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iDARE: ISTANBUL NURUOS!v!ANIYE ŞEREF SOKACJ 
--

SON POSTA tlallua razildün Halk bununla aöril 
SON POSTA Halloa kulatıdın Halk bununla işıfü. 
SON POSTA Halkın dilidin Halk.ı0h•munla söyler. -

YENİ FIRKA TE KİL EDİLEBİLİR 
~akat Bugün 
herhangi Bir 

Müsbet Denilebilecek Ortada 
Teşebbüs Mevcut Değildir~. 

Şiyasi Dedikodular 
ltesmen Tekzip Edildi 

Fırkalara Dayanarak Nüfuz Ticareti Yapanlar •• 
J Bugünün· Meseleleri~den 1 

Gazi Hz. 
llün De Samsunda 
Kaldılar 

Bunlar Hakkında Fırka 
Birçok Şikayetnameler 

Heyetine Köylü Bankaya B1ı1rcu-
Veriliyor ·· • · nu Odemek için Muhte-

Yeni çıkmıya başlıyan bir Teşkil Edilecek 
ltte-te Gazi Hazretlerinin, ıe-

Olan " Halk Evleri ,, Ne gibi Vazife Görecektir ? 

~jr)erin Eline Düşüyor tlhatlerinden avdetlerini mil
~p Halk f ırkasmdan ayrıl
'-aları ihtimali olduğuna dair 
Ortaya bir rivayet attı. Biz Reisi-

tlhnhur :iz. nin atiye ait tasav
L~rlan hahkında lstanbulda hiç-

ır nıalumat mevcut olmadığım 
'ôyledık ve bu müddet zarfında 
~ şehrimizde çıkan rivayet 
(Saınsuna) gitti ve dün oradan 
Anaco u ajansı vasıtasile res
~i bir tekzip geldi. Bu tek
.aJ>te deniliyor ki: 
L ~amsun, 25 (A.A) - lstan
~da çıkan Hür Gazete 28 
~11ıara· ' nüshasında Reisiciim
. ._ Hz ·a aeyahatleri netice-
"-cle J • edecekleri kanaate 
~ite <vuriyet Halk Fırkası Mü/az tacirlerine dair bir.çok şikayetnameler alan Halk 
~aıet . çe;kileceklcri ve Fırkası heyeti faaliyet halinde 
IQ.. M. Meclisinin vaktinden Halk fırkası grup kongresinden\ mizi haberdar etmek istedik. 
!~tl fesholunarak intihabatın aldığı salahiyetle fırkanın ma- Heyet a.ıastndan Afyon meb!.. 
~cdjt edileceği ve istik.Jil halli teşkilatını icabında tensik usu Ali Beyle görüştük. Ali 
ltılJıkemeleri teşkili hakkında · ve ıslah, ayni zamanda esnaf Beyin bize söyledikleri şudur: 
kyialar olduğunu yazıyor. teşekküllerile olan münasebet - Halk fırkası bu mcmle-

8 h oah·ı· k·1· esasl_armın n~ler olabileceğini kette hilafeti yıkan, inkişafı ~.. u ususta ı ıye ve ' ı k - l b 
VUkrü Kaya Beye müracaat tes~ıt e~me uzere g~ en eyet doğuran Gazinin fırkasıdır. 
~rn: "Asılsız ve esassızdır. faahyetine devam edıyor. Taraf, Bu fırkanın himaye ve tak• 
~ taraf temaslar yapıyor, balkı . dil · "hti ktur 
'tattıen tekzip edebilirsiniz." dbliyor. Şimdiye kadar bu vıye e mıye ı yacı yo • 

eli. temas ve dinleyişlerin verdiği Yalnız, Halk fırkasının arzu-
( Devamı 2 ind aayfada ) müsbet neticelerden karileri- sile teşekkül eden Serbes fı: 

~ / ... · kanın zühurundan sonra vazı·· 
'Jlfan Kıralınırı Taç Giyme Merasiminden Bir intiba yetin ehemmiyetli olduğu an

'""karıya koydutumuz reame ı fU aahrlu vudır: 
't~tle bakmız: On planda , "TGrk cüml:uriyetinin KibU 
'•t t lekliyen aakerin yanında •efirl ıı:evcesile birlikte gelmek
' 

0
lllu bir zat rörecekainiz. tedirler. Sefirin aart koatümQ 

~~t Efgan aefirimiz Hikmet Ye nfikasının peçesiz elbiaesi 
·~" ır. Yanınd .. ki Hanım da Efl'anlılarda l'skl bir habrayı 
~ı •ı ~ır ve fotograf karalın uyandırmış olsa ierektir. FiUıakika 
ar: tıynıe · i d 
~'-· meraaım esouın a aabıh. kıral Amanullah bu asri 
tt..: tide l b" 
~- d • ınmışbr. Reame ır kıyafeti dotrudan dotruya Tür-
~J-.. •ha bakaraanız; küçük ço• kiyeden almış, memleketine ka
,~lt bda dahii olmak üzere bul ettirmek istemişti . ., 

tıı"' ulunan herkesin Türk Sfir, bu aatırlarile Efaanda 
't.t ltıa •e • L - '--akta il~ zevcıne ua&111 açılan aarilefme yolundaki cere-

ll ~ aörüraüıaih. •anın durduğuna işaret etmek 
" 1 • teal111 lnsiU.. "Sffr.. ı.tiyor. Temenıli edelim ... tah-

laşılmıştır. 
Ve işte bundan sonradır ki 

c=~mburiyet esasahnın daha 
ihtimamla takviye edilmesine 
lüzum gördük. Zira eseri ya-
şatmak için kıskanmak lazım
dır. Milli devletin Cümhuriyet 
ve halkçılığı halkın ruhundan 
alabilmesi için taze bayat ve 
hassasiyet vermek lizımdır. 
Bu iş için memur edilen 40 
arkadaş, yapılması lizım ge
len hususlar için memleketin 
her ta~afma dağılmış ve faa-, 
liyete geçmişlerdir. 

Halihazırdaki faaliyet, tetkik 
ve münakaşa &Khasanda devam 
etmektedir. Kararlar kongrede 
verilecektir. Beş altı gün .oınra 
nahiye heyetlerile temaslarımız 
biteocek, ocaklar intihabatı 
yapılacaktır. Bu intihabatta 
seciye sahibi insanlann seçil· 
mcsine çok dikkat edeceğiz." 

Ali Beyin bu aözlerinden 
sonra, teşkilat sahasında bariz 
ne gibi şeyler dütUnüldüjilıiü 
soduk, şu cevabı aldık: 

" - Bu vadide en mfthim 
iş olarak • HALK EVLERi " 
namı albnda tqkilit wcuda 

,j konferanslar verilerek cnmhu
riyet mefhumunun kökleşmesi
ne ihtimam olunacakbr. Diğer 
taraftan küçuk teşkilatlar birleş
tirilecek, merkezileştirilecek ve 
bunlar daha az masrafla idare 
edi.ir bir hale getirilecektir.,, 

Ali Beyin sözleri burada 
bitmiştir. Bu münasebetle şu
rasını kaydedelim ki Halk fır-
kasımn bugünkü teşkilatından 
memnun olmıyan pek çok kim-
se vardır. Bir kısım fırka me!l
supları da bu kafileye dahil 
olmak üzere .• 

Bilhassa fırkanın manevi nü
fuzundan istifade -ederek bu
~i menfa,tler temin edenle
rin vaziyeti ziyadesile nazan 
dikkati cel.betmektedir. Hususi 
iatihbarabmıza göre bu vadide · Ziraat · bankasımn ikraıat vadeleri de azdır ve çiftçinin 
Ali Beye ve diğer heyet azala- kredi netayicinden IAyıkile istifadesine meydan bırakmıyacak 
rına mühim miktarda tikiyet bir tekilde tesbit edilmiştir. Bu vadeleri Türk çiftçisinin va: i
mektuplan gönderilmekte, bu yeti ve başka memleketler tatbikab noktasından tetkik ede~im: 
çirkia vaziyet an'.atılmaktadır. Tohum ve küçük ziraat vesaiti tedariki, m1hsulrn i ·raki 

Tevfik Hadi B. 
işe başladı 

Tevfik Hadi B. . - 1 
Emniyeti umumiye müdürü 

Tevfik Hadi B. tlün sabah An
karadan gelmiştir. 

Tevfik Hadi B. İstanbul 
Zabıtasına teftiş etmiye baş
lamııtır. 

APTÜLHAllİDE 
ıuun eomea 

Bütün tarihi ı.dekoru, mera
simi, hakiki tef erruab ve 
neşredilmemiş fc tografilerile 
beraber "Ziya Şakir" Beyin 
bu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
nım yakında dercedeceiiz. 

masraflan gibi memleketimiz ziraat kredisi ibtiya~la -ının J üzde 
douawnı teşkil eden krediler azami bir sene müddetle verılir. 

( Devamı 4 üncü aayıfada J 

Poliste 
Polis 
Zam 

Maaşlarına 
Yapılacak 

fstanbulda_(_3 ) bin polis 
vardır. Teftişler neticesinde 
bunlardan 30 - 40 kişiye işten 
el çektirilmiştir. Bunlardan ba
zıları vazifelerine iatle edilmiş
lerdir. 

Bu sene lzmir, İstanbul za
bıtası takviye edilecek, polis 
şube müdür ve amirlerinin 
maaşlan artbnlacaktır. 

24Saatte 
iki Yangın Vak'ası 

Kaydedildi 

1 - Dün gece saat 20 de 
Arapcamiinde Ziya sokağında 
Huliisi Beyin tütün deFosunda 
yangın çıkmış, bir miktar tü-
tün yandığı halde söndürül
müştür. 

2 - Erenköyünde arabacı 

Ahmet Efendinin ahırından 
yangan çıkmış, genişlemeden 
söndürülmüştür. 

Yaşasın Mefkure! 
Bura Halk fırkası menauplan Serbea fırkanıa kendi kendini fuhetmesl 

fü r"ne kimi Mev:ıt okutarak kimi de kurban keserek buianı, e ka · t • 

lanna teşekkilr şrk e.ıi or'~r. Balıl•u;r - fı.t kili 

dQ ... ...,.. NtilMk -. ..,.,. çıran-. aetirilecek " baralarda laallui ı._ ________ _ Bepılanna verirler \alkmı, kendileri yutarlar nllcımı 1 
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JIP 11>1111. Jeh• ..... 
tehlilderin aleyhine olur. Kahve 
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~ .. .. 

Muhtar B. - ( Kadirp ta
... ıwclwla) 
-ı.a •• ,. ............... 

aleadel&J• laılln=ıW.. HmlE 
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çhdcllr. 

ita 

• Kl•til B. (BeJuttta, Safa 
pwiJOD11acla) 

Polise Hakaret 
bd Sabıkiıl• Bu ite 

CGr'et Ettiler 
Yakalandılar 

- Trlltllri fa,.W. ...... 

• ... B. (il lale ........ 
blriDcl _, at) 

- Tlccarlarm ..... ... 
tl'WJ•t ? ......... .... .., .... 
-Nı••? 
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- Tra.t la.ika ıaıruw.r . 
Hlktmaetia banlva ..m ol-
... ••nmdr. 

Ankara 28 (H.11.)- llallye 
**•h ~ııimdea ...,.. 
bararalı k anmm mecliM ~ 
kedilec•\dr. 

Maliye lstatişlik. 

Tayi • en 
Aınbra. 28 (H. M.) - Zaf.. 

ı..w .... •ldlrllll 

&,. -----·[ Üliıl B. 
-- edilıli, 
ltüdüriyeti 
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Mlstabsillerin Bu Sene 
Yüzleri Gülecefe 

Gni Haaetleri 

. 'Tldıaf Şey! 
Hem Davmiit, Hem De 
Olümle T ebclit Etmiı 

Bemi1or Kampapda otw. Almet 
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Her gün 
· Münderica!ınuzın çok , 
ı ı/undan dercedileme-
miştir. Özür Dileriz. 

21 ,Bin Lira ... 
~Parayı Vilayet Geri 
' İstememiştir .•• 

· Def.i~rcl~lijln, tedr~sat ver· 
' rilerini tahsil ettiği için maarif 

t.erg.isi kanunu mucibince bu 
" 1 - Namuk Kemal .. Mllsademel efkir- 1 2 - BHalan bma.a ...,....... ...- &tef• ' S - Halıt.aid ı. a..kaaa v• fiktT •llaademeam• ~gileri •mubasebei hutusiyeye ... IMld.• ,.,. .•tef d-ttJ, d7adır. Atef yu.r, 
•erirken 21 bln lirasını tutarak ,... '!Olclaa-=-=b=-a .... r-ikal==-.,;.~--t-çak_u __ ,,_d_e_m_if_tir_. ___ _....bcaz_ctırı_._er_"_~ __ •yı_•_ ... _IP __ 1_•periM __ • ____ ...ıı __ •_Ylr_•_d•_· _________ ==-__ 

t'i.ridat memurlan arasında 
P.ylaşbrdığını yazdık ve bu 
1t1 de maliyenin 6yle yapbğını 
lta.ydettik. Dün. bir gazetede 
2 ı bin Uranın iadesi için bir 

1talep yapıldığı yazıldı. Hadise-
1i vali muavini Fazlı Beyden 
lorduk. Bize fU i.zahab verdi : . 

- (Ma&rif vergisi) kanunu 
llaucibince defterdarlık muha
-aei hmusiyeııin bir miktar 
Peraaını kesmiş, Muhasebei 
buausiye ise (Tevhidi küsurat) 
kanunu mucibince bu paranın 
ltestımemesi lazımgeldiğini id
dia ediyor. Binaenaleyh bir 
( hoktai nazar ) ihtilafı hasıl 
olduğu için vilayet, merci ol
inak itibarile evraka vazıyet 
ttnıiştir. Her iki kanunun bu 
husustaki maddeleri tetkik 
tdilerek bir karar verilecektir. 
Vilayet ve Vali paranın iade
•İni istememiştir. 

İkramiye 
Alınabilir Mi, 
Alınamaz Mı? 

• Maliye vekaletinden ıelen 
'ır havale fizerine tahsil edi-
ltn ilk tedrisat vergisi ikra
lbiyesi olarak Defterdar Şefik 
8eyle ve bazı şube müdUrleri 
::_ tahsil ıubelerine 21 bin lira 
~miye tevzi edilmiıti. 

8u ikramiyenin sureti tevzii ve 
l~iüp verilmiyeceği bir mesele 
:~du. Maliye veklleti verilmesi 
''ICl'iııde, Muhascbei huauıiye 
~c tevhidi knsurat kanununun 
Ltdrisat vergUi ikramiyesini 
~ldırdığ fikrindedir. 

P4eaele tevziin nisbetsiz ol
~dan dolayı maliye müfet
,ıeı; ve ikramiyenin verilip 
·~em~ noktuandan da 
lill1et tarafından tetkik edil
'-e•teclir. 

&ir Adamın Barsaklan 
Deşildi 

lıaıir - Dün ıece Uı:un t:4- iki kişi aruanda kanlı 
lt _badiae olmuştur. Mustafa 
li lttiıade biriai Hamza oilu 
~ "-rıı, bir alacak meıeleain-
1..~ dolayı karnındaa yara• 
-"'lltfbr. 
li a.raaklan dışarıya fırlıyan 
"-nan hayatı tehlikededir. 

ika yeler 
ecSON POSTA,, Güzel 
liikayeler Dercedecek 

lııııta SON POSTA,. bundan blSyle 
~ty')}cn bir .. yfada çok •evllip 
hııt:Uccetinl ümit ettiti yevmi 
ltlltJ~lcr dcrcetmiye karar nr-

'" S..ılh· '1.t!Q ıyettar kalemlerin mah-
tctu olmasına bilhuaa dikkat 

:tele olan bu hik&yeler kıa
~'- telif, kıımen de terceme 

~kıardır. 
tıt l.e~cC!ne hlkiyeler dOnyanıa 
~~ilnılt muharrir ve mtl· 
~it ~ha .. erleri arumdaa ... 

l(~·~tir. 

~lerfoaiz biki7elerimb ltak· 

~- flldılerlal WJdlre-

•• •• • 
.BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Ceza Kesilsin 
Fakat Kazanç Valda
sından Da Halk Mah

rum Edilmemelidir 

Çeşme, (Huausi) - Bundan 
altı ay evvel Çef1Deye kamaı 
yükü ile gelen 15 tonluk Etem 
kaptana ait yelkenli g .... miye 
hamule sabldıktan sonra ril
sumat idaresince vazıyet edil· 
rnişti. Bunun sebebi tayfa 

Eşrefin ihban iizcrine kayık· 
ta bir buçuk kilo kaç.ak ko
kain bulunmasıdır. 

Mesele adliyeye intikal et· 
tiği için gemi sahibi kayığına 
giren ıuları temizlemek miisa
adesi istemiş, alamamış, kefil 

• 

Ankarada Siyasi Faaliyet Kalmadı 

Yeni Bir Fırka Yapmak 
Teşebbüsleri Yoktur 

Ankara, 26 (H. M) - Halit fırtca.uun içinden yeni bir 
fırka çıkanlacağı 11eya Halk fırkasının yardımı ile b6sb0tlln 
yeni bir fırka yapılacağı ve bu münasebetle sabık Terakkiper
verlere mensup bazı Paşaların fikirleri alındığı hakkında 
oıi aya atılan ıayianın hiçbir esası yoktur. 

Son zamaıllarda ortaya ablan dedikodular, olsa olsa Serbe. 
Cümhuriyet fırkasının infisahından evel ortaya çıkmış olan baı:ı 
rivayetlerin lstanbulda kulakla'ra geç aksetmiş olmasından 
doğmuş olabilir. 

Bugü.n Ankarada Halk fırkası grupunun toplantılarını şöyle 
bir kenara bırakırsanız, siyası leşekkül hayatında hiç bir faaliyet 
mevcut değildir. 

göstererek çalışmak ve ileri- Müteferrik Haberlerimiz Burada Bitmedi, Lut-
de çarpılması muhtemel nakti V (7) B k 
cezayı bu suretle temine baş- fen (6) ıncı e inci Sayfalarımıza a ınız 
lamak için tekrar milracaat 1 
etmiş, gene gümrUk idaresi Şehrimize Bir Yunan 60 Bin Liralık Sui stimal 
muvafakat etmemiJti: Tiyatrosu Geldi... Ankara pake+ gümrüt'(inde (60) 

bin Jiral.k bir aui istimal olunııf, 
Sahilde muattal duran bu Dün akşam tehrimize bir devlet ıurası, idarei merkedı• 

yelkenli, içine dolan sulann Yunan tiyatro heyeti gelmi.Jtir. müdürü Şevket, latatJstik mOdlrO 
tazyiki albnda 'batmıfbr. Ba Heyet sehrimizde on bet gün Mustafa Beylerin muhakemelerine 
kaçakçının cezaya çarpdması ne I kataı:ak FranBız ~yatrosunda karar vermittir. 

_ . . temsıller verecektir. Oynıya- El,. • -V-1-. -.- V f 
derece doiru ıse hakkındaki caiı piyeslerin çoğu Fransır-o • azız a ısın e ab 
bu son muamele de o derece cadan adaptedir. Heyet azası Elaziz valisi Fahri Bey, bir 
gayn tabii değil midir? buraya gelirken pasaportlarının vezife müna!ebetile gittiti 

M. Nf!aim ihıarında konsolo•umuzdan Çarsancakta vazifesi başında 
--- g&değil teshillttaıı teşekkürle vefat etmi~tir. Allah rahmet 

Alman Milyonerleri Lalasetmektedirler. etsin. 

ADETLERi TAM ('4000) I 
BULUYOR 

Berlin, (HUSU.ti) - Alman
ya Maliye nezaretinin reami 
bir istatiatikine nazaran Al
manyada 4000 milyoDer yar
dır. Bunların içinde M kiti 
50 şer milyon marktan fazla 
bir servete maliktir. Bu mil
yonerlerin 325 i Berliııdc, 1 Mi 
Hamburgta, 98 j Liypçikte, 88i 
f rankfort'ta, 86 sı MüDih'te, 

79 u Kolonyada, 75i Dreat'te, 
611 Breılavda oturmaktadırlar. 

Ayni İhmal 

Yumurtalarımızı Beye

niyorlar Ama, Nesinden 

Şikayet Ediyorlar? 

Hamburı ticaret mümeui
Jimizden Ticaret odasına yu
murta larımız hakkında bir 
ı·apor gelmiştir. 

Bu raporda yumurtalanmıxuı 
renklerinin beyu ohnumda 
piyaaada tercih ve fakat aaa .. 
balljlarmın fenahjmao ve 

___ _.. _ __,_._.. .... ---= .... 

• 
ister 

• • 
ister inan, 

• 
inanma! 

HUkürnct ve Halk fır- djr. lzmir ıibi bir Efe 
lcası guctelerindeo biri muhitine isminin bqma 
tazıyor: " Kız 11 lakabı takılmış bir 

"... Halk fu;kuı bir in· adamın mutemet olmamaM 

kılap fırkası olduğ-u halde için yalnız bu Jlka.p bile 
yavaş yavaş bir mi\tegal- kafi bir sebep iken !eneler
libe fırkası halini aldı. ce ve sen !erce maııun: bir 
Biltüıı vazifesini, muhtar, , - . d dil . , aaamın u:ıerm e ısrar c -
beledıye azası ve ıneb us . k" b fı k .__ mış ve san ı u r a, 
çakar o b~ intillap çur.rıfı halka karşı inat etmek 
olmaktan ıbaret aandı. Fır- · · k 1 "b" "h . . . . ıçm unı mut gı ı ayır, 
kanın kAtibı umumıhk büro-, .11 I ki d . t' 

T L.! • • Q l e 0 ACa " elltlf Ir. 
su, tirtuye .han~uam ön : Halle ta inkillpla aWcası 

ne almış, ıehırlerm, k6ylenn1 ol d ı k ilan . . 
1 

• . d-.r.a • mıyım a am ara u . -
ıaım ermı anenue yazmq, . 

Uı..__ da k ded .. • 111akta taannüt eden bır 
ve n ru:Jll a m ay """ fı L • 

"b" 1 • ld lda 8 bak- r11anm ınlulipçılığ'Jndan 
gı ı, om o u nn b"h-'-kın h . • . 1 • mndan her öuBne geleni 1 

ali • şilp e ettısıı çın, 
IAf • kılA ıştı. hrka ile bntftn manevi 
u zan ın pçı yapm d 
inkılabı yuğurmak IJlni d allkBt'lını k~amekte tere .. 
b irçok yerlerde .-af ve dGt etmcmıştir.,, 

ütcgnllibe artıklarına, ve- Bunu yazan Halk fır-
y o yerlerde ballan en kası gazetelerinden biridir. 
ziyade nefret etliği kim- Biz okudujumuz zaman 
l rse, onlara bırakmıfb. hayret ettik ve i'Özümii&e 

İzmİrdcid Kız Salih mi· inanamadık. Su de ey 
aali bunun en canlı delili· kari: 

idw ,iRCn, ister iAenma! 
tamil edilmemft ol..&.rmclua l 
şiklyet edilcliii bU~•l ___ _ 

Halk Fırkası 
Samsun T eşkilab 

Değişti 

Sam.swı, 24 (A. A.)- Hasan 
(Trabzon), Fuat (Rize), Aiiz 
Su · (Erzincan). Nafiz (Erzu· 
rum) Beylerden mllrekkep C. 
H. F. teftit heyeti Samsun 
mıatakaamda fırka kongresi 
hazırhldanna bqlam11 ve icap 
edenlere tebligatta bulun
muttur. 

F ırkanm bujlinkü vaziyeti 
ve ötedenbcri tam faaliyeti 
ve hususile son belediye inti
hl4batında görülmUı olan tet
kike şayan bazı muameleler 
dolayıaile yapılmakta olan tah
kikat esnasında vilayet ve 
merkezi kaza ide.re heyetle
rini teşkil eden kongre inti
habab rretayicinden evvel vazi
felerinden çekilmeleri tensip 
olunmuştur. 

Burdur' da Teşkilat 
Burdur, 24 - H. fırkuı 

teıkilAtını yapmak lbere bupn 
meb'ualardan Ruih ve Şem
settin Beyler ıcldilu. Muallim
ler birliiinde halk ile temuta 
bulundular. Yarın Antalya'ya 
gidecekler ve tekrar buraya 
avdet edeceklerdir. 

l:}orçlanmızı 
Odiyeceğiz 

Ancak Alacaklılardan 
Hüsnüniyet Bekleriz 

Dayinlcr vekilleri meclisi ile 
m senesinde Pariste bir 
mukavele imzaladık. Bu mu
kavele ile borçlarımızı 6demek 
için muayyen bir takı:ıit kabul 
ettik. Tabitin rlnD teldi, 
fakat iktısacll va mali buJtran 
dolayı.aile bunun üçte birini 
verebileceji:ı. Dllyunu umu-
miye mecliai tamamını iste
melde ve bu ayın on altısında 
hUkQmetimiıe çektiği bir tel
ırafta takaitin tamamı veril
mediii takcHrde bWm taah
hndatımızı if'a. atmcdiğimi:d 

il~ edccefini bildirmektedir. 
Hnkfımetimii: evvelki gtinkn 
heyeti vekile içtimamda mese
leyi görll mOf; meclise mildel
lel, btiml\niyet sahiplerini 
ikna edici mahiyette bir cevap 
vennit ve Dtıyunu umumiye 
meclisini Ankara üz tım 

dev m ettirmiy d vet etmi tir. 

6 M'lyon ira Dün Os
manlı Ban asına Yabnldı 

Ankara, 25 - BugilD hll· 
ldlmet, Dayinlcr emrine, O • 
manlı bakasına altı milyon 
li ·a tevcll etti. Dayinlcrin bu 
J Jayı kabul edip etmiyecek· 
lc:i malam deiild.ir. 

Sözün Kısası 
Ayna 
Anyau 
Bir Zarif 

Dedi kit 
.. 

- Bize muhalifti, acı diln 
idi, ıerkeşti, fılaııda, falandı 
ama, doğrusuya fU Serbea 
fırk.uıın kapanmasına teeuüf 
etmiye bizim fırkadakiler, hep,ı 
cvlt· rinde aynasız kalmıı ailh 
lerc döndük. intan nekadar 
çirl.in ve kuıurlu olursa olaun 
aynaya bakmadan duramıyor. 

.. Yani, aiıin anlıyacaj'ınız, 
s~bcı fırkanın kapanmUl 
aynllllZ oldu. 

"Tam bugün bizim fırkaya 
bin z tuvalet yapacağız, sol• 
gun yerlerine biraz allık, b\14 
ruıuk yerlerine biru podra, 
ıert yerlerine biraz krem ıü• 
receğiz; fakat ayna ortada 
yok. Tovaleti ezberdea yap-
mıy .ı mecburuz. · 

" ugiln merhum fırkanın 
me1 iyetlerini anlıyoruz, fakat 
hen i z itirafa cesaret edemi
yon.ı. 

Ben sordum: 
- . Gaı:etelerini.t ıize ayna• 

hk etmiyorlar mı ? 
- Biliyorsunuz ya, onlar 

dev aynasıdır ; biz artık ken• 
dimin tabii aynalarda görmek 
istiyoruz. 

- Ben size mükemmel bir 
ayna tavsiye edeyim mi 1 

- Rica ederiz. 
- Milletin gözlerine bakı· 

nız. Hakikatin bundan mükem
mel aynası olmaz. Orada ken• 
dinizi görürsünüz. Hem bunlar, 
Serbes fırka gibi deifldir, 
kırılmaz, canlı aynalardır. Sa• 
yıları da pek çoktur : Ben cil
yeyim on iki, siz deyin on dört 
milyon 1 

Bakkallar Ve 
Şekerciler 

Bu iki Esnaf Cemiyeti 
Neler Yapıyor?. 

Bakkallar cemiyetinin reisi 
Ziya, kitibi umumisi ıaı:eteci 
Ekrem Beydir. Cemi1•t ltak
kallan belediyenin yapbjı yeai 
talimatnamenin ahklmmdan 
haberdar etmekte, dl\kkinlan· 
nı temi& tutmalarını, muaaddak . 
terazi kullamnaJannı, mah14t 
yai satmamalarını temine ua
rqmaktadır. Cemiyet heyeti 
idareli bakkalların urileıme· 
ıine de çalıımaktadır. 

Şekerciler cemiyetinin rel ıi 
Khım, kltibi umumisi Şeltir 
meclisi reis vekili Teriik 
Beydir. Cemiyetin (1100) aza
ıı vardır. Cemiyete mukayyet 
olmayan (500) kitinin cemiyete 
kaydi ıçın uğraşılmaktachr . 
Heyeti idare ıunlan yapa
caktır: 

1 - Şekercileri bdediye 
cezalarından siyanet etmek. 

2 - Fakir şekercilere fab· 
rikalarda i, bulmoık. 

3 - Sermayesiz şekercilere 
100 - 150 lira kredi vermek. 

4 - Çalışamıyacak kadar 
fakir azaya haftada a - 5 lira 
ınuavenett bulunmak. 

Fena Bir Şayia 
lı.nıir - Gônen kazasında 

zUrr elinde biç tütibı kalma· 
wğı lzmird ifaa edilerek 
mUstahaillcr mutknl va.ıiyet• 
ehi lirUlm erdi. Glınenden 
İzr.ıir ticaret odasına bir mek· 
tup g6nderilerck bu şayialar 
tekzip edilmi~tir. 



@u~nünMu.klerl~e3 ÇOK ÇOCUKLU AiLELERE 

DASIL öOOYI? 
Muhtekirlerin 
Eline Düşüp 
Borca Batarak •. 

( Baş tarafı 1 İnci sayfada) 

Fakat bu '1 bir şene " müd
det diğer mevduat gibi tama
men itibaridir ve tatbikattaki 
tecellisi başkadır: 

Vadeler iki harman arasına 

maksurdur. Kredi tobcmun 
ablmasile açıldığı ve hitamı 

vade dahi mahsulüD idrakinden 
bir ay eneline tesaddf ettiril
diği için filiyatta vadenin 

azami · middeti dokuz ayı geç
meL Müddet azlığmm tesiratı 

. kendini ~ tarzda f&lterir: 
KöylO mabaulünli idm et

meden bir ay enel resmi 
ldeme ibbamaM•ıHni alır. Bu 
ande en kUdretli çiftçinin on 

para vermiye iktidan yoktur. 
Takibat çiftçinin mahsulünü id
rakinden bir ay evvel başla
dığı için namuslu Türk k6ylü
ıü endişeye düşer, kıvranır. 

Tediye intizamı hakkında 
manevi bir itiyat tesis etmek 
milli bir müesses~nin vazifesi 
iken Ziraat bankaaı bunun 
aksini ihtiyar etmitlir ve bu 
mevzuat kartısmda TOrk köy-

lllsbün ilk vaafı "borcunu 
ft'Ç n icrai takibat netice-
lincle ldiyen ltir mlfteri,, 
olmaktır. 

Klyltl alclait ihbarname 
mtladPecabnm infazı teliti1e 
m-..nıDB hemen idrak . eder 

etm~ .ıerhal aatar; •tmazsa 
icra memurG yahut banka 
meı;auru ıelir, haczeder. ( Bu 
faciayı ve Tlb:kiyede mahsul 

fiyatlanma düşkünlüğüne saik 
olan teairleri bankanın ala .. 
cakbınnı tahlil hususunda 
takip ett:iji prensipleri tetrih 
ederken tanih edeceğiz. ) 

Banka kredisinin vade 
darbpdan mlttevellit menfi 
tesirlerinden en fazla istifade 
eden muhtekirdir ve alıcısıdır. 

Bunun içindir ki Ziraat ban
kam krecliainiD memleket ia
tibsallbna yapabildiji müsbet 
tesirler köyltbıtbı muhtekire 
olaD borçlanmn faizlerini te
mİD etmekten fazla bir kudret 
twermiJor. 

Ba eerait altmda ... baya
bmtn• kaçak uzuvlarma bir 
caalaama ihtimali taanur 
ehmamu. Halbuki mlaait 
YadeU krecliler mahaUlln idra-
kinde k6yl6ye niabl bir ıer

katlik verir, mabsultlnll en 
fena ıerait altında piyuaya 
pkarauya mecbur etmez. ıerçi 
denilebilir ki " Banka bunu 
Japmazsa muhtekir yapacaktır. , 
Şu halde banka daha evvel 
davranmış . ., 

( Hdzıuıhha ) kanunu muci
bince altı ve daha ziyade 
çocuk aahibi ailelere nakten 
yardım yapılmak eaaaı kabu• 
edilmi,tir. Para iatemiyenler
de madalya verilmek ıureüle 

mükifatlandınlmalan yine ka
nun icabtdır. 

19 IHlktan istifade etmek 
istiyen çok çocuklu ailefer 

hükumete müracaat edebllir. 
Fakat işleri çok olup ta hak
lannı takip edemiyecek bu· 
lunanlar varsa bize resım, 

isim ve adreslerini göndersin

ler. Haklannı arar. neticeyi 

Behçet Bey 
Tütün inhisar Müdürü 
Başvekil Nezdinde 
Ankara, 26 (Hususi) - Tü

tün inbisan umum müdürli BeJı.. 
çet Bey, diba ismet Pı. tarafın
dan kabul olundu. Tütiin in
hiurmın mübayaa kabiliyeti 
ve 1929 ıenesi ttıtünlerinin 
abmp almmamuı haldmada 
ialaat ftl'IDittir. 

aletleri •bn alınmua için Ye

rilen annalum mlddeti 3. 
azami 5 Mneclir. Bu mtlddetler 
T&rldyede ara:i randem•nımn 
ve çiftçi kazancmın azlığı kar-

pmnda buit bir imar teşebbO.ll
ne bile kAfi addedilemez. Bu sa
haya diğer bir yazımızda ayn
ca tetkik edeceiiz. 

Diier memleketler tatbi
kabna gelince: Tohum ve id-
rak muraflanna ait krediler 
onl:ırda da azami bir sene-
dir ve belki banka onlan 
6rnek ittihaz etmiftir. 

Fakat unutulmamalıdır ki o 
memleketlerin zirai kredi teş-

kilib vAsi, bilhassa zirai sigorta
lan mlltekimildir. Bizde henüz 

Muhtekirle mikadeleyi onun 
De tepiki mesai ıekline sok
mamalıdır. Bu mUcadelenin ilk 
prh kAfi ve mllsait kredidir. 
Yoksa banka tabaillt itinde 
muhtekirle yanşa çıkana Tnrk 
çiftçüsi ihtiklrdan ilelebet kur
tulamaz. iami mevzubalıia olan teşek· * • ldlller oa'&da taamıv et:mif ve ._. mıı .. blJlk ._t 11atta ~. 

~bdllll -
diririz. üz. Salih, 

• Saim,Be-
. _Kanunun verdiği . ha~ j cliiye. Sabriye, Zekiye Hanım 
iatifacle etmek anuaile bız9 , " Efendiler. 
müracaat ede~ . ailelerden b~ """' 3 - Edimede Suadiye cad-
1111pua reamım daha netre- dainde No. 17 deKaraaiaçlı 
diyoruz: 

1 - lzmir civannda, Bal- Qım• Ef. ve refikası Zillıa 
çova k6ylnden Abdulllı Eft!ndl Hanım. Çocuklan: Rn.tem, Ali. 
ve refikası Hatçe H. Mustafa, Hadiye, Sadiye, ls

Çocaklan: HU.eyin, lamaiJ, mail H. ve Ef. ler. 
Orhan, Turhan, Zeynep, Kadı 4 - Ayvalık Sakarya ma· 
riye Hanım ve Elendiler. 

2 - Kanbcada Muhacih 
caddesinde, 17 No. da Abdu~ 
rahman Ağa ve refika) Hasi
be Hanım. Çocukları: Şakir, 

hıHe::i Girit-Reamo mübadille
rioden ve Arabalı oğullann

dan Ali pğlu Hasan Ef. ailesi. 

5 - Beykoz Yalıköy, Ek-

Hayrette kalacaksınız ı 

BugOnkOlerı, dOnkOler 

Eskilerle venııer 

Hap orada 

bulu•acaklar 

30 Teşrlnlsanıvı 

bekleylnlz 

Çivit Fabrikası Çarpışan Otomobiller 

Dün gece saat yanma doğ-
Bir ecnebi grup lstanbul' da 111 Galatasarayda, lngiliz ıe· 

büyük bir Çivit fabrikası aç- ~areti karşısında birbirine 

mak için hükumete müracaat i&IDUt olan iki sokakta şöfor 

ebnİftİr. Fabrika komşu mem- !Ahmet efendinin idare ettiği 

leketlere de ihracat yapacak 2282) numaralı otomobil ile 

..... ~ el•c.ı.t.. ocı•---fr Halil EfeadiniD idare 

• 
melrçibayırı 64 No. da kundu-ı 
ra fabrikasında milatahdem 
Mehmet Yaşar Ef. ve refikası 
Nadire hanım, çocukları: lbra
bim, Niyazi, Ihsan, Rauf, oı~ 
fet. lbrahim, Nurettin, F e~ 
ye hanım ve Ef. ler. 

6 - Beşiktaşta, köyiçin •• 
kilise sokağında (2) numaracW 
Akif Efendi ve refikası Nec-

. mi ye Hanım. Çocukları: Fethi, 
F ehime. F chmi, Emin, Bebzat, 
Nevzat Hanım ve Efendiler. 

7 - Edirnede Türkoilu 
mahallesinde 22 No. da bak
kal Nesim Karkaşov Ef. ve 
ailesi 

. 
Balıkçılık için 

Dört Mütehassıs Daha 
Getirilecektir 

Son zamanlarda gerek Ti
caret odası ve gerek lkbaat 
veklleti bahkçıbğımızın asri 
bir tekle ifrağı ve inkiph 
için tedbirler almakta, çareler 
aramaktadır. 

lktısat veklleti bu it için 
Avrupadan (4) mnteh.._. 
daha ıetirtecektir. Odadaki 
komisyonun hazırladığı rapor 
Çarpmba gilntl oda meclİIİD
de rlrlftlJecektir. 

Rapordaki mllhim esaslar 
pnlarcbr: 

1 - Balıkçılara kredi; bu 
iş için mllmldın olursa bir 
banka teailİ. 

2 - Balık konserveciliğinin 
inkifah için konserve fabrika
lan açılmau. 

3 - Memleket dahilinde 
balık nakliyatı için fimendifer 
tarifelerinde tenzilit. 

4 - Tuzun balıkçılara ma
liyet fiabna verilmesi ve saire. 

ettiği 1908 numaralı otomo
biller birbirine çarpmışlar her 
ikisi de hasara uğramıştır. Oto
mobillerin içindekilere birtey 
olmamqtır. Polia badi.eye ..,.. ....... 

• 
Sırp Takımının 
Gelmesi Suya 

Düşüyor 
Yugoalivyanm ı 9'l9 seoJ 

pmpiyonu "Beogradaki,, ~ 
mı yann tehrimize gelecekli
Dibıkü n&shanuzda da bun.
kaaaca bahsettik. 

Fakat dün akşam gelen bir tf' 
raf vaziyeti değiştirmiştir. fi' 

kım hakkında miltalca~ 
yazdıktan sonra bu telgt 
ait malümab a.,aiıya defCC" 
diyoruz: 

Bu Sırp takımının 8011"~ 
.ı. yapbğl maçlara ve k.:::: 
chia muvaffakiyetlere bak 
birinci smıf bir ekip ot~ 
meydana Çıkar. Gelecek ~ 
mın kuvveti hakkında kariı.ıt: 
mize bazı maltimat ver,.;/' 
faydalı buluyoruz. : ·ıı ti' 

Y oguılavya, on bir 1111 e 
iftirak ettiği dünya ku~ 
maçlarına seçtiği tak• 
Beogradskiden sekiz oyUO~ 
almış ve neticede 4 lill 
olmuştur. ~~ 

Bayle, içinde beş tane r--
ku,··:etli takım bulunan 111~ 
zam bir imtihanda dörd~ 
çıkmış olan bir ekipe --~ 
oyuncu verebilen bir ta-

her ba!de kuvvetlMir. 1a.ı 
Son aylarda O)'lladığı 

maçı kazanmış olan Beofl'~ 
kinin mağlüplan arası?~ 
mtlhim takınılan sayabiJirıı.. fff 

1 - Macaristan ve Me~ 
Avruvpa kupasa şampı I ,, 
Uybqt. 2 - Hunprya. 
FHDç Varöf, 4' ..,. Bock~~ 

Rerkdrii pek ze~p . ~ 
nen biiyle bir tim ~ 
bizim çocuklann nasd bir ~ 
oynıyacaklan hakikaten .. rr 
dikkattir. 

Eğer bu takım tam ~ 
IU ile gelirse bize ıftZel ... ~ 
oyun seyrettireceği ~ 
kaktır. _-dll' 

Takımın tehlikeli o~~ 
arasında Yugoslavyada ~ 
kıralı llkabile pek -~ ) 
olan sağiç ( Mary~ 
6n safta ıelir. Oyun ;...t' 
birçoğu hayli defalar 
naayonaJ olmuştur. .. ~ 

Ne yazık ki, böyle bit ~ 
bavalann l>ozduğu bir _....-, 
ıeliyor. Oşilmeden ta~ _J 
1eJr9demiyeceğb. Se~.JJ 
ve oyunculann talil iyi ~: ·· 
cumaya hava apr belld-;,~ 

E. ,,. 
Gelen Tel~ il' 

.. Sllvya ve sp.rta ~ 
Praida yapbjımsı .::::~ 
neticesinde oJUDS' :~ 
elueriai •ka~~ ~ 
hafta gelemiyeceti*- ~ 
ediline ( 18) ve (20) lı ,,. 
evvelde oynamak nıere 
biliriz. " ~ 

Bu tell"afa cevap ce~ 
mipe de verilecek _,,,,- . 
mnabet olmıyacajl 

mektedir. ... 
Balkan Kup~ 

Davet Edil~ ~ 
Balkan kupası kAtil>~~ 

misi (Androviç) :T,.cıe ~ 
maçlan 931 ıeD .e ,..,__ 
ya, Btıkref, BeJgrat 911U 
nada yapdmak nzere ,..,......~ 
un '" mayd ay)arl ~5' 
Bulgaristan, Ro~aof8t ~~ 
llvya ve Vun~,d ..,... 
rmm phrimise 
Jif elm·aqt a 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Günde Otuz Kurnşa On Bir Saat 
" 

·çalışhnl~n Yavruları Kurtarınız 
Kadın Ve Kalp İşleri 

- ' 
ı 

. 

Eytam Bankası Evlendikten Sonraki Hastalıklar 
Bu işe Derhal Cevap 

Vermelidir 
k:Jtauıın paralan Utcdcnberi eytam lda· 

ttıı dcnllan k8hoe bir ldiire wahndan 

•!ınır, bu parayı alm•k lçla ~k ııab· 
:tUer çckUlr, hatta ıaybolurdu. E.,tam 

Karı Veya Koca Has
talanırsa Ne Yapmalı? 

&tıkaaı lctckltOI etti, anlndlk. Artık 
'art bir idare teftkkUI etti, bu paralu 
ı.ı· 11ccck, kolayca alınacak cıledlko 

~lcr reçtı,D bOyilycn yetimler para• 

~ almak istediler. Kaaabalarda 

lnıtl.aııdıklanna bat vurdular: "Bankada,, 
dtııildl. bire kadar ·,ıdcnlcr birçok 

llıuaınclelerdcn aonra: [Param~ yok; 
0~tıca verlrb. l) ceva 111 verildi. Bunu 
~ tzı.lcr paralannın ı~nc alınmıyacağına 

1 Bir Veremli Kocanın \1 
Derdi -----------

Yiin Kollu Elbise 

ııı oldular. Günllıı blrlnde Salihlide 
•ıbık ınuallfm Bahli Bey namında bir 

~t ltnılrdcn elinde bir defterle relclL 
tllhlldc :ve kl5ylerlnde eytam paraa 

olıııtarı dcftuluden bulup habPI' faa· 

:~dl. HerkH aevhiuek ko9tu. Yi_oad• 
~ıııı, •on bet Ue almıya rasa olarak 

~"ilkten vüllet Yerdiler, paial.r 

dt ~ rclcll. Hlll cıla lta 11nıamclelet' 
"•ııı ediyor. Y alnıs buraaı için deill, 

'"' lı 1
' kasabalara da sf .. lyor. E,taa 

ltılıılta.ı, Ziraat brikaaı -..aıtullci bu 
Yapaınu mı ? &Pi'& · paraluın fald 

lltrtde ? ... 

~lt bizim modem banka halka 

~t hJz.met ediyor. ff&ldlıaetln ve 

llıt ltfar olmuı lhsm relen Yeklletln 
llq.~ dikkatlnl celbcttlm, te•lrl elmadr. 

defa da !lise -labyonun, belki 

~deratnh, tealrl rlSrillOr. Hb.met 
~oluruz. 

SaHbll ı 

Tekin 

~i)anko Biletlerine Dair 

ANKARA TAYYARE 

CEMiYETi ŞUBESiNE 

Kanun, evlenmeden evvel 
kızı da, erkeği de muayeneye 
tabi tutuyor. Bu suretle sari 
bir hastalığa tutulmuş olanlan, 

hastalığını başkasına ge~Jr
mekten menediyor. 

Fakat e•lendikten sonra da · 
hastalananlar vardır. Meseli 
ben bir genç tanmm ki bugiln 
evleneli Oç sene oluyor. Genç
lijinde sailam ve sıhhatli bir 

KA.ı.llk yamılann çalııbldan dk 
119\' ·ıeuçti. Fakat evlen i ten 

yerlerin buılanm teabit ettik: bir ıene sonra mUthiı surette 
12 yapndan qağı çocuklann 

zayıfladı ve nihayet geçen sene 
plqblı fabrikalar: 

Devlet F abrikalan doktorlar ciğerlerinde verem 
tahribab gördüler. 

Oıtak6yde: Fer'iye tüttın · Buna benzer birçok vak'a-
ambarı. lara tesadüf edilebilir. Evlcn-
Ôsktıdarda : T optaşı tütün 

dikten sonre teverrüm eden 
deposu. kadm veya erkeklere her va-
Şehremininde: Çapa tiltün kit tesadüf edilebilir. 

depoıu. 
Ahırkapıda: Dikimhane tü- Boyle bir hal vukuunda ne 

ttln deposu. yapılabilir? B:ma karilerimden 
Cibalide: Tütün fabrikası. biri böyle bir ıual soruyvr. 

müdüriyetine Tütün inhisan Diyor ki: 
• tabi ve binaenaleyh hiikô- "Doktorlar bir kenara çe-
j met fabrika ve depoları olan kilip iatirahat etmekliğim il-

-.--."- Su yerlerde 200 küçük çocuk zım ıeldiiinde iarar ediyorlar. 
~ıımakta ve bunlara 15 ku- Halbuki kanm buna razı olnıu
iuştan 30 kurup kadar yeY- yor. Benim evden bqka 
miye verilmektedir. yerde yatmama razı olmuyor. 

Hususi Müessesat Bulunduğumuz evde kalırsam 
Ve Fabrika 1 ar &lümn~ muhakkak. Kanmı null 

. Yeni Sıhhat kanunu mem- 1 lerde günde 15 - 30 kuru: 1 Perşe~bepazarında Keri tiik- kandırayım.,, 
1 k 'k· d v 1 k · · b hı t di tnn fabnkasında 20 - 25 çocu Bir defa bu kabil vak'alarda 
e ette on 1 1 yaşın an aşagı ama v ıçın sa a n saa ye i vardır. 25 - 30 kuruş yevmiye değil yalnız kan kocanın bir-
çocukların fabrikalarda çalış- buçugundan akşamın albsına alırlar. Günde on bir saat birine, hatta hükumetin bile 
masını menediyor. Kanunun kadar işçilik etmektedi:-Ier. 1 çalışırlar. .. . onlara müdahaleye hakkı var-

b.k. b l ld v F b 'k l k" ük kl Galatada Arapcamn cıva-tat ı ıne aş anmış o ugu a rı acı ar uç çocu an d ~·l t k v d dır. Hiç kimse hastalıgıv nı baş-. . nn a ı a maca so agın a 
için fabrika!arda çalışan bu J nıçın erkek ve kadınlara ter- Hamit eyin Sadikiye tütün kalanna qılamıya salahiyettar 
Türk yavrularının kurtanlması cih ediyorlar, bilir misiniz? ardiyesinde: 15 - 20 çocuk ça- değildir. Kadın buna ran olsa 
zamanı da gelmiştir. Dün mu- Çocuklara kadın ve erkek- lı~ır. Günde 2~ - 25 kuru_ş yev- bile kanun ve hükumet bunu 

. . d b" . b f b 1 k d . .. d·· k mıye alırlar, gunde on bır ıaat meneder. harrirlenmu: en ırı azı a - er a ar ış gor urme ~aı l ,. ışır ar. 
rika ve müesseseleri gezmiş, 
çok feci sahnelerle karşı

Jaşm1fbr. Muharririmiz müşa
hedelerini şöy!e anlabyor: 

lstanbulun muhtelif semtle-

ve buna mukabil daha Beşiktaşta Hayriye iskele- Hastalanan hangi tarafsa, 
az para vermek mümkündür sinde Vikis Avusturya tütün hastalığın sari şekil aldı~~1 

d · · ! B fabrikasında 20 - 25 çocuk günden itibaren evle alikası-
e onun ıçın · u çocukların vardır. Yevmı'yelerı' 25 - 30 ku- k k 

nı kesmesi, arısını ve çocu -çoğu babasız, yahut ta anasız- ru-tur. gu·· nde 11 saat çalı .. ırlar. d B 
Y Y lannı koruması lazım ır. u-

dırlar. Hayat bütün agıv rlıgv ı ile Kantarcılarda Hüseyin Bey d 
f rik nun için icap e erse talaka 

bunların küçük omuzlarına çök- ve biraderleri tütün ab . ası: 

Reaimde de 16recethüa sl
bi ltu elbisenin en pyam dik
kat olan noktalan kollan De 
yakasıdır. 

Etek ldoftur. Manto altmcla 
Ye ev iÇinde giyilebilir ye çok 
yuqır. 

Diyanbekir Bankası 

Ankara , 26 ( Hu.uai ) -
Diyanbekirde Diyanbekir ban-
kası namile kurulan edilen ban
kanın tqekkülil heyeti vekilece 
tasdik olundu. 

çıktıkları sabit olmuştur. Onun 
için evliler arasında c!a hasta
lık tecviz edilemez. 

, Hanımtegze 

= TAKViM = 

Glln 30 27-T eşrinisani-930Kasım ıs 
rinde, resmi ve hususi, müesse
selerde 12 yaşından küçük 
çocuklar çalııbrılmaktadır. 

12 - 20 çocuk vardır. 25-30 kadar bile gitmek caizdir. 
müş; onlan yaşamak ıçın kuruş yevmiye alırlar. 11 saat Son zamanlarda medeni Arabt 

ça.lışmıya mecbur etmiıtir. çalışırlar. memleketlerde bu kabil has- s- Rccp - un 
Rumi 

13-Teırlolsııni ·1315 

Henllz nefvii nemalannı Memlekette fabrika az; işçi Perşembe pazarında R. Ar- talıkb kan kocıtlann çocuk Valdt-Exani-Vuatı 
yaYrU çok. Fabrikacılar az domisla.sky kutu fabrika.sı: IO • yapmaları menedilmiştir. Has- ocıne,, 2. ıai 1 • 

Vakıt-Ezanl-Vantt 

Akşam 12.- ı 16.45 
Yaba 1.37 18.21 Aalaara, Sam-paah"!lda 

titan ve pul ltayll 

Şalciı 

yapmamlf olan bu yavrular, 
ekseriya, pis, karanlik, havuı 
bozuk ve tozlu fabrikamsı yer-

12 kız vardır. b b d d v Otıe 1. 11 14.1 paraya kanaat edenleri tercih 25 _ 30 •~·-·- yevmiye alır talıklı ana a a an ogan ço-
-.u.ı ~ d h talık] b ._ lklndl1 9. 46 14.29 

ediyorlar. ve 11 saat çalqırlar. cuklann • u 1 ve ozua 
lmaak 12.32 s:ı, 

t-,,l'ilca 
~ nıunaraı: 36, PEYAMi SAFA hyor? diye ıordu. 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 
- Bilmem... Bu hayattan 

hotlanmıyormuş. Galiba Fa
tibte, Fatihteki evde oturmak 
iatemiyor. !'&TIB-BABBln - Oraya kadar haklı. Taş 
ev tahta evden, elektrik pet

'ı.ı~~'-i roldan, otomobil arabadan, 
~d,: , te•ekknlle, bquıı 1 leşmiye kuar •erdi. Açıkça makine hayvandan ve avanta 
, E. ıöyl.lyor: .. Ben medeni bir kız hacıyağından daha iyidir. 
~~ h... Hemen hemen, iki o),uak iniyorum! ., diyor. - Bu kadarla kalsa iyi. 
'it~ •na veya bir fazluına F e.rit gülümsedi. Bu, bir Balolara gitmek istiyor, lüks 
f.'t~' nıesele de budur. entelıektüeldi ve yalnız bir · yaıamak istiyor .. Ben hissetmi
~ l\t t düşnndü: "Bu iki nok- Türk kwnıu rubunda değil, yor değilim. Arzular böyle 
''i ~ında Macit te var mı? Avnıpanın göbeğinde, hill, başlar. 
~~"' Seseleyi biliyor mu?,, 14.hte kıymetlerinin yeniden Ferit bir daha güldü: 
~~~ ~un sizin aranızda tetl.:iıcl için tiddetli münakaşa- l - Evet, dedi, bizde mc
\.~Q ihtilaflar açabilecegini lara st"bep olan medeniyet deniyet fikri, bir kültür mesc

. h~· Fakat Neriman bu meselesinin, basitleşe basitleşe lesi olarak anlaşılmaz. Hele 
~::-. ~:alcr neredeu geliyor? Nerimanın ağzında aldıiı bu kadınlar bunu bir fantezinin 
""den ola.cak ? n..em-1 aiiltlııç formlll tuhafına gitmifti. hududu içinde a~rüyorlar. 

• Jençllk 1uı- url- - lıSeclenl olm~ ne an- Faltat bence bu, daha iyi. 

- Neden? 
- Kadındır , medeni yeti 

aözlerile anlamıya mahkGındur. 
Bunlar, hakiki medeniyetçiler
... den haha bahtiyardırlar: Şekil
lerle iktifa ederler ve renkle
rin değifmesi onlan eğlendirir. 
Fakat hakiki terakkiye ina
nan, kültür sahibi bir Ame
rikalı kızın sukutu hayalini dü
şün! Herşeye vasıl olmuş, fakat 
hiçbir şey bulamamışbr. içle
rinde intihar edenler var. 
Bu daha fena. Zira onlar ıçın 
medeniyet, cazip bir renkler 
aleminden ibaret değildir. On· 
lar bntün ümitlerini insanlığın 
muhteva olarak tekamülüne 
ağlamışlar ve bnyük harp 

lmisalile de aldandıklanm anla
~lardır. Onlar ideal aalıibi
dirler; Bhimln"!er futnl dit-

künii; onlann aldamp daha - Nerimanı Macit davet 
korkunçtur. \ etmiş o da bensiz gitmek is-

- Bilmem. Bu benim çok te.miy~r. 
ıiririme dokunuyor. Eskicie'l _ Macitle bu kadar dost 
blSyle değildi. Şimdi ben bu 
kızla evlenmiye de mecburum. 

ikisi de, ayni me.eleyi; batka 
batka istikametlerde düşll:ı
miye başladılar. Şinasi müsb~t 
ve buit teferruata dalmışb. 
Nerimanla bal~ya nasıl gide
ceklerini düşünüyordu. Bu 
refakati kabul ettiğine fena mı 
eb!ıişti? 

- Bir balo varmış, ana 
ffitmek istiyor. Bende kabul 
e'"tim, dedi. 

Sonra F eridin yüzüne dik
katle bakarak sordu: 

- Fena mı ettim? 
Feridin aklına yine Macit 

•elmifti. 
- Baloda kimler Yar? Diye 

eonlaı 

• 

musunuz? 
- Ben değilim. Aylardan

beri onu iki defa ya gördüm. 
ya garmedim. F akal, Neriman 
g~ba ona tesadüf etmiş. 

Şinasi birdenbire kararım 
değiş. iıdi ve Feride herşeyi 
anlatmak istedi: 

- riayır, dedi, tesadüf te 
değil. .. Etık nedir ..• 

Tramvay meseles:ni anlattı. 
Macitle Nerimana dair bazı 
dedikodular duyduğunu sı:öyle
di: 

- Nerimanın benden gi.zle
diği hareketler var, buna emi
Dim, dedi. 

(Arkuı .ar) 
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Buharada Öldürüldükteri Sonra Ef Phda 
Nasal Tahrikat Yapıldı ? 

------------- Anlatan: Agabekof: 14 _ ............. 
Az IOllf& Tark ricalinden 

Cem•I Pqa mile plmif idi. 
Kendisi ile glSrütfllk. Cemal 
Pqa, Efgan bbHelerini lngi
"r alejlaiae tahrik ftdip isyu 
çıkarmak· lizim geldiğini ıöy .. 
ledi. Mutabtk kaldık. 
· · Bu it için llzım olan para 
Y• cephanenin klmiicn Rusya 
tarafından temin olunacağını 

da .aylemif, bu ı5:derini o 
umanki Ru sefiri Rukoliıı-
kof ta tUdik etmiıti. Biı, 
btıyilk oğhunla beraber Bezl
ristana ıeç.erek on sekiz 
ay bu isyana idare ettik. lııgi
llzlere çok zarar ftl'dinlik. Fa
kat adedilea para " cepha
aeden eeer slnnedik." 

Şelııiallm bu Yak'adan .... 
fa fU teklifi yapb: 

- ( Hoıt ) ta Çakan iayam 
lcl.e etmeyi tekrar bbul eder, 
lnlaizleri müşktll •aifete ~ 
kanm. Pakat bunan için 100 
bin rupiye, 5 hİll tlfek Ye 

lteber tilfek l için ele 100 
fişek isterim. 

Teklif cazip girihıDyord\L 
Arzusunu derhal Moskovay• 
bildirdim. Kısa bir zamanda 
alacağımı llmit ettitim cevabı 
da kendisine ulaştıracağıma 

söyliyerek ıehiılimın evin
den aynldım . 

tık posta ile ıeyhia teklifini 
Moskovaya (U. G. P. U.) tq
kilibna yazdım ve kısa bir 
:zamanda cevap verilmelini rica 
ettim. Cevap, filhakika uma 
• wdi " esu itiharilf" mO.
llet çıktı. 

Bu ıekil a•laıma munfak 
giSrülmekle beiaLer sillb pn-
derilmesl meseleai mayafık rö· l 
rülmiy•clU. Çlnka ba derece 
.ahim miktuda 9illla Te cep .. 
laaııeyi laaW& ve Efsan hiiJai.. 
metlerinin 16ıll inllnden , ... 
çirmeDİD mtımklba olamıyacaia 
bildiriliyor, aradaki münuebe
tin boz11lmw ihtimaline ifaret 
olunuyordu. 

Biz itleri bir yoluna koymak 
iPD bu tekilde mizakerede 
baJuaurken ramezan ayı ıelip 
çath Ye ıaliba tuttuğu orucun 
tesirile olacak. aJ! müddet son .. 
ra fdaialim efendi de ölüver· 
di. Proje, suya dtlpnilftü. 

Şeyhülialimın ölümünden bir 
ay ıonra oğullari1e mullabere .. 
ye bqladım ve onlarla da 
aynca anlqtam. 

Şeyhin ojullan MevleYI 
M•naur isminde birini de 
içlerine aldılar. Bunlar ~ CeW
lbat ile Game arasındaki 
kabileler içinde, tahrikit yap
malda mqpl olacaklardı. 

Mevlevi Mamuru daha Tq
kentte iken tanılDJfbm. O va .. 
kit ~evlevi fttanaur J\nkara 
Efam aef areti batkltibi idi ve 
mezunen Ruaya tarildle Efıa .. 
ıaistana ıidiyordu. 

Manaur dalla yolda ikea 
casualarımız onun l'elmekte 
e~duğuııu öirendller, ayni za
manda T qkeat'teki Efl'anh
lara bazı mektupları hlmil 
l»ulunduiwm •• bu ada-
mın CU118 olmuı ihtimali 
mevcut oldujuaa bildirdiler. 

Mevlevi Mamur• beraberinde 
ıüpheli ıandıklar da s•tirmek
te imif. İ 

Tqkende ajnyan Ye u 
Wr mllddet durup dmlenea ba 

adam Efr,anistana barekd etti. 
Ve diJ>lomabn hareketi ~ be
raber Efgan - Rus hududunda 
bulunan (Ku,k) taki aaAmımwı 
Jl:zmııelen talimat verilmifti. 

Kuşktaki adamımız meseleyi 
anlamıt ve Mevlevi Mansuru 
elinde di;>lomatik paaaport bu .. 
lunm"'sına rağmen tevkif etmit 
ve üzerinin aran~asını temin 
etmişti. 

Me•lnt Mamur b- mW 
folm.k .... fakat .... 
halde cllwObnl!f Ye emre ~ 
iÇbar ollaıim..._ Netidde 
Efgu ' ı.llldmet1 So.,ef ~ 
ciye .~ Wr . ..
venH. Hariciye brieerliii ele ' 
bu itin t.abk•Hs2 

... •r•ar 
etti. · 

IAd ı ~ ! 

Devlet Şurasının Yerinde Bir Karan 

Cemiyeti T edrisiyenin 
Vaziyeti Kuvvetlendi 

Cemig-tin idare «illi Darliffe/eklllltı iir Ç41lı,,,.. •luaesı 
Darlffefekayı idare eden •••M&, baban çocuk Yarcbr • 

Cemiyeti T edrisiyei t.llmiyenin Cemiyet, Darlffffaka11 
umumi menfaatlere hizmet nede 11 O bin liralık bir hltÇt 
eden cemiyetlerden 1aydmua ile idare etmektedir.· Bu para· 
hakkında Maarif ve Dahiliye nm yanamı cemiyet kendi akar--
veklletlerine yapılan mllracaat luil azabnmn taahhüt ve te
Şurayı dmete seYkedilmifti. bernılarile temin etmkte, mO
ŞarayıdeTlet bu hU5111ta mbo tel>akiabü de Maliye, Maarif, 
bet bir karar verdiji için ce· belediye ve iclarei huauaiyedea 
miyet bundan sonra Hillliah- mua•enet mreüle almaktadır. 
mer ve Tayyarecemiyeti ıibi Mektebia mlkemmel bir kim .. 
yardım iÖre bilecektir. Cemi· yahaueai, çok laymctJi allt ve 
yet yarım ull'danberi memle· edeYab feımiyeyi ihtiva edea 
kete büyflk ve kıymetli adam- zenıin bir lriitilpanai vardır. 
lar yetiıtirerek Darilffefakayı Meb'uslar aramda da Da .. 
arızasız bir surette ida,re et· ril.ffef eka mezunlanndaa 7 kiti 
mİftİr. Elyemı mektepte 350 vardır. 

-=-....,..-=-~====-=--_,,,-=----

T ram va g dan Atlıganların Cezası 

On Beş Günde Kaç 
Ceza Gördü? 

Te~rini:;aninin birinden on 
beşine kadar (347) kiti tram .. 
vaylar yürürken İllmİf ve bin
lllİf olduktan için haklarmda 
Polis albncı pbe memurian 
tarafından takibat yapılmıftır. 
Bunlardan (240) ı belediye ta· 
limatnunesinin turih ettiii bl· 
rer lira cezayı birer makbuz 

mukabilinde derhal Yennişler, 

107 9İ Yermekten imtina ettik .. 

leri için haklannda, ıulh mab .. 
kemelerine verilmek lbere za .. 

bıt tutulmuştor. 

Bunlardan bqka IOI toför 
de muhtelif surette cezalanclı

nlmıtbr. 

'--~--------.. ·~-----------~~ Def erdarlıkta Terfiler 
Deftcrd:ırlık tahakkuk Yf 

tah il k ~ti l<-rinden 30 efendi 
mem rluğıt terfi etmiı ve bun~ 
lardnn inhilil eden yerlere d, 
imtihana (İrenlerdeo aa kiti 
meçilmiştir. Defterdarlık bu 
memurlardan sekizini mahu
.... tı zat iye emrine ftl'llllttir. 

Y ankesicilikler 
Son Zamanda Epey 

Fazlalqb 
Geçea ay ıehrimizde 60 , ..... 

b.icilik Yak'uı olmuttur. & 
.,.. 24 ... kadar ela • yl 

Halledilen Bilmecemiz 
J 2 3 4 5 6 1 8 91011 

1 
2 
3 
4 
1 

• 7 
8 
9 
1 
1 

Yeni Bilmecemiz 
123411T811811 

........ _ 
Sel."- ,s.ı.. YııluınUuı A,.lu ,_,..,.a, ........ , 

1-s.lrih olmak 7 
1 - isim 4, akılh 4 
4 - Yakma 4, boa yap

a.. fer 4 
1-KutS 
6 - Leaet 1, ..WUyet a, 

.- 1at1 a 
1 - T enİllİD 7aphğl it 5 
8 - Az-. 4, meclia 4 
9 - Bir il&ç 4. ecnebi umi 4 

10 - Boymıbafl 7 
11 - Temiz 3, bir hayvan a 

T evkifanenin 
Mevcudu 

Şimdilik ( 365 ) Kiıidir 

latanbul tevkifaaesinde el
yevm 365 kiti vardır. 8wıJar. 
dan bqka yeni men'i fuhut 
talimatname.inin tatbikindea-
beri muayyen zamanlarda dis
panserlere müracaat etmedik· 
leri içia 24 veya '48 Hat hap
se ınahkUm edilen uyp.muz 
kadınlardan her ~ uaarl 
10 kişi l'elip fİlmelCtedir. ~o
iuldann bumasile bu adedin 
kabarması beklenebilir. 

Bakır Ve Demir 
Fiatlar Fırlayınca Harp 
Şayialan Meydana Çıkb 

Son hafta zarfında Belçika 
ye Almanyada bakır Ye de-
mir piyaaua birdenbire farla .. 
mışbr. latihsaliun çokluj-n ve 
sarfiyatın aılığı meydanda iken 
bu fırlayı ş h:ıyreti mucip ol .. 
muştur. Birçok fabrikalar der
hal büyük miktarda roaden 
almıya bqlamıılnrdır. Derhal 
efkin umumiyeye bir takım 
harp hazırlık.lan pyiaları vu 
İtalyanın bazı siparişler yap-
tıtı akıetmiıtir. 

l>Un bu hususta bu işten 
aalıyan baza kimselerle g&ilt
tlk. Bunlardan aldığnmz ma• 
}(imata röre Ameıika tff.ecar
lan ellerindeki stok m.J\an 
ynktek fiatla sat6bilmek itn 
muvakkaten iatibNlit faaliye .. 
t:ni tatil ettinniflerdir. v,.. 
r.iyette hiçhir fevkalAde!lk 
yoktar. 

m6tecavm vak'a kaydedllmiftir. 
Bunu nuan itibare alan 

zabıta yankeaicilikle esulı _.. 
rette sqllcadele ebaiye karar 
Yermlftfr. 

Sinemalar 

Y ann aktam ı Pangalb sinema
sında Komik ŞEVKi B. temsilleri 

S.Ylı' h .... rw.a.n ... &o. HatıH llalııra.w 
n.w,..ı. ... ..,...ı,... 

NEZiHE Hamm tarafmdaa KONSER 
~..... AWr.o. U. Y-.C " arkad .. ~an lullkt• 
Şnld 8q ....,_._ ( TEHLiKELi RA.NDEVU) 

..,.. piJ ... T.ı.uat .ı I~ 

Şmclild CARUSO 1 DARÜLBEDA YI ~ 
..8: :;-.. IST• 

................. 
sinemasında 

Mt:.a.: .!!(:m 
Şehvet Kachnı 

9.C:Mm ... • .. llAl1IEI GIA• 
NtW•~ .. .._ 
it 1 ...... •=·-o... ........... . 
...... 111 ................. . 
................ ısf'lr. lklMl...nt 
25 .................. 50-
At ..... ......_ •ıuırllfrblr. 

Venedik 
Taciri 
Komedi 
5 Perde 

Yuam 

1 

1 1111 1 
"· Slaake•peare 

i"";..-.; 11111111 . 
S.•kıa. oa11..,..Ja., 

biletlerde teuillt yardir~ 

lstanbul Muallinıl~ 
Barem Farla " 

l.tanbul m~~ 
rem farkları peydeıpef, ;;,; 
mektedir. Yalnız bu at~ 
limlerin maqlanndaa Jll! 
dan itibarea t~~ ~ 
,mele bq kazan~ ..,.....-
kesilecektir. ~ 

İzmir Takımlannın Şefkat KupaS' 

ile Göztepe Altay 
Finale 

lzmir - lzmir fellkebede
leri menfaatine tertip edilen 
(Şefkat kupua) tunun .. 9" 
lamu ikinci ..._.., ... 
tkiaci ldıme takımlan ela ara
lannda bir bımava t.nq, d
IDİf)erdir. 

Bu haftaki mlah.b, kur'a 
neticeainde tekrar dimi fin.Je 
kalan Altay ile Altmay ar .. 
amcla yapıldı. 

Daha ıeçea aeu AltmaJ, 
Altaya takip ederek lzmir 
ik.incili .... o 1.... ... 
iki takımın maçl•n çok lttlyGk 
bir merak ile beldeDir Ye 
çetin k.,..ı..malan heyecanla 
aeyreclilirdi. 

Fakat mekteplileria talum
lanmızcla oynahl•ama11 bil
huaa Altmay takımım ufa 
uğratbjı için arbk o eald 
hararet kalm&llllfbr. Altma1 

bu sen• birinci klimenin ao
nunc:uau ve Altayda ikincisi 
olmuıtur. Bu senenin şampi
yonu ise Sakaryadır. 

Altay takımı 800 iki iç ..... 
çı mu.tema olmak lzere son 
aylarda eerıemletici maj'lübi
yctlere uiram1fhr. Müdafaa 
hatları gayri mtitecarj• uzu .. 
lardan teşekkül etmekte ve 
binur.ueyh zayıf bir balcleclir. 
Oyununda iatikrar yoktur ft 

takımı tutan bir Vehap val"
tlır. Mesela bugün Vehap or 
namıyordu. 

Yedi, sekiz ikinci takım o· 
yuncusile doldurulnn t olan 
(Altmay) takımının kartıımd. 
Vehapm: Altay takımı gllç bal 
( 2- 4 ) galip gelebildi. Bu 
terait albnda Altay takımı 
talniye edilmeden Atinaya 
gidemez. 

Göztcpe - Albnordu 
Lik maçlarının birinci de.

reamde ~Um~ aonwıcuau kal
dıjı ~ ikinci kilQ>eye ıeç--

Kaldılar 
mesi lhım ıelirkea ~~ 
lumının bir inacb ~ 
ltu akıbeti atlataD ~ 
tem• ilmci awecle -Mil ..,, 

iyi aeticelerdea " ya~.;J 
...ı maçlardaki ~ 
a.indea toma ?t:~ 
bir bayii kunetlen · ,, 

Bu defald turaa ~ 
Sakaryayı " bgp ele ,.2 
ordup 1 .. 2 mail~~ 
tMfiyeye utratarak ·--~ 
k•l•ıftır. Şa kadar~ 
..taka hlnaaYa& f 
Alta1 tanlmdu t • 
fedWrmatil~ ralı fula ileri std-· 

Eu1e11 lz.ir ~ 
( h..Um) idcD•er-'• ~ 
ber takım thılma tollıJ.'!'~ JI~ 
br. Bu aiti blriad ,,,. ~ 
arumcla meseli r',.Jj 
gibi d&t sene birbiri~ 
aara f&•piyoa olard dl' . t; 
bir takım buhınJll• .,, 
UZUll mnddet dlj'erleri" 1" 
lap olmallllf ı.;-• ~ 

ôtteden ewel iıa-J .;ı: 
takımlan aruınd• ,,....,.,, 
turnuvada Anadolu, tlll 1 ~.,;/ ~"' 
ralrhyı GllzeliıaJr ,. l" 
Yıldız takımını m•JlOP ),il , ,_ • 
1

Kmı: 1 f, '• osee ___ ~ 
Yanlıt Tatbi~at Ol~" 

yetleri ~~ıp ~ ~ 
Avrupadan gelell .,,.,1 

aeleler!n. eier bu ~; 
bir ayak kabı ökç ol'1 ~ 
cak kadar ktıçtik 26 ~ 
mmen k~o brpıt8k.,-..~ 
aksi takdirde ~ ~ 
rtttn yani 80 •:::a ~ 
l~m gelirkeal .......,~_:. 
ökçe kaydını 
r.lmıyiıl'ak bnyuk ~ 
bile 2:i kurut k::.• ~ 
ğundan Y' 'll iki~ 
ticaret oclamD• 1 
lerctir. Bu .. ..-. 
yapılmaktadır· 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Verigorlar •• L ,..__B_O_R_S_A_ ...... :ı 

l<eınal Beyin Muazzam Ve Mükem r.tubul 25 Tepinlaanl IDaO 
- Kapanan fiatlar -

NUKtrr 

ltıel Hususi Bir Teşkilib Varmış! .. iF-;~ ~~ ~= 1 
bu S ti H k Y d :::::- : ~~'·"~ ure e Ü iimete ar ım Etmiye Koşmuş... : =-.. = ~:: ~ 

• ........ ıu,- ı...... ,,.., 
~ lq.ı .. umı:re ..... , .ııylcdiji uzua lllarılalaim -
~ Be,, ••lmt p,ketl• mu ,ayle bajlacla: 
w__-, .~z .a,lcdifi mada - latanbulda mal olmadap 

~· yapar~en: Ea b"" 1Ç1D Bulrariatudan mal cel
~ ilatiyaa tetkil eden ek· bine karar verildi ve bu.IUl'etle 

----. ,....,.. ..... 
IUl'ett• - oldu? 

Kemal Bey - Beacbmia lna 
huadald fikrimi nretf huau-
liyecle Dahiliye naıaruıa ar
aettim Ye kendi hmull tqki
llbm olduğu cihetle b\l meıe

leyl deruhte edip etmiyece-

~laeaeleal idi; diyordu. Bu ekmeiin okkuuıı ilri kurup 
~ . bilinmiyerek yapılan aatmak imkim hud oldu. Şu 
~ ~~ o!arak kabul etme- halde bendeniz bu mcadeyi 
~ Pil IDPnt0

, saflığa ka- deruhte etmeseydim ekme Uç 
~1aklqan pek fazla bir kurup kadar çıkacaktı. işte timi aordup uman muvafa
.... .Diyet sahibi olması il- b3yle bir zamanda Konya tacir- kat cenin verdim. Bu suretle 

~ır. .. .. . lerinden yedi ıekiz kiti ile ekmeği 60 paraya vermek ve 
~ UUza magruren aoyliye- lstanbulun ihtiyacabm temin ummetmemek esası kabul e
" · .Ben henüz bu kadar büa- için mühim miktarda zahire dilmifti. 
~ 1liyct ıahibi delilim ve ol- celbetmek llzere bir mukavele 

.._ t. istemem. aktettim. Olur ıey değil 1 Kemal Be-
)\ ıqtnıJeketin senelerce harbi· SıWin tam aaruı icliı yİD, koca memleketin ekmek 
ı.ı. "-ıarlı w ·b· übi b • ihtiyacım temin edecek dere-
~ ga il 1 en m m 11 - Muhterem Kemal B. m-
~ ~e siyaset mevkünde ler olmuayclum, bu millet cede hUSU1t tetkillh WDUf 
~ Enver pqanın. bu acaba dart aene açlık Ye Ye bu suretle ilıUktımetin ba· 
~ harp fellketine sefaletten lanlar iDi leli? pramadıja bir iti kendi tq
~ tcili 11rada, nasıl ki Fakat reİI dalaa ftftl da..- ldllb aayeainde bqarabilmiye 
~ ~lrbe deYam edebilmek ruarak IOl'clu: ~ ı. 
~tı lzinede para olup ol- - Konya tKirlerilerile 1a- B• bunu yeni ljreniyor 
' rıı Maliye nazırından palaa bu muamele lalktmet ft hayret ediyordum. 
''llııfA, bplo bunun ıibi, 
~~ k. •e diğer zaruri 11dalar y ) 
-.ı~-~1niıı de hiç dnınnnımediif o paralan Y o Dara Sarf edilmelidir 
S!'11Yordu. 
'1 hık iaşe nazın p•h•hlığa 
' olınak için narh konma-
~ t.raftar deiiJdi. 

L. u lat, narhın fiatlan dll
~tlt değil, billkia ~ 

1ddia ediyor ve diyordu ki : 

Şehirlere Nafianın Yar
dımı Suya Düştü 

"' Narh usuUl bizim mem
~~c daima fena surette 
~""" edilmiştir. Nitekim bu 
\ ~tnelik harp ıamamnda 
'bırçok şeylere narh koy· 

t. fena bir netice •ermiftİr· 
~ ~ kahramanı bu kanaati• 
~ kelimelerle anlatbktan 

~ ~· ~cb.ü, memlekette harp 
'~~kte bqlıyan pabalılaja 

'~ l<aradeniz badUeainden 
' kkcrin okka11 Gç ku
~ hu badite ile beraber 
~l on bq kunta kadar 
~lbittir. On bq kurap 
~hı da imle kuruta çıktı. 
~ narh konuldu. Fakat 
\ 

0 
l!laddeye narh konuJdu 

~ "-! derhal piyuadan 
~ · McselA narhtan evvel 

,S.lalr gollan11titııt 6ozai lcaltlınmlı bir ıue 

\ ~~ta olan şeker, narh
~dı llta hemen kırk kurup 
~ t Bu suretle hllkümet 

Şehre ait yollarla Nafia ya tanbulda 1 ~ bin kifiden 
ve bilnnetice devlete ait yollar 1,250,000 lira yol parua alın· 
meselesi itedenberi balledile- maktadır. 

~~tdhirine tevee61 ettikçe mez bir mesele halindedir. Son 
~ lt kar,ısında olduj'unu zamanda tehir yollanmn tamir 
~ • ve iıışaabnda Nafia vekileti-

,~~ bey ne güz.el anla- nin bazı yardımlarda buluna
't ~ 1lhassa elem ve felA- cağa bildirildi. Böyle bir ka
~ tıtalannı ne mükemmel rann ehemmiyeti azimdi ve 

\ 1' ~Yor değil mi ? Esa- tehir için çok faydah netice
, \.ı "'dıaeıen bizzat kahra- ler verebilirdi. Bu mesele 

~~n dillerinden dinle- hakkında etraflı malClmat al
~~ıtb" akikatlere tamamile mak için Nafia başmnhendis
~~ ılnıek hususunda daha liğine mllracaat ettik. Şu 
\~ ~e daha amelidir. Bu· menfi malümab aJdıkı 
~1~ traber .bu izahat Belediye idaresi dahilinde 
~.~l'~u_ benim sabınızlığım bulunan tehir yollan Nafiaya 
ı~ ait değildir. Binaenaleyh Nafia 
· 8!ıl öğrenmek iste- bu yollar için beı para vere-
cı:1 el tirketler etra- mez. Hatta bunun için eski 
~en dedikodulann iç lstanbul valisi Süleyman Sami 

~ ~ 'ki auratlan idi. Bu Bey Ankaraya kadar aiderek 
&~1 ~al merak ettiğimiz birçok teşebbnalerde bulundu
b\ll llr Bennayelerini ne- ğu halde para almıya muvaf
~ k::tar; ne iş yapmış- fak olamamışb. (Şose ve kap

~=~ anmaşlar ve bu rüler) kanunu mucibince lstllll"' 
~ Berelere gitmişhr bul halkından alınan yol para

• bqlanııç olarak lan wlyet yollanna aittir ... 

Bu paranın nakten alınan 
kısmından ytızde ellisi (milli 
pelcr) için Ankaraya gönde
rilmekte, m6tebakisi de vilAyet 
yollarına ıarfcdilmektedir. Bu 
tene lstanbul viliyeti Ankara
ya .(()() bin lira vermiştir. 

Gümrük Teşkilatı 
Yeni Kanun Ba·zı 
Değişiklikler Yapacak 

Ankara, 26 (Huaust) - Rn-
1Umat teşkilat kanununun ha· 
zırlanmuma devam edilmekte
dir. Buna nazaran bazı müdür-
lükler, muhafaza memurluktan 
llg.edilecek ve yerine Anka-
rada lüzumu görillen ban fU• 
beler ihdas edilecek ve latan-
bul tetkik kalemi, merkez mu
hasebesi kadrolan ziyadclqti
rilecektir. 

Aynca memurin kanunu ha
zırlanacak ve bıuv. memuriyetler 
lljyedilecektir. 

-~ ... ::;:. ~~ 
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--------------------Bir Mensucat Fabrikası 

FIAT BIRLlCI HAKKI -

DAKI YAZIMIZA CEVAP 
VERiYOR 

Muhterem pxetenWn 24 
T. ıani 930 tarihlL nusbuuım 

yedinci aayf asmda ( Dart fab

rika araamcla birlik yapalcL ) 
diye JUıh bulunan laaadi. 
cloinı deiildir. 

E•1e11 latabalcla biltmvm 
fabrikaların lftirakile iç aene 
enel Yllcude ıetir.diiimiz 

litanbul milli sanayi birliii .. 
btltiln faaliyetile çalqırken 

ayn bir birbk teıkill dOftlnlll· 
ve esasen buna da 

m g6rillmemit olduğunu 

an ft bilvesile teyidi ihtira
mat eylerim efendim. 

Sllrena Pap Jıleuoea• F•briba 
MUdUrll 

Atı/ 

SON POSTA: Süreyya Pı. 
f al?,rikasa müdürüniln, bizim ya

-aauı:dan memucatçWmn bir 
ti&it yapmak niyetinde olduk

lin manasını çıkardıit fU ce
Yaptan anlaşılıyor. Biz sadece 

buhrana k8J11 menaucatçılann 
bir mllvueue endişesile fikir 
beraberliği ile hareket etmek 

istediklerini anlatmak lltemif, 
bunda bir mahzur olcluimaa 

dair birşey de illve etmemit
tilc. Bununla beraber bayle 

bir hareketin traate kadar ti
clebileceğini de habra ıetire
biliriz. 

Dahili Nakliyat 
Beyanname Usulü 

Kaldınlmıyacak Ama.. 

Memleket dahilinde nakli
yat yapan vapurlar, mot4rler 

ve tahıslar gümrOk idaresine 
bir beyanname vermek mecbu-

riyetindedirler. Bu beyanna
me Yerilmek mecbmiyeti ka
çakçılığa mani olmak ipo 
konulmu.ıtur. 

Ticaret odası bu meselenin 
dahili ticarette IA11mgelen 

atirati tenkit ettiğini ve t6ccU"
lann bu ytızden mutuamr 
olduldannı bir rapor halinde 
ilrtısat veklletine bildirmifti. 

Vekilet bu beyanname 
mecburiyetinin kaJdınlamıya
cağım bildirmiştir. Nakliyeci
ler is bu beyannamelerin kal-

clınlması için vekilete aynca 
ve tekrar mUracaat edecek
lerdir. 

-
: ' ' . 
S8yfa 7 

İstihlik Vergisinde Değişiklik: 
... 

Mayi Mahrukat V~ 
Şeker Resimleri 

Anlr ... 24 - D.laill lmJ.. 
ilk •-.W t.Hmetnameti He
Jeti y ..... blnal ecfllmip • 
Talimataameye ılı• dalailcle 
her ...ta ile lltilml eclilm 
tekerden ve dahildeki menba
larclu Ye yahut hariçtea ithal 
edilecek mazottu iatibaal 
edilecek petrolden kilo b8flD& 
l.tihlak YU'Jfİaİ alınacakbr. 

Dahilde yapılacak ,eker--
den kilo başına 1930 malt 
ıenesinde dört, 1931 de beı, 
1932 de alb, 1933 te yedi 
kuruş •erııi alımr. Vergi bu 
mevat aabldıkça tahakkuk et
tirilecektir. Fakat vergi nisbeti 
istihsal senesine göre olacakbr. 

itibaren ut ay içinde Jlmrlk· 
ten YHİka ibrazı liEımdır. 

Hileklrbk mahkeme hlk· 
mile caayı ma.telıimclir. Bu 
halde •ersi Od kat ft aynca 
,az liradan biD liraya kadar 
para ceza11 da alınacaktır. 

Harice gönderilen tekerlerle 
laeln ve ıekerli maddelerin 
niabetlerine ıöre tarife kanu
nunun 203 OncO maddesindeki 
ıümrilk reaml geriye veril~ 
cektir. Eğer ihraç edilen ıe
kerli mevat evvelce ithal 
edilmit tekerden mamul ise 
ithalinde alınan gümrük resmi 
de iade edilecektir. Şeker vo 
petrol milştakkabndan dahilde 
imal olunan mevat ıekerle bel• 
•a vesaire aibi teyler imal 

dolayısile muamele vcraisine 
tibi değildir. Bunlardan duhu• 
liye ve ihraç mu.mele resim· 
leri alınmaz. 

Ankara, 25 - Vergileri ta
dil komiayono, waric:lat umum 

mOdürlOjihıden btediği baza 
terceme ve vesaik hazırlanın-

Dahilde istihsal veya imal 
olunacak petrol ve aaire gibi 
mayi madeni mahrukattan kilo 
bqına tekiz kunlf 'fergİ alı
nacaktır. Bundan ıonra bu 
maddeleri imal maksadile te
euüa edecek fabrika ve ima
litueler OD bq ftln enel ma
ballin en bnyilk mal memuruna 
beyanname vermiye Ye maliyece 
muaaddak ambar, aatq, fatura 
defterleri tntmıya mecburdur. aya kadar mesaisine fasıla 
Fabrika ft lmalltaneler her Yermiftir. Komisyon, kinunu
llJID verıi borçlanm müteakip aani içinde musakkafat, arazi 
aym on bqine kadar bir aabı Ye kazanç vergilerinin tadilit 
bordrosile tahsil tubcsine ye- projelerini ihzar edecek ve 
recelderclir. Aksi takdirde ha- projeler tubatta Meclise ıev-
ciz muamelesi yapılacaktır. kedilecektir. 

Ecnebi memleketlere ihraç Maliye mllfettişleri kongresi 
edilecek müstahsallbn vergi- 1 Kanunusanide Ankara'da 
leri terkin edilecektir. Ancak toplanacak ve bu kongrede 
bundan evvel mahalli mal me- de kazanç vergisi hakkında 
murluğundan bir nakliye teı:- ı bir proje ihzar ve veki.ete 
keresi abnrwuun ve bu tarihten tevdi edilecektir. 

Ameıikada Yemek Mekteplerı 
• 

Buralarda istediğinizi 
Değil, Verilenleri 

Yiyebilirsiniz 
Nevyork ( Husutl) - Ame

rikada son zamanlarda nllfusu 
kesif olan merkezi noktalarda 
birtakım fenni lokantalar 

açalmqbr. Bunlar lokanta de
til; birer yemek mektebidir. 

Yani halka yenecek yemekleri 
5ğretir. Halk daima yemeğin 
kıymetine, kuvvei gıdaiye8İne 

delil alelekaer kendi armauna 
tebaan yemek yediğinden bu 

m~ktepler halin hutalaklaim 
bir çoğunun gayri tabii ve 
muzır gıdalardan ileri "ıcl~ 
jini ağretmektedir. 

Bu mektepler, program)an
m takip eden mifterilerine 

kUJJ - iri bunlara talebe de 
diyebiliriz - kabiliyeti vücudiye 
ve hayatiyelerini yüzde yQa 
fazlalaşbrmaya taahhüt ediyor
lar. 

Deli Mi İdi ? 1 izin allDlf ve Çarşıkapıda, 
Okçular sokağında kundurao 

Bir Arkadaş Sebepsiz 
Yere Vurulur Mu? 

olan kardeşi Necibin yanında 
çalışmıya başlamış. Evvelki 
akpm Necip Efendi Süley-

Evvelki akşam Çarpkapıda manı bir iş için bir yere gön
Snleyman isminde birinin kun- dermiş, Süleyman sokağa çık
duraa Y orgiyi ağır surette bğl vakit Y orgiyc tesadüf 
yaraladığım diln yazmıştık. etmiş, ve güzel güzel konu-

Süleyman ile Yorgi çok prak yiiriimiye bqlamaşlar. 
eskidcnberi iyi arkadaşbrlar. Fakat bo esnada Süleyman 
Bundan (7) ay ewel Süleyman ibiç ses çıkarmadan bıçağım 
ile Yorıti ehemmiyetsiz bir ~kmiı Y orgiyi 8 yerinden 
meseleden dolayı kavga yaralamlfhr. Süleyman vak•a
etmişıer ve aruı çok geçme- dan aonra kaçm•mıı ve gelen 
den banpııflar. po • ere teslim olınUflur. Cer-

Bundan sonra Süleyman rahpaşa hastanesine ka1clın
asker olmuş ve askerliğini de lan Yorginin yaralan ağır 
latanbulda g çirdiği için gene olmakla beraber hayab teh· 
sık 11k buluşuyorlarmış. 2 likede değildir. Cinayetin ae-
bafta enel Süleymu 3 •Jhk 1 bebi lalli ............ ...... 
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LONDRADAN 
Kumaş Getirttik 
İstanbulun en iyi, en usta 
makastarım temin ettik .• 

Fakat ayni zamanda ölçü ile yapılmış 
derecede güzel hazır elbiselerle su 
geçme.z gabardin pardesüler de vardır. 

T ediyatta· kolaylık 
•• • • 

gosterırız 

~minönünde Esnaf Bankası itti~ 
aüinde tütüncüye bitişik{50)numaralı 

MAKASI GÜZEL ASRI 
TERZ.iHANEYE 

Müracaat Ediniz. 

TRAMVAY ŞİRKETİ 
fstanbul Tramvay Şirketi Evkat 

TARİFESİ 
1930 aenesi teşrinis311İııin 25 inci günilnden itibaren 

iLANI AHİRE KADAR MUTEBERDİR 

Birinci Son 
No. Hu tut Hareket Fnsıla Hareket Hareket 

10 Şişli-Tünel ı Şişliden - Tünele 3,6,9 6,36 24,14 
Tünelden - Şişliye 7,02 24,38 

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 30 21, 10 23,30 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa 

" 
21,30 24,00 

13 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 5,11 6,09 . 1,()2 
Fatih Fatihten - Harbiyeye 

" 
6,21 1,00 

14 Maçka ı Maçkadan - Tünele ~o 20,30 23,30 
Tünel Tünelden - Maçkaya 21,00 24,00 u 

ı Taksimden-Sirkeciye 4,5 1, ıo 20,05 15 Taksim 
sirkeciden-Taksime ,7 7,35 20,30 

16 Maç k a-ı Maçkadan-Beyazıta 6,8 6,40 22,20 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 14 6,33 21,30 

18 T a kiı i m- ı T ak.simden-Eatihe 15 7,30 18,30 
Fatih . Fatihten-Taksime 30 8,16 19, 16 

19 Kurtuluş-ı Kurtuluştan - Beyıizıta 6,11 6,40 21,00 
Beyazıt Beyazıttan·Kurtuluşa 22 7,30 21,50 

• 
E eşik taşlan - Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan - Eminöünne 6,26 
Bebekten - Eminönüne 8, 16 6,30 21,59 

ı2 Bebek - Emlnlnü Mminönünden - Bebeğe 
" 

6,45 22,42 
Bebekten - Karaköye 45 22,25 24,40 
Karaköyden - Bebeğe " 23,10 1,25 
Bebekten - Beşiktaşa 2,05 

1 Ortaköyden - Aksaraya 10, 16 6,05 20,44 
23 Ortak!Sy-Abaray Aks d Ort k .. 20 6,45 21,30 aray an - a oyo 

!A Bqlktq - FaUJa 
ı Beşikt'4tan - Fatihe 7, 11 7,00 20,30 

Tatihten - Bcşiktaşa 15 7,46 2J' 16 

Aksaraydan - Topkapıya 6,12 
Topkapıdan - Sirkeciye 6,IO 6,33 22,IO 

32 Topkapı- Sirkeciden - Topkapıya 
" 

7,09 22,46 
Sirkeci Topkapıda.n - Beyazıta 20 24,00 1,00 

Beyazıttan - Topk«pıya 60 24,30 1,45 
Topkapıdan - Aksaraya 2,05 

Aksaraydan-Y edikuleye 6,08 
Y edikuleden-Sirkeciye 6, 11 6,33 22,14 

33 Yedikule Sirkeciden-Y edikuleyo " 7,13 22,54 

Sir1'eci Yedikuleden-Beyazıta 20 24,00 1,00 
Beyazıttan· Y edikuleye 60 24,3() 1,45 
Yedikuleden·Aksaraya 2,05 

Aksaraydan Edirnekapıya 60,4 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7, 14 6,30 22,20 

37 Edimekapı- Sirkeciden - Edirnekapıya 24 7,03 12,55 

dan - Sirkeciye Edirnekapıdan • Beyazıta 60 24,00 1,00 

1 
Beyazıttan - Edirnekapıya 24,30 1,45 
Edirnekapından • Ak.saraya 20,5 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa· 

Patolog, Bakteriyolog 

.nnda eski İkdam Yurdu 
karşısında 1 1 numara birin
ci kat. 
· Her gi\n saat birden ikiye, 
·dört buçuktan akşama kadar 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY A Ti 
MUALLİMLERİNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali cadC:csi . 
vilayet karşısı 15 No. 

1 
Muayenebaaeı Telefon l..tanbul 2323 

.\ lkametılbt : ,. ,. 22lS 

Teşrinisani ~ 

Yakında: HUR•• ADAM Çıkaran: 
Yevmi, Siyasi, Fırkasu: Esbak İzmit Meb'usu 

Muhalefet Gazetesi Mehmet Fuat 

DARTin 
Nasuhi 

Diş macununu ve 
Sefa sürmesi idarehane: Ebussuut Caddesi (40) - Tel.: fst. (383) 

KİRALIK BİNA 
ile kıl pudra•ıoı 

(""' ___ V_AP __ URLAR_· _____ J.. bu yerde &r•J•.,.. ---:;: 
A.dresı Beyoilusula l..tik:&I 

1 
~ 

ailul• 4S No piyaae .e.ıaa 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Cağaloğlunda Hilaliahmer binası ittisalinde l>ulunan ve Em

niyet sandıiınm mali olan bina kiraya verileceiinden talip olan

ların sandık levazım . müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazım 

gelir. 

HiÇ B EK L E N t L M E D t G 1 BİR ZAM A N DA 
BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PlY ANKO BİLETİ ·ALM~KLA 
KABiLDİR. ONUN iÇiN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE50,000 LİRADIR 

tsTANsÜL oEriERoA'RuGı ılANATı 1 
6 # 1Ulfl "*CCZXJ l"i' 1 * g.zr. 

KİRALIK GAZİNO VE TARLA Silahdar 
ağada bir tarafı Dere iki tarafı Çoban çeşmeden 
S~lahdar ağaya giden ayol Dördüncü tarafı Tepe 
dere ile çevrilmiş rs i{lönüm tarla ile gazino, 
Senelik kirası 225 lira kiralam:ılc açık· artbrma 
18 kanunuevvel 930 perşembe 15 te Defter
darlı~<ta. ( ·M- 428) 

ll- ~ ~ 
KiRALIK AHIR No. 28 Silahtar ağada 

Köprü karşısında Fırın yanındaki kargir 
ahır üç sene m üadetle kiraya verilecektir. 
Senelik kirası 65 lira, kiralamak açık arthrma 
18 Kanunuevvel 930perşembe16 Defterdar~ıkta 
(M-426) 

o 

Bacalara mahsus " C ON ,. külahları 
Soba ve ocakladan duman çıkmasının men'i 

bilhassa ocağm çekme kuvvetini tezyit ve bina
enaleyh mahrukatın fazla miktarda tasarrufu te
min ~der. 

Çekmesi mükemmel olursa bacalan dahiit 
kurumlardan vikaye eder. 30 aenedenberi muvaf
fakiyetle kullanılmaktadır. 

Talep vukuunda (2031) numaralı katalog mec· 
canen gönderilir. Fabrikanın markası olan k ana• 
dm üzerindeki kelebek ve J markasına dikkat. 

Fabrikası J. A. J ohn, A. G. 
i' Erfurt ve Istanbulda Ku

rukahveci hanında 21 No. 
o 

DEJÖ GIYARMATI 

En aat:lam 
ı.a.u k ıerldlr 

DEPOSU 

Bur.salı Mustafa Fahri 
Bu kere Beyotlundat İstiklal 
caddesinde Venedik ıokatı kar

ı şııında 413 numaralı mağauyı 
Sırf Bursa ipeklileri 

üzerine küşat eylemiştir. Salış 
· fiatlanmız Bursa fabrika satış 
· fiatlarının aynıdır. 

Bir tecrübe kafidir. 
.. ! ....................... .. 

Dr. · Horhoroni 
FRENGi BELSOGUKLUGU 
Tedavihanc.si Beyoğlu Tokatlırn 

l yan;nda Mt:kte·p sokak No. 35 
Tel. 3152 muayene her gün aa-

._ ............ ....., ........ ...,.._._...,._, .. .._::> Nbtan akoama ~· 

Merke& acentesi: Galata köprü 
bqmda Beyoilu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühür dar 
zade hana altında Tel. lst. 7240 

l'v~ersin postası 
(Çanakkale)vapuru 28 T eş

rinsm i cuma 10 da Ga
ata Rıhtımından kalkarak Ça
nakkale ~mir, Küllük, Bod
rum, Rados, F ethiyo , Finike 
Antalya, Aliiye'y" uğny••.k 
Mersin' o gidecek ve dönüıte 
ayni iskelelerle beraber Taş-
ucu, Anamor' a uğnyacakbr. 

Dalyan Marmaris yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye' de aktarma suretile 
alınıp verJir. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) vapuru 'Z't Teş· 
rinisani perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolu, Samsun, Ünye·, 
Fatsa. Ordu, Gireson, T rab
zon, Rize, Hopa'ya gi
decek ve dönüşte Pazar is
kelesi!~ Rize, Of, Trab
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu
ya uğrıyarak gelecektir. 

Şakir fen! & ~ 
l.t ... bul ltirlncl if.I• •eJ8ıP'I 1 ._ril 
Ballda iaıal ye adr•I yası '.-~ 

ifllaı açdıp tufi7a11a d~duJtlll.-
1apılmasına karar yuihıilf •:,. .J# 

1 - Miifılat- alacalı .... • tııtl" 
mallarında istihkak i.&~ ,,. 
oaalano alacak "Y9 idilal ~ 
Ulnda ltlr ay içinde ef1.,.ı 

0 
,.1-

miiatemna e.lmak ibr• her ıU,Ja_.ııtt 
13 den 1' ya kadar, Sult•11

1
, -"!' 

adliye lıiinuuada ic:ra:rı v.-. ~ 
ltirincl lflla dalrulme ı•t..-~ .~ 
tlrmelerf1 senet ve deft• flb rJlll ,il' 
her no iae bun:ana uıll• 
tucllkU auretlerlnl YenDolc~I. 

1
_,... f' 

2 - Mi11Jia• b•rç:• e.ao ..... """' 
kanda ı'•l•ilea mlldd•t içi • ı.ıJt' 
lan ımktanıu 7uchraat.rı. " .,t# 
fına barokotla eua k .. ••; ~ 
bine• takibat ·n mea'.Ut• 
e.lac:atuu bUmelerl, _.Jdl -~ 

s - Mllffaia ma11a,.. 111~~ 
tahYlllb ve buna mbadll '-
ewakuu her ne aaretl• o'._.abı' , 
elleriade bulundW'lllllat later t•~ 
buka yualr müeueM o'..uıt, ,) ~ 
Uııerindekl haklan mahfuz k• ~ ~ 
tl1e • malları a1ol mlldd• ~ 
daireye vermeleri, YW1Ddıer•;._..ı111 

taklbat Ye mea'uliyete utr•t•C ~tt" 
maaeret bulunmadıkça rüchd f)i...,,ı.I 
dan mahrum kalacaklarının b ;_,tt"~ 

4 - 6/ 1 lncl kl.ııuıı 930 eli f'" 
gtlnU nat 13 do yukand:.ıı11ı,ıt• 
o an iflb daireılnde al• ;;J'1" 
i k içtimamda b.az.ır b11

•
11 

il• lı~ 
müf lt '.ıı mü1terek bo:-ç'u'artfill J• 

1 
fillerinin vo borcu tekcf ·ıırıJOJ 
sair kimselerin içtimada bil· 
hak1an ulduğu illn o' unUf• 

Vahan M~ KoçyaJI 
HER NE'JI MAHR~UKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve mad~ 
k .. .. I . T h Kılıç Ali paşa Çıracı sok;sı 

omur erı. op ane: No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1 

TÜRKLER iÇiN 

ALMANCA ö'CRENME usvı 
MQel.Uletll D İ 

HERMANN SANDER TAHSiN AB.-e-
AJman linnı mütehassa ve lzmir ukek liHsl Allll 

muallıml mıulliıııl 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız!.. 

olmak ve cildinizin 
muhafaza etmek 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 

hraş bıçaklannı . 
.( KROKODiL) 

kullanınız. 

Deposu: Çiçekpazar lstratiadi 
Han No. 1 - 8 

AV MERAKLILARINA 
Domuz, ayı, kurt, tilki ve çakal 

için A adet ve karaca, sansar, 
tavşan, yaban keçisi için de 
4 adet cins av kupayı satılıktır, 
Sirkeci Bursa Şefak otelinde 
Avcı başı Ali Ağaya müracaat. 

HÜSI-:YJN ZEYTlN YAÔl:'-11 - Daiml 

l 
lfolıantnn:. Yemeklerin i:d nefis ve lenctll 

yemek bter mial.nlz? Behemehal Hilseyin 

zeytin yatı ile pişiriniz. latanbul Zln.ian 

kapııt 
0

8abacafer tGrbe.I ıur.u-ndaN..U 

·~------talı~ 
Doğwn ve kadın bal 

mütehassısı Dokt°' , t 
Hüseyin N~ 

Türbe, eski Hilaliahıııet '1....ıı 
h 6~"'" 

No. 1 O Telefon ı:;t· t1f 

~-----._.--'.'::",,114' "_.ıf 
KiRALIK ODALAR - G• 1J I~~ 

voda caddeaine .nazır Ar.:eı tf'r~~ 
aokak Sarnıçlı Handa ya1J 1.,-ırol" ~ 
no için elverişli elektrik vıı -~ 
odalar olmakla berabel' -11• 

J. te.......
laterlerae muıamba u-

Taliplerln tetrjf,erL t/J. 

SON poS1~ 
-------"' ... ııı' Yevmi, Siya.ııl, HavaJlı v• ,ıt)J' 

--;; ııt11••dl 
idare ı l.tanbul, JI 

Şeref .okai1 3S • ·-- ,, 1el • .," . lstanbal • 'J 7tl At. 

1 bı1l • ,.r 
Pot \ ' kututu ı stan .. f'O sO•, 
Te.lraf r lstanb;ıl --

ABONE flA 'f!~ 
TORKIY& --- 'il~ 'P' 

1400 lih ı Sen• 1~ : 
751) • 6 At ~ tı 
401> " s " 
ıso ., ı ,, ,,,,,,,,,.-.. 

- llıı>'~ 
Oelen evrak ıerl "'' .,,,., 

t ..ı111 
lllnlardan meaı.ı!lyc :;.,J1ı1J 

Jil iP". 
Mes'ul Mi1dür: Jll 


