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SON PO S TA tlalkın rBzudün Halk bununla rörür 
S O N PO S T A Hallaa kulatıdın Hant bunullla ltitir. 
SON POSTA Hallan dilidir: Halk bununla sö lor. 

SÖNDÜ 
\TiJayetlerde Veya Merkezde · Şimdilik Yeni 

Yoktur •• lıir Teşekkül Doğmasrna İmkin 
'&temlekette Siyasi Fırka Hayatı Tamamen Durdu K ' ı================ıı 
.\d d B .... k c 11 ., y . ur amız Bugünün Meselelerinden 1 
<r~ Tana Ba. Luruk diaKn ı .ıgınOldenne Üç Beşibiryerde Şirketlerin Depo Para-am ır a ay aım U.. Kazanan Kariimiz · 

birde yeni Bir Siyasi Teşekkül Vücuda Hediyesini Aldı ları Devlet Bankasına 
Getirmek Teşebbüsünden De Netice Çıkmadı soN Pos!Nn.a ik'.0 a "'.""'- Sermaye Olamaz Mı ? 

uanda ea biiyUk ıkramıy,e • 

~~dana, 21 (H. M.) - Ser
fı..a_ fırkanın vilayet ocağı 
i ~ feshedildiği hakkında 
~hi Beyden gelen telgrafı 
'le •ktan sonra kısa bir içtima 

• • B 1 J olan 3 tane beşibiryerde albn Halk Fırkası Heyetı lşe aşıacıl 7174 numaralı k ona isabet Geçende halkın Elektrik şirketinden şikAyetlerini tahkik 
~ elmİfti. up ederken karilerden biri, bize şayanı dikkat bir fikir verdi. 

lederek vaziyeti tetkik etti. 

~ lutuıacak yol hakkında 
~t azası arasında tam bir 
~ nıevcut olduğu görilldü, 

ctra itiraz eden veya mev
~t l• k01 l!b 'k' • b" ' • '1tıaı ... ş ll&ı ı ancı u ısım 

~ da yaşatmayı düşünen 
ç kimse yoktu. 

t ~ tlhi Beyin beyannamesi 
-:~lelere verildi ve villyet 

ıtnın tuf.iyesine bqlandı. 

)t ~en fırkanın me-ycudu 
h~ tnc;fruşat Ycsairesi de 
~l , ~z olduğu cihetle heaap 

t11run ikmali çok sürmedi. 

S liaı1an vaziyetine gelince: 
~fırkaya taraftarlık eden 
~l!l tb bir kütle, haber şuyu 
~ Ut bulmaz evveli hayrete 

llra da teessüre düştll. 
B -i . U arada, nereden, nasıl ve 

~ltı kbw b'l' ' b' t\\> çı gı ı ınmıyen ır 

ttr~et Serbes fırkaya taraf
~ilttq edenler hakkında taki
lfi}' bulunulacağını kaydew 

<>tdu. 

Hept dün Hcgtlarpaşada; 

r 
1 Halk fır~uı namına tebri
mizde mevcut teşkilib tetkik, 
ıslah ve ikmal etmiye gel~ 
heyet dün lstanbula gelir gel
mez işe başladı ve Afyon 
meb'usu Aıi Beyin riyaseti 

altında ihzari bir içtima akte
derek mesai uıulünll gözden 
geçirdi. 

Afyon meb'usu Ali bey de 
öğleden sonra gazetecileri k&
bul ederek tasavvurlan •e 
kararlan hakkında malumat 
verdi. 

Heyet bugünden itibaren 

Bu kuponun hamili olan Devlet bankası için çok faydalı bulduğumuz bu fikir şudur: 
Şehremininde Ereğli mahalle- · lstanbul, l.zmir, Ankara gibi mühim şehirlerimizde çalışan 
ainde Börekçi sokağında 14 ve menafiiammeye müteallik işleri inhisarları altında bulunduran 
numarada oturan kıdemli Bah- ecnebi şirketler, müşterilerind·en muayyen bir depozito parası 
riye yüzbqılanndan Aptullah alırlar. Bizim tahkikimize göre bu depozito paraları şu suretle 

tehalüf eder: 
Naci B. matbaamıza müracaat 
ederek hediyesini almıştır. 

~ Diğer ikramiyelerimizi kaza
.anı karilerimiz de peyderpey 

matbaamıza "'1nracaat ederek 
ikramiyelerini almaktadular. 

Bu karilerimizin listesi de 
yakuada neıredilecektir. 
~Bu münuebetle bu daki-

kaya bdar ikramiyelerini 

Elektrik tlrketl her aboneden S lira ı HavagaZJ şirketi her aboMde 3 lira 

Su ., ., ., 5 ,, Telefon ,, ,, •• 20 ,. 

Bu şirketlerin hiçbiri bu depozito parasına almaksızm 
abonesine su, elektrik falan vermez. 

Bu tirketlerden her birinin on binlerce aboneleri vardır. 
Yalnız Elektrik şirketinin .depozito suretile abonelerin~en 
tahsil ettiği paramın yekunu bir milyon liraya yakın tahmin 

edilmektedir. Bütün ecnebi ıirketlerhı depe2ito olarak 
alc:lıklan paranın mi tan beı on milyon lı. -i'' bulur. 

( Dnamı 2 nci nyfamızd'!dır ) 

~~-------------·--------~~~-
Gazi Hazretleri Dün Geceyi 

( Tokat ) ta Geçirdiler 
Slns, 21 (A.A.) - Gazi Hı:. 

maiyetlerinde bulunan zevat ile 
saat (10,15) te (Tokat) a hareket 
buyurmuşlardır. 

eden halk Gaz.iyi heyecan ve mu
habbetle alkışlamışlardır. Beledi
yede öğle yemeğini yedikten 

1 
Tokat, 21 (A.A.) - Reisicüm

hur H:ı. saat on buçukta refakat
! lcrindeki zevat ile (Tokat) ı teşrif 

sonra misafir kalacaklan Mustafa 
beyin evine gitmişlerdir. Cuma 

tatili olduğundan bugiinfi istira
hatle geçirecek, yarın halk ile 
temaslarda bulunacaklardır. 

1 

etmiılerdir. Belediye dairesi ö
nünde saatle~ce kendisine intiz.ar 

Siyasi Orkestra ~~u rivayet teessürü artbrdı. 
~at. kanunen müsaade edil-

1 
l ~lr fırkaya taraftarlık et-
~•nu 3 üncll aayıfada J ~~-'--""-'--~:ı""""" 

Spor T cşkilihmızda 
ikilik Kalmadı •. 

JA i lstanbulda mevcut teşkilit he
yetlerinin merkezlerine Jide
rek fırka menauplan hak· 
landa malumat alacak, sonra 

t . Apdul lala Naci &g 

almamıt olan karilerimizin 
biran evvel matbaamıza miira• 

Sı>a Dün Türk Ocağında aktetlilen içtima 
~ ~ tldt tcıkilabmızda çıkan ihtilafı iz.ale etmek maksadile dün Türk 
1ti4btt \.•ktedilcn içtima, alb aaat süren bir müz.akercden .anra 

f ~l~t netice vermif ve her iki tarafı da memnun eden bir 
1 bulunaauştur. ( Spor haberlerimiz 4 üncü sayfamızdadır J 

mahalle ve semtleri bir araya 

toplıyarak nahiye heyetlerini 

serbea bir ıurette intihap 
ettirecek, aonr" bu nahiye 
heyetlerine yine ıerbes bir 
intihap ile kaza heyetlerini, 

en nihayt'. te vilayet merkezini 
seçtirere'K, hulasa aşağıdan yu
karıya doğru teşkilat yapacaktır. 

Heyet bu arada hayır müesse
Sf'.~eri ile de temas edecek 
ve mnnevver gençliği Halk 

fırkasına alacaktır. 

Çıkarmıyacak 

Mefsuh Serbes Fırka lideri 
Fethi beyin Millet Meclisinde 
k.ahnıya ve müstakillen çalış
mıya karar verdikten sonra 
bir de gazete çıkarmayı düşün
dUğü yazılmıştı. 

Hatta bu gazetenin "Knrsn" 
veya "Hürriyet" isimlerinden 

t B birini taşıyacağı da söyleni-.ne ey 
yordu. 

Ankaraya Gitti Fakat haber aldığımıza g&-

Ağaoğlu Ahmet Bey dün re bu neşriyat maziye ait bir 
akşam ekspresle Ankaraya düşüncenin şUyuundan doğ
gitmiştir. Uzunca bir müddet muştur. Hakikati halde Fethi 
hüknmet merkezinde bla- Bey şimdi gazete çıkaracak 

caktır. 1 değildir. 
- Siyaset marşı çalarken birdenbire niye durdular ? 
- Bakaan a, kemancının aol koluna felç geldi t 

1 



2 ·Sayfa SON POSTA 

Halkın Sesi L A ERLi 
T erkos İşi Etra- Maşa/lalı Üsküdar' da Kanlı Bir Hadise i Cerh 
fında Fikirler Hastabakıcıga 
Te.rkoa kumpany aile l.tanbul 

~lediyeai,ve gazeteler epeyce za
mandanberi milcadele etmektedir. 
Bu son gilolerde Nafia Vekileti 
de bu lfin halka ve memlekete 
nafi bir tarzda h&llile meşguldür. 
Dün, latanbul belediyesinde ter
kos hakkındaki tikfiyetler tekrar 
kabardı, taşb. Bu mesele hakkın
da tekrar balkın fikrini sorduk : 

Du .. n G s· p ı· . ,, Vak'a/arı 
ece Jr 0 iSi Bir Terzi, Bir Çocuk Ve 

Hastaneyi Soymıya 
Uğraşırken Yakalandı 

Şişli'de Sıhhat yurdu hasta
nesine basta bakıcı olarak 
giren Emine H. hastanenin 
yatak çarşaflannı ve aairesini 
çalarken hastane müdürü 
tarafmdan yakalanmış ve Po
lise teslim edilmiştir. 

Bıçak 1 a vurdu ı ar Bir De Garson Yaralandı 
1 - Şehzadebaşında terzi 

Naci B. (İstanbul lisesi, son 
ınıf) 

- T erkos ~irketinio muka
velesinin feshinden memnun 
olacağım. 

* 
Tuhaf 

.. 

Vak' anın Sebebi Eski Bir Kindir 
Dün Üsküdarda bir polisin ağır surette yaralanmasile neti

celenen bir hadise olmuştur. Tahkikabmıza göre hadise şu 
şekilde geçmi~tir: 

Çinili polis merkezi mürettebabnda 2.133 numaralı Şukrü Ef. 
dün gece Y enimahallede nokta beklemek üzere merkezden 
çıkmış, tam yan yolda karanlık bir sokaktan geçerken önüne 

1 Arap Arif isminde biri çıkmış ve Şükrü Ef. ye birdenbire bı
çağını saplamıştır. Bıçak çok derin saplandığı için Şiikrü Ef. 

Kemal Ef. ile Şaban isminde 
biri kavga etmiş. Şaban bıçakla 
Kemal Ef.yi yaralayıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

2 - Sazlıderede barakalar
da oturan kıpti Selime ile ayni 
mahallede oturan Zeha·a ve 
Saniyenin çocukları arasında 
kavga çıkmış, Saniye keserle 
Selimeyi başından yaralarruşbr. 

Vehbi B. ( lstanbul lisesi, 
aon sınıf) 

Bir Hırsızlık Vak' ası 
Arapcamünde Cevahir çakmaz 

sokağında oturan Melek Ha
nım Perşembe pazarında Faik 
Efendinin sergisinde alış ve
riş eder.ken çantasmda 39 li
rası çalınmıştır. Melek H. Faik 
Efendiden şikayetçidir. 

nin yarası ağır ve tehlikelidir. 
Arap Arif hadiseden sonra kaçmak 

yakalanmıştır. 

3 - Haydarpaşada Rıhtım 
istemiş, fakat y~tişilerek caddesinde istiratinin meyha-

- Terkos işlerinin beledi
yemize bırakılması, elbet, daha 
iyi olur. 

Polis efendi Tıp fakUltc5İ hastanesine yatırılmıştır. 
eski bir kinden doğduğu zannedilmektedir. 

nesinde garson Papoyi ile 
Hadisenin hamal Niyazi kavga etmişler. 

* Halit B. ( Çemberlitq'ta 1 ) 
- T erkostan çok çektik. 

Hükumetin bizi bu kumpanya
dan kurtarmak istemesini çok 
bey eni yorum. 

* Rıza Ef. (Çemberlitaş, 4-6) 
-Vallahi ben ne söyliyeyim: 

belediyeye geçse daha iyi olur 
zannederim. 

lf. 
Zeki Ef. (Dizdariye mahal-

lesinde, Çeşme ıokağanda) 
- Şirket feshedilmese da

ha iyi; neme lazım, şimdi ıu

uz kalmıyorum yal 

lf. 
Talip B. (Küçükayasofya 50) 
- Bele i;yenin su işini üze

rine alması lazım. Bunun için 
ben, Terkos mukavelesinin fes
hedilmesini bekliyorum. 

Yangınlar 
1 - Aksaray' da Doktor 

Şeref Beyin evinden yangın 
çıkmı~ ise de sirayete meydan 
verilmeden söndürülmü,tür. 

2 - Topane'de Hamza 
Efen dinin evinden yangın çık
mış, gelen etfaiye aöndürmüş
tür. 

Otomobil Kazası 
2443 numaralı otomobil 

~~------------···--------~--~~ 

Hukuk Talebesi Yeni Bir Cemiye 
Yapmak Arzusunda 

Y edikulede Gazlı çeşme cad
desinden geçerken Zeytinbur
nu Gedikli küçükzabit mek
tebi talebesinden lsmail Hakkı 
Efendiye çarparak yaralamış-
br. Şoför kaçmıştır. DarUlfünun Hukuk fakültesi yaset intihabından sonra dok-

talebe cemiyeti bir buçuk se- tora sınıfından Suat B. saz 
İçki Ruhsatnameleri nedenberi bazı esbap tabtinda alarak: 

Ali B. ( Topanede, iskele k k toplanamaz olmuştu. Son nr.0 • - Eski cemiyet münfesihtir. 
caddesinde 20\ Kapak ve açı müs irat sa- lS.. E k" . ü . h 1 bakk J • b lerde üç kişi vilayete müracaat s ı nızamname zerme are-- Anlamam birader. tan a • gazmo, ar ve k t d . 'd t • 

h ah l ederek Cemı·yetin mefsuh oldu- e e emeyız, yem en anzım Niçin? mey ane s ip erinin nıhsatna-
- dd 1 b gu" nu ve onu ihya etmek is•~- 1 etmeliyiz demiştir. Bu.meselenin 
- Anlamam; anlamam kar- me mü et eri u ayin ~onun- d ki l . 1 vilA " hukuki mahiyeti halledilmeden 

Niyazi sustalı bıçak ile 
Papoyiyi yaralamış ve yakalan
mışlar. 

Tosladılar 
Şoför Hadinin idaresindeki 

(1224) No. ı. otomobil ile Be
bekten gelmekte olan (239) 
No. ı. tramvay müsademe 
etmış, her ikisi de hasara uğra
mıştır. 

Hamal Kavgası 
Kiiprü albnda hamal Hamza 

diğer hamal Mehmet ile yük 
meselesinden kavga etmişler 
Mehmet bıçakla Hamzayı ya
ralamıştır. 

Halı Fiatlan 
Son günlerde lran halılanmn 

fiatlan düşmüştür. Daha fazla 
düşeceği de tahmin edilmek
tedir. İran hah fiatlannın düş
mesine sebep İran parasının 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
surette düşmesidir. 

deşim. da hitam bulmaktadır. Bunlar i erini söy emış er, yet >!ıe bir hesap encümeni intihabına 
lf. ay başına kadar yeni ruhsat- bir toplantı yapılmasına müsa- geçildi. Hukuk talebesinden K~radenizdek.i Serseri 

Şinasi B. ( Sultanahmette, name almıya mecburdurlar. de etmiştir. bir kısmı yeni bir cemiyet T 
Mahmut ağa mahallesinde 25) Bunun lizerine diln Türk yapılmasına, diğer bir kısmı da o r P i l 1 e r 

- Su işlerini kamilen bele- Kitap Müsabakası Ocağında saat 9,30 da bir eski cemiyetin ihyasına çalış- Karadenizde bir takım ser-
diye üzerine alırsa daha ,iyi Maarif vekaleti kız lise ve toplanma yapılmış, Divanı ri- 1 maktadırlar. seri torpiller olduğu anlaşıl-
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• 
ismet Paşa 

• 
Samsun Tütüncülerı 

ile Görüştü 
ismet paşa dün Aokarad• ~ 

lunan Samsun tütüncüleri heyed~ • 
kabul elmiş ve dertlerinJ ıı> 
lem iştir. ti 

Heyet bugün maliye mnsteşa 
beyle gC>rüşecek ve Samsun tütO• 
cillerinio uğradığı bulıarane çare
ler arıyacaklardır. 

Behçet Bey 
Suriyede açılacak aigara fab

rikası meselesinden dolayı tütill> 
inhllan umum müdürü Behçet ıJ. 
hakkında maliyece tahkikat ya• 
pıldığı hakkında habere kaı1' 
maliye müsteşan: 

- " Böyle şeylerden biçblt 
malumabm yoktur" demiştir. 

' 
Göz Hekimleri Cemiyetı 

Göz hekinaleri cemiyeti kongrt" 
sini yapmış; Reialiğe: Şakir ~ 
met, ikinci rciıliğc Niyazi lsoı~ 
katibi umumiliie Hakkı HaY 
Beyler ıeçilmişlerdır. 

Tahsildarların 
Murakabesi 

Maliye t ahsil şubeleri tah,11-
darlan ayda iki defa murakıtb' 
edeceklerdir. 

lstanbul-Paris Hava 
Postalan 

l.taabul - Parie tayyare poetıl~ 
1apaıı Frauı:r. tlrkctinha idare °'!_c~ .. 
mal Jcneral Düval dlln akşam ,...-
ra1a fitmifUr. 

Jandarmalardan 
Tramvay Parası 

Tramvay t lrketl jandarma ublt; 
neferlerinden tramvay parası alı:ı:ı 

1 teskcf tadır. Vlliyet tlrkcte bir 
1 yazarak Jand:ırmalann bGkQmctbı "" 

:dbıt1 mcmurlan olduğunu ve bls:: 
cnaleyb kendilerinden bllet pıar 
alınmamasırıı bildinnl9tlr. 

• 
Maliye M üf ettişlerı 

Kongresi 
Önümüzdeki kaounue•~el~ 

Ankarada bir Maliye müfettişi,. 
kongresi toplanacakbr. Müfettıf .. 
lerden teftişlerini bitirenler f'.ll 
karaya dönmiye başlamışlard~ 
Kongrede vergi sistemleri ver .. 
cibayet tanlan ve saire konllŞıJ 
lacaktır. 

olur. Terkos kumpanyasımn orta mekteplerile kız muallim mııhr. Bunlardan bazılan imha 

lı:!ı:~lidir. artık derhal fes- mekteplerinde okutulmak üze- 1 B l/I l l • J 1 edilmiştir. Herhangi bir kazaya Şimdiye kadar alınan tarik b~ 
re bir çocuk bakımı kitabı ugÜnÜn lYl ese e erınuen mani olmak için Karadeniz yalnıı. ıehır bariciudckl ıoşııat "°' 

lf. m~~~~~m~b~ M~b~ L-------------------------~ ~nı~~ ~rpil~~~b m~p·~~~"~~~~ın~-Hasan Ef. (Sirkeci, Sepetri k d k uhar • • ki fı yf d ) Şehir mecllıl ehlr hududu dah ... ,,ı 

Yol Parası 

,,. a a azanan m nnn - [Baş tara 1 inci sa a a yapılacaktır. çl•·· 
ıokagı" nda, Rum mektebi kar- haricindeki yol ve ıokak lhtly• ııssıf' 

tabmımaarif idaresi meccanen ---- bir kQJ halinde nar.an dikkate • lf', 
tısında 31) basacaktır. Kariinıiz diyor ki: HükGmet şirketlerde halkın biriken Kadıköy Otobüsleri tarik bedeli ile belediye lııfaat tah' ııı"' 

- T erkos işinin belediyeye bu milyonlarca lirasını larak Devlet ban kasma sermaye it- birlettlrilmlştir. Şehrin bu buıı~ eııdf· 
S Kadıköyünde otobüs miktan- _, 1 t düşü üleC ' 

geçmesm. e taraftanm ne hem Ankara usuz Kaldı tiha• etmeli, buna mukabil de şirketlere, o miktarda hisse 1 lhtiyıı,...an umum IUTe te D • etl 
... ... mn tahdidi için .stanbuı belediye- Manifaturacılar Ceınıf 

de artık bu iş uzamadan bi- Ankaraya bir saat mesafede veya teminat vermelidir. sine müracant vaki olmuştur. • 

tirilsin. kain Mamak köyünde ufak bir Devlet bankasına sermaye temini için muhtelif vasıtalara Yeni İdare Heye~d•" 
.. heyelan olmuş, su bonılanndan müracaat eden hükumetin, bu teklifi de ehemmiyetle telakki Ankarada Tal ebe Manifaturacılar cemiyeti yeni '/~ 

Ş k B (K b d d ~ • • n • d" Ç k • k ti • b "l 1 l' y d y } heyetin! inUbap etmiştir. Jlh't• ev et . a ataş lisesi) birkaçı patlamış ve bu yüz en e ecegını umıt e •yoruz. Un Ü şır e erın u mı yon arca ırayı ur U apı ıyor heyeti idare azalan ııunlardır: s; ;"' 
- Belediyenin Terkos işini Ankara iki gündür susuz kal- kendi namlarına bankalarda bulundurmakta haklan olduk- Maarif Ccmlyetl tarafından Ankarada tin, Sadettin, Sevıl, Mehınct, ıı 

üzerine alması daha muvafıktır. mışbr. Tamirat yapılmaktadır. lannı kabul edemiyoruz. büyllk bir talebe yurdu yapılacaktır. Agop, Koço Bey ve Efendiler. 

ç:;:================================================================================================~ 
Son Posta' nın Resimli ·Hikayesi: 

lı H-- 8q - O.- 1alaal.. 1ktP.. .. ıuılıılın- 1 
ı--Pm? 11.bo• • ı.. - r ,, .. ı 

2ı Huu ee,- Ya INrada .. -.u1 
M .__ • ...._., 

Pazar Ola Hasan B. İta/yada 

3: Haaan Be7 - Burada da ma kcmtrolJ 

Uemadar - 1C.utnal J 
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Her gün 

Cocukla;:
Mektepten 
Kovulabilir Mi? 

M. ZEKERiYA -~ 
Sinopta iken fakir bir kom-

fuın vardı. Kocası İstiklal 
harbinde ölmüş, beşle on yaş 
lrasında üç çocuğunu büyilt· 
tnck yükü bu z.avaılı kadının 
•ırtına yilklenmiıti. Kadın ço
tuldanna ekmek parası çıka
rabilmek için sabah erken· 
den İşe ıider, çocuklarını da 
llıcktebe gönderirdi. 
t.~ Çocuklardan biri haylazca 
111tşeydi. Arada sırada sokak
itrda oynamayı mektebe fit· 
llıiye tercih ederdi. 

Mektep encümeni çocuğunu 
llıektebe ııöndermediği ıçın 
llıııcyi beş on lira nakti bir 
~ta ile tecziye etmek istedi. 
~dının günlük kazancı yarım 

a. idi, bu cezayı vermek, 
Çocuklan liakal on pn aç 
bırakmak demekti, cezayı Ye· 
tcıncyince kadının hapsine, 
~cuğun da mektepten tardına 
~ar verildi. .. 

Dün gazetelerde Maarif ve· 
~iletinin şöyle bir tamimini 
0 kudum: 

11 Lise ve orta mekteplerde 
•ınıfta bir sene kalan ve er
tesi sene mektebe devam et· 
lbiycn talebe, müteakip sene 
~ckrar mektebe girmek isterse 

ahu} edilmiyecektir. iki sene 
kınıf ta kalan talebe tahsil hak
uu kaybeder.,, .. 

.. Birinci vak'aya şahit oldu
t'utn zaman içimde derin bir 
•cı ve azap duymuştum. Bu
~iinkü tamimi okuyunca da 
•çiınde ayni azap tazelendi. 

Demokrasi, vatanın bütün 
f.ocuklarına müsavi derecede 
~sil i~~nı veren bir sistem
ır. Hukumet vatanın bütün 
~klanın bedava okutmak 
lbecburiyetindedir. 

Bir çocuğu mektepten kov
llıak, onu tahsil hakkından 
ltıahrum ederek sokağa at· 
"ak demektir. Mektep, so· 
kaklardaki çocuktan toplayıp 
:ktıtmakla mükellefken, mek-
tpteki çocukları sokağa at
~a.81, hikmeti vücudüne münafi 
ır hareket olur. 

el Sınıfında kalan, mektebe 
~vanı etmiyen çocukların 

lliçin çalıtmadıklarını ve niçin 
~clctepten kaçtıklannı tetkik 

l e .nıükelleftir. Ruhiyat tetkik-
trı .. t · · k" b k 1-t gos ermiştir ı u çocu -

, daha ziyade mektebin 
ı:... tnuhitin kurbanıdırlar. On
~ bu suretle harekete "sev
tb.tdcn birçok ruhi ve içti
~ at amiller vardır. Mektep 
t. lı lilıniller)e mücadeleye mec
~d~. Yoksa mektep hiçbir 
) ~~ sokaia atmak salibi-
Ctinı haiz değildir. 

Camide Kumanda 
Veren Bir Deli 

~~on-Geçenlerde Otpazarı 
~ıne giren bir adam biraz 
bir durduktan sonra birden-

e bağırarak: 
~...... Sağa bak; tek çift say! 
;•ndasını vermiştir. 

Oldu~ adamın bir akıl haıta.u 
'1 ~ anlaşılmış, tedavi için 

aya gönderilmiştir. 

lalim Ve T erbiyo 
~ ~eisliği 
bi~f . ~•kil ti talim Ye 

' ~•eıalijine, azadu liıaaa 
•dilaaiftbı. 

Resimli Makale Boy Ve Fikir Sev(qesi * 

1 - Bir kalabalı~a Mktıium uaaa buı Nf• ı 2 - Bir cemiyet ~ftki fertlerede baktığını& 1 3 - Umu uun hizasında kalmak bir 
ların umum1Ul nviyulnd- yukarda kalciıiını a-1- uman itan Walaruı uıaamt seviyeden yuk.tn 

1 

marifctirt. Fakat uıl hüner umumi • 
rürsünGs. lhmllU' dij-erlerfne aı.betle boylan uzun çıktıfını priiraliıall&. Buıllana dimaflan dlierlcria- aevıye-
olanlardır. den aaha mltcUnaU olaaluchT. nln fevki.De çılı.makhr. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERL 'RI 

Rusyada 
ihtilal Haberleri 
Yanlıştır 

Moskova, 20 (A.A) - Tu 
ajansı tebliğ ediyor: Muhayyel 
askeri bir fcaada ve Sirtzef, 
Pomildje ve Bluher vesairenin 
tevkifine dair olarak Berlinde 
çıkan (F orverç) gazetesinde 
münteşir haberler tamamen 
uydurmadır. ----lngiltercde Bir T emer-
küz Kabinesi Mi? 

Londra, 20 ( A.A. ) - Star 
gazetesi, her üç fırkaya menaup 
mütehayyiz bir takım az.anın 

vahim bir buhran reçirmekte 
olan sanayiin vaziyeti ile meıgul 
olmak üzere milli bir hükOmetin 
teıekkülü imk5,nından bahset
mekte olduklannı yazmaktadJr. 

Meslekte Siyasi 
Fırka Hayatı 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

menin cürüm olamıyacağı ve 
cürüm olmayınca takibat yapı
lamıyacağı çabuk düşünüldil ve 
rivayetin asılsız olduğu anla
şıldı. 

Bu dakikada Adanada ne 
hayret, ne de teessür kalma
mıştır. Hayretin ve teessüriin 
yerine sadece geniş bir lakaydi 
kaim olmuştur. 

Belediye intihabından şika

yet ederek Ankaraya sekiz bin 
küsur imza ile timdiye kadar 
görülmemiş bir mazbata 
gönderen ( Adana ) da bu 
mazbatanın ne olduiunu 
düşünen tek kimse bile yoktur. 
Hülasa, Adanada siyasi hayat 
tam bir felce uğramışbr. 

Vakıa burada Abdülkadir Ke-
mali Beyin bir gazetesi ve sözde 
fukası varciır. Fakat bu ga
zeteyi okuyan olmadıiı gibi 
bunu çıkaranlara ehemmiyet 
veren de yoktur. 

lzmirde Yeni Fırka 
Olmıyacak 

İzmir, 21 - Burada yeni 
bir fırka teşkili arzularından 
bu dakikaya kadar müıbet •ir 
netice çıkmış değildir ve çık
ması ihtimali de görülmemek
tedir. 

Rasih Ef. Yanıldı Mı?. 
Dün akşam Antalyadan "fe

dakar suçluların vekili Avukat 
Edip,, imzasile bir t israf al
dık. Bu telırafta Antalya 
meb'uau Rasih Boyin Antalya 
belediye intihabı eınuında 

cereyan eden hadiaeleri anla
tırken yanıldığı ve bunun mah
keme .zabıtnameleri ile sabit 
oldufu slylenmektedir. 

• 

Macaristanda Kırallık ihya 
Edilebilir Mi? 

Arşidük Oto Peşteye 
Hareket Ediyor 

Brüksel, 20 (A.A) - (Löauvar) gazetesi yazıyor. Dün akşam 
Arşidük (Oto) sabık ordu üniformasile (Stençorvel) şatosunda 
elli kişilik bir aile sofrasına riyaset etmiştir. 

( Saks Düşesi ) Vita, Burbon Hanedanından Ksavye, Oto
nun erkek kardeşleri, kız kardeşleri ve eski sarayın Viyana ve 
Peştedeki erkinı yemekte hazır bulunmuşlardır. 

Vita, bugün saat dokuzda Avusturya ve Macaristan& 
mensup birçok şahıslara kabul ederek bir nutuk irat etmiş 
ve ainni rüştü idrak eden {Oto) nun bundan böyle Macar ailei 
kıralisinin yegane reisi olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra dini bir ayin yapılm~ ve Mgr. (Çeypel) hitabe
sinde Fransuva jozefin ismini zikretmemiştir. Mgr. Çeypel,(Oto) yu 
Budapeştede lilıyk olduğu mevkide kabul edeceği ümidini 
iihar etmiştir. 

Oto ve Vita misafirlerle görüşmüşler ve öğle yemeğinden 
sonra eski sarayın tekmil dostlarını kabul etmişlerdir. Misa
firlerin kısmı azamı bu akşam hareket ediyorlar. 

Yeni Tarife 
Demiryol u 
Nakliyahnda 

Hayvan 
Tenzilat 

Bir Ahlaksız 
Misafir 
Kadına 

Bir Gazeteci 
Tecavüz Etti 

Devlet Dcmiryolları idaresi Eveli gece saat 2 de Macar 
hayvan nakline mahsus olmak cemiyetinden çıkarak otur
üzere yeni bir tenzilatlı tarife duğu evine gitmekte olan 
yapmıştır. Macar gazetecisi Madam (Eliza 

lzmirde ... 
Sonbahar At Koşuları 

Yapıldı ••• 
İzmir 21 ( A.A ) - Reisi

cümhur Hz. nin himaye ve 
BnJvekiI Hz. nin riyasetlerin· 
deki yanı ve ıslah encüme
ninin sonbahar birinci hafta 
at yanılan yapılmıştır. 

Birinci koşu aatış koşusu 
idi. Mesafesi 2000 m~tre olan 
bu koşunun ikramiyesi 400 li
radır. Birinci Celal Beyin 
(Folespuvarı) ikinci Tahsin B.in 
Tutası gelmiştir. İkinci koşu üç 
yaşında ve hiç koşu kazanmamış 
yerli ve Arap at ve taylarına 
mahsustu. Mesafesi 1200 met
re ve ikramiyesi 300 lira olan 
bu koşuda birinciliği Hakkı 
Ef. nin Meftunu, ikinciliği Ha
lil Ef. nin T alii kazanmıştır. 

Üçüncü koşu dört ve daha 
yukarı yaşta ve hiç koşu 
kazanmamış yerli ve Arap at 
ve kısraklara mahsus olup 
mesafesi 1600 metre ve ikra
miyesi 300 lira idi. 

Birinciliği Hilmi beyin Pe
rihanı, ikinciliği Veli Ef. nin 
Samimi, üçüncülüğü binbaşı 

Ahmet beyin Dervişi kazan
rnışbr. 

Dördüncü (Yemiş) koşusu 

Yeni tarifede tesbit edilen Romyato) nuu önüne Refik is
rakamlara göre tam va- minde biri ÇJkrnış, sarkıntılık 
gon ücreti, sıüır nakliyatına da ctmiye başlamış, yaptığı ahlak

•. sızlığın bu kadarını kafi görmiyen 
şamil olmak üzere, Sivas • bu herif madam E. Komyatoyu 

üç ve daha yukarı yaştaki 
halis kan İngiliz at ve kısrak
larına mahsustu. ·Mesafesi 
1600 metre ve ikramiyesi 700 
lira idi. 

Akif Beyin Androniküsü bi
rinci,Celil Beyin ( Vregaskon)u 
ikinci, Evliya ude Refik Beyin 
Mispikesi üçüncü gelmi~r. 

Kayseri 50, Ankara - Kayseri dövmüştür. Refik yakalanmıştır. 

76, Ankara- Sivas 100, Hay- ı Fındık lhr~b Artıyor 
darpaşa - Adana - Mersin 180, s· H d 200 r d Son haf ta Zarfında fındık 
ıvas - . ay ~.paşa . ıra ır. ı satışları hararetlenmi,tir. İhra-

y en_ı _te~zil~~ .. tarıfe ~~lecek cat fiatı bir ay evvel 67 kuruş 
ayın bırıncı gununden ıtıbaren iken şimdi 80·85 kuruf ara-
tatbik olunacaktır. 1 sındadır. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

İşitiyoruz ki Behiç B. verilmiş ve ne de birçok 
zamanında, Dewiryollar teşebbüslere rağmen bir 
idaresinde, memurlar için umumi heyet içtimaı ya
bir .. teavün sandıiı " vü- pılmıştır . 
cuda getirilmiş, ve gene Maksadımız lüzumlu ve
işitiyoruz ki o zamandu ya lüzumsuz itham yap
bu zamana kacılar sandı- mak dcğilair. Fakat mali 
ğın sermayesi takriben ve iktısa i müesseseleri 
iki milyon lirayı bulmuş. idare etmek için konan 
Sandığın vazife.si, memur- bir takım kaideler ve 
larına aaclece yüzde do- uıuller de vardır. Serma· 
kuz faizle para ikraz et· yedanna, i~t ndiği halde 
mektir. Fakat sermayeyi hesap vermiyen bu idare
memurlar temin ettikleri yi g8rdükt n onra, bizde 
halde şimdiye kadar san· 1 salim bir idrecilik zihniye
dığın faaliyeti hakkında tinin mevcut olduj'una ey 
ne kendilerine bir hesap kari: 

idtlr iMn, .-., intınnuıl 

Beşinci koşunun dört ve 
daha yukarı yaşta yerli ve 
Arap at ve kı!raklara mahsus, 
meıafeıi 2000 metre, ikrami
yesi 400 lira idi. 

Tevfik Beyin atı birinci, 
Hüseyin Efendinin Gümü§Ü 
ikinci, Süleyman Efendinin 
Nasibi üçüncü gelmiştir. 

,., 
, . iiksek Ve Ali Kelimeler 

Şehrimizdeki ticaret mckte-
ı bi üç kısımdır : Tali, yfiksek, 

Ali kısımlar.. Yüksek ve Ali 
kelimeleri birbirinin ayni mana
da oldujundan bazı iltibaslara 
mahal vermektedir. Ulumu 
Aliyei ticariye talebesi Ye me
zunları cemiyeti dün t plana
rak bu ütiba5larm önüne ııcçi• 

1 
lebilmesi için mekt bin i minin 
d jiftirilmesini dUşilnmU~lerdir. 
Bu iş için mektep mn Uriyeti
ne v lkbsat Vekaletine mil
raca t edilecektir. 

Umum Jandarma 
Kumandanı 

Şelarimiade bulunu Umum 
jandarma lnııt · d , tef. 
tiş ivin !ıldt hlre fitm!ttfr. 

Sözün Kısası 
Bir 
Duvar 
ilanı 

-

•• 
. Diln bir duyar illnı gördüm. 

ÜstUnde bir kafa resmi ve şu 
y ızılar: "Müseccel vatan haini 
filin muharririn dolandırıcı• 
lıklanm filin gazetede okuyu
nuz!" 

Bu ilanı yapan, intif ırından 
ancak muharrir ve r..:ıUrettip
lerinin haberi olan stirümsiiz 
bir hükümet gazet :sidir. Bun
da iki maksat var: Evveli, 
g arez bağladığı bir muharriri 
·terzil etmek; 1'.:incisi de gazc
tc3ine sürüm temin etmek! 

Zaten aürf!m siirllm süriinen 
bir 1ıazetenin, bu yan Ameri· 
k1.11t yan da İranvari mübal4· 
ğah illndan ne kazanacai'tnı 
bilmem; fakat "Obq" muharri· 
rin kulağı çınlasın: "Hakimiyet~ 
te müstakil gazetelere ktıfür· 
b~z der dururdu. Halbuki 
hükumet gazetelerinin küfiırle 
k.1nı1k tükrUklcri, artık sokak 
d varlarile tahta perdelerin 
üstünden ahalinin üstüne ak
mıya başladı. Bundan, öteki 
afişlerin sahipleri ziyan ede
cekler. Çünkü halk o kadar 
iirenecek ki baJUU kalJınp 
duvarlara bakmıyacak ve öteki 
ilanları da okumıyacak. 

Gazetecilikteki aczini duvar 
iUinlarile teşhir eden bir 
adama daha fazla dokunmak 
istemeyiz; fakat ona da, mua· 
nzma da rica ederiz: mürek-
kepli kalemlerini tükrükle dol· 
durmaktan vaz geçsinler. Zira 
belediye memurları yere tükü
renden bir lira ceza kesiyor
lar. Bu iğrenç itiyattan mane
viyat sahasında kurtulamıyan
lara karşı ammenin vereceği 
ceza daha ağırdır. En hafifi: 
Nefret! 

Marsilyada 
Bir Sahte Pasa
port Kumpanyası 

Bu 1 un du 
Fransız zabıtası bugünlerde 

seri halinde sahte pasaport 
imal etmekte bulunan bir kum
panyanın takibi ile meşguldür. 
Kumpanyanın merkezi Marsil· 
yadır, azası arasında da ta
nınmış simalar vardır. 

Tahkikat neticesinde anla-
şıldıiına göre kumpanya muh
telif memleketlerden kaçak ve 
ya sabıkalı olarak Marsilyaya 
gelen eşhasa sahte hüviyet 
varakaları tevzi etmekte ve 
beher hüviyet varakasını 800 
franga satmakta idi. Sahte 
pasaportlar arasında Belçika, 
Alman, lngiliz, Yunan devlet-
lerine ait olanlar görülmüştür, 
Tilrk pasaportuna tesadüf 
edildi(i kaydedilmemektedir. 

Ne Nişanlı, Ne Nişanlı! 
BebC;kte oturan Firdevs 

Hanımın nişanlısı Hüseyin 
dün 1rece nişanlısını görmek 
için gelm~. 

Firdevs H. odadan çıktığı 
csaada evden öteberi çalarak 
kaçmışbr. ----Su Bentlerinin Tetkiki 

Belediy su bentlerini tetkik 
ttlrmektedlr milkcmmel 

b nt SuJtanmahmut b ndidir. 
ilk mmell etine rağ en bu 

boo.din kuauru, suyu tasfiye 
d ek tcrtibab bulunma ası· 

dır. Bel diy ea1d su bentlerin· 
den daha çok kttfade edile
bilm fpn bunlard tamirat 
yapacaktır. 
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-4or FAZLA ÇOCUKLU AİLELERE TÜRK-YUnAn 

YARDIM YAPILACAKTIR ••• !!!!~!!~!]e 
Sporcuların Dün
kü İçtimaı Çok 
Hararetli Oldu •. 

Cumhuriyet ve Vakıt ga-
1.eteleri tarafından yapılan da
vete icabet eden lıtanbul ku
lüpleri murahhasları dün saat 
14 te Türk ocağı içtima salo
nunda Giresun meb 'usu Hakkı 
Tarık Beyin riyaset ettiği hu
susi mahiyette toplanmışlardır. 

Y almz Altınordu ve Nişan
taşı kulüplerinin murahhasları 
gelmemişti. 

Hakkı Tarık bey heyeti 
umumiyeden, ihtilafın ruzname 
halinde tesbitinde fayda oldu
ğunu esaslı noktaların madde 
olarak zikrini talep etti. 

iki taraftan söz alanlar, 
esaslı ihtilaf noktalannı birkaç 
madde Ş!!klinde tesbit ettiler: 

1 - lstanbul mıntakasmın 
federasyonları tanımamak huau
aundaki karan. 

2 - lstanbulda iki mıntaka 
vücudunun nizamen kabil olup 
olmaması keyfiyeti. 

3 - Umum ihtilaf esasının 
mevzubahis edilmesi. 

A - Bu ihtilaflı maddeler 
llstünde muhtelif murahhaslar 
ıöz aldılar. Herkes noktai naza
nm söyledi. Neticede bazıları 
kendiliğinden inhilll etmiş 
ve mütebakisi de müddeti 
nizamiyelerini geçirmiş bu
lunmak dolayisile ph.siyeti 
hnkmiyelerini kaybetmiş olan 
federasyonların hakikaten inhi
W edip etmediklerinin tayininin 
nizamname mucibince merkezi 
umumiye bırakılmasına karar 
Yerilmiştir. Bu husustaki mad
denin tefsiri esasen merkezi umu-

miye ait bulunduğundan kulüpleri 
ikiye ayıran sebeplerden başlı
cası olan f ederasyonlan tanı-
mamak keyfiyetinin merkezi 
umuminin tefsirine talik edil
mesi kabul edildi. 

8 - lstanbulda iki mmta
kanın vücudu gayri nizami 
olduğundan eski mıntakanın 
16 teşrinievveldeki vaziyeqnin 
dev amma, 

C - Bütün ihtiliflann hal 
mercii olmak üzere nizamna
mede tayin edilmiş olan mer
kezi umumiye ihtilaflı nok
taların halli için müracaata, 
ıeçecek müddet zarfında her 
iki tarafın noktai nazarlarını 
muhafaza edebileceklerinde it
tifak hasıl olmuştur. 

Bu üç madde tesbit edil
dikten sonra, ikiliği doğuran 
esbap hakkında her iki taraf
tan bir çok feyler söylenmiş 
Ye umumi ihtilafın bu toplan
mada halledilemiyeceği anlaşıl
dığından esaslı ihtiliflann umu
mi kongreye bırakılmasından 
başka çare olmadıiı belli olduğu 
için ehemmiyetli prensip farkla
nmn meskftt geçilmesine karar 

Yerildi. Bu ihtilaflı noktalar umu
mi kongreye kaldıktan sonra 
ne gibi bir ( formül ) etrafın
da anlaşma temininin kabil 
olduğu düşünülmüş bu husus 
hakkında da uzun münakaşa
lardan sonra ıöyle bir itilif 
formülünde ekseriyet ittihat 
etmiştir. 

itilaf Beyannamesi 
1 - 17 Tetrbılevvel 1930 tarihinde 

latanbul mmtaka kongre•inde lttlhu 
edilmiş olan ve Federaayonlann hukuki 
9ah•lyetleri kalmadıJım mutaıammın 
bulunan karar bu karan ittihaz eden 
kulüpler tarafından re.fedllmlttlr. 

2 - Bu karar dolayı•lle latanbul 
mıntakasında vU.cut,, bUhn~ olan llıllik 
kendıllğlnden :ıtall olmuı ve 16 Te.ırlnl
evvel 1930 var.iyeli avdet etmlt olur, 
Ancak, buradaki mukarrerata muhallf 
olmaksızın 17 TeşrloievveJ 1930 tarihUe 
bugllnkO tarih araauıda vukua gelen ve 
lçilncll 9ahıalan, allkadar edea h&Jdlm 
we muameleler muteberdir ı ancak Niza· 

Hllkiimet Yeni Sıhhat kanunu 
mucibince alb ve daha ziyade 
çocuklu ailelere paraca yardım 
edecek, para istemiyenlere ma
dalya verecektir. 

Bir kısım ailelerin hükümc
te müracaat ederek haklannı 

anyacakJan tabiidir. Y almz 
bir kısım aileler de vardır ki 
işleri, güçleri çoktur. Bu mü

racaab yapıp ta işi devamlı 

surette •takip edemezler. İşte 
bu gibiler bize resimlerini 
gönderir ve adreslerini bildi
rirlerse onlar namına bu işi 

takip edeceğiz ve alacağımız 
neticeyi kendilerine bildirece
ğiz. Bize resim ve adreslerini 

gönderenlerden bir kısmım 

da bugün dercediyoruz : 
1 - Mahmutpaşada, Ta

rakçı1arda Vasfi zade medre-

Bağdat - Hayfa 
Hattı 

Berut - Filistin hllldimeti 
Bağdat - Hayfa hattımn reami 
kilşadım icra etmek için mn
cavir hükümetleri davet et
miştir. 

mt tqekkllllerin tetkik haklan bakidir. 
3 - içtima latanbul aunt•kan he

yeti merkezlyesinln allıtemlua latl• 
faaıRa muttali oldutundan heyeti Te• 
klleten lclare amuru rica eder •• 
yenl heyetin iatlb•hı lçfa koaır•yl 
hemen içtlınaa davet eder. 

4 - Yeni latlhap için mevcut mil• 
meaalller bu lllimada kulOplerl na· 
mına bir namzet lllteai Uzerbıde 
blrleımeyl kabul ederler n intihabı 
bu namset llateei berbanıl bir H• 

beple tekarr8r Ye teayylln etme• 
den mıntaka hı.tfh•bı llln ve icra 
edilmez. 

S - Kon&Tede intihaba ltUrak ede-
cek olan kulilpler 'unlardan HJllJ, 
Beylerbeyi, GalataHray, KWDkap .. 
Sllleymanlye, latanbulapor, Kuımp•fa, 
Bqlktat, Fuıerbahçe, Haliçldmuı, 
Topkapı, Beykoıı, Vefa, Aaacfolu, 
Eylp, Albaorda, Nlfantqı. 

aesinde numara 1 de merlıüm 
Mahmut ağa refikası Nazire 
hanım ve çocuklan: Fikret, 
Fahri, Şefika, Sabahat, Receı> 
Şaban H. ve Efendiler. ~ 

1 
2 - Kasımpaşada Koltu'k-

çularda 5 numarada Sivaslı 

Ahmet Efendi ve refikası Lüt
fiye H. ile çocuklan: Emine, 
Naime, Kadriye, Fethiye, Zey
nep, Adalet Hanımlar 

3 - Şehzadebaşı camii 
kayyımlarmdan Mustafa Ef. 
ve refikası KAmile hanım ile 
çocuklan: Hüseyin, Fatma, 
Pembe, Zehra, Hafize, Hayriye 
hanım ve Ef. )er. 

4 - Mahmutpaşada, Ta-
rakçılarda, Çıkmaz sokak No. 
3 te Ali bey ve refikası Ka
mile hanım ile çocukları: Na
dide, Mes'ude, Refika, Umran, 

Milli Takvim Çıkb 
On ıenedenberi muntaza

man neşredilmekte olan milli 
takvimin 931 ıeneaine ait 
olam da çıkmııbr. Muhtelif 
tarihi vak• alann yıl dönllmlerini 
kaydetmektedir. Mevsimleri 
gün tahavvtıllerini, ezani saat
leri de muhtevidir. Muhtelif 
şekillerde renkli gflzel karton
lara yapışbnlmışbr. Her yerde 
bulunur. 

Hasan, Rahmi, Mehmet Ali 
hanım ve efendiler. 

5 - Aksarayda, Çakırağa 
mahallesinde, Sorguççu '5oka
ğında 12 No. da Hafız Hasan 
Ef. ve refikası Fatma hanı~ 

ile çocukları: Sabiha Güzin 
Zerrin, Nevin, Selman, Nesrin, 
Nihal hanımlar. 

6 - Samatyada, Çinar Ke
meraltı sokaiı 4 numarada 
Habip ağa ailesi ve çocukları 
Hayriye, Fahriye, Rebia, ismet, 
Emin, Nevin H. ve Ef. ler. 

7 - Kadıköy, Osmanağa 

mahallesi, Rızapqa çeımesi 

caddesinde No. 94 te Ahmet 
Rifat bey ve refikası Liitfiye 
hanım ile çocuklan Bedia, Ne-

Ziraat Sergisi Eşyası 
için Yanın Ücret 
Devlet demiryollan idaresi, 

5 ikinci kanunda Ankarada 
açılacak olan ziraat sergisine 
memleketin muhtelif yerlerin
den gönderilecek e9yayı yarım 

ncretle nakledecektis. Bu eşya
dan satılmıyanlar sergi kapan
dıktan sonra da yarım ncretle 
taıınacaktır. 

Şehzadebaşı 

HiLAL SiNEMASI 
Y anadan itibaren 

Cihanın facia artfatl (EMiL Y ANINS) tarafından tem•ll edilen 

TAÇLI CANAVAR 
Sesli - •ödO muazzam film 

Ayrıca: Kemeçecl Aleko, kemani Sadi udi Yoagl Efendiler 

Mu::~:eiDenizkızı Eftalya Hanımın 
Parlıı' e seall filme Tllrkçe olarak alınan konseri lrae ed!Jeccktlr. 

cati, İsmet, Saadet, Kemal, 
Zehra H. ve Ef. ler. 

8 - hmirde İkiçeşmelik, Ka
bakçı sokak 1 12 numarada 
Ayşe Sıdıka Hanım aileai ve 
çocuklan: Halil, Fevzi, Zeki, 
Selimi, lıhami, Belkis Hanım 
ve Efendiler. 

9 - l.tinyede Mahmutçavuş 
mahallesinde No. 44 te aan
dalcı Eftim Ef. zevcesi Madam 
Evangelos ile çocukları: Ka
tina, Elefteri, Eleni, Deapina, 
Andoni, Foü, Apostol, Her
mina Hanım ve Efendiler. 

10 - Abdi Subaşı mahal
lesi, Mimarağs yokUfunda 3 
numarada Ali Ef. ve refikuı 
Emine Hanım ile çocuk.lan : 
Fatma, Hava, Nahide, Kemal, 
Cemal, Nadide, Remzi Hanım 
ve Efendiler. 

Tarsusta Kumar 
İle Mücadele 

Tarsus - Burada son ,nn
lerde kumar hayli alıp y1bil-

müştü. Hükümet ıiddetle fa
aliyete geçerek dört kahveyi 

kapatmış, aahiplerini adliyeye 
Yennİftir. 

Cihangir Mıntakası 
Susuz Kaldı ... 

Terkoı tirketi Beyoğlu ta
raflarında eski su borulanm 
yenilerile değiştirmiye bqla
mıştır. Bu hareket fena değil, 
fakat bu yüzden Cihangir ve 
Firuzağa tarafları bir haftadan
beri tamamen susuz kalmışbr. 

Şirket şu işleri daha akıllıca 
yapsa, fena mı oJnr acaba 1 

Nazırı Mühitn 
izahat Verdi 

Atina 21 (A.A) - Harleiye ,,.
ım M. Mihalakopuloı Tarlı-YUIJlllJ 
dostluk, bitaraflık, telifi beyıı .. 
hakem muahedde.rinin buıJa.!i 
mnıhak olup bahri ltilifa ait bil" 
laman protokolDn ve bir de ~~ 
'\'unan ticaret ve konsol~ 
mukavelelerlaln tasdikini aıuö" 
zammın ka.aun JAyihasım meb'"'; 
lar mecliıine tevdi nderkeıı ço 
alkışlanan bir nutuk 1.rat etınlf •.• 
buna ıon ıenele.r zarhnda Yun~ 
tan ta.rahndan aktolunan doku~ r 
ıakı ikmal ve itmam eden Tüt 
Yunan mı.akının yalnız Türkİ1' 
ve Yunanistan için değil, bii~ 
Avrupa için ve belki de ınii-
llja.sız ol.vak batta bntün ci:::; 
lçln lıtisnai bir kıymeti 

olduğunu ıaylemlıtir. ·L•tJ 
Mumaileyh Ankara ınftla-

eanasında vukubulan tezahiir•b' 
derecel hararet ve samimfyetiofO 
butOn intizarlann fevkine tıkt111" 
nı ıararla kaydetmiflir. .-.._ 

M. Mihalakopulos bu t 
Ue Macarlırt.an Baıveldli .t'P.:.W 
Betlen ile Ankaradald t~";'
tellklnln etra 'oda deveran e~ 
olan taylalanı ı tekrihe bile d _, 
medljinf ıayli;.terek Türk - Yu~ 
ticaret muk.ıveleıi hakkınd 
ıon fer'I mOzakerat ile ailevi it' 
beplerin iki ziyaretin ayni ~Jll~= 
na naaıl tesadüf ettiğini iP"" 
etmiştir. Jc .-

Kendisi müteakiben Tlit;_:ı 
Yunan dosUuk misakını taP"' 
ederek dcmittir iri: dei 

Ablan bu tohum ve ç~~at 
etrafında gerek Balk b~ 
gerek Akdeniz havzasında • • 
takım felaketzede milletler 1~ 
daha uzun bir sulh de~ 
temin edecek bir vaziyet_ ~ 
ve temin eylemek mil!P.b'J 
olacajını ümit etmiye 111 

vardır. 

Türk-Yunan itilih hakk111d= 
tedafüi veya taarruz! bir mabi';, 
bulunmadıpa ve bilyilk ,,e fi 
küçük herhanl'İ bir hükQmete ; 
bele bGyük devletlerin berb:ı, 
bir vupuna kartı iki tarafın .,er 
batlanmadıtına dair teminat 
mek zaittir. ~ 

Bu aamlmt ltUlfa rirlfm.ıd~ 

•ulhll temin etmek detU, ~ 

lçUncD bir devlete kıtrfl ı.ukl~ 
takvly• etmek i•tedlk. Bu tefiilll J,t' 
yl diter bllyllk ftya kOfOk tıe• il' 
lerln aevk •• idaresi- _,-.,,. 

dnletleria h•rhaql bir k~ 
sonuna taltl kılmak ftJatmı.. ,.,,,
•lurdu. Bahrt itlllfa •eliDcef 8'I ,, 
aet.lceal IÇlnclen çıkılmu tellalk ~· 
lı:erat vaıUıdne pmek latemdl ._.,-

M. Mibalakopulo• tieeret 1~ 
kaveleıllnl tetrlh ederkell ~ 
sulannda kabotaj hakkın• ;ed" 
olınak için YuaaniıtanJO 
ıarar ettitini izah etmiftlt• ~ 
Mumaileyh Ankara allk.llema~p ti 

kellm ederkea ltwılar ~fi•' ti 
batta muiala unutulmak l•tead~ 
Od memleket ara•anda urusacll .. ~ 
da bir tqrild me•al t.-ıslJI ~ 
elunclufuna 4alr sene kabl' ~ 
bırakmadıfuu t•barla ettıraa1•: ,11~ 
clye nazın mOtealdbea fU _as) 

mlf tir ı JllOI" 
"TUrk-Yunan itiJAfıo• çoO" 

bet miıak adım koy~u~111cld 
kii bu misak iki ikıt ıibııİ1e 
hüküm süren fikir ve 

1 
ketler' 

bütünak k~~ıudı me\i~s~erlll~ 
yaym ıstida m . bıl r: 
tedir. Ümit olunu~ . ' 'fe di' 
retle memleketinıızın tİO eO 
ğer bazı memleketle ad•ıP" 
yüksek hükumet . iye Ç~ 
lannın tahakkuk .ettı~ 'f.,,
hşbklan itilaf bır .e buJloıt 
haline gelsin.,, Hatif ,uJb :;: 
Uzerine s6zü umu'!11tik•I e eti 
mayillib bahsine ın ettilıt ıı 

k k t . · ı"zhar e~" rere anaa ını d ııuı ıı 1 
sonra o zaman ahf a ~de s?J,ı 
hanrla eski de'Vlrl.e jptı lı 
ile birbirlerini tepe:r~it fat 
akvam aruınd~ J~111iştİt· garemiyeceklerdır, 
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Bizde En Fena Şeraiti Haiz Olan Kadın Ve Kalp İşleri 1 Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

liaıa Mı Bekliyeceğiz ? .. 
" Obluz.larında vatanın lıtlkhallnl tap
••ıı 
dlfı aııcalt ve ancak bu duyrunun ver-

i td.ıbU.,.Je yavıyan irfan orduıunda
:-- Gih:lcr:mlı:dc hedcfıne ulaşmak 
ı~itııu ile titreşen mcfkQre kıvılcım

var. 

~'ı'olurnuz çetin ve çetrefil, yorulma-

}'{lnıyoruz ve yürüyeceğiz. Ordumuz 
oıı b 
b ~ binden faıla •• Ordumuz feragatle 
Q ~rı Yannın parlak emel • ve tatlı 
ltıflJc il L d r c ueı;tcljynr. Ordumu:ı; durma-

~."' iccc<ıini gündüz ve gündüzUnü gece 
Para• " ç.ıılışıyor • 

._ Biı dimnR"lan feragat ımlı, hançere
~rı 11 }'"' aıırlı lı!m ordusuyuz ve omuzlarına 

... ~~111,.n \•az:f .. ııini yııpnn en haklı 
13 

da;!ar sıfatllc soruyoruz ı 
• Utıdaıı epey z.lman evvel meydana 
~~liriJ 
""- en Oarem lcanununda bizim mnaş
~·"lar 
\ı ırnııa yapılan um (27,5) kuruştu. 

"c bunun bir llruı iki sene ııonra 

1,Callcccktı. Altı .aytlanberi verllmul 

ı:'ıııgclcn hııkkım11.dan yedi buçuk 

dı;ıı Barem ct"t>'di tasdikten gelmedi 
lto. c \'er im yor. Y ctL,tiğiml:ı; ocakta mef-
"lcın; Ilı ı feragatle )'llğruldu, bizim için 
iııc • ftk Yıyııtta f.,roıırat, dalma feragat; 

14
•t mlrlt" de feragat?? •• 

ltd tthum Nl'cntl bey maarife ait ı;Öy-
1i bir ıöıde : 

Şı .... Yerden acı duyuyorum 1 demişti. 
'ıftııdı bt-n, vazifesini bilen bir mualllm 

atiJe Necati bey merhuma söylüyorum. 

~Necatı, Necatiı Kulağını mideleri
koy da bak, neler söylüyor ? 

Antalya muallimlerinden 

R. O. 

l\öylü Ve Tütün İşleri 
~ 12 

• l1 - 930 tarihli nüshanızda 
ld 

11
ila 'VllAyctinden gelen tütün inhisar 

~cıı ha'kkındakl t'kfi.yell okudum. 

... 610rnıtz de ayni akibctln bir los

... ıııa ğ 
)' u ramıt, bir kısmına da uğn-

~•klrıdan korkulmaktadır. 
) iiyümliz hnlkı Kırım muhaciri olup 

;ıctUklerl ıilnden itibaren tül\lncll
"a rlcr ve buglin Trakyada Manika 

b lllllc bDyUk bir şöhret kazanmış-
'· l'u t ccar ve idare tlltünümüzU çok 
llt11r 

'- • Fakat hiçbir ıene değerile 
lılınıu. 
1111 

&ene de elli l>ln okka nefta 
1'tıına 
ııı.lı, mO:ı vardır. Diğer senelere 
~eten bu ıene tütüne o~an rağ
llllr IBrcn idare avana ve yardım 

kaı af( para vereceğini vadetti. Fa

,. '":ınsı ve yardımı pey olarak 
ttıııı.. 

' tir. Bunun için idare tarahn-
llıı tabettlrilen ve köylünün bir 

'dd Ilı Cllne itiraza hakkı olmıyan 

il"·" l "- c. e lmıalatılarak d3nüm batı-

li oıı lira verllmittir. 

'' '1hıılı.ı ilk nitleri ç.apa ve eki
ti hrdıın,· ayni umanda dönQmüne 

t?tıı ıır. idi. 
'1atıt h 

"'lı armandan evvel parasızJıktan 

lı,, 111dıfı için böyle idarenin yirmi 

•-. tlbl oldukça fazla olan pa-
ıııı 

'lıaı ıııuvafık buldu. Fakat netice 

~Qlflt Çılı.tı. Yardım suretile verileceğ'I 
~"- 11

•11 paraya çevrildL Şimdi (Ma

'ttt} beı:ılrndlr, altı ay evvel para 
"'ııı k~ diyor. Bu vaziyet köylUyii 

S ıtıllıeuslr etmektedir. 

~•.t bUyük Manika köylülerinden 

H. Hilmi 

!!~' -" .ı·" '-_ _:_ _____ 1«1 numarası : 32 

SON POSTA'nın 

Şeyler Yiyecek ve !çece~lerdir. Sarışınlar Nasıl Sever? 

Bunları Yakından T etkıkEttınizMi? S K l A k _ arışın ız arın ş ı 

' Gizli Midir? 

Gıda maddeleri ve gağ satan bir müessese 
Yeni Sıhhat kanum.ı gıda- Zeytinyağlarının 

ların, yiyecek ve içeceklerin l • 
sıhhi olması mecburiyetini T e r ki P er 1 

300 Dirhem vejetalin: 45 Kuru' 
100 n acı tereyağı: 35 " 

80 
koymuştur. Halbuki bizde en Mahlut zeytinyağı elde 

k etmek irin, zeytir". agw larma seksen kuruşa mal edilmekte ço - pis olan ve en fena şera- .,. 
it dahilinde hazırlanıp satılan susam, pamuk, ayçıçeği, ce- ve piyasada 120 - 160 kuruşa 

l k kJ viz, fındık yagw ları vesaire satılmaktadır. şey er yiyece ve içece erdir. 
Dün de muharririmizi Çar- konuyor. Bugün piyasada top- Yağlara tereyağ kokusu ver-

şıda satılan yağları tetkike tan ekstra ekstra 'zeytinyağı mek için esans kullanılmak
nıemur ettik. Muharririmiz gör- 70 - 78 kuruştur. Pamuk ya- frdır. 
düklerini şu suretle anlatıyor: ğınm ise en alası 50 - 55 ku- İstanbul şehrinin yevmiye 

Yemiş ve Limon iskelelerin- ruştur. sade yemek yağı sarfiyatı tak-
de ve Galatada mahlüt yağlar Birinci zeytinyağlarına yarı riben 8 tondur. Bunun 6 - 7 
sab1ır, yağcılar mahlüt yağ yarıya pamuk yağı karıştırıla- tonu vejetaHn :ıir. 1,5 - 2 tonu 
sattıklarını söylemezler; mahlut bilir ve birinci zeytinyağı l tereyağıdır. Vejetalin fabrika
yağ sorduğunuz zaman sizi diye ~u. y~ğ piyasaya sürülür. 1 !arı Mersin, İzmir, Bakırköy, 
süzerler, çünkü bu yağların Ve ıhtıkar da yapılır. Bunu 1 ~ib!'Jide, Ayakapıdadır. 
satılması yasaktlr. Yalnız açık- 1iana bir yağ tüccarı tecrübe Bu fabrika yağlarının kilosu 
gözlülük ederek Anadoludan olarak gösterdi. 60 kuruştur. Ecnebi vejetalin-
mahliit yağ almıya gelmiş bir Teşrinievvelde fstanbul be- leri kiloda 60 kuruş gümrük 
adam gibi yağcıları dolaşırsanız lediyesi piyasadan 46 zeytin resmine tabi oldukları ıçm 
herşeyi öğrenirsiniz. yağı nümunesi tahlil ettirmiş, yerli yağlara rekabet edeme

bunlardan 20 tanes:ni yenile- iRi!ı..tedirler. 
Mahlut Yağları 

Nerelerde Yapıyorlar? 
miyecek bir halde bulmuştur. Sabit bir formül dahilinde 

Bazı yağcı dükkanlannın 
üst katlarında bir veya iki 

MAHLUT SADE Y AGLAR 
VE FİATLARI 

Mahlut sade yağlar tere 
kazan vardır. Bazı yağcıların yağı, vejetalin, içyağı, kabak 
kazanları ise köşede bucakta 

ezmesi, patates ezmesı ve 
sureti mahsusada bu iş için 
kiralanmış oda ve odacıklarda- saire ile yapılır. 
dır. Bu kazanlarda büyük ve Anadoludan gelen yağla
küçüklüklerine göre günde rın acı olanlarını, gayri fenni 
muhtelif miktarda mahlut yağ bir surette, mesela içine et abp 
eritilir ve çıkarılır. kaynatanlar, bu suretle acılığı 

Piyasada iki · cins mahlut giderdikten sonra buna % 10 
yağ vardır. Biri mahlut zeytin- I vejetalin karıştırarak piyasaya 
yağları; diğeri mahlut sade l Halep yağı diye sürenler var-
yağlardır. dır. 

PEYAMi SAFA 

Edebi Romanı 

azabı çok insafsızca, zalimane 
buluyordu. 

mahlut yağ vücude ge:i• o·~ 
üzere bir sene evvel 30 buı 
lira sermaye ile Taksimde bir 
şirket te~ekkül etn iş ve maki
neler getirerek f e:mi bir su
rette yağ tasfiyesine ve tahli
tine teşebbüs eylemişse de üç 
ay çalışmış ve piyasadaki 
muhtekir yağcılarla rekabet 
edemiyerek kapanmışbr. 

Halihazırda Ayakapıda mü
teşekkil bir şirket fabrika te
sis eylemekte ve belediye-
den bu hususta müsaade 
lamıya çalışmaktadır. 

Bir Sarışın Kızın 
Cevabı 

Çok zaman evvel kadın 
tiplerini tahlil eden birkaç 
yazı yaz.mış, esmerlerle sarı-

şınlar arasındaki farkları tayine 
çalışmışbm. Bu yazılarımı oku-
yan sarışın bir kız, kendi 
tipindeki kızlar için verdiğim 
hükümleri beyenmemiş. Uzun 
müddet tcreddilt geçirdikten 
sonra bana hatamı ihtar etmek 
istemiş. Gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

"Esmerler ateşli, sarışınlar 
durgun olur, diyorsunuz. Sonra 
da, esmerlere aldanmayınız 
başınız belaya uğrar, hükmünü 
veriyorsunuz. Bu iki hükümde 
de aldanıyorsunuz. Sanşınlar 
durgundurlar. Çünkü esmerler 
yıhşmasmı sevmezler. Esmerler 

kadar sevgililerini kendileri arar, 
kendileri bulurlar. Bunun için 
de erkeğe karşı çok kıs
kanç davranırlar. Halbuki 
sarışınlar buna tenezzül etmez
ler. Erkek beni bulsun, derler, 
yalnız, böyle olduğu için de 
sarışınları seven erkekler daha 
sadık ve daha hararetli olur
lar. Bence sarışınlarla esmerler 
arasında en mühim fark bun
dan ibarettir.,, 

Bu hanım kızın tahlili ile 
benim vardığım netice arasında 
fark görmüyorum. 

Yalnız bu vesile ile sarışın
lar hakkında ıon zamanlarda 
fennin bulduğu bir iki hakika
ti söyliyeyim. 

İddia ediyorlar ki dünyada 
sarışınların miktarı günden gü
ne azalıyormuş. Çünkü sarışın-

lar şehir hayahnın çetin mll

cadelesine mukavemet ede
miyorlarmış. Onlar medeni 
hayahn çemberi içinde gün
den güne eriyip gidiyor, yer
lerini esmerlere bırakıyorlarmış. 

Bu da gösteriyor ki sarışın
lar esmerlere nisbctle daha 
narin, daha hassas, daha ince 
yapılıdırlar. Hislerinde de ta
bii o derece incedirler. Onun 
içindir ki sarışınlar içli ve çe
kingendirler. Aşkta çabuk 
mağlup olur, ve melankoliye 
kaçarlar. 

kümdardan daha kuvvetli gö
rünüyordu. 

1 A1anto 

Gece içm çok heycnilen ve 
rağbet gören bir manto. 

Sarışınları sevmeniıı tehlike
si buradadır. 

Hanımtegzt1 

Mehmet imzalı kariinıe : 
Genç bir Türk kı:tilf'! evlen· 

meniz elbelte şayanı ı~rcihtir. 

=TAKVİM= 
GUn 30 22-Teşrinisani-930Kuım 14 

Arabt 

1- Recp • 13'9 

Vaklt-faut-Vas'\b 

G\ine' 2 .9 6 .ss 
Öj'ltı 7.1'4 12. 
ikindi 9.4S 14.32 

Ruınl 

1-T.etrlnlsant - 131' 

V alnt-Eıaııl-V :ı • ıU 

~aın l:l.--ıü."46 Yaaı 11.,, lS.23 
lmaak 12.2s s.ıı 

I' ATİB -HARBİYE 
Neriman o gün de Şinasiyi 

mektepte aradı, buldu ve be
raber çıktılar. Artık onunla 
daha açıkça konuşmak cesa
retini kendinde buluyordu. 
Kolua girdi ve onu çekti. Bu 
kuvvet ona babasının teklifini 
kabul etmiş olmaktan çekini
yordu. 

renmek istemedi ve sustu. 
Onun bu sükuti Neriman• 
çok manalı ve karışık görün
muştu. Fakat, Şinasi "Niçin?,, 
diye sormuş gibi, Neriman 
cevap verdi: 

- Ben de niçin bunun 
acele olmasını istemediğimi 

Neriman, bir anda, eski 
günlerin samimiyetini aradı. 

Bunu bulmak için herşeyi fe
da etmek istedi. Ona daha 
fazla sokulmak: "Şinasi! Ka
bahatli benimi Y a1nız ben 
kabahatliyim., demek ve onu 
kaıanmak anusu içinde gelip 

- Babam da, sen de beni 
anlamıyorsunuz... Ben fokstrot 
oynamak istemiyorum, ben 
daha medeni yaşamak istiyo
rum, bu da değil... Ben de 
anlatamıyorum, hem Labamı 
mazur görürüm, ihtiyardıl', 
fakat seni mazur JÖ'D'\ek be
nim için kabil dciiJ... Sen 

Ne· bab tırnanı bu kırdı. Fakat 
~~~na . nf'!şeJi ve minnettar 
l)i ttıeaı Jizırndı. Bu rolünü 

r~Pllnııyordu. 
~ltn~ı Beyde Nerimanda hala 
"liyltı ohınmamış bir iştiyak 
kttıd~r ve anla.rnıyor, kendi 
~li)o ile d!lşQnQyordu: " Ne 
k, t .' ? Baloya fitmekten baş
t ~ır 
t ot Anu~u mu var? Bu semt-
Ş "-. urnı-.L arzu t'lmiyor mu? 
~i'(l;~en b'lkıı. birine mi te
~~? Ş~ v., ? Kim olsa gerek 

t dnasi bilir mi acaba? .• 
tti~ ll '1nüyor o ? Bana 

~i de Şcşy söylemiyor ? 
ttııYOı-J bAlna ehemmiyet ver
~ dtı a~ o:ıı? Benim aleyhimde 

' nUyorlar? Ben onlara 

karşı vazifemi yapmıyor miyim? 
Balo müsadesini verdiğime 
hata mı ettim? Haberim olma
dan birçok vak'alar mi cereyan 
ediyor?,, 

Ve beyaz kaşlarının üstünde 
a)nı buruşuyordu. O da kızı-
nın kendisine karşı sevgisinden 
şüphe ediyordu; o da, hotgim 
bir evladın aç iştıyaklarını 
fedakirlıklarile doyurmanın 
aıabını çekiyor ve ms'uliye
tiııi kızma atfediyordu. 

İnsan genç, pek genç ola
bilir; insanın arzuları, pek çok 
arzu1arı olabilir; Fakat bun
lann hepsini veya çoğunu 
yaphrmak ıçın bir ihtiyar 
kalbine teklif edilen bu fazla 

- Babam bana bir mesele 
açtı. Dedi. 

Şinasi anlamişb. Gene se-
sini çıkarmıyordu. 

Neriman devam etti:: 
- Bilmem sana da açbmı? 
Şinasi kısaca : 
- Evet. dedi. 

Sen ne cevap verdin. 
- Tabii itiraz edemezdim. 
- Ben de itiraz edemezdim. 

Yalnız iki üç ay müsaade is
tedim. 

Şinasi bunun sebebini öğ-

bilmiyorum. Fakat biraz vakit 
geçmesi daha münasip gibi 
görünüuyor bana, sen ne 
dersin? 

Münasip. 
Niçin münasip? 
Sen münasip gördüğün 

için. 
İşte, Şinası artık Neriman 

için aulaşılmaz bir hale gelmiş
ti ve bir sırn olan ruhlann 
büyüklüğile Nerimam eziyor
du. Genç kız, hayatında lhiç 
bir zaman Şinasiye karfl bu 
kadar hayranlık ve öfke duy
mamışb. Kendi kedini hapset
miye muktedir bir adamın te
sirini yapan Şinasi, bir hn-

geçti. Her feyi itiraf etmeyi 
bile düşilndll. 

Fakat yapamadı. Meseleye 
geldi: 

- Anlam adim? dedi. Sen 
mUnasie g5rmftyor mu,,un? 

-- lzdivaa teha ~tmek 
istiyen ben değilim. 

- Sen çabuk olmasını mi 
istiyorsun ? 

- Bence... mllsavi. 
Neriman arlık Şinaaiye kar

ıı bütün ıiyut hünerini kay
betmiıti. Ona babasile ara
sında geçen son konuşm:ıyı 
anlattı. Balo nıeaclcsini de 
açb: 

ıhtiyar mıın? Sen böyle yaşa• 
mıya nasıl razı oltıyoiıurı? 

- Eskiden böyle söyle
mezdin. 

- Eskiden yaluız hisseder-
dim, fakat ne İsteditimi bil· 
mezdim... Bak ortahkta da 
neler oluyor, hertey dcji,mJ. 
yor mu? Ben de bu aemle• 
ketin kızı dctü miyi:n 1 Benim 
de medeni y~amıya hlkun 
yok mu? sa,.ı~ ... c..ap ~-r ... 
Bak 1US1ıJOn .m.... Ne d .... 
düğnnn nlamak ka!,il değil ki. •• 
işte, beni bu sinlrltı11cftrlyor .. , 
Geçen sıiln de bun.n için h.. 
yıldım.. 

Arkan var) 

1. 
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-~-MELEK ve ELHAMRA L--------------- Anlatan: Agabeko/ı 10 ---
Sfnemalannda Nev-York'ta (METROPOLl'I'~ 
OPERA) ıından DENIS KINO ve "AŞK~ 
GEÇiDi,, filminin gil:ıel muı-nlydl ~ 
NETIE MAC DONALD tarafmdaa t 
cdilt1a ve phucrlcdn fevkinde bir ,_, 

Kurıirmat bizim için çok 
llzım olan bir adamdı. F erıra
na isyanını idare eden bu 
adam, Hindistan hükiimetile 
siy i milzakereye girip itilif 
aktedccck kadar ehemmiyet 
kaz:anmışb. Maksadımız, bu 
vesikayı ele geçirerek Londra
da neşredilen meşhur (Zinov
yef} in mektubuna karşı koy
mak idi. Yapılan tahkikat 
neticesinde Kurşirmabn ya
nında böyle bir muahedcnin 
mevcut olmadığını anladık ve 
Kurşirmab Buhara emirini 
takibe memur ettik. Bu işte 
en çok gayreti (Fuzail Mak
ıum) gösteriyordu. 

Çünkü bu adam emiri gör
miye bile tahammül edemiyor
du. Bu sıralarda yani 1925 
senesi ortalanna doğru ve , hiç 
beklemediğim bir zamanda iki 
teklif karşısında kaldım. Bun
lardan birincisi Buhara cmiri 
tarafından geliyordu. 

Emir, Sovyet hükiimetile 
barışmaya hazır olduğunu bil
diriyor, fakat kendisine maaş 
bağlanmasını ve Buhara vila
yetlerinden hiç olmazsa biri 
üzerinde kendisine hakimiyet 
verilmesini şart koşuyordu. Emir 
Efgan hükumetinden ayda 
14,000 rupiye alıyordu. Bundan 
dolayıdır ki toprak meselesi 
bertaraf, yalnız tahsisat 
meselesi üzerinde kendisile 
müzakereye giriştim. 

İkinci teklifi yapan F uzail 
Maksum idi. F. Maksum emiri 
öldürmeyi, veya diri olarak 
Sovyet hükumetine teslim et
meyi teklif ediyordu. 

Bu iki teklifin her ikisini de 
Moskovaya bildirdim. Moskova 
hükümeti, verdi&i cevapta Bu
hara emirile hiçbir anlaşmıya 
gjrişmememi emrediyordu. İkin
ci teklife gelince: 

Esas itibarile böyle bir şek
lihalle aleyhtar olmamakla be
raber bu hususta Kabil sefiri 
Stark ile müşterek hareket 
etmemi bildiriyordu . Sefir 
Stark ta bu işe aleyhtar deii}
di. Yalnız Efganistan ile her
hangi bir hadise çıkarmamak 
için emir meselesinin hallini 
münasip bir zamana talik et
mek fikrinde idi. 

Bu işleri yaparken Efga· 
nistanda asıl ış olarak 
bana verilen vazifeyi de göz
den kaçırmıyordum. Bu vazife 
şu idi : Efgan hükumetinin 
faaliyetini tarassut etmek, İn
ıiliz hükumeti ile olan müna
ıebetinin esasını tesbit etmek, 
lngiltereden sonra Efganistan
da mühim bir vaziyet ibraz 
eden Almanları kontrol et
mek. 

Bütün Bunlardan başka 
Efganistanın dahili, iktısadi, 
siyasi vaziyetlerini tetkik edip 
muntazam rnporlar vücuda 
getirmek te vazifelerimin ba
şında bulunuyordu. Şimali Hint 
kabilelerile temas etmek te bi
zi düşündüren mühim bir me
sele idi. Bu bavalide ciddi bir 
hareket yapmak lizım geliyor
du. O vakte kadar şimali Hint 
kabileleri hakkında hiçbir 
malü.mabınız yoktu ve bunların 
çıkaracakları hareketten çok 
ıeyler ümit ediyorduk. 

Bu vazifeleri a-örebilmalC
lfği~ için huıuıi bir vaziyet 

sahibi olmam Jbımdı. Bu va
ziyeti, Kabil sefiri (Stark) m 
yanında sefaret memuru olarak 
temin etmiş bulunuyordum. O 
sırada Efgan MiUet Meclisi de 
faaliyet halinde idi. [Efıanlılar 
bu meclise (Cirg) diyorlar. J 
Efganistan hakkında tenevvür 
etmek için bu meclisten çok 
ıeyler bekliyordum. Benden 
evvel bu havalide çalışan mas
lahatgüzar (Valter) idi. 

İlk iş olarak, elinde ne gibi 
teşkilat ve vesait bulunduiunu 
öğrenmek istedim. Aldığım 
cevap gayet keatfrme oldu: 

- Hiçbir teşkillbm yok. 
Filhakika Efgan Sovyet se

faretinde dahili vaziyet hak
kında eaaslı hiçbir malfunat 
mevcut değildi. 

Şu halde yeni baştan bir 
esas kurmak lazım geliyordu. 

Bu işi yaparken bu işte 
bana üçüncü enternasyonalin 

mill!M9sili olma (Morhof) büyük 
yardımda buhmdu. Bu dam 
birçok Efgan ricalile, Bilhusa 
Efgan ve Hint ekabirindcn 
(Raca Protap) ile ahbaplık 
tesisine muvaffak olmuştu. 

Efgan Millet Meclisinde gizli, 
açık ne konuşulursa bu zat 
haber alıyor ve Morhof u ha-
berdar ediyordu. Kendine (l}c
şeriyet kulu ) ünvanım vereıı 
Raca, Kıral Amanullah Han 
nezdinde de büyük nüfuza 

malikti. Bu adam Kibil Alman 
sefaretanesinde oturuyor ve 
Almanlardan bnytik hlbmet ıö
rüyordu. Umumi harpte bir 
avuç Almanla Efgan kabile
lerini lngilizler ve Hindistan 
aleyhine tahrike çalıpn ( Ni
dermayer ) ile arkadaş!an bu 
adamdan çok yardım görmllş
lerdi. 

[ Arkuı var] 

Bilmecemiz 

olan taDtamen renkli 

SERSERİ KIRAL 
BGyilk ve muhteşem opera filmlnlıı llk ~ 

müna1ebeUlc 

GALA M0SAMERELE1l 
Haıiye ı Btlctlcr eneldeıı tedarik edU.

Fiatla.rda aammiyat yoktur. 

Paramount filmidir. 
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Monte Krista'. 
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Soltlan Saia, Yıılcardna Aşağı: 
1 - Demir 5, iki tane 4, 

Bankaların Birlik Teşebbb': 
dört 5 

2 - Namaza davet 4, kaKuduzla Ciddi Mücadele Ediliyor iş Bankasında Müzake' 
relere ·Devam Ediliy 
Hangi Esas Üzerinde Görüşülü 

1 

Dört Şehirde Tedavi 
Evleri Açıldı 

Bu Sene Kuduzdan Ölenler Beştir 

pıya takılan 4 
3 - Nota 2, fındığın bn

yüğü 5, renk 2 
4 - Narin 4, isim yazısı 4 
5 - ... 
6 - Bir meyva 4, siklet 4 
7 - ... 
8 - Başsız terzi 4, boyun 

örtüsü 4 
9 - Bir hece 2, isim 5, 

kırmızı 2 
IO - İkram etmek 4, sert 4 
11 - Sadaka, iane 5, kıya

fet 5 

Kadın 
Hayalını Erkek Kadar 

Kolay Kazanamaz Mı? 

F ransanın Şaranton şehrin
de geçen gün zabıta me-

K utluz tetlavisile meşgul bulunan müessese " D ··ık.el 1 murlan tenha bir sokaktan 
au P " geçmekte olan oldukça fakir 

Teşkilatsızlık yüzünden ku- 1 Bunlar, Kasaba şehrinde 1 kıyafetli bir adamı durdurarak 
duzun memlekette tahribab Recek Ef. isminde birinin oğ- ikametgah teskeresini sormuş
çok büyük oluyordu. bu zarar lu olup bütün ailesini, Eski- lar, adam hiçbir vesika gös
düşünülerek dirki şimdiye ka- şehirde kud!-lran bir adam l 2 terememiş, zabıta memurlan: 
dar lstanbula inhisar ettirilen arkadaşım, lnegölde 2,5 yaşın- - Adresin nedir, demişler, 
Daülkelp müessesesi, memle- da bir çocuk annesi ile baba- adam bir sokak ismi söylemiş, 
ketin dört muhtelif yerinde sını ısırmışlar, fakat kendileri fakat tahkikat yapılınca adre
şubelcr açmışhr. Bu şubeler kuatarılamamış, aileleleri kur- sin sahte olduğu görülmüş. 
Sivas, Konya, İzmir ve Diyar- tarılmıştır. Bartında da kuduz Bunun üzerine karakolda mev
bekirdedir. Bunlardan Sivas bir ayı tarafından kafa taslan kuf bulunan adam ağlamıya 
ve İzmir ( Hokeyz ), Konya ve cene kemikleri kırılarak başlamış ve demiş ki: 
ile Diyarbekir de pastör deni- ısırılan iki kişiden biri kurta- - Peki, size hakikati söy
len usullerle tedavi yapmakta- rılmış, diğeri ölmüştür. Kudu- liyeyim. Ben erkek değil, ka
dır. İstanbul merkezi her iki rnlar çok feci elemler içinde dınım. Hayal ı:r.ı daha iyi ka-

usulü tatbik ediyor. Bu sene 1200 vefat etmişlerdir. zanabilmek için erkek kıyafeti 
hsta tedavi etmiştir. Bunların [Bu mühim meseleye dair ile dolaşmaktayım. 

hemen ciimlesi kurtulmuştur. yakında bir tetkik yazısı neş- Filhakika erkek kıyafetinde 
Yalnız beş kişi kudurmuştur. redecejiz. ] 1 a-ezen şahıs 40 yaşında bir 
~ . - • ' ~ • . . ... ;~ .... .;V~·"r.~.;~,:..:· •. '·' •. -· ·' . 
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Gliserinli v ,.uüs 
Dünyada mevcut tualct Hbun

lannın en birincisidir. 

Baıtald kepekleri iule eder. 

Kireçli ve acı sularda fevkalAde 
köpüıilr. Cildin taravetini mu· 
hafaza ve vaktinden evvel bu 
ruımasına mini olan yegh 
aıhht sabundur. 

BUtlln cihan sergilerinde albt 
madalya ve diplomalar \ta:ıan· 
mıthr. Flatı 20 kuruş olup bil· 
cümle ccu ve Itriyat depolarilc 
ecsanelcrde Htılır. 
DcpHltcri : 1 tanbul Bahçekapı 
Evliya zade Nurettin ecı.a ve 
Jtrlyat deposudur. 

bunları 
kadındır. Adı (Mari Kunz) dur. 
On sencdenberi erkek kıyafe
tinde yaşam2kta ve b;r garaj
da istihdam edilmektedir. Ga
rajın sahibine hadise anlatıldığı 
zaman hayret etmiş: 

-~Garip, demif, ben ağzın
da piposu ile bu emektan 
gördüiüm zaman bir kadm 
olabileceğini bir dakika bile 
hatırıma getirmemiştim. 

23 Kuruşa 
Soba borusu 

Sirkeci Eb6ssuut caddesi No. 26 

Şehrimizdeki bankaların bir- ev..e\ emirde parıuııısda ~ 
leşerek müttehit bir cephe rar yoktu. Bu ittih•~; 
vücuda getirecekleri ve faiz kambiyo konsorsiyo:U-~ 
miktannı indirecekleri haber muvaffakiyetten sonra 
veriliyor. Bu hususta tahkikat zubahis] olmaktadır. 
icraJ ettik. Bul iı henüz kuv- İttihadın tqkilindeD , 
veden fiile çıkmış dei!ldir vo ikrazatta birçok tedbiri" -
bu hususta İş bankası lstanbul .. ili k t f ·1·k ya..- 1 . . . şun ece , e ecı ı r""'· 
merkezınde ıçtımalar yapıldı- halkı soyan müesseselıllll'..., 
ğını ve müzakereler cereyan • fi/'!' 

tt. w • • .. w d'k B .. kalmıyacak veya onlar "!" '.JI e ıgını ogren ı . u muza- h d . . b tlfll", 
keratın hedefi, bankaların fu-

1 
ada i'1"D1Y• mec ur 

zuli masarifini atmakt, icar, ar ır. ~ 
muhaberat ve müteffrrik mu- Bu ittihat yapıldığı ~ 
amelatta azami tasarrufu temin Avrupa mneasesab I 
etmek ve banka muamelatını da Türkiye bankalanna dtlJ' 
yeknesak vücuda getirmektir. yade itimat edecektir· tt't/1 
Bu suretle bankalar arasındaki İstihbarahmıza gare ~ 
rekabetin önüne reçileceii gibi lif ilk evvel kambiyo ~ 
gayri meşru muamelit ta tc- siyomuna dahli buluo&JI 
mamen bertaraf edilmiş o!a- ve İtalyan bankalan 
caktır. Bankalar miifterek yapılmııhr. Mlizakera~_t 
bir tarife üzerinde İf yapacak- kası İstanbul merk~ 
lan için gerek ithalat, gerek vam edilmekte ve be!' I 
ihracat tüccarlan bankalarla dan bir mümessil 
olan muamelelerinde 'üpheli mektedir. 
vaziyetlere düşmezler. Şim
diye kadar bir çok bankalar 
istedikleri iibi gayri meş
ru suretlerde ihtikarlı mua
meleler yapmakta idi. Diğer 
cihetten rekabet dolayısile 
kirsız iş yapan bankalar da 
var.lı. Halbuki bankalar bu 
suretle 1 tarife ittihadı yapmıt 
olacaklardır. Dijer muame
litta her banka tamamen ser
b ,., kalacaktır . 

Faiz meselesine a-elince; 
bankalara yatırılan paralar 
için verilen faizin düşece!f 
hakkında bu,Unden birf cy 
söylenemez. Bankalar kifi de
recede faiz vermiye m cblll'
dur. DUtkiin fais vermek 
zongin ve refah iç.indeki 
memleketlere h br. an -
ların f iz miktarını, t ekldll 
edecek Devlet bankası tanzim 
edecektir. 

Bununla beraber bugünkü 
faiz mikt nnda fazla bir t dl· 
llt yapılması melhuz t1eğildir. 

Bizde böyle bir b nka ittJ. 
b dı evvelce yapdamudı. Zira 

15 Bin ErJ11 
Süriyeye Yerleş~ 
Bir De Şehir Ya~ 

Berut- ~m ~ 
nin deliletile SuriyeY~ 
Ermeninin yerleştirillll JI 
latbnhnı br. ·~ 

Bunun için Berut P""':".I 
de bir Ermeni şehA 
br. 

Sah ık Eş~ 
Şehri terk ıtlii 

1 

betile eşyaınııt 
· k aY yoruz. Bir 9 
lanılmış bir rb 
odası kımına d 

f{a ı 
cı olanların dde 
de Moda ca d 
Kadif okağııı 
No. • nıüraC'l 



~ Teşılnlsam SON 

ittihatçı/~ Divanı Alide Hesa.p Veriyorlar .•• 

Sulh Meselesi Sorulunca Kara 
kemal Bey Bülbül Kesilmişti. 

Fakat, Sıra Un İşine Gelince iş Değişiverdi ... 
&.!'Ynınuz bakalım Kemal 1 bada bundan bqka neler 
~ şu bir buçuk aylık iaşe vardı? 
t, ılea; ta uz zamanında olup bi- Reis timdi bize hitap etti : 

8t n l esabım veriniz ? - Beyefendiden nazırlık 
), n, içimden bu •~l zamanına ait başka bir 111.ı 
b •:k,n iaşeci br ıır.ın: Ha· gi sorulacak mı? 
1 :::t.n bahsediyonunuz; bu Aman reis beyt ne yapıyor
~ hesaba gelir tarafı var sunuz; hiç olmaz olur mu 1 
~? dediğini yüreğimin ta Ben böyle d~Orken Din-

b ~ğinde hisseder gibi idim. 
.._~ıs. takrirdeki dokuzuncu niye meb'usu Halit bey hemen 
·~ geçti : söze başladı: 

kı..._" liiçbir kanuni aebep ve - lqe meselesine ait bir 
-;:-- olmadığı halde siyasi sual aoracağım: 
~keri sansürlar ihdas e • İate nezareti teşkil edildiği 
lij k matbuat hürriyeti ih- esnada harbiye nezaretindeki 
~unnıuş, deniliyor. heyet un mübayaa etmitti. 
~mal B. hafd öksürdn, Acaba bu muamele iaşe nc
~"di ~. düellti ve cevap zaretiQİn tenaibile mi yapıl

mııb? 
c)~ Bendeniz kabineye dahil 
~Ilı vakit sansür kaldınl
d .. le l:cn nezarette bulun
~ müddet zarfında siyasi 

vazedilmemişti. 
,~Jc güzel; işittik ve inan
~ Reis de bu cevap kar
~ il bizim fikrimizi aldık-

Kara Kemal B. çok mtlltefit 
bir eda ile cevap verdi : 

-Malimu iluumınaz, dedi, o 
vakit iaşe nezareti henilz namev· 
cuttu. ÇOııkn nezaret heniz 
tetkilAta malik değildi ve 
nezaretin kanun mucibince 
evveli bir tqekknl devresi 
geçirmesi zaruri idi. 

Sonra nezaretin mevcudu 

da yoktu. Zaten kanunda 
iaşe nezaretinin, uhteaine veri-
len vezaifl deruhte edeceği 
zamana kadar bu vuif elerin 
eski iaşe mtıdürlüğtı tarafın .. 
dan ifa edileceği tasrih edil-

mişti. Bmıun için ben de 
teşkilltı bitirinciye kadar bu 
ifleri ele almadım. Sorduğu-
nuz un mübayaasa meselesi 
de, harbiye nezaretindeki iqe 
mildürlüğnnün mes'uliyeti al
tında yapılmııb. 

Bakınız f\I işe 1 .. , Kemal 
8. bülbül kesilmişti. Ne güzel 
anlatıyordu. 

iaşe kahramana bu ifade.sini 
ıu ıekilde tamamladı : 

- En ıon zamanlarda ise 
mübayaata çok para gittiği 
için birkaç gtin maliye nazırı 
Cavit bey tarafından un alın
mıştı. Ondan sonra ela kabine 
istifa ettiği cihetle late ne:ıare~i 
o gfine kadu kanuna müste
niden bu hususta bir nzife 
deruhte etmemişti 

Oh.. Ne gtb:clt ne parlak 
cevap!.. 

lonra onuncu suali sordu : 
'-.~ .. Can ve mal hürriyetine 
~t olan bir takım mü
~ Çetelere yardım ve mü'ct edilmiş, bu suretle 
~~ tın irtikap ettikleri cina-
~ ~~ iştirak ôlunmuş, ne 

Y ann Daha Pahalı Alacağınızı 
Bugünden Daha Ucuz Alınız 

··11.1Ur? 
t l\cllıal B 1----ca tfdl. . Kl3a cevap . 
~~Bu sual bendenize te-

Ô ebniyor. 
t~ Yl7ya; zavallı Kemal B. , 
~ Rıbi ticaret alış verişi 
~ kcn bu çeteler ve komi
~ etle ne işi vardı? O, an
'?1enıleket ve milletin ia
t.\ 11 gıdasını temin etmek 

'~~ mühim işle meşgul 
at. 

' iti IS sulh meselesine geçti 
&uali sordu: 

"-' O halde, son zamanlar
~ 'ttlkeli meclisinde gö
,~ aulh meselesi hak-
~ lllalumat verir misiniz? 

~~~kahramanı: " Hay, hay 
~ 1., der gibi bir vaziyet 
b~ild teker teker anlatmıya 

l• 

"'~~ .. ~n zamanlarda vükela 
~~~ birkaç içtimaında 
~--- ~m. O esnada 
~~llt ordusunun bozgunu 

Bunun için bugünlerde bilcümle 
levazımatının müstesna fiatlarından 
etmek üzere, Beyoğlunda T okatlıyan 

sında 223 numerolu 

LU 
karşı-

Mağazasına Gitmelisiniz 
Kuponlarda, Kumaşlarda, 

SOM P05TA 

B~OAYA 

il.AN 5ÜTUNlARİ 
• 

Muşa:nbalarda 

0
/ 5 o 

~~ Cltiği cihetle mesele .. 

~te edilmişti. Bunun ""'----------~ ~ 'bendeniz, itilaf devlet-
HÜSEYiN ZEYTİN YAGlNI - Daimi 

kuUıınınıL Yemeldulni:ıd :adla ve le.uctll 
yemek fater miainm? Behemehal Htiacyln 
r.eytln yafı, lle plflrlnlz. latanbul Zindan 

kapllll Babacafer tllrbal kU'flDlDdaNo.53 

~"lctıe ~aptığı gibi, müttefik 
~ tın hemen bir konfe
~, lktederek müzakeratta 
~ b •larını teklif etmiştim. 
'da~ . teşebbüs edildiği 
~ kı zannederim vükela 
, de .. ertesi günkü celse-
~~ tek~·rnanyanm müşterek 
~-~~l ifi hakkındaki karan 
~~e~uş, bunun fizerine 
' ~'b~ müracaatlarda bu-
\ 'iıc u. Bilahare ise ahva-
~ ~ c de malrım olan şekil
~~~ e'ia.n. etmeainden dolayı 
~~ "'evJciinden çekilmiştik. 

İstifade ediniz 
•ı - hın 5 aahn geçmlyecektir. 
2 - Her satır 4 kelime b.eaap edi

lecektlr. 
3 -- Her 1111'.l S adet Ub lwpooa 

mukabillndedlr. 
4 - Her S a ıtn-dan tuluma 2 

kupon Ulvc ednmclidir. 
S - Her kupon Gzerindekl tarihten 

bir hafta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin lrnponunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini ilimmz 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarchancmi:r.c gön
deriniz. llinınız:ın gazeteye ıir" 
meai için bu kadan kifidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA llAN KUPONU 

23-T eşrinisani - 1930 
\ dt hcclisinin son celse
~'! undan başka siyasi 

~ \ iÖriqiilmemiştir. ı•--------• UQ da iyi, bmnı da HANIMLAR TERZlHAHEsJ - s.a. 
ol.Lt_ .... Rı••p .. a .._ 12 Ne. T.a.foa 

... 'l&O Bakabm, tor- L..--'--• 
-.sı. 

' 

İNEBOLU KANAAT MAGAZA~ 
Ten.l otfu Yenant: Saatler. Amerikan 
kaplama köatekler. latnnbul büyük 
çarııda Mhfazacılar aokak. 

lŞ ARIYORUM - plyasnda tecrübe 
ıUrmllş, dak.1lloya vakıf Tnrkçeye mll
kemmel qlna ve iyi referaaa yere

blllrim. Muhaalp muavbal olablllrim. 

SON POSTA numara 21 F.M. 

SATllJK EV - Ortaka,.'de Yeal 
malııallede cedit fırın ve eedit Uç Jldn 

eoluılmda de.ize aaur laavadar ip 
blJyab U.. aablıktu. 

BEYLERE VE HANiMi.ARA 
D.. terllld9 U.ıımcle,,. hnd..-
~ .... ftriyor-. 

.., .... Be7-.tııc:eA ......... 

ıc...telllıe .... lle.M 

P0'.5T.A 

Ydındaı 

evml, Siyui, Fırkam 
Muhalefet Guete.ı 

•• 
~ayfa 1 

ADAM Çıkaran: 

Esbak lmıit Meb'aaa 
Mehmet Fuat 

idarehane ı Eba11uut Caddesi (40) - Tel. ı f.t. (383) 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde ktllliyetli miktarda iyot 
tanen Ye fosfat mevcut olup eıısicel 
mviyeye ıtlr'ati temes.!Olü -~ 
de, kansızlığa vereme istidadı olan
lar Ye bilhassa emrazı asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye teairah ıifaiyesi 
Tardır. 

Genç im.lada, çocuklarda tesirab 
nafiasa pek seri olup renksiz, hı • · 
talıkbt zayıf, araca veya kemik 
hastalıklanna müptela çocuklar az 
zaman zarfında diş çıkarırlar. Ça
buk ylirürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla aabavetini ve genç
liğini sui istimal eyliycmlere, ademi 
iktidara pek milessirdir. Kam tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Beı:, evram, cedir, çocukların yüz 

ve bqlanndaki çıbanlar, ergenlik 
ve ekzemada pek mlleuirdir. 

Hasan kuvvet ıurubu Avrupa' da 
birinciliği ihru eylediği gibi biltün 
Alemi tababette takdir tevlit eyle
m · ş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlar.nı kazanmıştır. Şişesi 60 bnyük 100 
kJ~ur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilit. 

TÜRKIYEDE ESKIDENBERI SEViLEN VE ARANILAN HAKiKi 

&~AAAM 
OTO O İ LERİ 

• VE • 
SERViS KAMYO ETLERi 

Gelmiştir 
Yeni gelen GRAHAM KARDAŞLARI fabrikasının 1931 modellerinde çok bir değişiklik 

yoktur. Zira GRAHAM otomobilleri ayni fiat ayarındaki bütün otomobillerden malzeme, 
makir.e, gösteriş ve lükslük itibarile çok yüksektirler. 

Bazı otomobil fabrikaları 1931 modellerinde 4 vitesli otomobillerini ilin ve methediyorlar. 
GRAHAM otomobillerinin spesial modellerinde 3 senedenberi 4 vites mc!vcuttur. 

Diğerleri 8 silindirli modellerini ilin etmektedirler GRAHAM lar senelerdenberi bir hat 
üstünde sekiz silindirli motörler imal ettiklerinden bu da onlar için yenilik değildir. 

Paris 1931 senesi salonunda takdir edilen GRAHAM otomobillerinin 
bilümum camlan kırıldığında dağılmaz ve kazaya meydan vermez bir 
nevicathr. 

Anadolu da acente 
aranıyor. 

Dllnyanın ~n meşhur rekorlarından 
GRAHAM lar 12 ayda 15 ini kazanmış-
lardır. Bunlann bazı1annda yapbk1an 
sürat saatte 150 kilometrodan fazladır. 
GRAHAM OTOMOBIU.ERI: otomo
billerin lideridir. Fiatlar: 3650 liradan 
başlar. 

Otomobil ve levazımı Limitet şirketi 
Taksim Ağaç Dibi No. 40, lstanbul 

MANDARiN FIDANJ - Beher adedi ı-----------lkl kunqtaa eW bin adet ublılı: 7abanl lllffilt 
mandaıina fidanım Yardır. 

Rbe Kaawa ude Abclallıh 

BII..EN VAR MI? -Amea sadem Bahriye 

ubltl SdlbaW.. Be7'- adrulnl bDea 
yaraa hıaanfyet nuuna •~ 
rlu eclcrlm. 

Bqlerbqf Bmhanl)oe lNryw ......... Bqtı..,... 
HOdYE Pi ABAT 

~.......- .. -- ... 
~ •• ,.,... Ollqn ıı. e-Y•nı IM1'" 
... ıı•ce• -ı.. ., ...... -o ......,. ,..ı ... '9ç•lı ..... . 

~,: :. .... .:fi::: 
u...ıa.-.ı.nı ~ 
._,._.Gemtrdııla .... ,._ ........... 



- 8 Sa,ta 

Galatada Kara
köyde Börekçi 
fınnı ittisalinde 
Bllylk mahallebicinin nattmd• 

11. BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Birinci 
biçimde 

sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 

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

ERKEKLER iÇİN HANIMLAR iÇiN 
Muşambalar lngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

9 1/ Liradan 
2 itibaren M b 1 Deri taklidi 

uş~~ a. ar muhtelif renklerde 13 1/2 
14 1/2 

Trençkotlar !.'t:!~e 17 1I2 

Muşambalar Po dö peş 14 1 
/ a 

Muşambalar İpekli 18 1
/ 3 

P d ••J Gabardin ar esu er mnflon ile 

?ardesüler 
Metbur Mandelbersı marka 
Empenneabilize ıabardin 

Pardesu··ıer Meşhur Mandelbe!'I 
marka muflon ile 

Pardesüler tur:~t:çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü. 
Kostümler ~f!~ 
Kostu .. mler Laci yert 

ve sıyah 

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

37 1/2 
22 1/2 
17 1/2 
13 1/2 
14 1/2 
18 '/2 

Tediyatta 

" ,, 

" ,, 

" ,, 
" ,, 
,, 

" .... 

Muşambalar Çevrilebilir ,, 
,, 

" ,, 

ÇOCUKLAR İÇİN 

Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLA.~ 
Paltolar Yünlü 

4 1 / Liradall 
2 itib 

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

Büyük Teshilit Toptan 
Fiatına Percikende Satış 

VERESİYE-

ve :>Koç paltolar Haki ve bin P.., ... ı,..,;;t,,. .. ----Muflonlu Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan 

İngiliz Kauçul ı~ınc; ~mh~lar 

Podö pef mantolar spor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 
• 
Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 

makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöprübaşıEminönü No. 15-16KARAKAŞ elbise mağa 
zasma Bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

·MiSLi GÔROLMEMIŞ 

TENZİLAT 
SULTANHAMAMINDA 

ISMAİL FUAT ve ŞÜREKASI 
Ticarethanesinde 

y> T eşrinisanide başlamıştır 40 gün devam edecektir. 

f"]RSATI KAÇIRMAYINIZ 

Gümrükler um~m müdürlüğünden: ( v APURLAR ) 

3000 Tane Kasket 
Y aphnlacakhr Seyrisefain 

Merkez acenteıİI Galata k6prü 
1 - Gümrük muhafaza memurlan için 3000 tane 

yapbnlması açık münakasaya konulmu7tur. 
kasket b!lfında Beyotlu 2362. Şube 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri: Ankara
da Gümrükler levazım müdürlüğünden: lstanbulda Gümrükler 
umum mildürlüğü levezım ambarından alınacaktır. 

3 - Kırdırm: lstanbul'da Gilmrük Baş müdilrlüğil binasında 
kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 1 t kanunuevvel 930 tarihine rastlıyan Per
ıembe günü saat 14 tedir. 

5 - Her istekli biçilmif bedelin % 7 .~ iu olan 855 liralık 
muvakkat güvenme " teminat .,. larile belli saatte komisyona 
gelmeleri. · 

6 - Ômekleri latanbur da Umum Mndnrlilk levazım am
barındadır. istekliler orada g6rebilirler. 

\ 

KİRALIK BiNA 
Emniy~t sandığı müdürlüğünden: 

. 
Cağaloğlunda Hiltli•hmm: bina11 ittiulinde bulunan " Em-

niyet ıandığımn mali olan bina kiraya verilece;inden talip olan

ların sandık levazım madllrlGğthıe mtlracaat eylemeleri lbım 

1 gelir. 

~e:,::ins:~iı:le~-1 oınıı'n 
manda lisan elde etmek,.,~ H 
misiniz? Amerikan akıam lisan Nasuhi '. ve Ticaret drabanesi. AlemClu Dit macununu ve 
caddesi No. 23 Tel. !at. 173't lo- Sefa stimıesi 

gilizce ticaret dersleri de verihr. U. lal pudruını 
her yerde arayınaı 

acentesi: Sirkeci'de Mühür dar 
ude hana albnda Tel. lst. 7240 

PiRE-iSHEn .. 
DERİYE POSTASI 

( lzmir ) vapuru 25 T eıri-
. . S J aaat 10 da Ga

nıaam a l1ata rıhbmından 
alkarak Çartamba sabahı İzmi
' e varacak o gQn 16da lmıir' de 

kalkacak perıembe sabahı 

Pireye, cumarteal sabahı 

lakenderiyeye varacakbr. 1.
kenderiye'den pazartesi l5de 

kalkacak ÇU'famba gOnll 

( Pire ) ~rşe~t1~:~· 
fstanbul'a gelecektir. 

İSKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

lzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru 23tc:şrini

sani Pazar 14,30 da Galata 

Rıhtımından kalkarak Pazar 

tesi sabahı İzmire varır ve 

ADIKZADE BIRAD 
VAPURLARI _ ""~14 

KARADENiZ MUNT~·-
ve LÜKS POST.ASI 

İn Önü 
Vapuııı . p azal' at:.:S. 

23 T. sanı • t111 
Sirkeci nhbmından barek~ 
Zonguldak, lnebolu, Ayf 
amsun, Ordu, Giresun, . t ye 
on, Sürmene, İrakli ve Rıı.e 

elcb'' azimet ve avdet edec ·de 
Tafsilat ıçin Sirkecı dl 

Meymenet hanı altııl 
acentahğına mü .. acaat. 

Telefon Is. 2134 

YERLi MAL . ..AR oEP05
" 

l!~SALI MUST Af/.. ~, 
Bu kere BeyotJunda, ~ 
c11ddeıide Venedik sok•I' ;1' 
pında 413 numaral• :roal. 

Sırf Bursa ipekliletl s-tlf 
Gzerine JrOfat eylenıiftlt• ~attf ....... 
fiatlanmıa e...... fabrı 
fta~nnın •ynıdır. 

3ir tecrllbe kAfidir· 

SON PO~ 
-------:::Hal~ ,_,.a 

Vevml, SlyuJ, Hnvadb •• 
- _,.-ıt• 

idare ı lstanbul, Nıd'\1~1 
Şeref •olu}ı SJ • 

T-· • ı.t.::;: 2:>J 
,.. '):ı& I 741 

Poıl.ı kutusu• L.tanbııl .. !'l po!f" 
Telıraf ı latanbul SO 

ABONE F1A11~ 
TORKIVB -- 1Jr>D "1 

~1\1\ ••• 1 SoD8 ı40il ti Mimar Aranıyor 
İki binanın inşaat planı ve keşfini yapmak 

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

Dr. Horhoroni 
FRENGi BELSO~UKLUÔU 
Tedavibanul Beyoj'Ju Tokatlı1an 
yanında Mektep sokak No. 35 
TeL 3152 muayene her wQa ~ 
Wata:a akpma kadar. 

o art arl~ 
Her tllrll Uaaıı, fatlknıı, tuhia, inti
kal, f•~ itleri 7ap&Jır. Sirkeci yonl 
Po.t ... ka aıada Velura han No. 19 

- Çarşamba 14,30 da lzmirden 

kalkarak Perıembe sabahı 
gelir. 

Vapurda mükemmel bir o 
kestra ve cazbant mevc~. 

1- IU'• f >1 ~ ,, 
750 " ;.J\11 

- • • llJY"' _.. il 111 

tSO ıt ' ,. 

eti .. er11111•"' 
GeJ• 9'Tak fi ~·"' 
bhl..rd- .... ıaUrot atı ~ 

ı.to.'ul 14UdDrs HtJlil 


