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~:Ü" . nae6'uu Ali IJ. 

....... ~~ De mllnaaebeti na-

't.:;? ~ irca cemiyetlerini tabD 
~- , • ebııek tuavwrun......_.,-.u: kendilerini idare 

'-r-ttert Wmt ·••bel• 

BİR VAK'A OLDU 

olan emU Ye aHNDID HÇmai 
" kendileri için llzım olan 
memurları, mlatahclemini 
... biuat keadileriniD tayla 
etmeleri MU olmak kere 
Cnmhuriyet Halk fırkua na· 
mıoa kendilerine mtlnhir ol
mak Ye Ay ve amellerinin 
inkip.fına yardam etmekten 
ibaret olacaktır. Eanaf cemi
yetlerinin her biriaini ayn, 
ayn tahkik ve tetkik ederek 
bu noktai nazara irca etmiye 
pb .. catı&-

Fena Ortak 
Mütterek Yazıhaneyi 
Boplbp Karadenize 

Kaçllllf 

- T etkikatnua eanuuıda 
halkın verper lıakkmdaki l
noktai nuannı da t .. sbit ede
cek misiniz Efendim"/ .. 

Yemit iakeleeinde 31 numarah 
dGkkiaı tutan Ömer LOtfü ve 

- Halkın ihtiyaçlarım din
lerken llzerinde fazla 11klet 
baliade mevzubabis olabilen 
her bmu8U dinliyecek " ta
bit ederek koapeaia raporuna 
4-aılM .. 

Muatafa Zihni Ef~nclil• ortak 
olarak lcomiayoncuhtk etmiye 
-.....-... iıd ortatın ı.a düa 
baflanrıeından tere Jritmİ)'9 bat-
1.amat. ıonra borca ,Umifler . 

...... ....... Ud ortajla --

lnailtere ile 11kı bir mtlnue
bete giriımiftir. ( 19'U) eyll
lilnde V ehabilerin ini bir bu
lanı herine taç " tahbm 
bırakıp kaçmaya ve Kıbnaa 

iltica etmiye mecbur olmUfhn'. 
ICendiaiDden sonra Medine 

Wtmı ele alan otlu Ali ele 
.J mllddet monra kaçmıya 
m'kebur olmuttur. Elyevm Bai· 
dat kiralı kardeşi F eyulın 
ylllllnda oturmaktadır. Kıral 
Hn.eym öldüğü zaman yetaaif 
altı yaşında idi. 

aplm'f. Perş~mbe rtınii orta klar

daa Ömer LütfQ Efendi yazıhan~de 
babmmadıtı bir •arada bammallan 
çafıran Zihni Efendi, 1uıbanede 

M nna ahp Fhnİf, Ömer UitfO 

S..dl yazıhaneye gelditl uman 

ortalıta bombot bulmut Ye Poli• 
mlnu:aat dmittir• Mncut malü

mata •an Zihni Efendi Retitpa.p 

.ap.arlle Pertembe s4nil K.aracl .. 

............... u. ..... 

Iıl•ri ualı ..,.ne t.tlcilc ediltMk lbı111 pi• 
Zlroot 6lınluuı .,,..,,., ntttrbzi 

Ziraat bankumın umumi heyeti bu ayın otuzunda. topl4-
nacaktır. Her sene yapılan bu içtima; timdiye kadar mutat 
bir ruimenin ifumdan bqka bir kıymeti haiz değildi. 

( DeYama 6 mca aayfamızdadU' } 

Gazi Hz. Samsuna Geldiler .. 
Reisicümhur Hz. nin Emirlerine Tahsis Olunan 
Ege Vapuru Bu Sabah lstanbuldan Hareket Etti. 

Tokat,22-Gazi Huretleri •ekiz Amasya, 22 (A.A.)- Re'al 6 n-
buçukta Turhala müteveccihen ha- bur Hazretleri ıaat on buçukta 
reket buyurdular. . ( Devamı 4 ilncü aaytfada ) 

-- "-=--

H. F. T eşkilfıtı 

- Kaptan B. 1 Kara bulut uzaklqıyor, arbk sıemide ıslahata 
Jiiz.um var nıı? 

- Ne olur, ne olmaz; bia ıene devam edelim ... Pi,kia bir 
aemici UYaya inanmaz f 



2 Sayfa 

Halkın Sesi ______________ _.. ______ ..,_ 

H. F Teşkilatı 
Ve Halk 

Halk fırka11nın lıtanbul tetki
litmı düzeltmek için Afyon 
meb'u.u Ali Bey tebrlmize reldi. 
Bu ıalahat hakkında karilerimlılD 
11e dGfünduklerinl lJpnmek is
tedik. BilhaıM unaf taba
lıuuıın mubarrirlmbe a3ylediklerl 
•unlardar: 

Ziya B. (1323 No. lı otomo
bil sahibi) 

- Bizim belediye ile tek 
taksi ve boyama meselesi, 
keyfi cezalar meselesi hakkın
da ihtilafımız vardır. Halk fır
kasının yeni teşkilat heyeti bi
zimle meşgul olmalı, dertlerimizi 
dinlemeli ve hakkımızı arama
lıdır. Halka istinat eden bir 
fırka için halkla temas tabii 
bir keyfiyettit. 

• Seyfi B. {Beyazıt, Topçular-
da, Kunduracı) 

- Ben birader, fırka işle
rile alakadar değilim. Hepsin· 
den iyisi bence budur. 

Jf 
Serk.is Efendi (Beyazıt, Top-

cular, 51 kunduracı) 

- Vergiler ağırdır. Bak
sana; iş yok, oturuyoruL 

Halk fırkasının lstanbula 
gelen heyeti derdimizi yakın
dan dinlene bize hak verir. 

• Hüseyin Ef. ( Çarşıkapı, 12 
kasap) 

- Kasaplardan hayvan bor
aası, mezbaha resmi ve ay
nca kazanç vergisi alınıyor. 
Vergiler ağırdır. Teşkilat he-
yeti bu nokta fizerinde ·tetki
kat yapmalı, halkın derdini 
dinlemelidir. .. 

Abturrahim Efendi (Türbe
de, 181 berber) 

- Benim ~ikiyetim cemi
yetimdendir. Bu cemiyete se
nede 5 yüz kuruş veriyorum. 
Bir faydasını görmüyorum, 
Y enilgelen Halk fırkası te.şki
}ift heyeti esnaf cemiyetlerini 
bize daha nali bir fekle ıok
ma1ıdır. 

Vergiden kime ıikAyet ede
ceksin? ŞikAyet edipte b&flma 
dert mi açayım? Tabii benim 
gibi bir adam Hnede nası) 70 
lira Yerebilir? 

• Marıarit ( TOrbede, istim 
boyacısı 179) 

- Esnafın derdini dinle
mek için Halk hrkuımn la
tanbula bir heyet göndermesi
ne memnun oldum. Benim der
dün kazanç vergim çoktur. 

SON POSTA 

f 
Teşrinisani 24_. 

DABILI HABERLER 
Bir 
Sabıkalının 
Tecavüzü 

!Kapanan Serbes Fırkanın Tasfiyesi! iki 
Cenevrede 

Tahdidi T eslihat 
Komisyonunda 

Kahveyi Altüst Etmiş 
Kahveciyi Yaralamış, 
Bir Kişiyi De Dövmüş 

Üskildar' da oturan sabıkalı 
nalbant Bahri, son derece 
sarhoş olmuş, eline bir kama 
almış ve Araba meydanında 

"Şile,, kahvesine giderek kah
venin camını, çerçevesini kır

mıştır. Buna mani olmak is
tiyen kahveci Musayı bıçakla 
yaralamış, kardeşi KAzımı da 
dövmü~tlir. Bahri yakalan
mıştır. 

Otomobil Kazası 
Şoför İzzet Efendinin idare

sindeki 1552 numaralı otomo

bil Eminönünden geçerken 
seyyar sabcı Yusufa çarparak 

ayağından yaralamııtu-. Şoför 
yakalanmıştır. 

Yangın Başlangıcı 
Kasımpaşa Emekyemez ma

balleainde Bayrak çıkmazı so
kağında oturan Riiftü Efendinin 

evinden yangın çıkmıf ise de 

sirayete meydan Yerilmeden 
söndilrülmüştllr. 

Kuduz Müessesesi 

TAVŞAN ALMIYA BAŞLADI 

Kuduz. müessesesi hastaları 
için yaptığı aşılarda şimdiye 

kadar kendi müessesesinde ye
tiştirdiği hayvanların murdar 
ilik ve ·beyinlerini kullanıyor

du. Müessesede bulunan ve çok 
doğuran anaç tavşanlar ihti
yarladığı için şimdi hariçten 
tavşan almıya başlamıştır. 

Müessesenin ana tavşanları 
her ilç ayda 11 yavru ve 
yavrular da llç ay ıonra onar 
yavru doğurmakta olduğuna 
nazaran bir tavşan senede 
195 kilo et vermektedir. Beyin 
ve iliğinden İltifade edilecek 
tavpnlann 1,5 kilo oııU.a 
liZlmdır. Daha qağı o'anlar 
pnngaya mukavemet edemiyor. 

Kudretimden fazla Yeriyorum. 

lf. 
Panayot Ef. ( Tiirbede 183 

No. da terzi ) 
- T eşkilit heyeti kabilse 

yerli aanayii teşvik ettirsin, 
daha iyi kumaşlar çıksın; ha
rice muhtaç olmıyahm. 

Muamele Çok Hüzünlü 
Cereyan Ediyor 

Kapanan Serbea fırkanın Taksim merkezi arbk tamamen sakin 
bir hale gelmiştir. Yalnız bazı ocakların henüz evrakı gelmemiş 
olduğundan bu ocaklara mensup heyetler birer ikişer gelmekte, 
evrakı teslim etmekte ve meyus ve mütcellim çıkıp gitmek
tedirler. 

Diğer taraftan dün kaydettiğin'z gibi Fethi B. ç;karmıya karar 
vermiş olduğu Hürriyet namındaki gazeteyi, bazı mülahazalardan 

sonra pkarmamıya kara vermiştir. Fırkanın henüz kullanılmamış 
olan matbu defterlerile makbuz ve diğer evrakının yakıl
masına karar verilmiştir. 

~~--------.-.--·-...--------------~ 

Türkçe Lisanı.. Sokak Ortasında 
Mekteplerde Hususi Bir Bir Berber Bir Kadını 
Ehemmiyet Görecektir Döverken Yakalandı 

Maarif V ekileti talim ve 
terbiye dairesi bütün maarif 
idarelerine mühim bir tebliğde 
bulunmuştur. Bu tebliğe göre 
talim ve terbiye dairesi, gerek 
teftiş neticelerinden, gerek 
muallim kursundaki muallimle
rin beyanabndan Türkçe ted
risata fazla itina edilmediği 
görülmüştilr. Maarif idaresi, 
bu hususta hususi bir itina 

gösterilmesini tavsiye etmekte, 
bu hususta takip edilecek 
yollan tavsiye eylemektedir. 

Ajans - Defter
darlık Meselesi ' 

Anadolu Aja.ısmın Def1er
darlıktan ilan parası olarak 
fazla para aldığı, bu yüzden 
hazinenin ziyan eltiği id6ia 
olunmuş, Defterdarlık ta tetkike 

başlamıştı. Bu tetkikat netice
lenmiş ve Defterdar Şefik B. 

T opanede oturan berber Meh

met Ef. sokakta tesadüf etti

ği ve alakası bulunan Hayriye 
hanım ile kıskançlık yüzünden 
kavga etmiş ve sokak ortasın· 

da Hayriye hanıma dayak at

mıştır. Dostunu sokak ortasın

da döven berber Mehmet Ef. 
yakalanmış ve mahkemeye 

ıevkedilmiştir. 

Kendini Yaraladı 
Beyazılta oturan hallaç 16 

y ışlarında Ali Galatada sokakta 

bıçakla elma rn,.arken süratle 

gelen bir otomobilin önünden 
kaçmak isterken kazaen düş-
müş ve el;ndeki bıçak koluna 
saplanarak yaralanmıştır. 

Y ıld z Sarayı 
Belediye tarafından senede 

30 bin lira ücretle defterdar-
• lıktan kiralanan ve Maryo Sera-

Küstah 
Dolandırıcı 

Bir Polisin Kollarını T u .. 
tarak Kaçakçı Kadını 

Kurtarmak istediler 
Dün saat 16,30 da Azap

kapı iskelesine yanaşan bir 
sandaldan, elinde bir bohça 
ile bir kadın çıkmış, orada 
nokta beklemekte olan polis 
Sadullah Ef. kadını karakola 
davet etmiş. Polis efendi 
kadını karakola götürürken 
önüne meşhur dolandırıcılardan 
Ahmet ve arkadaşı Osman 
çıkmışlar ve: 

- liu kadım nereye götü
rüyorsun? 

Diye Sadullah efendinin 
kollannı tutmuşlar. Bu fırsat· 
tan istifade eden kadında elin
deki bohçayı bırakıp kaçmışbr. 
Ahmet ve Osman yakalanmış
lardır. Kadın aranıyor, bohça
nın içinde 30 paket iskambil 
kiğdı çıkmışbr. 

Hırsızlıklar 
Son bir günde şehirde 2 

sirkat olmuf, pardesü, bir 
torba incir vesaire eşya çalın-

mış, 3 tane de yankesicilik 
yapılarak para ve nat çalın

mıştır. 

Kadın Yüzünden Bir
birini Yaraladılar 

- • yoo9 
Tahdidi tealihat ko1Dl9 ti,I 

teallhat hakkında malQaaat ~ 
tariklle ilin uaulil mesel okt' 
temH etmittir. Ko1Diıy0Dı la ibtl
metJerin kur'a efradı, ınili•ı 1 

• .,ı. 
yat ve müıtahfaz aııkerle~er 
miktarı hakkında maluınat et-

• 1 h kkaP mıye mecbur tutulma an a bJI 
Leh murahhas heyeti tarafın 
verilen takriri kabul etnıittİt• t 
Türk-Bulgar Ticare 

Muahedesi 
Bulgar meclisi meb'usanı 'f~ 

Bulgar ticaret ve seyrisefaiıı 111 

ahedenaınesini tasdik etnıiştİt• , 

Menba Suları Şirketi 
Feshedilecek Mi ? 
hrtısat vekaleti menba ~ 

şirketleri hakkında takiba~~ 
lunmaınnı Ticaret müdürır
emret1Dİftir. 

Terkos 
• 

Belediyemiz Nok~1 

Nazarını Nafia Veki' 
leline Bildirdi 

- ~°' lıtanbul ıehir meclisi Te-" 
tirketinin feshi, bu kabil oı:,.... 
ise tebekenin 1abn alı11111,..... 
karar nrmif ·ye bu karaftlll 
vekiletlne bUdirmlftir. , 

1 
Devlet Bankası ve 

Ticaret Odaları 
Ticaret odalan varidaboııt ~ 

de 10 u ihtiyat akçesi olal' ,ı. 
Sanayi ve maadin bankallO b' 
bulunmaktadır. Bazı odalar baO" 
paralann Cümhuriye merkeı _.
kası hisse senetlerine yabnhll 
istemektedirler. e$İ 

Tek Taksi Talimatna111 w 
Kin unu evvelin dördündeO ıı,I 

memurlarından Ekrem Ef. ara- baren piyasaya çıkarılacak t•b..ı 
smda bir kadın meselesinden otomobiller belediyenin k:,,. 
kavga çıkmış ve birbirini ha- ettiği ıekil ve aurett~ olaıcak e 

Üsküdarda Kuloğlu yoku
şunda oturan tütün amelesin
den Mehmet ile Defterdarlık 

fifçe yaralamışlardır. Şoförlerin Yeni dat 
bu hususta dün bize şu m -
lômab vermiştir: a verilen Yıldız sarayının Vapurcular Cemiyetinin 

icar bedeli hakkında belediye Bir Müracaab 
Heyeti 1': 

l.tanbul pför cemiyetini;,, tJ 
ni idare heyeti intihabı 27. -Bu iddia tahkik edilmiştir. 

Hazine kat'iyen :ıararlandınl
mamısbr. Ajans idaresi hatta 
bizden noksan para almıştır. 
Binaenaleyh bu işin bize taal
luk eden kısmı kalmamıştır. 

ilk Tedrisat Müfettişliği 
imtihanı 

l.tanbul ilk tedriaat müfet
tişlerinden Hamdi Nazım ve 
Nuri Beylerden inhilil eden 
iki ilk tedrisat müfettişliği 

için dnn Maarifte talipe!erin 
imtihanı yapılmışbr. 

Neticeyi Maarif Vekaleti 
tesbit edecektir. 

ile defterdarlık arasında bir 
ihtilaf çıkmışb. Bu ihtilaf Ma· 

liye Vekaletince tetkik edil

miştir. füıki mukavele feshedi

lerek ıaray daha ucuz bir kira 

ile gene belediyeye verilecek· 
tir. 

H. Fırkası Vilayet 
t/Ierkezinde 

Bugün, Ali ve Cemil Bey
ler, H. fırkasının teşkilat reis
lerini fırka vilayet merkezinde 
toplu bir halde dinleyel;ek
lerdir. 

Yakın ve uzak sahillere te,rini1anida yapılacaktır; • • 

lkbsat Meclisi Al~ işliyen vapur ve sandalcılar 

cemiyeti belediye lkbsat mO
düriyetine müracaat ederek 
vesaiti nakliyede istihdam 
edilenlerin ııbhi muayeneye 
tabi tutulmasını ve binaen
aleyh cemiyete aza olarak 
kaydettirilmesini istemişler

dir. lktısat müdiiriyeti bu 
muameleyi salahiyeti harici 
görerek Şehir meclisine havale 
etmiştir. Meclis bu gibilerin 
cemiyete dahil olup olmıya
cakları hakkında bir karar 
verecektir. 

brtuat mecliıi iliai Kin;-, 
nlin birinci pnü toplan• 

Darülfünunda Bare~ 
Darülfünun bGtçe ~ 

Barem eaa1ına rare DarOlf61' f' 
ca haınnanmıya batlan111ııtıt· ; 
mGnaaebetle eYYelce mı::.. ,,1' 
timiz gibi daimi n ae ~ 
derriılik meselesi meydan~ ,_f' 
ID1f ve bu yüzden hararetli 
nakaıalar olmuıtur. • eti 
Tütün işçileri CeJll1~tt-

"TGtün işçileri eınaf ce~ 
namile ıehrimiade bir 
teşelddH etmiftir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Bulgaristand~ 

}: Hasan Bey - Aman yahu... bu ne güzel 

itkilmi,, biçilm topraklarL. Bir kant JW yok ki 
eldlmemİf olama? 

2: Ha.an Bey - Hem de çiftçilerin yü:ı.ü iWÜ· ı 3ı Bir yolcu- Evet Huan B., bura11 Bulgarlıtan; bu kUy-
yor- Hepsi memnun. .. Burau B..Jaarislaıı mı? llllerln, çiftçilerin fırk~lan vardır, bllkOmet vergi almak 

• lçba bunlann BkOz'inü haczetmek f3yle dursun kılı-
Wle clokıaaamaz. 

--~ 
1 

4: Huan Be)' - Biz de slraat memleketlyb fırk ... oı :;:;' 
ne firkuı yardır1 n~ de hırkuıL .. Fethi ~I ~ 1 
IDIJ'• :mecbur oldıaktaa eoara llemlt clap D 
Var, haH .. id la7u et! 
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Her g Ün 1 Resimli Makale .. NtıSıl Münakaşa Ederler? * 1 
Münderr;;;t,_mızın çok 

IU/undıın deroadtltmıe-
111iştir. Özür Dileriz. -
asıf B. Diyor Ki: 

''Memletin Hurriyeti 
Takyit Etmek Hahn-

ınızdan Geçmez,, 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Fırka azası foplanacak, 
içlerinden arzu ettiklerini .he
Yctc intihap edecekler. 

Mcrkcz!e irtibat ve mu
~f creyi b heyetin Teisi 
1 a. edecektir. 

Muhtelif vazifelerin bir fır
t. azası ıüı.crinde temerküz 
tttirilmesi kafiyycn bertaraf 
tdilccektir. 

e bu esas dahilinde teş· 
~b yapmıya başlıyacağıL 
~Unu da ilave edeyim ki mer-
ezde teşekkül eden teşkilat 

~?eti spor, muallimler ve 
l lirkocağı gibi milli teşekknl
erdc bilfiil ve doğrudan doğ
ttlya bir enctimen teşkil et-
lbişür. 

Memleketin ~çi smıfile ve 
bu sınıfın ihtiyaçlarile de meş
N olmak üzere diğer bir 
ttleürnen intihap edilmiştir. 
~tbuat, irşat, milli har.s sa
"'lannda da Cfgul olacak 
Cncüınenler vardır. Bu cncü· 
Qıcıılerin hazırlıyacağı ve :umu· 
itli teşkilat heyeti tarafından 
~~~ul edilecek direktifler da
~ndc mahalli teşekküller de 
'Yni sahalarda çalışmak vazi
ftsile mükellef olaaldardır. 
Serbes Fırkanın Feshi 
f - Serbes Fukayı kimse 
csbetmemiştir. Siyasi fırkalar 
~'?hinde mevcut ohnıyan bir 
. lisna ile bu fırkaııın muvaf
talc olınası için Halle f.ırkasi 
r 
l.ICSaa.ı ellerinden gelen yar-
~. yapmı ardır. Hiçbir ta
~tan en küçük bir tazyik g-ör
~ikleri halde Serbe. fırka 
~~ ke.udi kendilerine fırka
-... infisa.huu ıilh etmişlerdir. 
lı.h ~emlckctte mevcut olan 
~yetlcrin hiçbirisine en kü
~. bir tekayyüdüıı v82edilmesi 
~~ _ fukumın azasından 
~ hahnndan bile geç-

l' anı ve tamil manasile 
~atik esular dahilinde 
~lclcetin inkişaf ve tcka-

1'ııtı temin etmek yegine 
~dnnızdır. Her vatandaşın 
~ di siyasi akidelerini ne~ir 
ht klatbik için fırka yapmak 
&~ kı kanunen muayyendir. 
~~ bunu düıünmckle meşiul 
-"'Olly.ız, 

hk Mekteplere 
l}air Sual 

Nt l<adar Talebe Var? 
Atı -

~f kara. 23 (HU5usi) - Ma-
t._ Veklleti emiuliklcre bir 

l~nı ,iÖndererek ilk mekt~
dlltıtı son sınıf talebe me\·cu
'-ltJs:t sormuştur. Bu soruş otta 

t: ... Cplcr)e muallim mektep
._ -"'Ilı \_ . . 
..._~ oırınci sınıf kadrolaliz ı 

ll İçindir. 

~erikanın _Nüfusu 
!:' ·llhı iton, 21 ( A. A. ~ -

dal n ahaliai m tesna 
. ere bltttln Amerika so

nıiktanıım 122,713 04 
~ ldllju ı•nlatıl~r. 

1. - Bazı muharrirler kalem yerine sopa, 
tahanca veya çirkin söz kullanırlar. 

2. - Bir tek muanz:a hücum ederken ber
keSin kendilerine dikkat ettiğini g-ôrmciler. 

3. - Bir Li9 iye galebe çalayım derken bu 

suretle herkese mibcup ve mağJOp olurlar. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Dahiliyede 

Y:eni Tayinler Yapıldı 
l. . J Mı.. b . B. u d. Mevkuf Memur 
zmırue unase etsız ır na ıse 

Yapmadık İş Bırakmamış 

Ankara, 23 (Husu.t) - Em
niyeti umumiye dördüncü şu· 

be müdürlüğüne Savur kay
makamı Osman, ikinci fUbe 
mUdürlüğüne Gönen kayma· 
kamı Necmeddin; Jstanbul i
kinci şube müdür muaVinliğine 
Ata Beyler tayin edilmişlerdir. 
Kayseri Tapu müdUrii Şükriı 
Bey Şebiılkarahisara, Sirit 
müdürü Mahmut Bey Afyon
karahisara tayin edilmişlerdir. 

Meto Zadelerin Vaziyeti 
Adana - tflas eden Meto 

zadelere ait ve bankalar ara
sında münazaalı bir vaziyette 
bulunan ıkou mağazaları me
sdesi halledilmcmiJtir. Mesele 
mahkemede olup gelecek celse 
2 kanunnevvdde görülecektir. 

lzmir Tezahürabndan 
Bir Bakiye .. 

- İzmir - Fethi Beyin İzmiri 
ziyareti esnasında nümayiş ya
pan halk arasından ahnıp bir 1 

müddet tevkif, sonra mahke
meye verilen ve ileri geri söy
~diği iddia olunan Kürt 
Mustafa ismindeki mamun, 
tahliyesini ve serbes muha
keme edilmesini istemiştir. 
Mahkeme bu :talebi reddet
mi~tir. Bu adam, hilkUmetin 
manevi şahsiyetini tahkirden 
mamundur. 

Rüsumat İçin Yeni 
Tşki!it 

Ankara, 23 ( H.M ) - Rü
sumat umum müdür1üiü 
taadül kanununa tevfikan bir 
t~kilit ikanunu hazırlamak

tadır. 

İkhsat Vekaletinde 
Ankara, 23 (H.M) - İktısat 

vekaletinin teşkilat kanununun 
ihzanna devam edilmektedir. 

Traktör İşi Yarına Kaldı 
Ankara, 23 ( H. M. ) -

Traktör komisyonu .dün de 
bir toplantı yaptı. Pazartesi 

yapılacak toplanbda nctice-
·n anlaşılması kuvvetle muh

temeldir. 

Ticaret Muahedeleri 
Ankara, 23 (H.M) - Dani

marka, Mısır, Çekoslovııkya, 

ltalya, Avusturya hilkiımetlerile 
·caret muahedesi müzakera-

tma baılanacaktır. 

Ankara, 23 (H.M)- Ruslarla 
unkati olan ticaret mllıake

rabna yakında tekrar deTam 
olunacaktır. 

Gece Komünist Beyan-
nameleri Tıevzi Ettiler 
Zabıta Maznun Olarak (7) Kişiyi 

İsticvaba Başladı 
hmir, 23 (H.M) - Dün gec~ şehrin muhtelif yerlerine ko

münist beyannameleri asıldı. Beyannameler ayni zamanda da 

Babribaba tarafında, Alsancakta, lkiçeşmelikte elden tevzi edil-
di. Halk derhal keyfiyetten zabıtayı haberdar elti. 

Gece yarısı tclıkikata başlandı. Fakat maalesef sabaha 
kadar hiçbir ize t<:sadüf edilemedi. Saat 16 da 7 kişi maznun 
olarak yakalandı. ifadelerinde : 

"- Biz, · , güç sahibi .adamlanz ; böyle teşekküllerle ala
.kamız yoktur .. dediler. M::ı:amaijh serbes bırakılmadılar. 

Şimdi matbaalara. ticarethanelere posta ile beyannameler 
gelmekte olduğu haber verilmektedir. Bunlann üzerinde orak 
çekiç işareti ve daktilo ile yazılmış olarak: "İşçiler birleşiniz.,, 

ibarc~i mcvcutl:ur. Zabıtanın bu münasebetsiz hareketi yapan
ları süratle yakalıyacağı ümit edilmektedir. 

Adnan 

~~~---------···--------~~~-, 

Abdülhamidin Veresesi 
_.....-ı,.___ 

lngiliz Hükumetinden Davacı 

Dün Muht.elit Türk - ~ıı.ı~iz l Aynca lngiHz !1ükümeti ve
mahkemesinde Abdülhamit ve- kili Abdülhamit veresesinin 
resesi tarafından İngiliz hükiı- vatandaşlık hakkından ıskat 
meti aleyhine açılan davaya -edildiklerini ve binaenaleyh 
başlanmıştır. Verese Harinei mahkemenin davaya bakmak 
hassaya ait olup Irak ve Fi- salahiyeti otma.dığını söylemek-

·listinde kalan emlakin iadesini tedir. Verese vekili Nesin Ma

istemektedir. İngilizler bu em

lake Lozan ahtinamesinin att
mışmcı maddesi mucibince 
bilfıbedel temellük ettiklerini 

söylemektedirler . 

• • • 

zelyah bey \'eresenin Türk hı-
biiyctinde olduğunu ve bu iti
barla davanın mahkemenin sa
lahiyeli 6air.esine giı diğini mü
dafaa etmiştir. Dava talik 
edilmiştir. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Bir kısım gazeteler, biraz yacak kelimeler kullandı. 
tenkit ve itiraza hedef olun- Bu gazeteler, bu meslek
ca, hemen kıyameti kopa- taşlarına, siyasi terbiye 
rırlar; şahısların şerefin- içtimai terbiye vermek lü
den, haysiyetinden, şahsi- zumunu his etmediler. Ha
yatın f enalıklarandan dem diseyi gayet tabii karşı-
vururlar. 1 dılar. 

Fakat geçenlerde bir Arlık bunu gördükten 
gazete, duvar ilfınlarile o a, mahut g zetelerin 
bir şahsın haysiyetine ve ba§lan sıkı b ~ tenkit 
şerefine açıkça taarruz et- ve müna.k şa aleyhindeki 
ti. Aytıca, pı:eteımin sü- yazılnrı yazarken samimi 

lannda, ağza alınını· olduklarına: 

iste,. inan, ister inanma! 

Kalecik, (Hususi) - . işten 
el çektirilip tevkif olunan 

muhasebei hususiye memuru 

Raat Beyin ötekine, berikine 
verdiği adi ilmtihaber ve 
sahte kiğıtlann yckünu gün 
geçtikçe kabanyor. Bu suretle 

paralan alınan halk ve köy
lüden epey insan mahkemeye 
müracaat etmişlerdir. 

Atilla 

Tahdidi Teslihat 
Konferans Bazı Mühim 

Kararlar Verdi. 

Cenevre, 22 (A.A) - Tah
didi testibat kongresi her sene, 
ondan bir sene evvel askeri 
ve mecburi tcrbiyei askeriye 
görmüş olan gençlerin miktarınt 
bildirmek hususunda Fransız 
teklifini kabul etmiştir. 

Konferans mahafili, (18) ya
şından itibaren gençlerin ta1im 
ve terbiyei askeriyeye tabi 
tullılmalan hakkındaki İtalyan 
hükumeti karannı hararetle 
mevzubahş etmektedir. 

Konferan~ ihtiyari surette 
askeri ter!>iye gören Fransız 
gençlerinin miktarlarının bitdi
dlmesi mecburiyeti hakkındaki 
teklifi reddetmiştir. Gelecek 
içtima pazartesiyedir. 

Avrupaya Talebe 
' Gönderilecek 

Ankara, 23 (H.M) - iktısat 
vekaleti ziraat tahsili için Av
rupayn 25 talebe gönderecek
tir. İmtihanlua yakında baş
Janncaktır. 

Ankara' da 
Susuzluk Devan1 Ediyor 

Ankara, 23 (H. M) - An
kara mektepleri susuzluk yü-

zünden iki gün tatil edilmiştir. 
Bugün bozulan boruların ta
miratının biteceği zannolun· 
maktadır. 

Maarif Müsteşarı 

lstanbula Geliyor 
Maarif müsteşarı Mehmet 

Emin ey Edimeye gitmek 
üz re bugün İstanbula gele
cektir. 

Muamele Vergisi 
1931 ene.inden itibaren dahili 

s fide ua e v•rs. · Ô•· 
t:ııyacalıbr. 

Sayfa 3 · 

Sözün Kısası -Yahu. 
Arkadaşlar, 
insaf! .. -
Geçen hafta, Şehir Meclisin· 

de aza olan gazeteci arkadaş
lara hitaben bir mektup yaz· 
ımştım ve "SON POSTA,, nın 
geceleri zifiri karanlık soka· 
f.rına bir lamba asbrmularsa 
günün birinde düşeceğimizi 
ve kolumuzun budumuzun kı
rı!acağını ·anlatmışbm. 

O yazmın SON POSTA da 
çıktığı günün akşamı, bava 
lcarardıktan sonra, gazeteden 
aynldım, menhus karanlık yol· 
ela on adım ya atbm, ya at
madım, ayaklanma bir şeyler 
takıldı . ve çağanozvari bir ha· 
reketle yere ;kapaklandım. 

Mcier kadının biri sokağın 
ortasına agız ağızma kadar 
dolo iki teneke su koymUJ. O 
karanıkta iki teneke değil, 

k :>Skoca iki deveyi bile görmek 
ne mümkün! 

So1 bacağım yaralandı, sağ 
dizimin kemiği fena halde ze• 
delendı ve aradan bir hafta 
geçtiği halde sızım sızım sız
lıyor. 

Zaten kolu budu pek sağ
lam bir adam değı1im. Yeni
den dokuz.uncu hariciye koğu
şunda tedaviye mahkum ola
cağım diye ödüm patlıyor. 
Dün akşam doktora gitmiye 
mecbur oldum. 

Şehir meclisindeki arkadaş
lann bu latife sütununda yaz
dığım hakikate inanmalarını ri-
ca ederim. Bununla üçtür 
yazıyorum: Ya :şu okağa 

lambayı taktırsınlar, yahut 
mecliseten isitifalannı versin
ler. Zira, İstanbulun en ma
ruf sokaklarından birine bir 
kör kandil asbrmaya bile 
muvafık olamıyanlar1n .şehri 
imar ettirebilecclderine inan
mam. Külüstür bir fener bile 
koydursalar rlllyım. Dizim, 
bili, o kadar fena sıt.lıyor ki.. 

Kazım Karabekir Paşa 
Ankara - Eski Terakki

perver fırka reisi Kazım Kara-
bekir Paşa Ankaraya gelmiştir. 
Kazını Paşa, bu seyahati, 
hususi bazı işleri iç.in ihtiyar 
ettiğini söylemiş, seyahatimin 
ba~ka manası yoktur? demiştir. 

Ağaç Bayramı 

İçin-.Bir Talimatname 
Yapılıyor 

Ankara, 23 ( H. M. ) 
Himayei eşçar cemiyeti ağaç
!lann çoğalmaSt, dikilmesi, mu-
hafazası ve ağaç bayramlan ter· 
tibi için bir talimatname yap
mıştır. Bayramlar mahalli zi
raat, orman müdür veya müte
hassıslarının mötaleası alındık
tan sonra tatile 'tesadüf eden 
birgünde olacaktır. Talimat
namade fidanların dikilmesi, 
sulanması hakkında maddCler 
vardır. 

Bütün riht dekoru, mera-
imi, hakiki teferruatı ve 
n~redilmemiş fotografilerite 
beraber "Ziya Şakir,, Beybı 
bu, sQn derece h yecanlı 
ve vesikalara mnstenit roma
nını ya · nda derccdec ğiz. 



. ~ 
4 SaYfa 

[Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Turhala gelmişler ve hususi tren
le Amasyaya hareket buyurmuş
lardır. Turhal halkı kadın erkek 

istasyonda bekliyordu. 
Amasyadan gelen ıtali, meb'us

lar ve belediye reisi kolordu ku-

mandam Turhalda Reisicümhur 
Haı.retlerini selamlamışlardır. Tren 

saat 12,30 da Amasyaya muvasa
lat etmiş ve istasyonda biriken 

halk Reisicümhur Hazretlerini 
alkışlamışlardır. 

Gaı.i Hazretleri Amasya beledi
yesini teşrif buyurmuşlar ve öğle 
yemeğini burada yemişlerdir. liu 
akşam Samsuna hareket buyura-

caklar ve orada en az iki gün 
kalacaklardır. Samsunda kendi 

evlerinde ikamet buyuracaklardır. 
Samsun valisi Kazım Paşa Gazi 

Haıretlerini Amasyada karşıla

mıştır. 

Ama&)a 22 ( A.A) - Relsicümhur 

Hazretleri Amaaya orta mektebini gez
mi~ dershanelerde talebeye aualler sor-

muştur. Gazi Haı.retlcrlnln birinci 1ı.ınıf
tn talebeden kaldırdığı bir çocuğa irat 

ettiği suallerle talebenin cevaplarını 

tashlhen ve.rdiklul izahat bilhaasa TUrk 

tarihi ile Anadoluya, Elcedre ve Mu;ıra 
ıden ilk Türklerin kadim medeniyet-

leri 'c menşeleri hakkında çok canlı 
bir dera mahiyetinde leli. 

Relalcümhur Hı. mektebin müzealn
de Amaaya meı:arlıklann.dln gctirllmit 

eaki ve yeni inaan kafHı ile allkadar 
olarak bunlar hakkında mektep müdü-

ründen izahat aldılar. Mektepten sonra 
Cümhuriyet Halk fırkasını teşrif bu-

yurdular. Burada fırka aı:alannı ve 
h:ılk mümenillerini kabul buyurarak 

memleket işleri haklunda uzun müddet 
hasbıhalde ve irşadattn bulundular. 

Re!sicümhur Hı. aant 17 de hususi 
trenle Samsuna hıtrckct buyurmuşlardır. 

Halk tarafından hararetle alkıılandılar. 

Samsun, 22 (H. M.) - Ga-
ti Hz. saat 21 de şehrimizi 
ı.eşrif buyurdular ve istasyonda 
binlerce kişinin. (Yaşa) temen
nilerile karşılandılar, kendi 
evleri olan Halk fırkası bina
sında misafir edildiler. 

Hamit 
Samsun, 22 - Gazi Hz. 

Samsuna dokuza on kala teş
rif ettiler. Aziz misafirimizi 
istasyonda fıtka, kolordu, vi
layet erkanı karşıladı. Havanın 
muhalefetine ve gece olmasına 
rağmen istasyon ve bütün cad
deler kesif halk kitlelerile do
lu idi, Büyük misafir, hazıruna: 

- Merhaba, nasılsınız cüm
lelerile iltifat buyurdular. Halk 
samimi ve sürekli alkışlarla: 
"Hoş geldin, yaşa Gazi baba
mız,, diye payansız sevinçle
rini izhar ediyordu. Otomobile 
binerek Halle Fırkasını teşrif 
buyurdular. Diğar misafirler 
ihzar edilen Samsun Palas, 
Lüks park ve Sahil palas 
otellerine inmişlerdir. Şehir 
büyük bir sevinç içersindedir. 
Her taraf bayraklarla süslü
dür. Kendilerini Vali paşa, 
fırka ve jandarma kumendan
lari vilayet hududunda istikbal 
etmişlerdir. 

Ege Vapuru 

Bu Sabah Samsuna 
Hareket Etti 

Gaı:.t Hz. nln, aeyahatlcrinde em:r
Jerine tahılı olunan Ege vapuru, bu 

sabah Samsuna mUtevecclhcn hareket 

etaıişttr. Egede, bu mnn:ısebetlc bazı 
tertibat alınmıştır. Vapurıı mızıka ve 
cubnnt konulmuştur. 

Seyrlscfaln umum1 müdü.rü Sadullah 

ye Seyrisefaln doktoru Şerııfeddfo Bcy

kr Ege vapurile aitmlıtlr. 

i PAHYADI 
YAPILMAKTADIR ••• HODlüniZM 

Hükumet çok çocuklu aile- detiye köyünde Cımbık lsmail 
lere yardım etmeyi yeni hıfzıs- oğlu İsmail ağa -:ailesi. Zevcesi 

sıhha kanunu ile kabul etmiş- Sultan H. çocukları : Osman, 
tir. Bu kanundan istifade F ettab, Mehmet, Halil, Mah

etmek istiyenler hükumete mü- mut, Ayşe, Esma, Huri, Ar~i 
racaat etmelidirler. hanım ve efendiler. 

İşi olup ta meşgul olamıyan- 2 - Halıcıoğlunda, Yeni-
lar varsa bize resim ve adres mahallede Selamderesi sokğın
göndersinler. Biz uğraşıp al- da 10 numarada Mustafa Ef. 
dığımız neticeyi kendilerine ailesi. Resimde görülenler: Zev
bildiririz. cesi Şaziment hanım, çocukları 

Bu haklarından istifade et- Fatma, Yaşar, Ayşe Hikmet, 
mek için müracaat edenlerden Hasan Cemal, Ferit Muzaffer, 

bir kısmının daha resim ve M. Nuri, Hamdi Cemil H. ve 
isimlerini dercediyoruz: Ef. ler. 

Karafcrye muhacirlerinden Sü
leyman Ef. ve ailesi efradı. 

4 - Ankaranın Karakusun 
köyünden Ali oğlu Halil ağa 
ve ailesi. 

5 - Adapazarında, jandar
ma dairesi karşısında 39 nu
maralı yazıhanede İsmail oğlu 
Mustafa Ef. ve "6İlesi. 

6 - Ankaranın Zemir na
hiyesinden Kurt Ahmet ağa 
ve ailesi. Ahmet ağa lile iki 
refikasının kucaklannda bulu
nan üç çocuk bir defada doğ
muşlardır. Biri erkek ikisi 
kızdır. Ahmet ağanın iki ka
dından 13 çocuğu olmuştur. 

Hepsi de sağdır. Kendisi ise 
çok muhtaç bir haldedir. 

7 - Edirnede, Doğan ma
hallesinde 34 numarada Y oda 
Efendi ailesi. Resimde görü
lenler: Zevcesi Madam Ester, 
çocukları Moiz, Samuel, Rofat, 
Aron, Danyel, Sara, Natan 
Hanım ve Efendiler. 

8 - İstanbul belediyesi Da
rülacze umum sinema ve tiyat
rolar damga memuru Hulusi 
Ef. ailesi, resimde görülenler : 

zevcesi Cevriye, çocukları Nüz
het, Muammer, Mustafa Kemal, 
Nezihe, Sabahat, Melahat H. 
ve Efendiler. 1 - Tecerli nahiyesinin Cev- 3-lzmir kadastro heyetinde 

-==========-========~=::.:e-===========co_-=---==-===----=-==--="'-=-~-==--=---'-= 

Bina Tahriri 
İki Gün Sonra 
Fatihte Başlıyor 

Fatih kazası dahilindeki bi
naların yazılmasına iki gün 
sonra başlanacaktır. Bu işi, 
ikişer aza ve birre reisten mü-

teşekkil üç komisyon yapacak
tır. l numaralı komisyon Fa
tih merkez nahiyesini, 2 numa

ralı komisyon Samalya nahi
yesini, 3 numaralı komisyon da 
Şehremini nahiyesini yazacak
tır. Tahrirden evvel bu üç ko
misyonla maliye memurları şu 
aşağıda yazılı olan noktalan 
bitireceklerdir: 

1 - Bir cetvel hazırlana
rak, bu cetvelde binaların eski 
ve yeni numaraları mahalle 
ve sokakların eski ve yeni 
isimleri yanyana gösterilmek 
suretile Maliye kayıtlarının iyi 
yürüyüşü temin edilecektir. 

2 - Taluirdcn evvel Mali-

Korkudan Doğan Facia 

Kirayı V eremiyen Ka
dın Çocuğunu Düşürdü 

Kadıköyde, İkbaliye mahallesinde oturan sucu Mehmet ağa bir 
müddettenberi ev kirasını veremiyormuş. Ev sahibi birkaç defa 
istemiş, o da itizar etmiş, son defa dün için vereceğini söylemiş. 
fakat parayı tedarik edememiş. Ev sahibinin heran gelip parayı 
istemesinden ve alamayınca bir gürültü koparmasından korkan 
Mehmet Ağanın karısı Cevahir H. , bu korkunun tesirile dört 
aylık çocuğunu düşürmüştür. Zavallı kadın. 

ye memurları komisyonlara ı 
birer(müstesniyat) cetveli verecek 

bunlarda devlet daireleri, hayır 

müesseseleri ve ibadethaneler
le hususi muahede ve muka-

velenamelerle muafiyet kaza
nan binalar zikredilecektir. 

Bunlar bittikten sonra asıl tah

rir günü gazetelerle ilan edi
lecektir. 

Romen Seyrüsefer Şir
ketinin Matbuata 

Bir Cemilesi 
Romanya seyrüsefer şirketi, 

mesleki bir gaye ile Romanyaya 
gitmek istiyen ecnebi matbuat 
mensuplarınm nakil ücretlerinde 
yüzde elli tenzilat yapacağını 
her devlete olduğu gibi bizim 
Hariciyemize de bildirmiştir. 

Ahlak Mücadelesi 
Sekiz Randevu Evi 

Kapatıldı 

Polis ikinci şube müdüriyeti 
ahlaki zabıta memurları son 
zamanlarda fuhuşla mücadeleye 
ehemmiyet vermektedirler. Son 
birkaç gün içinde Taksim ve 
civarında Eczacıbaşı, Doğra-

macı sokağı, Hasanali mahal
lesi Küçük yazıcı sokağında 

Sabiha, Maryam, Karamanlı 
Eleni, Dilber, Nazlı, Hıristo, 
Naciye ve Nadide hanımların 
idare ettiği gizli ve uygunsuz 
bazı evler polisçe kapatılmıştır. 

-
Hileli Torba Kağıtlar 

Bazı torba kağıtları kırmızı 
çamurla yapıştırılmakta ve alt 

kısımlarına çamur konmakta 
olduğundan Belediyeye şikayet 

edilmiştir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Hükiimet Büyük 
Bir Tehlike 
Önünde Kaldı 

Geçen gün Madritte ~j;. 
edilmekte olan bir ev yık Je
Bina altında kalan anı~ .

11 
nin çoğu öldü. Bunlar 1!~
şehirdeki bütün amele ıııu tı. 
zam bir cenaze alayı yapıt
Polis bu alayı kurşunla da!l 
mak istedi. Amele bunu Pi,~ 
testo zımnında şehirde 
grev ilan etti. aJI 

Böyle basit bir işten baŞiıY 
8 

grev tedricen bütün lspanY~,... 
yayılır gibi oldu. Diğer ~e Jıe 
lerdeki amele onlara iştır'ıet 
başladı. Ve nihayet bu ~~j]i 
umumi bir komünist ih 
şeklini alır gibi oldu. . te 

Fakat hükumet "VaııYe 
hakim olmuştur. 

Amerikada Müthiş 
Buhran .... 

obıw 
Bu sene Amerika çok nı rsa-

mali buhranlar geçirdi. B01toı' da birçok iflaslar oldu. tfa ·ıı
kazancı azaldı, işsizlerin oıı 
tarı beş milyonu buldu. . efİ 

Bu umumi sebepler oet~c de 
olarak Amerika bütçesiO ,ıı 
bir nesil içinde ilk defa olat 1' 
( 100) milyon dolar bir açı 
zühur etti. &J" 

Bu yüzden Ameıikada u~et 
mi bir telaş vardır. Gazete Je 

·\'ao 
bu mali buhranı en 7J, l 1ş 
gümrük tarifelerinin arttırı BıJ 
olmasına atfetmekteclirl~d· tle 
sebeple Reisicümh:ıru şıd e 
tenkit ediyorlar. 

Mısırda Vaziyet ele.Si 
Mısırda istiklal mücad fdtl

hararetle devam ec:H;or ... tiiJI 
liyetçiler geçen ~afta. . b~rı~· 
serbe meslek sahıplerını k:•P'' 
han ve mağazalarını . ter' 

yarak umumi bir nü~a~ıŞ sar 
tip etmiye teşvik ehnıştır··ıe~" 
vekil Sıtkı Paşa miUiyelçJllJtıı' 
tahrikatını cebir ile sııs &Jrıl-

• A b' o'j 
mayınca, sıyası ır ıaııJ' 

onlara mukabele etnıel<. ti~!P 
munu hissetti. Güya ~~ ta1'İI 
için çalışmak . üzere. nıf~e~
bir fırka tesıs ettı. ,,er 
külünü geçen gün haber es'~ 
diğimiz bu yeni fırka~111111esı . ı ·1· bılJl . ., esas gayesı ngı ız . . teı1'' 

altında Mısırın istiklilııll 
etmektir. 

·1f'9SJ 
Travers Fabrı~ 

.. ssese 
Derincede Bir Mue 

Y a p ı 1 ı y o r • • : .. ,e-
- verıJ' 

Devlet demiryolları b'r t,lı" 
de 90 bin lira sarfile f ~,-0;~1 

ta travers kurutma ~i0sl•~ 
ile fen memurları 1 r faP 

r verse ,~ 
yaptırmaktadır. ra tul•' 
rikada (!<rozet) ile kutu ı .. 001'' 

d'lcce~ 
ve raylara tcsbit e 1 ~tır• 

'kl . çıJac .;e talarının deh erı a ıaıı 
Bu suretle kurutu n-açl''. 

d'lcP Sı!'1 tJaııJ elyafı takim e t 1 .. J<U 
·· .. ıniyereJ'. tefi" 40-50 sene çuru ers 

labilecektir. Demir trba"cı Jirl)ıt 
. e., lJP" 

her birisi yerlenne dail s · 
konmakta ve Avrupa rsıer Y~ 

k 'd' Bu travc 1 c•"' ma la ı ı. I·uUatıı a tıı 
yapılan hatlarda . ·ası 11',tl et 
tır. Fabrikanın ınŞ tra"~ 
bitecektir. Tahta ktadıt• 
pek ucuza mal oinıa 
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Kari Gözile 
Gördük Zerim iz 

Pozanti Belediyesi 
Kaldırıldı Ama .. 

Po:ıantiden yazılıyor s 
1 Hadran (930) tarlhluden itibaren 

Pozantı helediycal lAivedilrıılttlr. 
Bu kara .. , Kanun icabı olmakla be· 

taber bazı yanlışlıklara ıebtp oluyor. 

tdcaeııt Beledi/eler arasında muhtaç 

ldınsclerln belediye hesabına nvkedil

lnclc:ri bir mecburiyett!r. Fakat Ulukışla 
lıelcdiycsi tarafından ıevkolunan fakir· 

l .. r, nıalQUcr, Pozantide belediye varmış 
&lbt tahsisatları yalnız buraya kadar 

\\; ildiğt için burada gelip beklemekte· 

dirıer. Alllkadar makamların nazarı 
dikkatin( cclbcderim. 

Behçet ----
Bir Gaip Aranıyor 

Efendim: 

Yüz Yetmiş Kişi 
Salonlu, Yataklı 

SON--POs·rJ\ 

Taşıyan Barlı, 
Bir Tayyare .. 

re ~lektrik tertibatlı bir mutfak 
ve daha ilerde müteaddit aptesane 
ve tuvalet daireleri ve eşya koy
mıya mahsus kısımlar vardır. 

Tayyaredeki işler aynen bir 
gemide olduğu gibi cereyan eder. 

Do. x tayyaresinde pilotlar 
motörlerle meşgul olmadıklann
dan ve motörler ayrı ayrı maki

nistlerin nezaretinde bulunduğun
dan tayyarede azami emniyet var
dır. Tayyarenin sevk ve idaresi 
seyrüsefere memur kaptan ta
rafından temin olunur. Pilotlar 
her ikisi müştereken veya 
nöbetle tayyareyi havada sev
kederler. Bunlar arzu ettikleri 
ıaman tayynrc motörlerinin hep-

-
Bundan yirmi beş sene evvel kardc- 170 Yolcu taşıyan Do. X Alman tagga-

tlı:ıı Stiğüdün Mihalgad köylerinden 
l'crıfpazar mtıhadr mahalleıinden sün- resinin uçuş esnasında alınmış resmi .• 
~ci Ömer ağa karde,şi Ahmedln otlu ' 
dillatfreli Mchmedl kaybettim. Bu müd-
~ :t.arfmda tahauill' acııile zebun olan 

binı daha far.la eleme tahammül 
~Cnılyecek; bunun için gautenldn bu 
llıUt:ta benim gibl birçok z.ıvallıya 

:."•venet sütunlanna iltica ediyorum. 
ılenıerln [Saraçhancbaşında Firu7..oğa 

:ahallesinde, Şekerci ııoknğında (32) 
~~Ilı.aralı hanede kardeşi Sabriye H. a 

1dtrrnelerini lnrı.:ıniyet n:ıınına rica 
'dcriın efendim. 

Gaibin kardeşi 

Sabriye ----
Bir İcra Meselesi 

l<adıköy icrasında, (929) ıeneıi (1582) 

'11lllaralı dosya mucibince dokuz: lira 

'1acağınun tahsili tahb hükme alındılı 
•eh 

orçlu memur bulunduğu ve adreıl •e 
llunıara11 malGm olduiu halde iki 

'tııcye karip bir ııamandanbcrl tahlil 
llhı 
1 

1111ladı. Bu halin bende uyandırabl
tce • ı \ta i yelı ve nevmidi kolaylıkla li.abill 

1\'vurdur, efendim. 

Ereoldiy, Kunduracı esnafından 

M. Memduh .. 
~ Anado!u mektuplan gönderen Sali
'ltin Beyr : 

llizc son adresinin bildirmeniz mcr
t\ıciur. 

Cevaplarımız 
~Sabık orman muamelllt mcmurlann• 

11 Reınz:.i Beye ı 
~ C<inderdiğiniz mektubu aldık. Fakat 

... ~hıcttığinlz hadise nerede vukua ırcl

... ,tl. 
ti1t4 ır? Bunu yazmamışsınız. Bu yüzden 

1111 
.>'eliniz. dercedilmemiştir. Mazereti

~ttl. rııuhik bulacağınııı ümit dmek 
triz, 

* ti ~krü oğlu lbrahlm ve Ahmet oğlu 
14-1 s· 

~ıu' '.nan zade Şevket, San Ahmet 
,,.... liliıeyin lmr.alarlle iki ayn mektup 
'11tıd l eren karllcrlmiıe : 

"~a.ındullah Suphi Beyin ıebebiyet 
dt ~Uc başlıyan münakaşa, gazetede 

~' &0trnüş olacağınız Uzere bugün 
~~a.ıınuş addolunmak lllzımdır. Lüzumu 

ltı "de, fikrinizden istifade olunacağını 
tf~ltltilrlcrimlzle birlikte kaydediyoruz. 

'"di I ın. 
ti kari mektuplarımızın de
Q'Jıı 7 inci say/adadır J 

tın ~ T AKVIM = 
ıı ao 23 T . . . 930 - eşrımsanı- Kaaım ıs 

2 Arabi Rumi 

\ı •~cep - 1319 ıO-Tcşrlnlaani ·13Vi 

~~'-- • ~~~ Vakıt-Ennl-Vantl 
~tlc I 2 ·10 6 .S6 AJqam 12.- 16.46 

~ildi 1 7•15 12. Yatsa 1.36 18.2 2 
~5 14.31 lnuak 12.26 s.12 

'l'eı 'k ~ 
~-33 

Taggarenin umumi 

Alman-
lar son za

manda 
(Do.x) is-

minde mu• 
azzam bir 
tayyare 
yaptılar. 
İngilizlerin 
yanan ba

lonunun 
arkasından 
bu tayya-

manzarası ... Taggarenin üzerinde bulanan 

iki molörden bir ikisi .• 

on 

reyi Av- Tayyarenin kumandanı · Taggarenin iç tertibatı 
rupaya dolaşmıya çıkardılar ve liraya mal olmuştur, Tayyare sini yanlanndaki bir kol ile dur
evvela İngiltereye gönderdiler. tamamen madenidir. Birkaç ay durur veya harekete getirebilir1er· 

Şimdi Avrupa üzerinde tec- evvel İtalya hlikümeti bu tayyare- Motörlerin ayrı ayrı idaresi ve tan
rübe uçuşları yapan ve ilkba- !erden iki tane sipariş vermiştir. zimi makine dairesinde temin 
hara doğru Bahrimuhiti ge- Tayyarenin esasen dahili olunur. Tayyarenin kaptanile, 
çerek Amerikaya gidecek olan tertibatı ve şeraiti tabiiyesi 70 mühendisi merkez olmak üzere 
bu tayyare tam manasile bir yolcu ve on üç tayfa nak:et- tayyarenin bütün kısımları ara-
hava gemisidir. mek üzere inşa edilmiştir. sında telefon irtibatı mevcut-

(Do.x) , Almanyada "Firid- Tnyyare dört katlıdır. Orta tur. Kaptan, makinist ve pilot 
rihhafen,, de "Dorniye., fab- katı yolculara mahsos salonları daireleri tayyarenin üst kısmın
rikası tarafından beş sene tet-ki ihtiva etmektedir. Bu salonla- dadır. Buradaki tertibat ve 
kat icrasından sonra yapılmıştır. rın bir kısmı sekizer kişilik, cihaz aynen Bahrımuhitte 

Bu t~~yare esasen seyrü se- bir kısmı da on beş kişiliktir. seyrüsefer yapan gemilerin 
~erler ıçın y~pılmı~tı.r. Fakat 24 metre uzunluğunda ve 3,25 tertibatına benzemektedir. 
ınşa eden muhendısın geçen metre genişliğinde olan bu Tayyarenin kuvvei muhar
sene res~en vuk~ bul.an beya- salonların dahili Mesaj eri va- rİKesi 600 zer beygirlik l 2 mo
natına gore Bahrımuhıt seferle- purlarının dahilindeki intizam tördür. Bunlar biri önde diğeri 

rine tahsisi istihdaf edilmemişt!r. ve konforu haizdir. Ayrıca bir arkada olmak üzere ikişer ikişer 
Fakat tayyare mahdut hır istirahat salonile bir de bar konmuş ve bir cer, arkada ise 

hamule ile Bahri muhit üzerin- mevcuttur. Bar dahilinde so- yere inme pervanesi vardır. 
de sefer icra edebilir. Bahri- ğuk tutan dolaplar ve ısıtma va- Tayyare havada bulunduğu 
muhit seferleri için mühendisler sıtası olarak ta elektrik tesisatı müddet zarfında telsiz istasyon
daha vasi projeler üzerinde vardır. Yolculara mahsus salon- larile daimi surette temasta bulu
çalışmaktadırlar. lardan ikisinin dahili tertibatı ya- narak tem bir emniyet dahilinda 

Do. x tayyaresi iki milyon taklı vagonlarda olduğu gibidir. sefer eder. Bu tayyare, fennin 
marka, takriben bir milyon Salonlara bitişik olmak üze- bir mucizesi addolunmaktadır. 

SON POSTA'nın 
PEYAMi SAFA 

Edebi Romanı 

ötekinizde meyzin... Bana hiç 
biriniz hak vermiyorsunuz. 
Babam sureta hak verdi ama 
bir de içine sor! Ben de buna 
kızıyorum, benim arzularımı 
niçin tabii bulmıyorsunuz, ba
bam gene mazurdur, ihtiyardır, 
fakat sen ?.. Yalan mı?. Niçin 
genç bir adam gibi de
ğilsin? Ben sana hayret edi
yorum, hayret, hayret, hayret .. 
Gayet hassas bir insandın 

bir hayat ta istemiyorum. Be
nim yaşımdaki bütün kızların, 
benim vaziyetimde bütün kız
ların arzulan ve y~ayışı ... 
Neden bunun için kabahatlı 
olayım? Hele e\'lendikten son
ra sen hep bana böyle dar
gın mı duracaksın ? Bir sine
maya bile gidemiyecek miyim? 

l'ATIB-BARBIYE 
....... 8 

~~den· aloya gitmekle hemen j 
......._ 

1 olacak mısın? 
ı... Evet t b·· H l ~-< baı , a ıı... ayır, ya -
~~o ... 0 değil tabi... Of, bu 

llttı. d Kuzum, şimdi de 
~ \( ·ı· 
t \t 86yı' 1ne dolama 1 Ben bu-
~I\~ b emek istemiyorum, bak 
."" en· , lı.ı~ 1 anlamıyorsun, ben 
tll'tnaını zaman bile sen beni 

ısın, halbuki söylüyo-

rum, söylüyorum, gene beni 
anlamıyorsun, babam da öyle .• 
Ben bunun ıçın bedbahbm, 

ben bu baloya gitmek iste· 
medim değil... Hem doğrusu 
nu da söyliyeyim mi ? Beni 

Macit ta o zaman davet etti. 
Fakat ne babama, ne sana 
buı'lU açamadım. Bana kızı
yorsunuz, sanki biriniz imamsınız 

sen... Ne oldu sana ? Ben sana 
ne yaptım ? Ben en tabii hak
larımı istiyorum canım... Ben 
mümkünJolan şeyleri istiyorum. 
Lükste iÖZÜm yok, mükellef 

Şinasi durdu ve söyledi: 
- Sinemaya da, baloya da 

gidebilirsin. Mesele bu değil. 
Ben softa değilim. 

- Mesele nedir? 
- Onu sen günün birinde 

anlayacaksın. 

Neriman o ande bile an-

' ' Sayfa 5 .. 

Kadın Ve Kalp 
• 

işleri 

Ev Kızının Hayatı 

Hayatını Penceresinde 
Geçiren Genç Kız 

Evimizin karşısında namuslu 
ve mutavassıt bir tüccar ailesi 
oturur. Bunların on sekiz yaş
larında güzelce bir kızları var-
dır. Bu kız gUnünil penceresinde 
geçirir. Sabah işini bitirince 
giyinir, kuşanır. Pençercsinc 
oturur ve dışarsını seyreder. 
Akşama kadar pencereden 
kalkmaz. Pencere onun hayata 
bakan yegane menfezidir. O, 
bütün hayatı buradan seyre
der. Ufku, görüşü sokağın 
dar çerçevesi ile mahduttur. 

Bu kız, bizim aile kızı de
diğimiz tipin canlı bir nümu
nesidir. Bu kız mahcuptur, te
mizdir, namusludur. Hayata 
uzakbr. Bütün tanıdığı eve 
giren birkaç akraba ve bir
kaç tanıdıktan ibarettir. Anne
sinin, babasının kuzusudur. 

Fakat bu kızın bir de iç 
tarafı, gizli tarafı vardır. Bu 
kız için için yaşıyan, aşkını 
Mssini saklar; sırrını yalnız 

arkadaşlarına söyler. .Aşıkım 
penceresi önünden geçen er• 
kekler arasından seçmiştir. 
Fakat bunu yalnız kendisi ve 
arkadaşları bilir. Ailesi bundan 
haberdar değildir. 

Bu kız hayalperverdir. Hulya 
ve rüya içinde yaşar. Hakikatle 
ve hayatla karşılaşınca şaşırır, 
el dokunulmuş bir zambak 
gibi çabuk pörsür. 

Aile kızı hayatının çoğunu 
evinin içinde ve penceresinin 
yanında geçirdiği için saksıda 
büyüyen çiçek gibi narin ve has· 
sas olur. Çabuk kırılır, çabuk 
sevinir, çabuk mes'ut ve çabuk 
bedbaht olur. 

Anne ve babanın vazifesi 
kızına karşı lakayt kalmamak
tır. Bizim kızımız namusludur 
deyip göz kapamamaktır. En 
çok ikaza muhtaç olan kızlar 
aile kızlarıdır. Onlara yol gös
termek ve arkadaşlık ederek 
dertlerine ortak olmak lazımdır. 

Hanınıtegze 

Son zamanda üıt kıama açık, alt k11mı, yani et~k tarafa koyu renkle elbise 
yapmak çok moda olmuştur. Bugtln ıize takdim ettiğimiz lkl nümune bu cinsten
dir. Y alnııı biri ipekli, öbil ril >ünlüdür. Soldaki clblıe jarıcciir. Öteki iıe mavl 
krepdlltlndlr. Yukarı k11ım fildişi renginde gayet açık ve aanya çalan beyaz. 
kumaıtan yapılmıştır. 

ladığını zannetmişti: Macit 
meselesi. Fakat bu ne ısrar! 
Şinasi niçin ona inanmıyor? 
Faı.Ia birşey mi biliyor? Sezi
yor mu? Tahminden mi ibaret ? 

Neriman sustu. Şinasi ile 
münasebetinin çıkmaz sokak
larına girmektense daha müs
bet konuşmayı tercih etti : 

- Peki.. beni bu ba!oya 
götürür müsün ? 

- Gideriz. 
- Ben kumaşlara bakmak 

istiyorum, beraber Beyoğluna 
çıkalım. 

- Hayır. Feri de söz ver
dim. Yarım saat sonra bulu
şacağız. Bu akşam onda ye
mek yiyeceğim. Sen git. 

Şinasi ayrılmak icin kımıldadı. 
Neriman onun yüzüne ba

kamamışh. 
Utançla ayrıldı ve koşarak 

uzaklaştı. Sebebini anlamadan, 
kendini küçülmüş buluyordu, I 
Birbirine zıt duyguların hücu
muna oğradı, geriye dönmek 
ve balodan vnzgeçtiğini 
söylemek istiyordu. Fakat 
koşuyordu, kaşlarını çatıyor, 
yüzünil buruşturuyor, kızarıyor 
bağırmak istiyor, "Ey... fena 1 
bu, fena,, diyor, sonra 11niçin,, 
diye soruyor, düşünmiye ya
naşmıyor ve tramvay bekleme 
yerlerini geçerek, müthiş can 

1 
sıkıntısindan kaçıp kurtulmak 
ister gibi koşuyordu. 

( Arkası var J 
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Rapasa isnat VIB PAŞA Edilen Ciirüm Sinemalar 

Buharada Öldürüldükten 
Nasıl Tahrikat 

Sonra Efganda 
Yapıldı? 

Tecavüz Sahnesi 1•---~--~---~~·:I 
Bir Latifeden Mi HALK TASDİK VE TEYİT ETMEKTEDİ~ K~ 

ı b ar e-t t İ ? .. Seall filmin muvaffakiyeti, re•min parlak ve ziyadar olarak ırae 
ıl-.-------------- Anlatan: Agabekof: 11, --- pek ••la •urette münasebettardır ,, 

t 919 senesinde Moskovanın 

ve bir kısım Hint ihtilalcilerinin 
nazannca Hindistanda ihtilal 
yaklaştığı zaman Kabilde "Hin
distan halk hükumeti,, teşkil 
olunmuş, Raca Protap bu hü
kümetin reisi olmuştu. 

1924 sonbaharında Amanul
lah han Raca Protapı seyahate 

gönderdi. Protap Amanullah 
Hanın halife intihap edilmesi 
için propaganda yapacaktı. 

Raca Protap seyahate Rııs
yadan başladı. lngilizlere karşı 
olan düşmanlığı, Sovyetlerin Ka-
bildeki sefiri ile olan dostluğu, 
hasebile Rusyada kendisinin 

çok iyi karşılanacağını nmit 
ediyordu, halbuki çok yanıldı, 

aldandı. Sefirden veaair yer
lerden aldığı tavsiye mektup-
ları elinde olduğu baldo Mos
kovadan hareket ettikten 
sonra bir istasyonda G. P. U. 
memurları üzerini aradılar ve 
tevkif ettiler. 

Neden sonra hariciye ko
miserinin şabst mlldahalesl n
zcrine serbes bırakıldı ve Ruı
yayı terketti. 

Rusyadan çıktıktan sonra 
gazetelerde kendisine yapılan 
muameleyi uzun uzadıya yaz
dı. Bununla beraber Protap 
japonyada ve Çinde O. G. P.U. 
ile anlaımak istedi, fakat 
kendisi, İngiltere veya Japon
yanın casusu olduğu zan
nedilerek yüz verilmedi. 

1929 senesinde Protap tek
rar Rusyaya geldi ve Moako
vada Efgan sefaretanesinde 
Efgan hariciye nazın Gulim 
Ceylini Hanın misafiri olarak 
ferleşti. Gul1m Ceylani Han, 
Efganistanm Moskova sefiri 
olan Habip Han seyahatte bu
lunduğu . için onun işini de 
veklleten görüyordu. Habip 
Han o eınalarda şimali Efga
nistandaki askeri hareketlere 
iıtirak ediyordu. 

Kabil de mulahtgiizarımn: 

Valterden vakit teslim aldı
ğım zaman bu kadar zamanda 
elde ettiği yegane memur 

yalnız jandarma miralayı Ab
dülmecit handan ibaretti. 

V alter bu adamı Herat kon
solosanesinde kitip iken elde 
etmişti. 

İrtibat için sefaretanede 
Efendiyef isminde biri vardır. 
Aslen Mefbetli bir Acem olan 
bu adamın hakiki ismi Mame
dof idi. 

Valterin yaptığı iş yalnız 
ıeıınek ve eğlenmekten ibaretti. 

Kabile geldikten sonra ben 
memleketi, ahalinin haleti ruhi-
yesini öğrendikten sonra yavaş 
yavaş işe başlamak arzusunda 
idim. Fakat hadisatı beklemi
yordum. Efgan Millet meclisi
nin dağılmasından bir ay sonra 
Cenubi Efganistanda isyan 
çıktı. Aptülmecit han ısyan 

DARÜLBEDA Yl TEMSİLLERi 

Bu akşam IST ftBUl BfLDJIYESI 
aaat 21,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

Komedi 
6 Tablo 

Ya1an: 

Musahip zade 
Celil 

~~- ~ ~~ 
1 ıııı I 
UHUI\ 

hakkında daima malt\mat ıe

tiriyordu. Bir müddet sonra 

asilere karşı gitmekten 

imtina ettiği için Aptülmecit 

han tevkif edildi. Çarnaçar 

gene Marhoftan istifade etmek 
mecburiyetinde kaldım. Sefir 

Starktan biç fayda yoktu. O, 

iki karısı ile ujTaımaktan bq

ka hiçbir iı ile meıgul olamı

yordu. Fakat ıefirin her iki 
karısı da ataşemiliter Rink' a 
Aşık olmuşlardı. Bunun için 

sefir ile ataşenin arası açıldı 

ve sefir ne yaptı yaptı Rink'l 

Moskovaya gönderdi. 

iddia Makamı ihtiyar ERNEMANN - GOERz Z.EISSJ ERNEMANN - GO~ 
Papası Suçsuz Görüyor 110TrEHtT FABRiKALAR ı K o N MÜTTEHİT FABRlı< 

b" 
mlleueaealnln alnema makineleri, fennin en aoıı terakki ve tekAınülltıll':. bll 

j Bugünün Meselelerinden l ı 

Ziraat Bankasını Mura- 1 

bahacı Vaziyetine 
Düşüren Nelerdir? 
(Bq tarafı 1 lncl .. yfada) ı 

Bu ıeneki içtimada umumi 
heyetin ciddt bir faaliyet 
l'Östereceği ve müesseseye 
yeni bir istikamet vermiye çalı
ıacağı mevzubahia olmaktadır. 
Umumi heyet bilhassa Ziraat 
bankasının tlcarf muamelit 
ile iftigalinin doğru olup 
olmadığı meselesi üzerinde 
duracak ve ticari işlerde 

kullanılan paranın çiftçiye 
tahsisi lmklnını tetkik eyliye
cektir. Bu meyanda k6ylllye 
daha ucuz ve daha kolay 
kredi Yerilmesi ltımmunun da 
mevzubahiı olacajı söylen
mektedir. 

Para Nasıl ikraz Edilir? 
Umumi heyetin toplanması 

arifesinde hu meaelenin ciddi
yetle . tetkiki icap eder. Ga
zetemiz bu itle ıureti mahsusada 
allkadar olmuş ve çok defa dik
kate f&Y•n neticelere varmıştır. 

Ziraat bankaaınm köylüden 
ziyade tilccara faydaaı do
kundujunu 16ıteren bu neti
celeri ıtra ile neşredeceiiz. 

Bugtın ise çiftçilere yapılan 
ikrazattan fazla faiz alındığını 
ispat edecejiz. 

Ziraat bankası çiftçiye ku
zen verdiği paradan resmen 
yilzde on iki faiz alır. 

Fakat hakikatte ve tat· 
bikatta bu niabet hazan yüzde 
yirmiye kadar çıkar. Bu yekdn 
ise Ziraat bankasını çiftçi na
zannda murabahacı mevkiine 
çıkanr. 

BiR MiSAL 
Bu iddiamızı bir iki misal 

ile izah edelim : 
E vvell : Zirai kredi siste

minin en mllhimini tqkil eden 
müteselsil ikrazlardan başh· 
yahm: bu nevi ikrazlar, birçok 
köylülerin yekdiierine kefil 
olmaları suretile yap1lan ik
razlardır. 

Banka bu kabil ikrazlardan 
yUzdc on iki faiz aldığını 
söylUyor. Hakikatte bu nevi 
ikraılardnn maktuen ( % 9 ) 
faiz, (%3) komisyon alınır. işte 
faizin yüzde yirmiye kadar 
çıkmasını temin eden bu (% 3) 
komisyondur. F araıa banka tn
tlln yetiştiren bir kll~Uk mi.la· 
tahsile ( 500 ) Ura ikraz ede
cektir. Bu para milstakrize bir 
defada verilmea. Tiltiln fide
ıinin tarlaya dikildiği, kırma 
ve dizme zamanının hulQl 
ettiii ve ( manipiU&ayon ) ame
liyesinin yaptldıja zamanlarda 

olmak ilıere Uç defada verilir. 
Faiz, paranın mn.takrU zim
metinde kalacağı milddetlerle 
mütenuiben, fakat komisyon 
maktuan ve peşinen alınır. Bu 
tarz, faiz miktannı ( % 16 ) ya 
çıkarır. 

İt bukadarla da kalmu. 
Bankadan (500) lira alan köy
lüniln mahsulü iyi yetiŞmemİpe 
veya bir. arızaya uğramıpa 
Uçtlndi taksit verilmez. Fakat 
evvelce bu taksit için alınan 
komsiyon da köylüye iade 
olumaz. Böylece faiz (% 20) 
nisbetini qmıt bulunuyor. 

Biz burada tiltün çiftçileri
ni misal olarak aldık. Çünkü 
müteselsil kefaletli ikrazlar 
aruında en uzun vadeli mu
amele bunlara yapılır. Pamuk, 
afyon, prinç ve saire müstah
aillerine yapılan ikrazlarm 
vadeleri daha kısadır ve faiz
leri o niıbette fazladır. 

Zirai Hesabı Cariler 
Arazi teminatına istinat 

eden bir nevi ikraz sistemi 
daha vardır: 

Zirai hesabı cariler. 
Bu tarz kredide altı ay ıçın 

maktuan (60) para komiayon 
alınır. A\rıca da (% 9) faiz. 
Banka istediği zaman hesabı 
keser. Bu vaziyette komisyon
dan hiç birşey geri ~erilmez. 
Bu karışık muamelede faiz 
nisbetleri (% 20) den aşağı 

diifmez. 
Bunda maada borçlu mabsu

lilnU idrak edince derhal satıp 
borcunu ödemiye veya malım 
banka deposuna getirmiye 
mecburdur. Bunu yapmıyaıı 
köylüden (% 20) nisbetinde 
maktu bir ceza alınır. 

Vadesi sonunda borcunu 
ödiyemiyen köylünün sene 
:sonunda [fai:ılari sermayeye 
kalbedilir ve ikinci sene fai
zinden de faiz tahsil edilir. 

işte köylüye yardım ismi 
altında yapılan mur~bahanın 
iç yüzil. 

Zira.ıt bankasının vazifesi 
kaylüye yardım oldufu için 
bu faiz nisbeti hiç olmazsa 
(% 9)a indirilmelidir. Buna im
kin da vardır. 

COLLENE MOORE'un 
Tamamen ıe.li, ılS&lU ve 9arlcılı en 

mükemmel,., filmi olan 

LEYLAKLAR 
AÇARKEN 

emsalslı bir muvaffakiyetle 

ETUAL sinemasında 
devam ediyor. 

Arlıimandrit Ni/on 
( Bec~o ) Ef. isminde 

Rumun haremi Madam Aıma, 
19'l9 senesinde Balattaki Ayani 
kliseıi papası (İgamenoa Arhi
mandrit Nifon) Ef. aleyhinde 
bir namus davası •ÇIDlf. Kadın 
bu davayı şu esaalara istinat 
ettirmiş: 

Madan Anna kocası ile be
raber klisenin akaret kısmında 
oda kiralamış, kadının iddia
sına göre birgiln odada kocası 

... yok iken papaı yanına gelmİf, 
tecavüz etmiı. 

Eıasen hamile olan kadın 
bu hadiseden müteessir olmuş 
ve korkmuş. Evveli kocasına 
birşey söyliyememif. Fakat 
nihayet derdini dökmn~. 

Bunun üzerinedirki karı ko
ca, mevzubahis olan davayı 
kadın namına açmıılar. Papaı

tan on bin lira zarar ve ziyan 
istiyorlar. 

Dün, bu dava üçüncü ceza 
mahkemesinde görülmüıtür. 
Dikkate şayan olan nokta 
fUdur ki Madam Anna da bir 
papas kızıdır. 

Vak'a dün mahkeme huzu
runda teşrih edilirken celsenin 
gizli olması istenmif, fakat 
hakimler heyeti bunu kabul et
memiştir. Bu sırada Madam An
na, mahkemeye, hakkında şi
kayet ettiği papastan kendi
sine gönderilmiş bir mektup 
vermiştir. Bu mektup, kadın 
davaya kıyam ettiği sıralarda 
gönderilmiştir. 

Papas Ef. bu mektubunda j 
ezcümle diyor ki : 

" Kızım, aramızda geçen 
hadise bir latifeden ibarettir. 
Ötedenberi senın hakkında 

hoşa gitmiyecek şeyler işitir

dim. Seni tecrübe etmek iste

dim. Gördüm ki itittiklerim 
kimilen iftiradan ibaret imif.,, 

Bunun üzerine mahkeme 
reisi papas Ef. ye blr ıöyliye
ceii olup olmadı~ını sormut 
ve şu cevabı almııtır. 

- Efendim, hadise dediğim 
gibi bir latifeden ibarettir. Esa
sen ihtiyarım. Benim gibi bir 

ihtiyarın böyle birşeye teşeb· 

bUs etmesi mUmkün müdür? . 
iddia makamı Papaı Efen

dinin bcraetini istemiştir. Mah-
keme heyeti, vaziyeti derinlet· 

1 

tirmiye lüzum iÖrmüı, karan

ru talik etmiftir. 

nOmun .. ı olup re.mi fnkallde bir vuzuh ve parlaklıkla aksettİJ'Jllekt;dlt 
huıuıta em.aalbıe edıerclhet faik bulunmaktadır. İşte bunu t 

ettlklerlndendir ki atideki sinemalar, fllmlerlnl 

ERNEMANN il 
MaklnesUe lrae etmektedirler 

ılnemuı 2 maklae ANKARADA 
TORKOCAÖI alncmaıı 2 ~· GLORYA • 2 ,, 

ARTiSTiK ,, 2 • ANKARAOA 
KLOP 

ŞIK " 2 il 
.a. w v ... "AR 2 ANKARADA 
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Aut kabine için, katalor, takdiri maliyet ve bUtUn maltımat, ZEJS5 

acentaıı ye Tlrklye fçJa Kenıealoaer ve Depodter 

JACK Rottenberg 
tarafından verilir, lstanbul, Dllalnade Han 24 - 27 
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Saloıllannı en enel (WESTERN ELEKTRiK) gibi J 
mnkemmel aeıli sinema makin esile techize ve AŞK V JI.. 
CELERl-KADINLARA İNANMAM - TAÇLI CANA~ 
MOTrEHEM KALKINIZ - AŞK RESMi GEÇiDi ve ef"' 
V AL.Si ve aalre iİbİ en milkemmel ve en mubt 
13d0 Y• ...U filmleri iraeye muvaffak olan ver 

Yann Akşam Gala Müsameresi Olarai' 
Nn-York eperaaındaa DENIS KING ile dilber jEANNETrE JılAC 

sERSERr-KiRAL 
tık realdl bG7'1k opera fllıa1aJ P.terecek olaa 

ftlflfl 1 flHADlRI Sinemalatl 
Nihayet feYlıalAde fedak&rlıklar ihtlyarUe en •on ieat ~ 

ve bOtGa ı8slCl filimlerln TOrkçe-Fran•ııoa izahatlı tere4 te_, 
riııJn ayal zamanda iraealal teıala eclen bir maklae 
etmlılerdir. fi 

Bu ıuretle aödG fiUmler beynelmile bb- 4ekil keabediy~ 
hw ne Uaaada oluna olıua film, Tilrkte •• Fraoıııe• 

açık n aala71tlı oluyor. ~ 

Hqiyeı Melek Ye Elhamra Iİnemalan, ı6zlft -ve ıesli ~ 
leri herkain f&rmaiDi temin mabadile (SERSERİ Ki- -'~ 
haftasından sonra yalnız her puarar ak.pım ye ~~ 
pazartesi matinelerini ikinef meyJd ao, birinci ~e~kİ tt# 
huauıt meYki 78 ve maroken koltuk 90 kurut ııb• 
zilltlı fiatlarla semalar tertip edeceklerdir. 

Şehzadebqa 

HiLAL SiNEMASI 

TAÇü8;:"CfNAVA"Jı 
Se•U - llhlD muauam fUa 

Ayrıca: Keaeçed AJeko, keaaat Sadi ucll Ye.,.t f.1~ jl 
Muı~iyeiDenizkızı Eftalya HanıJ111 

şehıre 
Pariı'te ae•ll fllme Tbrkç• olarak alaaaa kouori lrae edUeceild'· 

Dün akşam 

GLORY A sinemasınd 
RAMON NOVARO 

İmperatorun 
Yaveri 

Filminde muhrik ve 
tenor sesi ile teganni ettiii 
1 O şarkı ile bUtiln temqa
kiram tehyiç ve teshir 
etmiştir. 

ASRİB~~~~ 
Adolphe MenJ ,aıl 

F 9.ıc• tamamen rau ri 
bu ıahe•• 

Pek yakında · d~ 
sineınaşın 

ıad' .1 
Fer ah SineJll 6 ' 

artetl ,ı-
24 ikinci tetriıı P•1 dıS• 

İstanbul ı<~ 
llGyllk ..per•t S 
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On, Buğday Ve Koyun Mübayaa
sına Memur Edilenler Kimlerdi? 
Bunlara Verilen Komisyon Paralanna Gelince •.. 

. Divaniye meb •usu Halit Be- 1 Çok gllzeel; çok miikem- J Kemal Bey iz.aha tına biraz 
)iıı) • harbiye nezaretindeki he- mel... laşe nezareti kırk yıllık daha devam ederekı 
'tin un mübayaasına dair çekirdekten yetişme tacirlerle - Esasen, dedi, sulhün 
lorduğu suale iaşe nazınnın rekabet edecek te fiaları kıra- bu kadar çabuk olacağını 
;~rdiği cevap beni hayretlere cak... ve ortalığı gülistan ya- bilseydim, iaşe nezaretini kabul 
h Uf~dn. Çünkti Kemal Beyin pacak. etmekte bir mana yoktu. 
~eıf~desine. bakı~rs~ ~a~e ne- Kemal bey asıl sualin ceva- Garip şey... Harp daha ne 
k ti teşkıl edılelı ıkı ay hına geçmişti : kadar sürmeli idi? Dört aene 
adar ol K al B l gı'bi uzun bir zaman yetişmi-d muş ve em ey - şte diye başlaı · ben 
e bu "dd t rfı d ' ' yor midi? Daha dökülecelt va-bk mu e za n a nazır- bu rakabeti temin için mem-

lı ınevkiinde bulunmuş, fakat leket hariç ve dahilinde huğ- tandaş kanımı arıyorlardı? 
t eıa~et kendisine kanunun day vesair gıda maddeleri Şemsettin B. - Mübayaa 
,:rdıği vazifelerden hiçbirini almak üzere eldeki iki buçuk mukaveleleri niçin ve ne esasa 
Ilı l>nıamış. Buna sebep te o milyon lirayı sarfettim. göre yapılmıştı? 

6ddet zarfında teşkilat ile . Kemal B. cevap verdi: 
"'tgul olun ı i · Koyun ve et mesele.sıne - En .. :yade koyun irin ya-

ı.,,1 tin mas mlışk. ti gelince ; yazın koyun fiatlan .... • 
~ "Ul e ve mem e e n aç- d B d fi d pılmış, bir miktar da buğday 

tan kınldıgv ı bir devirde ucu~ ur. en e yaz abn an ahnmı .. tl. 
'dı&a k k k n ku bayilerle mukavele yaparak .. 

6 arşı oyma zere • 'h . k d k Sabık iaşe nazırı hunları 
~ bir nezaret iki ay kadar .mart 0

1
1 .a~etine. 8 ~r oyun söyledikten sonra İı.mirde ya-

lt -Udd t . . d 1 t verme ennı temın ettim. .. t' 1 lcut -u e ıçın e ya nız eş- . pıldığı söylenen ıuııs ıma e 
t ile uğraşıyor. Fakat sulh olup da fiatlar ieçti ve: 

b lıı.af ile söyleyiniz; bu işe, d?ştü denilebilirse buna - lzmirde bir iş olduğuna 
" oyalama siyasetine hangi dıyecek yoktur. Çünkü ben kani deii}im, dedikten sonra 

'ltıı •ahibi hak verebilir?.. awh olacak diye hareket aleyhindeki isoatlann siyasi ha-
~ alat paşanın riyaset ettiği etmiyorum. sımları tarafından ortaya ahlan 

1 at ve Terakki kabinesi Şu son cllmle ilzerine esassız 11eyler olduğunu söyledi. 
h~kut ettikten sonra foyaları ben dayanamadım, yanımdaki Bununla beraber iaşe kahra-
Crcr birer meydana çıkıyordu. dostumun kulağına iğilerek: manı, bu sözlerinin bizi pek 
b·llteteler bu münasebetle - Onu senin ustalann da okadar ikna edemediğini çok 
lti:ı· yığın dedikodulardan, öyle biliyorlardı ama .•.. Dedim. iyi hissetmişti. 

~~~---------···----------~~-

Kari Gözile 
Gö~düklerimi:ı 

Tütün inhisarından Bir 
Si kay et 

Trabzon, (Murtaza zade Mu
hittin) imzuile bir mektup 
aldık. Bu karilmlz bir bakka
liye dükklnı açmıı, tnttm de 
aabyormuş, fakAt her nedense 
tilttbı inhisar idaresi bu ada
mın elinden tütün satış miisa-

adesini al1111ş, o da hakkını 
aramak için tütün inhisan 
dördüncil şube mildilrti Ömer 
Bey aleyhine dava açmış, fakat 
diyor ki: 

Açtığım dava haksızdı. Çün
kü asıl kabahatli inhisar ida· 

resi idi. Maamafih mahkeme 
bu kararı reddetti. Temyiz 
mahkemesi tasdik etti ve so-

ruyor. 

- İnhiMr idaresi ile benim 
ne farkım vardır? Ve bu yapı· 
lan muamele doğru mudur ? 

Btı kari, beyiye müsaadesi 
niçin geri alındığını kaydetme-

diğinden idarenin bu hususta 
haklı veya hak11z olup olma-
dığını bilmiyoruz. Dava açma 
meselesine gelince: inhisar 

idaresi yarı resmi bir dairedir. 
Resmi ve yarı resmi dairelerle 
memurları aleyhinde nçılııcak 

davalar, efl'adın birbirine kartı 
açlıkları dava tckillerinden 
ayrıdır. 

di ı çamaşirlardan behse
..: duruyorlardı. Bunların ara
ltik~a ?zerinde durulacak, tet
~i 1 lazım gelecek kadar mü-
11 tn olanları da yok değildi. 
~ ı.ı arada iaşe nezareti hak
i> '~da tümen tümen ifşaat ya
ş' Yordu. İşte Ertuğrul meb'usu 
l\tlnsettin B. bunlardan birini 
~~illa} Beyin önüne atb. Er
'-' itul meb'usu ıöyle sor-

Bu itibarla lrariimiz, iddia
sında bu esasları göz önünde 
bulundurmak mecburiyetinde 

Mensucat Sanayii Ne Vaziyette ? ,, lôi. Bu esaslara riayet edip 
ı tmediğini de kaydeylemediği 

llftu: 
~ ...... Gazeteler, iaşe nezare
ti~ .11 vaktile bazı işlere giriş
~~den, koyun aldığından, 
)'-lJ' • vesair yerlerde müba
~ lflerile uğraştığından ve 
"-GJJet bu suretle hazinenin 
~ Ilı zararlara ıolrulduiun-

bahıediyorlar. 
~~o, bu ıual krşısında Ke
' Beyin sadece dört elif mik

bir: ç: Hqaaat.. 
~i'ııı. itip itin içinden ııynla
~ ıannetmiştim. Halbuki 
\tp 'nıtıışırn. iaşe kahramanı 
~~tun bir cevap verdi. Biraz 
~t nezaretin asıl vazife 
)tp •alahiyetlerinden hiçbirini 
~il tııadan kendisinin nazırlık
' Çekildiğini aüyliyen iaşe 
"-t.ıı aıııanı bu uzun beya-
hı..ç :• nezaretin yaptığı 'o c:l feylerden bahsetti ve 
~ e bu zıt sözler karşısın
~ lllütenıadiyen hayret ve 
~c:lo iladar da hiddet edi-

\llJ:I, 

~~t7aı beyin bu uzun ccva
'• atla taraflannı atarsak 

......_ \~Yle kalır: 
~Cılk •ıe nezareti yann sulh 

' t:ıış gibi değil, harp de
~!tUat '~ekmiş gibi kuvvetli bir 
~ ıle çalışmak lazımdı. 
~b }eben pahalılığa değil, 
~ O llrfı koymak istiyor
~~ gtlnldı fiatlara narh 
~ ve bu suretle fiatlan 
~ i~~ yolu takip edilseydi 
L t 'al} en çıkılamazdı. Şu hal· 
~ Q, Yapılacak tedbir tacir-

r~ltabet etmekti. 

• Dört Fa r 
Birlik 

a 
Yapıldı? 

için herhangi bir fikir serde
decek vaziyette bulunmuyorm. 

Balat iskelesindeki 
Aptesane 

.. 
Görülecek Başka işler De 

Balat vapur lakcJcılndekl hcllnm 

kapıaı kınlmıı, be.t alta aydır açık 

var , duruyor. Oeçc:ılerdc giıe memuruna 
söylcdimı [ Kardctlaı, müteaddit defalar 

aöylcdik, aldıran olmadı l ) diye cevap 

Mensucat sanayümizi: Yün, 
pamuk, ipek, trikotaj olmak 
üzere dört kısma ayırabiliriz. 

Yiln mensucabmız llıerinde 
dörtJ büyük fabrikamız çal11ır. 

1 - Süreyya Paşa. 

2 - Karamllrsel. 
3 - Defterdar. 
4 - Hereke. 
Bunlann en çok imal ettik· 

leri kumaşlar, ıayaklar ve kaba 

paltoluklardır. Yiln mensuca
bmız, ince kumaşlarla bir 

kısım lüks paltoluklar hariç 
olmak üzere barice ihtiyaç 
hissettirmemektedir. 

Şayaklar, ecnebi ıayak fiat
lanndan daha ucuza aatılabili-
yor ve cinsleri de K•yet iyidir. 

Bu dört büyük fabrika ra
kabcte meydan vermemek için 

aralarında fiat birliği yapllllf
lardır. 

Bu fabrika mümeuilleri 
son zamanlarda piyasayı, daha 
evvelce tutunınut kendi marka· 
lanna iohisar ettirmek için 
Ticaret odamızdan her fabrika 
mamulibna bir marka konma· 
sını ve imalAbn tiplere aynl-

masını istemişler ve bunu 
kabnl ettirmitlerdir. 

ipek, Çorap, Trikotaj 
lpeklilerimiı piyuada tutun

mUflur. Trikotaj MDaylimİa 

epeyce ilerlemiştir. Hariçten 
pek az trikotaj malı gelir. 

Çoraplarımıza gelince: Piya
umıza Japonya ve ltalyadan 
iplik fiatına ma1edilmiş çorap 

gelmekte ve piyasamızı tut
maktadır. 

Birlikler , Nazım 

Banka Projeleri 

Çoraplarımızı, lpcklilcriınizi, 
trikotaj emtiamızı piya&anııza 

hakim kılmak ve bunlar ara

ımdaki rekabeti ortadan kal
dırmak için ticaret odasındaki 

mensucat komisyonuna bir 

ipek, çorap, trikotaj sanayii 
birliği yapılması için bir proje 
verilmiştir. 

Bu proje üzerinde konUJul· 
mUf, bentlz bir karar alınma

mıttır. Y alwı komisyon aza
ları bundan evvel bu nevi 

mcnsucatÇJlar arasında, kredi 
ihtiyacım temin için bir "Ni

zam banka,, ya ihtiyaç olduğu 
fikrini ortaya atmıştır. Bu fi
kir de benüz münak•p halin· 
dedir. 

·Santral Projesi 
Bizim bnynK Ye kiiçl\k 

menaucat aanayimüzi 
kadar edm bir proje 
mGtebauu tarafmdu 

ali-
bir 

P" 

verdi. lılsclt"yc gidip gelen kadın ve 

çocuklar çok çirkin manzaralara tcaadlif 

ediyorlar. Allkarlıırlana nazan dlkkatbıl 

celbctmek bterfm. 

Salih 

Yeni N~şrigat: 

ELIŞI MECMUASI 
Ellşi mecmuasının 7 inci 

sayısı gllzel bir kapak içinde 
çok zarif bir şekilde intişar 
e:tmiştir. 

Mekteplerimiz için cidden 
faydalı olan bu mecmuada 
kartondan takvim nasıl yapılır, 
tavuk tUyftnden çiçek imali, 
kroşe iğne ile papağan, her 

mektebe lizım olan güzel bir 

ders programı, fenni oyunlar, 
vesaire zengm mUnderecat 
göze çarpmaktadır. 

Bütl1n muallinalerimizo tav
ıiye ederiz. 

Doğum ve kadın luı•hh~lan 

mlUeha88lll Doktor 

Hüseyin Naşit 
Tiirbe, eski Hillliahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 6222 

çen ıcnel kbaat kongresine 
verilmişti. Bu projeı Bizdeki 

kumaflann perdahı, cillaı, ve 
boyasa için b6yük tesisatlı 

bir fabrikaya liizum g&ster
mektedir. Bu bnynk fabrikanın 
ancak hilkillnet tarafından 
yapılabileccii fikri de umD
midir. 

Sayfa 1 

Şarki Karadenizin Mühim Bir Derdi 

Trabzon-Erzurum Yolu 
Biran Evvel Yapılmalı 

Kaydedilen arzaga tercilman olan Trabzon şofö,.lel'İ 

Trabzon (Hususi) - Erzurum • Trabzon yolu senelerden
beri bozuktur. Şarka eşya ve yolcu nakli hususunda büyük 

bir rol oynıyan bu yol, eıaslı surette tamire muhtaçhr ve bu 
tamirat yapılmadıjı içindir ki 11k, sık kaza olur. iş bununla da 
kalmaz, bozuk bir yol üzerinde sefer yapmak mecburiyetinde 
kalan arabaların ne hale geldiklerini tahmin etmek güç değil
dir. Az zamanda bozulmak, işe yaramaz bir hale gelmek ve 

binnetice Avrupaya etek dolusu para dökmek. Milli ikbsadiya

ta ehemmiyet verilmek istendiği şu sırada bu yolun esaslı bi1 

surette tamir edilmesi, kaydedilen iki mühim esastan dolayı 

biran evvel tamir edilınesi lizımdır. 

Bunu, o yol tızerinde işliyen btitun ıoförler Te yokwar 

namına istiyoruz. 
AgtJı 

Amasya Nelere Muhtaçtır ? ... 

Elekt ik, u Ve Şehrin 
Meseleleri •.• 

o 

imarı 
Amasya (Hususi) - Şehirci

li&"e pek muh .. aç olan Amas
yamızdan biraz bahsetmek 

istiyorum. Bugün Amasya öyle 

acınacak bir vaziyettedir ki 

ıehirden ziyade kurunuvustai 

bir kasaba demek daha doğ

nıdur. Çünk& bir şehir için 
IAum olan şehircilik faaliyeti 

yoktur. Yollan bozuk, sokak

lar dar ve karanlık, su yok. 

Daha açık aöyliyeyim: Halkın 
au ihtiyacım Y eşilırmak te

min etmektedir. 

Dllnya harbi aıralannda 

ıehrin büyük bir kısmı yan
mıştı, aradan yıllar geçtiği 

halde hlli imar edilmemiştir. 

Gelen ve gicien herkesin bu 

yangın yeri gGzUne bat· 
maktadır. 

mailerin telafisi şehre elekti
rik tesisah kurmak, au ihti
yacını temin etmek. Sokaklan 
genişlettirmek ve muntazam 
bir şekle getirmek. 

Halkın açık havada istira
hatini temin etmek için park 
ve bahçeler vtıcuda getirme
lidir. 

Fevzi Ahmet 

APTÜLHArRİDE 
ATILAR BOllBA 

Bütün tarihi dekoru, mera
simi, hakiki tef erruab ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir,, Beyin 
bu, son derece heyecaııh 
ve vesikalara mftstenit roma
nını yakında dercedeceğiL 

Yorulmaksızın 
Para Kazannıak 
istemez misiniz? 

Belediye nihayet birkaç sene 
evvel buraları sahiplerinden r 
lstimllk etti ve ıehirliye bina 
taksimab ile aatt. Fakat 
ahşap olmakawn yapılmak 

pıtile. Bu karar güzeldir, fa
kat fU parasızlıkta naaıl yap

bnlabilir? Bur asım bir firkete 
bedelini taksitle &!ettirseydi 

Ematae _,.. .,...._ plerk-. eokalr
ıa ıeurk- • .,.a blrUIM ılriltGNea 
her hanıl bir vaka karfıeında kalabl· 
Uralab-

Hnacfta nedir blllyonanız o vakaya 
derhal preblllntabı. Bir yaagua, bir 
btll, bir bu W... havad1attr. R.aa
ıelcllfbals vakalardım ert•I gibııll ı•· 
aetdcrde 1l5rmek latedig lz biri olımca 

iyi olmu midi. Koskoca yan

gın mahallinde bet veya &lb 

tane dükkln yapalmıftır. 

Yeni belediye mecliainden 
çok ve pek çok himmetler 

bekliyoruz. Hem de o kadar 
himmet ki 1~20 senelik ih-

dc1'hal telefonumsu açum " haTadi.al 
ıuetcmbe haber verlnh, lalm ve ad
u&bıkl de bırakuuz. V udlflnb hava-
dlala ehemmiyetine ıh ruat-ls 
mtiklfatma ftl'meyl vulf• bWr. 

Tddoa DWJıuamw l.tanbuJ 11 203 • 
tir. 
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Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. · Türkiye Merkez Şubesi: 
lstanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar TeJıraf: Hoferton lstanbuL 

Şubeleri: Adana, lzmir 

Adapazan, Mania& 

Ttırkiyenin her şebriiıcle 

acenteleri vardır. 

Bilumum afatı ziraigegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATA LOK F 1 AT TEK L 1 F 1STEY1 N-1 Z. 

katı ve seri tedavlal için 

Spirosal 
sOrmck llzımdır. Ztthm'!tll itleri tAkJp eden 
adale ser11ik ve osrgifllil<lert il'I, ayaklarda 
vakitsiz zuhar eden yorgunluklarda dahi 
Sptrosal ayrıı gQzel neticeyi temin eder. 
Splro~I tedavisi ~om kciay, hem lltiftir. 
Ç3moşırtarı kirletmez. 
Musir~en Splrosal talAp ediniz. 
Her ambı:laJ, meşhuru Alem olan llyt. 

sallbtnl ihtiva eder~ 

EB 

HİÇ BEKLEN 1 L M E D 1C1 BiR ZAMAN D A 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIY ANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

1 
Kolay brq olmak ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 

braş bıçaklannı 

(KROKODİL) 
kullanınız. 

Depoauı Çiçekpazar lstratiadi 
Han No. 7 - 8 

Çok milsait şartla ve ucuz 
Her tG.rlQ asri ve fennl lntaat ve 
tamirat ve projeler yapılır. Sirkeci 

Yenlpostan• , VeloTa h an, No. 19 

JSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Tem iz lok a n tadır. 
Servis mtıkemmel 
Fi ati ar mut edil dir. 

ôCLE VE AKŞAM 
YEMEKLERiNiZi 
lslaqan Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binuındadır. 

" 
Do .. TORLARIN Nazan dikkatine: !::i:~d.'h! 

... nakı sadırda, muhtelif tesemmilmlerden 1Dütr 
Yellit tazyiki fİJ'Yanl 111kutunda Salvanan ıerkinden mtltevellit veya ameliyatlardan sonra gör0-
le8 tovlderde mUYaffakiyetle kullanılan Suprahypon ( W oelm) ampüJleri Toptan •e perakende. 
lnubul Alyanak ban 26 numara Telefon lst. 39'l 

Yakında: - HUR•• ADAM 
Yevmi, Siyui, F arkasız 

Muhalefet Gazetesi 

Çıkaran: 

Esbak lzmit Meb '11511 

Mehmet Fuat 
idarehane ı Ebus.uut Caddesi (40) - Tel.: fst. (383) 

Vahan M. Koçyan 
MAHRUKAT DEPOSU 

Odun, mangal, kardif, antras:t, kok ve maden 

T h • Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı 
op ane. No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

LMANCA ôGRENME USUL .. 
Müellifleri ı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Almaa llnau mGtehuaı.a .. lsmlr •İlek Haeal Almaaca 

mualllml 11M1alli.ml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kı.ım Fiatı 250 Kr. 
Kitapçılardan ara ınız 1.. 

DR. St:MJRAMIS EKREM H. Çocuk hastalıklan mütehassısı 

DR. EKREM BEHCET 
' Etfal hastanesi kulak, boğ"az burun hastalıklan mütehaum 

Beyo lu Mektep sokak No. 1 Te1efon Be o lu 2496. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 
.ı>ahili, ve intani hutalar Pa
tolojik Ye Bakteriyolojik mua
yeneler, icra olunur. 
Adres: Babıali eaddeai villyet 
karı••• ıs No. 
Muayenehane: T elefoa lstaabul 232J 
lkametrlhı ı " " 2235 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve BeJ
soğukluğu Mrttehuw 

Muayenehanesi Ankara ead-

BiÇKi VE DiKiŞ 
MEKTEBi 

Beşinci sene ikinci trimestr 

Maarif •ekAleti eelllealaln mllsaade
•lnl haiz b!tki Ye dikit mualllmeai Kilo 
llaYl'Olllatl ea ... Frannı ve baalt bir 
wıale tenlkan tedris etmektedir. Amel1 
dikit bılenler 'tlr mala zarf1Dda ve bU
mi1e11ler üç mah sarfında beııdese Ue 
tanır ye tualet imalini lireaebillrler 
Mektepçe nrllen dlp!omalar Maarif ,,... 
kAletlnden kabul Ye tudik ol-w. 
ikinci tedrisat denesme KlnwıaeYVeUıı 
lptldas111da baılanacaktu. Taliplerin 
Beyoilunda Faikpa9a -kaiıııda Bolu 
apartımanııııa ildac:l kahada 3 ••maralı 
dairc1e berrlia 9-12 ·~ 1-5 • kadar 
mDTacaat etmeleri 

Alemdar zade vapurlan 

Millet vapuru 
23 T cşriııisani 

Pazar 

·---____...--: 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprfl 
bqında Beyotlu 2362. Ş..bl 
acentesi: Sirkeci'de Mühilr cı:: 
zade hanı altında TeL iat. 72 

PİRE- iSHED 
DERİYE POSI 

( lzmir ) vapunı 25 T eŞti-
. . S J saat 10 da Gr 

msanı a lıata nhbmınd~ 
alkarak çarşamba sabahı 

'e varacak o gün 16da lzınir' 
kalkacak perşembe sabab' 

Pireye, cumartesi sab~ 
lskenderiyeye varacaktır.~~ 
kenderiye'den pıwıa1.esi lt14>1 

kalkacak çarşaC!l,,a ~ 
( Pire ) ~~rşe:ıt11000 
lstanbul'a gelecektir. 

lsKENi:>ERIYEDEN 
tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

Trabzon Birinci 
Postr..sı 1A 

( Cümhurivet ) npunı ,._ .. 
T cşriııisani ıah akşamı ~ 

lata Rıhbmından ~ 
Zonguldak lnebolt•, s~ 
Samsun Gıreson, 1 it' 
zon, Rize'ye gidecek ye 

nllşte Sürmene, TrabtJ:. 
Görele, Gireson, Ordu, 
ye, Samsun, Sinop, ine~ 
Zongulda'ia uğnyarak •-

lecel-tir. 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız .. ---------mııl 111 desi hGldlmet konaj'ı cinnnda 

nld İkdam Yurdu kartuıada 

günil akşam saat 18 de Sir
keci nhbmandan ( Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireaon, Trabzon ve 
Rize, Mapavri •e Hope) ye 
azimet Ye Vakfık~bir, Görele, 
ve Ünyaya uinyarak av-det 
edecektir. Beşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BOYOK IKRAMtYE50,000 LİRADIR 

Hililiahmer balosu 
Hillliahmer menfeatine her sene verilmekte olan loşhk 

balo, bu metıe de klnuuuenelin 18 nci perşembe iftnO alqaau 
Beyoğlunda Turku•az aalonlannda Yerilecektir. 

Balonun ıeç.ea menelerden daha mllkemmel olmasam temin 
için Dahiliye vekili Şilkrtı Kaya Beyefendi huretlerİDİll riyueti 
muhteremelerinde tetekklll eclea IM,etl tertibip fiaulicl• fa-
.U,•• ......... . 

DEPOSU 
URSAU MUSTAFA FA 
Bu kere Beyojlunda, latikW 
caddeainde Venedik •okatı kar 
tuında 413 numaralı majazayı 

Sarf Bursa ipeklileri 
Gurla• ldlpt e1lemiftlr. Sabf 
fiatlanmıa Buna faltril&a Abf 
flatlannan aynıdır. 

Bir tecriibe kafidir. 

llaldae ile kat'iyen lmll hlıbıms 

elarak ......... bir ,... Judanaak 
ı.tly ...... Srbel'cle Şahlap ... oteli 
"-1uea4a Demtler Mkapacla (ti} 
aamar ... kala 

(HALK DAICTILO Dl!UA.NUI) ............. 

71 numarada birinci kat. 
Her filD birden ikiye, dlrt 

buçuktan alqama kadar. 

HOSEYIN ZEYTtN y AÖINI - Dal•I 

kullamlllSo Yemeld..ıalal aefla " leaet11 
,....11 in• müılala7 Bebemeluıl HllMyla 

.. ytla ,.., ile plflriala. lstaabıal Zladaa 
kapw Babacafer tlrbeel ~..SJ 

INEBOLU KANAAT MA(;AZASI 
Teni otlu YerYaat: Sa:atJer, Amerikan 
kaplama k3ııtekler. latanbul bllyUk 

ça"ıda Mhfıu:acı!ar sok•lr. 

1$ ARIYORUM - plyuada tecrilbe 

rörmllt, daktiloya vakıf Tllrkçe1e mD· 

' kellllDe1 &fl- ve iyi referau ••e
bWrba. Malaaaip •-•ini olabUlrl-. 
SON POSTA amaara 21 F.11. 

SATILIK EV - Ortaldly'de Yeaf 
malaallede eedlt fana •• cecllt it ,.._ 
119kataada cleaı.. -•r havadar içi 

lteyah tıaa. llllbhkbr. 

BEYLERE V! HANiMi.ARA 

Eh•- .-aiti• ta.....cle ............. 
... ıld d .. I ...t1onaa. 

--- ı "-7uıbcı. • ...... 
~ .............. 14 

Milracaat mahalli: l.tan
bul meymenet bam altındı.ki 
yazıhane Telefon latanbal 11 

-----------
ON POSTA 

Yevml, Siyaal, Ha•adis ve Halk raır.e~•• -idare ı lstaabtd, Nlll'Uoamanlya 

Serel sokaiı 35 - 31 

r.ı. ·.,.: l.taab111 - 203 
P•~ kutuaı lataabıal • 741 
Telınıf: lst-bıal SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKIYI - ECNEal 

1400 lu. 
750 N -" 151 .. 

1 S..e 
6 AJ 
s .. 
l ,, 

2780 lu. 
1409 .. 
IOO " -.. 

G.a.a enü rwt Ywllm-. ......... ....,... ........ 

Pazarlık~. Kere'11 

Mübayaası11 .,,·/. 
Şarbwaaiad"1 ydJ ,, 

•• enaf mucib.- ~ 
adet muLtelif ker-'• ~ 
zerbk auretile aatl"-1~ 
nacaiınclan verme~-=• 'ti' 
leri:a 24 ikinci tep-16 tt 
pazarteai pi ... t -,; 
levuam mücslr;~ 
meler!. 


