Nev - York'ta ( METROPOLITAIN OPERA ) .. nclaıı DEl'ffS 
KING ve " AŞK RESMi GEÇiDi ,, fılmtnha ril:r.ol muiannlyeal JEANNE-rn; 
MAC DONAl.D tarafından temıil odllen ve tabe1crlerln fevkinde bir t- t•hcaer olan tamamen renkli •'. 

tt,: 
ı · ı. 

> .. ;,; SERSERİ KIRAL 
J; 
I 

1. 

BUyük ve muhtc,em opera filnılnln ilk iraeel milnaaebetl\e 
GALA MÔSAl'ılRRBLBRt 

• 'j Haııiyc ı Biletler evvelden tedarik edilebilir, Flatlarda zammiyat yoktur• 

··'.' :;.ı. . ... ~· ... t•.·' ~ 
., Paramount filmidir. 

M A D A M GABRİELLE 
DORZIA T, PlERRE MAG
NİER ve GIL ROLAND 
turnesinin gala müsamereleri. 
Bugün saat l 5,30 da FRAN
SIZ TIY ATROSUNDA 

LE PROCES DE 
MARY DUGAN 

bu akşam saat 21 ,30 da 
MAMAN COLOBRİ 

cumartesi akşamı V/ olfun 
en yeni eseri 

LE BEGUİN 

Genç ve meşhur artitl 
COLLEN MOOR6 

lk •esli, sözltl ve ıarkıh fil 
Leylikıar AçarkeO 

bir şaheser olmUfblt· 

Etua' Sinemasında 
ugün matineler 13 den itiP'! 

FERAH SİNEMADA..,
yeni ve fevkallde gnzel 

yete numaralan 5 .. 
Tiyatro, sinema, canb~ 

Hükümeti en çok mutazarrır 
eden şey, ahaJinm kaçarl<en 
hayvanatı da beraber alıp 
götürmesi idi. Altın ile miisavi 
addedilen (Karakul) siirüleri 
tamamen Efganistana geçmişti. 

Cemiyetin, şimdilik umumi 
tesanüt faaliyeti, muhtaç aza· 
sına haftada 3 - 4 lira ver-

simaları yer almıştır. Bilbas&a 
çok eski tecrübesine rağmen 
Saranganm karşısına çıkacak 

lspanJ.ollar Maç yapmak dereceyi bulmuş yeni bir Türk f.'JmDııll--il!l!ll!am ___ _ 
t s ti y 0 r 1 a r boksürünün müsabakasını sey- f, 2s teşrinisani cuma ve 30 

GEÇ KALANLARA 

l\1AJ 1 K sinemasınd• 
JCHARDmTAlJBf:J{' 

Maamafih zamanla bu mu
Jiacirlerin avdeti temin edildi 
ve bunlar kafile halinde mem-
leketlerine dönmiye başladılar. 
Fakat bunlara fena muamele 
edilmesinden çok korkuluyordu. 

Dönen Muhacirlere 
Vapılan Muamele 
Taşkent'teki (G. P. U.) lef"' 

kilab reisi olan BeJski'ye mek
tup yazarak gelen muhacirlere 
iyi muamele yapılmasını bil
h118Sa rica etmiye mecbur ol· 
mu§tum. Akıi tekdirde Buha· 
rada gösterdiğimiz faaliyetten 
hiçbir fayda baaıl olmıyacaktı. 
Bu noktayı da aynca izah 
e\tim. 

i 

mek, hasta azasına meccani 
iliç yaptırmak ve emrinde 
bulundurdufıu iki doktor va
sıtasile bunları tedavi ettir-

mektir. Daha şümullü içtimai 
vazifelere ıeçilmemiftir. Maa
mafib çalışhğım ~ğreniyon11. 
Diğer taraftan gene haber 

alıyoru ki amelenin ilcretloıi 
az olduğu için Liman tirketi 
ile temu edıler~k ücretlere bir 
miktar zam yaptırmak cf Util· 
nülUyor. 

Sandalcılar Cemiyetinin 
iyi Bir Teşebbüsü 
Sandalcılar cemiyetinin reia· 

liğine Mehmet AH Bey seçil-

miştir. Cemiyetin 2 bin azası 
Tardır. Senelik varldab 3 bhı 
liradır. Bu seneki heyeti idare 
fUDlan yapa .. lrtır: 

Haber aldığımıza göre bir İs- retmek çok şayanı dikkat teşrinisani pazar gilnleri 
panya kulübii Fener takımım olacaktır. nat J 8,30 da matinede 
ispanyaya davetle Barse!on ve Bu karşılaşmaların sık sık FRANSIZ Tiyatrosunda 
Madritte maç yapmak tekli- tekerrürü bokı hayatını kıs- meşhur viyolonfot 
finde bulunmuştur. ., men oiıun canlandırıyor. Bil- J A C Q U ES THİBAUD 

Kinunusani zarfında yapılması hassa fiatlaaın 2~ ve 50 kurut tarafından iki konser veri-
istenen bu seyahat davetine .b. her kcaeye 1 • 1. b" lecektir. 

U b k gı ı e. verış ı ır 
m s et cevap verme arzuıu 1 x. • d" ·ı · · · 
vardır. Bu davetin yapılmasına ucuz u6a. ın an meıı nngın et-
in ayak olan oradaki bir Türle rafındakı alika çenberini ka-
ıencidir. labalıklqbracaktır. 
----- Programın ikinci numara-
DARÜLBEDA vt TEMSİLLERi larını dolduran, İbrahim, An-

ıu ... ISTAllllJl IELfllYf.SI don gibi ıenç kabiliyetlerin 
saa\ ıı~o da her mftsabakada biraı: daha 

~ynaroz 
Kadısı 

Komedi 
6 Tablo 

y .... , 

M~.faızade 

K~ ~ ~K artan bir maharetle candan 
11f1 J I 1 1 Çah1malan boks proıramına her 

. noktasından cazip bir tekil 

1 

Jermiştir. Galatuaraym bu 

'iti 
liaftal.:i bolu maçları mllaaba-
liuu ıeçen cumamn yerine 

ıiııl ~~hareketidir. 
ı 

MIHAYET IELDI iti 

H AU 
ŞOSONLARI 

HANIMUAA MAHSUS 

AWRUPANl~N aooa~ 

~-~--~ · K-. E! t( 0 H OM f O I 
.............. ttıcll "01TAN .... 
-..ıfıluı.oı -.ı u U\.ll.d ffaıt ı 

21 - 2 hıci t .. rt. - 930 cuma sini akpla1 
~ Mııırb otl• TIJMıı ... .ı. 

K.ıalk Şev'lli B. te•ımert 

Sevgilinin Sİ 
SON SE" 

ıuscıal& 
filminde dlııl emek U:ı:eroal edlıall-... b 

rünlınüz kaldı. t.tıc: ,.r-
llanten: Ufa Pathe s&dU ~~ ıerl 

hal•ha::ı:ır dünya hav• b:tl•' 
BugUn matineler 13 t• 
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-~ Tefrinisitlr SON POSTA Sayfa 7 

/tfi/ıafçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar... 
1 

Kari Gözile Ökse İle Mücevher Aşıran Hırsız 
ff ükômetin, Yardım Edip Para Ka- _,.._a_örd_ük_ıen_·miz_.,_ Elmasçı Marko Ef eıidi 
Zandırdığı imtiyazlılar Kimlerdi? T~=~~~ci ~e .::az= Derdini Anlabyor •• 

lanndaki fikri kasıranemin ga• 

Sabık İaşe Nazın Bunu Söylemek İstemiyordu.. zetenizin sevimli dbmlarma 
geçirilmit olmuuıa tqekld\r 

Kibar Komisyoncuları Andıran 
Hırsızlardan Bir Tan esi Yakalandı b E•et: .. iaşe kahramanı meı-

llr Kara Kemal B. , reisin 
'<>rduğu sekizinci suale cevap 
·~ken, belki de biç farkında 
:._~adan, müthiş bir itirafta 
....._IDUfhl: 

-- iaşe nezareti ihtikir ve 
~ istimallere mani olmak 

kurulmuştur i demek au
"tile bu nezaret kurulmadan 
~el geçen üç senelik koca 
lr devrin, ağ%.lna kadar reza· 

letıerle dolup taşbğım anlat· 
-., olmuyor mu idi 1 

O rezaletler ki ... 
d Görüyorsunuz ya... Hatıra 
efterimde cümleyi tamamla

lllŞ.nıış, arkasını getirmeden şu 
~ile kesip bırakmışım. Artık 
.... Un alt tarafını insaf erbabı 

VVur etsini.. 
V alna Kemal B. zımni iti
~n taşıyan bir cevap ver
~. Fakat bu cevap iste
~tn. tafsilAttan 'mahrumdu. 
~ iizerine reis, ayni au· 
~. daha açık bir tekilde 
~ar etti: 

-. Bu sual ile kastedilen 
~eri izah edeyim: Bir takım 
~lerle bazı mneueselerin 
::-• kazanması için hükillnc-

müzaheretile bir çok 
~ cemiyetleri vo ıirketler 
"'lt'\ılın uş. 

liaıı f(>yle... Bakalım, Ke
~. Bey buna ne buyura
~ar? 

f ~te Kemal Bey buyurdular, 
~t tecahülden buyurdular : 
'-!:- Milli kantariye ve em
~ şirketleri mi mevzubahis 

Yorsunuz? Dediler. 
'lia şunu bileydin a Efen
h~'· iaşe kahramanının fU 
d ~. Ctnezlikten gelmesi pk 
~ mi ? Bununla beraber 
'1 Vakannı hiç bozmadı, Ke-

beyi ıükünetle tasdik etti: 
..._. ..... Evet.. bunlar hakkında 

'lınat verir misiniz ? 
~arp kabinesinin bir buçuk 
() iqe nazın hiç irgilmedi. 
'~ten kendisine neler soru
~tıllı evvelden kestirecek 
~ keskin ı.eklya malikti, 

tte şunlan aöyledi: 
~ Eğer vereceğim malü
~ n bir fayda hasıl olacak 
~ttl 'Ö~liyeyim. Fakat bu şir
'-h etin tesisi mese!esi benim 
d~ ti .•e ferdi teşebbilslerim
~tıd ıb.arettir ve bu şirketler 
~enı~in bir sıfatı siyasi-

1) e Yapılmış değildir. 
~i~ llrdu, bu cevaptan sonra 
~~ ne vaziyet alacağımızı 
~~ eder gibi bir hal aldı 
'tti .Çok geçmeden şwıu ilave . 
~ lakin izahat almak şu't llazif esi dahilinde ise 

So '/ereyim. 
'I~ tduğun kabahat a beyim. 
~tt~a; cevap ver. Biz buraya 
:')'11 tn ikişe-r sabrlık resmi 
~? ~ almak için mi toplan
~~ •yır, biz öğrenmek is
~·.~ biitün dönen dolaplan 
\Yl"ilen ' 
~ fınldaklan bilmek, 

'- ete de anlatmak istiyo-

'ı,~ııla beraber Gllmllpne 
~tlıaı . Hasan B. , iaşe na
""-' b_fll~dına yetifü: 
~' flrkctlcr işinin yalmı 

•-. ...:Gtcallik olan aksa
.._ ..... bira& te-

mas edebilir, fakat iaşeye te· t dan . Saruhan meb'usu Mus
maa etmiyen kısımlar ıuhenin tafa F eni Efendi de kanşmışb. 
tahkikatile hiç aJikadar dep
dir; dedi. 

Bu arkadqımız fU fikirde 
.eli: ı . 

Lakin reis hiç te o fikirde 
değildi. Netekim Hasan beyin 
fU miltaleaıı karşısında mak· 
sadım açikça anlatb : 

- Kemal B. , şirketler me
selesi hakkındaki suale, şube

nin vazifesi dahilinde olduğu 

takdirde cevap vereceğini söy
lemişti ve bu cevabile kendi
sinin burada sabık bir nazır 

ııf atile ve divanı aliye müteal
lik tahkikata cevap vermek 

lizere hazır bulunduğunu ima 

etti. Reis Bey de nazır sıf atile 
değil, malümat kabilinden iza
hat talep etti ki şu halde 
tuhemizin bu tirketlerin te-

- Kemal bey burada bir 
nazır aıfatile bulunuyor, fakat 
bendenizin sorduğum sual bu 
sıfatla değildir. Hükumete is
nat olunan fU fillerden mala
mattar olması muhtemel olduğu 
cihetle malfunat kabilinden 
bizi tenvir etmesi için sordum. 
Kemal bey de tubece tensip 
edildiği takdirde cevap vere
ceğini söyledi. 

ıekkBI auretleri ve aairesi 
hakkında izahat almıya aali-

Reisin fU etraflı izaha Gn
mü1&ne meb'uıunu tatmin 

biyettar olup olmadığınm ta
ayyiin etme.i icap eder. 

etmemişti. Evelki mntaleum· 
da iarar etti: 

Doğrusu ya ben, bu fikirde 

değildim. Olan biten oeylerin 
- Bendeniz, dedi, •ere- tamamen bilinip anlqılmaauu 

cekleri izahabn iaşeye mtıte- istiyordum. Bununla beraber 
allik olan kısmının ıuale te- reis, mllnakqayı daha fula 
mu edebileceğini •e fakat 

uzatmak istemedi ve: 
nazırlık.lan zamanından evvelki 

- O halde, dedi, bu İfİ m6-
husuaların ıuale müteallik 

zakcreye geçmezden evvel, 
olmadığını söyledim. Çünkü Kemal Beyden nazır bulun-
bu, bendenizce zaitti. dukl •t ı ı . , an zamana aı mese e er 

Reisle GümUşane meb usu hakkında izahat alalım. ı 
Huan B. arasında başlıyan ı Ben, reisin bu sözlerinden 
ıu küçük çaplı münakaşa sonradır ki iate kahramanının 
uzamak istidadım ıösteriyor- geniş bir nefes aldığını hiaset
du. Şimdi araya arkadaşlar- tim. 

• 

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

Fakat ayni zamanda ölçü ile yapılmış 
derecede güzel huır elbiselerle su 
ıeçmeı. ıabardin pardesüler de vardır. 

T ediyatta kolaylık 
gösteririz 

EminanOnde Esnaf Bankası itti
salinde tütüncüye bitişik(50)numaralı 

MAKASI GÜZEL ASRİ 
TERZiHANEYE 

Müracaat Ediniz. 

Terki ticaret sebebile 

Fırsattan istifade 
Elimizde mevcut kağıt ve kırtasiyeye ait emtiamın büyük 

tenzilitla toptan furuht etmekte olduğumu muhterem tüccar ve es 
nafın nazan ıtblaına aneylerim. lataobul Çiçekpazannda 16 No.lı 
mağazada kırtasiyeci Hacı Abbas ıade Mehmet Abba1 Kehnemuyi. 

ispirto ve ispirtolu iç-
kiler inhisan umumi 
müdürlüğünden: 

Lüzumu olan 

12,000 kilo demir çember Ye 34,000 adet demir halka prt
namesine tevfikan 22-11-930 cumartesi günli saat 15 to ihale 
edilmek ilzere pazarlık auretile alınacaktır. Taliplerin mübayaat 

kolDİIJODU kitabetiu mib'acaatlan. 

eylerim. 

Benim fikrime göre gazete 
sütunları nstiindeki yazılar 
tunç üzerine hak ve nakşo
lunan hututa müşabihtir. Zira 
cümlesi tarihe geçmiye nam
zettirler. 

işte efendim bu dü:tünce 
ile ve tekmil aczimle bugün
kü Türkün Gazisi halı:kında 
fikirlerimi hülisa etmek isti
yorum: 

1 - Türk, Gazisini aziz 
babası olarak tanır. 

2 - Tiirk, Gazisini mtışfik 
profesörU olarak tanır. 

3 - Türk, Gazisini durendiş 
hamisi olarak tanır. 

4 - Türk, Gazisini tarihte 
emsali nadir gelmiş büyük bir 
kumandan olarak tanır. 

5 - Türk, Gazisinin işaret 
buyuracağı istikamete doğru 
kanncalar gibi sessis ve aada
llZ yürür. 

6 - Türk, Gazisinin isir
lerine tamamile iktifa eder. 

7 - Tilrk, mesaü yevmısı 
nisbetinde kazandığı meblağ 
ile iktifa eder. 

8 - Türk, hazinei devletin 
kabardığım gördükçe göğsünü 
kabarbr ve hiçbir veçhile ıui 
iatimalita müsaade etmez. 

9 - Türklerin gayesi bir 
olmak itibarile memleketin ma
muriyeti, milletin refah ve 
saadeti uğrunda yedisinden 
yetmiıine kadar Türkler müt
tehit bir kütledirler. 

J O - Türkler birbirini bir 
ananın karnında yabmf gibi 
liardeşane severler. 

işte Efendim fırka gümbür
tülerinden aldığım ilham ve 
intibahın kısaca arzı. 

Tarsı.ıs'la makine mütehauaar. 

Ali Fethi 

Acil Tedbir Almak 
Lazımdır 

Yunanblann büynk bir ku
mam yaktıklari Eski~irimiz
de istidadın akabinde- tahriri 
arazi ve müsakkafat muame
lesine başlanmıştır. 

Bu iş yapılırkeiı bü~k yan
lışlıklar olmuşiş, meseli 100 
lira kıymetindeki bir ev 30 
lira tahmin edilmiştir. Esa
sen birkaç senedenheri devam 
eden kuraklık faciasına bir de 
istihsal edilen malların bilhassa 
zahirenin yüzde yetmiş dere
cede düşmesi halkımızı daha 
fazla sıkmhya düşürmüştür. 

Bu iktıscıdi bahran yüz:ün
den o zaman 300 lira yazılan 
yerler bugün 50 lira varidat 
getirmektedir. Kazanç vergısı 
de tahriri emlak üzerinden tar
hedilmektedir. 

Zamanla Değişmiş olan va· 
ziyete göre bir an evci yeni 
tedbirler alınması çok JAzım-

Zabıta haberleri arasında 
kısaca bir vak'a geçti: Bey
oğlu mücevheratçılanndan bi
rinin dükkamna gelen birkaç 
kişi, ökse ile bir vaat ve elmaa 
ylizükler çalıp kaçtılar. 

Avrupai ve Amerikanvari 
bir ciir' etkarlık ile yapılan bu 
göz önn hırsızlığı etrafında 
tahkikat yapbk ve öğrendik ki 
yüzilkleri çalınan Marko Ef. • 
nin dükkanı İstiklal caddesin· 
de, Yüksekkal<lınmın tam aşa· 
ğı inilecek noktasındadır. 

Dük.kin küçüktür. Marko 
Ef. nin kasası tam kapının 
yanında sol taraftadır. Bu kıs
ma el veyahut başka bir ıey 
uzablmum diye bir kafes ge
rilmiştir. 

Marko Ef. ile beraber zev
cesi de ekseriya dükklnda 
bulunurmuş. Pazartesi günil 
öğle 6zeri Marko Ef. içerde 
yalnız iken 4 müşteri gelmif. 
Bir albn saat alacaklarım söy
lemişler. Bunlardan üçü Marko 
Efendiyi söze tutmuşlar. Dör
düncüsü ise kapımn yanındaki 
kasaya yaklaşmış. Kafesin bir 
kıSJm tellerini sessizce çekip 
ayırmlJ. 

Esasen daha evvel hazırla
yıp ta ucuna ökse ilacı sürdüğü 
değneği ileri uzatarak raf üze-
rinde duran elmas yüzükleri 
birer, birer değneğe yapışbnp 
çekmiye başlamış. Bu suretle ü~ 
elmas yüzük uçuvermiş. Bir de 
albn saat. Sonra elindeki sirh 
değneği kasanın yanına bıra• 

karak Marko efendiyi lafa 
tutan arkadaşlanna dönerek: 

- Benim uzun uzadıya bek
lemiye vaktim yok. Siz işinizi 
bitirin de arkamdan gelin. 

Demiş ve çıkıp gitmiş. Aı 
sonra pazarlığı bir esasa rap
tedemez görünen üç arkadaş ta 
arkasından yola çıkmışlar. Mar
ko efendi, bir müddet sonra 
aralan aynlan tel kafesle ucu 
macunlu değneği görllnce işin 

farkına varmış. Etekleri tutuş
muş, hemen karakola koşmuş· 
tur. Zabıta, Marko efendinin 
tabiri veçhile ~ çok kibar ko-

misyonculara benziyen " bu 
dört mahir hırsızı o gündenberi 
aram11, bunlann ancak bir 
tanesini dün yakalamış, Adli
yeye vermiştir. Bunun ismi 
Keğorkbr. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ôGRENME USULÜ 
Maelliflerl ı 

TAHSiN ABDl HERMANN SANDER 
Almaa U.anı mütebaaaıa •• 

mı.aalli mi 
lı.mlr erkek lisesi Almanca 

muaJUmJ 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiah 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız l.. 

YERLİ MALLAR DEPO.>U 

URSAU MUSTAFA F AHRI 
Bu kere Beyotlunda, istiklal 
cadde.ide Venedik sokağı kar
twında 413 Dumarab mağau11 

Sırf Bursa ipeklileri 
Dsuine ltü~at eylemiştir. Sabf 1 
fiatlannn:ı Buna fabrika nbş 
fiatlanom aynıdır. 

Bir tecn1be kafidir. 

ALAl<ADARANA 

MnkJne ile kat' iyen lmll hataaıa 
olarak herhangi bir yazı yazdırmak 

latlycolerlıı Sirkeci'de Şahinpap oteli 
klll'fıllmda Demtler 110katıoda (lS) 
numuada klin 

( HALK DAKTiLO DERSANESI) 
ne mOracıuıtlan. 

Çok Müsait Şartlarla 
Her tOrlll Umu, istikraz, terbla, lati
kal, feral lfleri yapabr. Sirked yeni 
Poataae ik~r tamda Velura han No. 19 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr.M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar Pa
tolojik ve Bakteriyolojik mua• 
yeneler, icra oluaur. 
Adres: Babıali caddesi vilayet 
kart••• ıs No. 
Muayenehaneı Telefon latanbul 2323 
lkametg~hı ı n ,, 2235 

lJoğum ve adın :ba.stalıklan 
mütehassw Doktor 

diği bir bıçakla düğün halkı- Hüseyin N aşit 
na taarruz ettiriyor. Mani ol- Türbe, eski HilAliahmcr binası 
mak istiyen Ahmet Beye No. 10 Telefon lst. 6222 
hucum ederek Ahmet Beyi 1'--.ı.-....ı.-----ı--.s 
öldüriiyor. 

Bu anda ıillhlar çekiliyor. 1 
Hurşit te serseri bir kurşun

Gümeçten Bir Şikayet la ölüyor. Fakat katil kaçıyor. 
Gümeç, Burbaniyeye tabi Bu gibi badiader oldukça 

dır. ESKiŞEHiR 
A. Y. DOKTOR 

Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel· 
soğukluğu Mütchaaıaı bir nahiyedir. Burada iakln S1kça tekerr&r ediyor. Makamı 

edilen · baD kimseler bili se- aidinin nuan dikkatinin celbe
bep iki nahiye halkına brp clilme8iDe tanautunu%u rica 
huıumetkir davranmaktadırlar. ederim. 
Bir düjiln gecesi bOfDÜ Hur-

1 tit imm.le biri _........ ...-

Muayenehanesi Ankara cad
desi hGkGmet konaj'I civarmcla 
eakl ikdam Yurdu kal'fl8IDCla 
71 numarada birioci kat. 

Her rGn binlea Uüye, d&t 
IMaçaktaa aq.-a kadar • 
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OKTOBLABIN N d•kk ti• A.tma kalp azan ı a ne: zaafl~da hnn-D ııakı sadırda, muhtelif te1emmllaılerdea müte
Yellit tazyiki fİryani sukutunda Salvaraan zerkinden mütevellit Yeya ameliyatlardan aonra görii· 
len tovklerde muvaEfakiyetle kuDamlaa Suprahypoa ( W Mim) ampülleri Toptu M ·perauade. 

• •• 
Yakında: HUR ADAM Çıkaran: 

Yevmi, Siya.si, Fırkasaz 
Muhalefet Gazeteai 

Eabak lzmit Meb'uJll 
Mehmet Fuat 

fatanbul Alyanak ban 26 numua. Telefen t.t .. 39'l . • 
• Q 

fd..rehaoe : Eltu .. uut Caddeel (40) • Tel : lat. (ll3) 

VAPURLAR ] 
' 

Seyrisefaiır 

Merkea acc•tealı Galata klpril 
...... .._ Beyotlu 2*l. Şalte 

1teeeteafı Sirkeci'cfe .MGhür Clar 
· zade ban1 altında Tel lst. 7240 

. 

iRE-iSHEn 
DEBİYE POSTASI 

( lzmir ) Yapuru 23 T etri
. . Salı aaat 10 da Ga-

maanı lata nhbmmdan 

... :ıaarak çarpmba aabaha lzmi 
f ........ ,..ıldals.ir' 
kalkacak peqembe aabahı 
Pireye, cumartesi aabahı 
iakenderiyeye varacakbr. 1.
kenderiye' den pazarteai 15de 
ülkacak ÇatfAlllba ,Onü 

( Pi.re ) ye uğnya!ak 
perşembe pnü 

lstanbul' a ıelecektir. 
· lsKENDERİYEDEN ak· 
tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

hmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru 2Jteşrini

sani . Puar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar
tesi sabahı lzmire vanr ve 
~amba 14,30 da lamirden 
kalkarak Perşembe aabahı 
gelir. 

Vapurda mnke•mel bir 
kutra ve c\tb&nt: mncuttur ........ , .......... . 
ADIKZADE BlRADERLE 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNTAZAM 

•e LÜKS POST ASI 

İn Önü 
Vapuru p . günü 

23 T. aani azar alqamı 
Sirkeci nhhmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
amsun, Ordu, Giresun, Trab 
on, Sürmene, lrakli ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsillt için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentahğına miiracaaL 

Telefon İs. 2134 

En ••ilam 
LA•tf k teridir ..._..,;;;;.. 

TRAMVAY~ ŞİRKETi 
. t • 

Mimar - Aranıyor 
lsTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT T ARİFESi 

1930 ıeneıi leJrinisaninin 25 inci gOnünden itibarea 
ILANI AHiRE KADAR MUTEBERDiR · , 

Birinci Soa Kolay bra, olmak ve cildinizin 

' iki binanın inşaat planı ve keıfini yapmak · 
. üzere, ~e hemen işe l>aşlamak şartile ·bir mjınat 
aranıyor. Eserlerind~~ bir k~çını zikretmek 

ı suretile mektupta idarehanemize .müracaat. /. No. Hu~ 

1 
Hardeke.t T l . 

ın c:'i.ı·.Ttıa.ı Şifli en.. üne e 
"' · ...,.._, Ttiiıeldea - Şifliye 

F uala Hareket Hareket 
3,6,9 . . 6;36 . 24;14 

7,02 24,38 : 

11 Kurtulut 1 KurtUluttan - Tllnele . 30 21,10 23;30 
21,30 . 24,00-

1 
tnzelliii~ muh~aza ~tme~ 

. ıstersenız · 
, . i 

TiMSAH: 'MARKA ·I -MisLt -GôROLMEMIŞ 
· TENZİLAT Tünel Tünelden • KurtulUf& .. 

6,09 13 Harbiye - ı Harbiyeden· Fatih• . 6, 11 
q Fatih Fatihten_- Harbiyeye ,, 

30 

• 
hraş bıçaklar•.nı . 

. "(KROKODİL) 
SULTANHAMAMINDA 

_ISMAIL 'FUAT ve Ş'ÜRE~ASI ~ 14 Maçka ı Maçkadan .. Tiinele 
TOnel Time.idea .. Maçka1a 

15 Taluba ı Taksimden-Sirkeciye 
I. airkecidea-T ahime 

" 
4,5 
,7 

6,21 

20,30 
21,00 

7,10 
7,M 

20,05 
20,30 

Ticaretllanuiade 
[ kuJlanıDIL 40 

.. 

•ı -----.. L;.15 TflqiımaaRS. · DidA·. eTJbqlaKmıtAbr ÇJRMwftn AdeftlllYJNeclIZecektir· · Deposu: Çlçekpuar huatiadi 
Han No. 7 • 1 · 

11 M a ~ k •· ı Maçkadaaı·Be1uıta 
Bey azat Beyazıttu-Maçka1a 

6,8 
14 

6,40 
6,33 

22,20 
21,30 

· Rakıya kıymet Yeren yalnız ,. 

rayiha Ye leueti dOti~ kim- Tütün inhisarı umUIJll 
18 T a kt i -- ı T abimtlen-Eatilae 

F atill F atiht .... T •bime 
15 
JO 

19 Kurtu hq-1 Kurtulutlan .. Beyuıta 1, 11 
Beyazıt BeyU1ttaıı·Kwtuluta 22 

Bqiktqtan .. Bebeie· . 
Beşiktqtao .. Emimıiilıme 
Bebekten - EminönUne 

7,30 
8,16 

6,40 
7,30 

6,pı 

18,30 
19,16 

21,00 
21,50 . 

yevi terkibinia aafiv~tidiıı:. 

~ n a.lıtek • E•llılaG MminönÜnden • Bcbej"e 
Bebekten .. Karaköye 
Karaköyden .. Bebeğe· 

Bebekten .. Bcşiktaşa 
it 

,. .. .. 
_6,26 

8,1~ 6,30 
;, 6,45 

45 22,25 
.. 23,10 

21;59 
22,42 
24,40 

. · ı,25 

2,05 

1t ı Ortaköyden - Aksaraya 10, 16 6,05 20,44 
~. 23 

Ortakly-Abuay Aksaraydan .. Ortaköye 20 6,45 21,30 

it 
!. 

S4 ... fktq • Fatih 

1 
Beşiktqtan .. Fatihe 
Tatihten .. Bcşiktqa 

Akaaraydan - Topkapıya 
T op~apıdan .. Sir~eciye 

32 Topkapa.. Sirkeciden .. Topkapıya 
Sirkeci T opkapıdan .. Beyazda 

Beyuıttan • Toı: kapıya 

7' 11 7 ,00 20,30 
15 7,46 2·1, 16 

6,12 
6,10 6,33 

" 7,09 
20 24,00 
60 24.30 

22,10 
22.~ 

1,00 
1,45 

H Rayiha ve lezzeti en nefis 

Ye kimyevi ter~ibi en temiz 
rakıdır. 

Topkapıdaa .. Ak.taraya . 2.05 . 1 ._ __ 14~---~ 
e os · ~ .-... u. IWiAJ• , ........ ,,... ~Yedikuleye 

Y edikulede.-Sirkeciye .8, 11 
1 

-; IHMalaa - •lduiuc ~ode .. r kUJWiJll 
6,33 22, 14 bul Wr bap t:ane ... bahçeltlia t.....a 

· M y edikule Sirkeciden· Y edikuleye " 
1, 13 . 2'l,54 

Sirkeci 

'37 Edimekapı 
dan • Sirkeciy 

Y edikuleden-Beyazıta 
Beyuattan-Yedikuleye 
YedikuledftJAkaaraya 

.20 24,00 
60 -24,30 

Akaaraydaa Edirnekapıya 60,4 
Edimekapıdan Sirkeciye 7,14 6,30 
Sirkeciden • Edirnekapıya 24 7,03 
Edirnekapıdan .. Beyazıta 60 24,00 
Beyazıttan - Edirnekapıya 24,30 
Edimekapından • Ak.saraya 

~.oo 
f,45 
2,05 '. 

22,20 
12,55 

l,00 
1,45 
20,5 

HiÇ BEK L E N 1LMED1 Ô l BiR ZAMAN D A 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO ·BlLETl ALMAKLA 
KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

Tayyare Piyangosiı 
Biletini Alııiız 

• • 
JJeşıncı Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK lKRAMIYE50,9~0 LİJ\ADIR: 

G•Jri menkulllri ~Wunchılu aıahalı 
Unkapanında lbnlmeddH malıa.llH Dele 

f,
Hıpap Hk•fında •tik 1' mlikerru" 
29 cedit namarala hant! ınaa baltçe. 

T akdlr olunan kıymdı ( 10S2 ) bla elli 
lira. 

Artırmanın yapılacatı. yer, ıUn aaat: 

l.t. 4 llncil icra meaıuriuJunda ı2-12-930 
tarihinde ... t n len 16 ,. kadar. 

1 - lf ba rayrl menkulila artırma 
fHtnameal 11·12·930 tarlhlndea itibaren 

J30 - 406 No. ile latanbul 4 Gacll icra 

dairetılnln mu•J'7•n numar ... nda her 
keıla rBrebllmeıd için açakhr. illada 
yazalı olanlardan farla maJQmat almak 
latey-ler, if b" t•rtnameyl Ye 930..f06 

aumara•ll• meaıariyetlmı.. - mllrac.at 
etaıeUdl.rl.,.. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda 
~lı Jnymetla yUıı:de Jedl teminat 
slaterilecektk. 

5 - Haklan tapu ılclllHe ubit 
elmıyan ipotekli alacaklıJarla diler alı· 

kadarlann •e irtifak hakkı nblblerlnla 
bu haklanıu ve tiıHı&aUe fals Ye maarafa 

dalr olan lddlalannı lf bu Ub tarlhln
dea itibaren yirmi ,Un içinde enala 

mGabltelerile birlikte memuriyetimhe 

bildirmeleri icap eder aksi halde hak. 

lan tapu atcllllle aablt elmıyanlar nlıf 
bedeliala paylAflDUlnda mahı um kalırlar. 

4 - Glatertlea fGnde artınnıya 
f lftirak eclealer artarma ta.rtaamelwlal 

ellaiaut " IGsumlu malOmah allDlf •• 
..._..,. t ... raea kabul etmlf ad ve 
itibar . .-. .. ı.r. O•tOnde bıralulaa 
r•~ menkulihl bedeli :ıamananda 

yertl .. ue l'•Jn menkul iklacl 
artma• U. Htalw Ye beclal farkı •• 
audınına kahnaa 7Dıı:de yedi fal& ve Jijer 
urarlar arr•ca hGkme lıacet kalmaksu:.ın 
memarlyetlnılıı:ee altcıdan tahaU oluaan 
bet aumaralı fikradald 9ut . talaakku.k 
etmek kaycUlo liç defa bajnldaldaa 
ııoıu:a r•yn moakul en aoıı arttıraııın 

•t11ıM1e bir'alular. Şart taliakkuk ·etmeue 

arttırma r.n bıralahr aha taahhGtlc-
findea luırtul~ ve t ... ınat kalkar. 

\ 5 - arbrmaaın birinci veya ikinci 
•uıu •• ıeyrı menkule tailllGIJ eden 
kuual bakka ye (S•lıflD tanana röre 

• 4ıter prtlar. MUteraklm verl'I belediye 
;iiiiiiiiiiiiiliillliiiii-mı~~~~~ll!llll~~-~--~~--- re11laleti ile ı-r.ı nldlye ve ' aalre 

DR. St.MlKAMIS EKREM H. ·Çocuk butahldan mGteh!• ... • •lifterly• a1u1r . . 

ORI EKREM . BEHCET . ·, Ya11tlaa haae maa lıtahçe yukıırda 
rleteriloa .22·12· tıO tarihlade lat.14anc1 

' icra meaurhıiu dalruhıde ltbu Ula ve 

müdü~lüğünden: 
800 metre horhim . . . . . 

50 top Ameriku bul }'erU 

Pazarbk surctile . mübayaa olunacak bu ik_I m~ıe..eı: 
numune ve şartnamesı idarede mahfuzdur. Talıplena yOJ 
7 buçuk "teminat · akçelerile beraber 24 teırinisa ıi 93~ pasat" 
tesi günü GaJatada müb~yaat komisyon~na müra :aatlan._.......--:: 

1 ISTANBUL DEFTERDARLIGI lLANATI l 
SATILIK KAGiR EV - No. 17/3, Sideri.t 

sokağı, . imrahor llyas~ey mahallesi, Y edikul~ 
alt kahnda bir oda bir mutbak bir heli ~~ 
katta iki oda bir sofa, parası peşin ven~e , 
şartile 650 lira sabş açık artbrma 25 :fıepin~ 
t30 Salı· ıs . Pefterdal';hk~~ (R-406) . 

.. . . ~ , 

SATILIK KAGiR EV_ - _ No. ~7(1, S!d~ 
sokağı, imrahor llyasbey mahallesı, Y. edik . 
e it katta 1 oda I beli 1 . inci : katta iki oda bit 
sofa, parası peşin verilmek şatile 750 tiril~ 
Sahş açık arthrma 25 Teşrinisani 930 Salı 
Defterdarlıkta (R-404) 

• ~ * ' SATILIK KAGiR EV - No. 17, Aliefe~ 
sokağı, imrahor llyasbey mahalles~ Yedik"~ 
iki katta üç oda vesair müştemilat, bedeli pef';
para ile 1000 lira, sabş açık artbrma 25 1 eşl 
njsani 930 Salı 15 Defterdarlıkta (R-407) . . . ~ 

SATILIK ENKAZ - Beykozda Umur yert 
1.ıı--deki tayyare hangannın enkazı sablıkbr. ,_ 

min edilen bedeli 1319 lira, sabş açık arttır:., 
14-kinunuevvel 930 pazar 15 Defterdatb 

(M- 431) _-<;:; 

İkbsadi İstiklal o N pos~ 
Yakında Çıkıyor -------tUIJ''."::' , 

Tenl mahalll : l.taabul Aakara Ve--1, ~, .. ı. Hanclla ,.. 
cadde.ti 155 nu•aralı idare kitap H - ~ 
kırtHlJ• tlcarethaaeaıldir. .&el-. 1 latan1tW. ...,_. 

1 ·---- ş....I Mkait IS · J -TflfA'Mlı 8.t.w · - 741 
Pe&l.ı kutaM1 1 btaıiJtıal -,.. ~,. 
Telt"2f ı l.taabıal 50 

ABONE f1A1I~ 
-rORJ<ln --- ~ 
l~kt. ıs... ~,, 
7541 • '~' - " -" . ,, ,,. .. 
ıso • ı ,, 

.... .-o••" Gel• enalıı S .... 

lıaaıat4u ... .ıı1et ?&"' 
Matı ad ~ MiU ........ Wtahldaft st-terUea Mttırma ~ t..tikaa 11.:=m=.==r.; ... =:.;!fıle..;;..ı;_;;T~e;w;-~1e;z;a;~2;~-------l .... ., .... ---. 

fftHJ flZDht IETIHftlrtl Uftlll flLllt 1 ~ 

,._ . ..... -.~iiEii_iiii~iııi .... iiiıı ... ilıl•• ' 11e1·w1 ·ııi 'tr NMI' 


