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HALK FIR 
• 

SiNiN REiS 

SON ~>O S TA Halkın gözüdür: Halk bunun 
SON POSTA Halkın kulağtdın Halk bunun! 
SON POSTA Ha1'un d i 1 idi r. Halk bununl 

o 

VEKiLLE 
Ortaya Çıkar1lan Şayianın Hiçll 

• 
Dün 

istinat Etmediğini Söyledile 
-.::::::=========================================================================-~===== 

Esasa 
Siyasi Grup Yapmak 
Teşebbüsü Yoktur 

l\ltuhtelif Rivayetlerin Doğmasına 
Sebep, Sabık Adliye Vekili 
l aı9afından _Yapılan Teşebbüstü 

Dün bir mes~ektaş, Halk } 
fırkasının sağ, sol ve orta ol- l 
111ak üzere üç grupa ayrılacağı 
~akk!nda mühim bir rivayetin 
~Veran etmekte olduğunu 

bcr verdi. 
Bu meslektaşın anlatbğın3. 

tGre, sol grupun başında 
~'\bık Adliye vekili Mahll;lut 
aat. sağ grupun başında 

~Yon meb'usu Ali Beyler b~
......_caklar.dı. 

lttcrkez grupunu da Meclis 
~ Kazım Paşa idare edecek-

Elyevm Halk fırkasına 
-enaup bulunan meb'uslar da 

'1-ıuıanna göre bu üç grup- ' Malul Gazilerimizin Kongresı 
t..n herhangi birine intisapta 
'ttbcs bulunacaklardı. Harp Malulleri cemiyeti dün Darülfil~un konferaıu salonunda 
~~~~yeti derhal Ankara mu- senelik kongresini yaptı, idare ve hesap raporlannın okunmuı mü· 

bllimizden sorduk. Arkadaşı- nuebetile çok hararetli sözler söylenildi. 
"ıı [Konsrrenin tafsilatını 6 ncı Hyfamızda bulacak.aınız.] 
~ . en salahiyettar makamların 
"ı ltlinabna istinat ederek asıl- usu Ali 8. bu rivayet etra
~ olacağını söyledi. İstanbul- fında fikirlerini fU cilmleler 
't •iyasi cereyanları bilenlerin ile ifade etti: 
~ "uıda tahkikata koyulduk. · "-Biz Ankaradan lstanbula 
..:;: asılsız bir haber karşı· Halk fırkasının teşkilabnı tef-

bulunduğumuzu gördük. tiş ve . tanzim etmek üzere 
Q~at Afyonkarahisar meb'- geldik. Binaenaleyh bu fırkanın 

haricinde başka bir 
yahut bir grup teıkil etmek
liğİmiz doğru olmamakla bera
ber mantı: 1a da kabili telif 

"değildir. . : 
Bunun iÇin bu haberin sıb-
1 De.,.amı 3 üncn aayfada) 

Reisicümhur Hz. nin dün Trab- Kari/erimiz bu nutku, tam ola
sayf amızda okuya- ı :~'!da irat ettikleri nutuk, siyasi va- rak dördüncü 

San'atkarlar 
Şehrimizde Çok Büyük 
Rağbet Görmektedirler 

Birkaç gtindenberi ıebrimiz· 
de bulunan Yunan komedi 
trupu evvelki gece Ekler tiyat
rosunda ilk temsilini verdi. 
Oynadığı ilk piyes ( Romans ) 
adını taşıyordu. 

San'atkarlar temsilde haki-
katen muvaffak oldular. Bil
hassa trupun başında bulunan 
Matmazel Aliki son derece al· 
kışlandı. Filhakika bu san'atkir 
Yunanistanın en iyi komed· 
yenlerinden addedilmektedir. 
Tahsilini Paris konservatuva• 

Jhnda yapmıştır. 
Yunan trupunun temsilleri 

çok rağbet görmekte, tiyatro 
baştan başa dolmaktadır. 

Yunan komedi tiyatrosunun 
Darrtlbedayi ile müşterek 
olarak oymyacağı pivese sıe-

Matmazel Aliki 
lince, bu piyes " Otello ,. ola-~i tamrımen tavzih etti. caklardır. 

Rusyada İlıtilal Mi Çıktı? 

cakbr. Caril1bedayiciler Ttırkçe 
zr= ı6yliyecelder, kar~ılannda oy-

.jMaaş Pazartesiye nıyan Yunanlı san'atkirlardan 
, Kanunuevvel maaşının veril- Rumcu cevap alacaklar, hulisa 

----.......-~--~·-·, mesine Pazartesi ınnn başla• Şekspirin faciuım komediye 
nacakbr. çevireceklerdir. Fakat bu ta

' Sovget ıcra lıegeti içtimaa gelirken 

Güzel Hikayeler --
"SON POSTA,, Güzel 
Hikayeler Dercedecek 

SON POSTA,. bundan böyle 
muayyen bir sayfada çok sevilip 
beyeileceğini ümit ettiği yevmi 
hikayeler dercetmiye karar ver
miştir. 

Salahiyettar kalemlerin mah
sulü olma ına ilha.ıJsa dikkat 
edilecek olan bu hikayeler ku:
men telif, kısmen de tcrceme 
olacaklardır. 

savvur henüz kat'iyet kesbet-
miı değildir. 

Çok Ayıp 
Sokak Ortasında Böyle 

Şey Olur Mu? 

Abdülkadir isminde biri, 
Sultnnahmette yanında gezdir-
diği bir kadını sokak ortasında 
öpmek istemiş, buna mani ol· 
mak istiyen bir polisi de 
tahkir ettiği için yakalanmışbr. 

)~ hı..~"~padan tehrimlze akseden muhtelif haberlude, Ru.yanm 
\ "'-t lhtili} baYuı içine daldıfl bildiriliyordu. 
"~ Çtı!u sabah releıı telrraflarda bu rinycUeri teyit eden bir 

· ~adı. Karilerlmb R ... yaya ait haberleri• tafıillboı dardOocü 
buıacaldarclır. 

Terceme hikayeler dünyanın 
en beyenilmiş muharrir ve mn
ellifleriniu eserleri arasından se
çilecektir. 

Karilerimiz hikiyelerimi:ı hak
kında aynca fikirlerini bildire. 
bilirler. 

Yunanistana ihracat 
hmirden Yunanistana domuz 

""'----------•J ihracma bqlaıumıbr. 
• 

Umumi Bi .... Trösfçülük Meyl 

Cam Meselesind 
Zarar Nekadardı 

Grupa dahil olup agna tıraş etlen atelgelerden 
Hiç kimse işin farkında de- adeta bu zevatm elin 

ğildir. Fakat bugün sabit olu- bir hale getirmiştir. 
yor ki latanbulda satılan cam- Ayni inhisara tabi 
lar için umumi bir fiat birliği, fi~ere 3 ayna fabr!kası 
daha doğrusu bir tröst vardır. dı (Faseta) yapan m 

(N. 11• • H b" Al vücuda gelmiştir. 
ıyego, moız a ıp, • M 1 k 

b S. ) . . d k" bü .. k eme ette, senevi 1 er ıyon ısmın e ı yu d k 
tü ı b tikl . b san ı tan fazla yalnız p 

ccar ann aşına geç erı u arf d· ıd• v · d" .. _ . camı s c ı ıgı uşu 

trostün elinde pek çok cam fiat meselesinde halkın 
vardır ve bu rekabetsiz vazi· rece zarar ettiği anlaşı1 
'yettir ki İstanbul piyasasını vaziyeti gören yok mu, d 

Yevmi Bahnameler 

- Birader, o gazeteyi ne kesiyorsun? 

-Çıplak resimleri kesiyorum. Geri tarafını da eve gijtür 
Ko1Dfwıwı kıu, bazı mi.ıah aayfalaruıı ı6re ıare yoldan çıkt 
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Halkın Sesi DABILI HABERLER Günün Tari 

. Açık Saçık Re
simler Ve Halkın 1 

Mutalaası 

Kayıkçılar 
Birbirlerini 
Vurdular 

1 Dün Gece Üsküdarda 1 

Bir Vak'a Oldu 
Son aGnlcrde bazı ıaı.etelerde 

uhlfeleriol açık resimlerle dol• 
durma.le ınoda•ı alıp yGrüdü. Biı 
bu cereyan kaqııanda ballan ne 
dOtOndGtilnO 8frenmek latiyerek 
dün karşımıza çıkan herkese 
•orduk, işte aldıtımız cevaplar ı 

Hadise Taht~~alede ?I- Sarhoşlar Komiser Ef. nin Üzerine 
muş, Her lkısı De Agır 
Surette Yaralanmışhr Atılarak Hadise Çıkardılar. 

Niko Efendi ( latinye 'de, 
k&pril civarında 37 ) 

- Bence bir gazete sürü
münü açık kadın resimlerile 
temin etmemelidir. Ben ken
dim çıplak resimleri olan ga· 
zeteleri alıp evime gütüre• 
mi yorum. 

• Bekir Ef. (Çatalca, Yenice 
köyünden, lstanbulda misafir) 

- Doğru değildir. Biz ga
zeteleri daha ağır başlı görmek 
isteriz: 

O çıplak avrat resimlerile 
rahatsız oluyoruz doğrusu. 

lf. 
Anam Ef. (Balatta, Keame

kayada, Postal 10kak, 3) 
- lstanbul gazetelerinin bir 

çogu çıplak, açık kadm re
ıimlerile dola, bunu ne diye 
yapıyorlar anlamıyorum. Bu 
ayıp birteydir, yapma11nl••. 

• Petro Ef. (Sirkeci, Yeni 
postane sokağı 6 ) 

- 6sanın gözü, nıho ve 
maddesi kadına muhtaçbr. 
Bu ihtiyacı takdir etmekle be
raber gazeteler gibi efkin 
umumiyeye tercfiman olan mü- I 
esseselerin sayfalarını açık, sa
çık resimlerle doldurmasını 
doğru bulmıyoııtım. 

lf 
Hüsnü Efendi (Cağaloğlunda 

Süleyman Fehmi paşa apartı· 
manında) 

- Gazetelerin birtakım av
rat ve hatun kişilerin çıplak 
resimlerile sayfalarını doldur-

Tahtakalede oturan kayıkçı 
Mehmet ile kaylkçı Rifat sar· 
hoşluktan kav &a etmişler, neti

cede her ikisi de birbirini bı
çakla ağır •urette yaralamış

lardır. 
ikisi de Cerrahpaşa hasta

nesine kaJdınlmışlardır. 

Sandalcının Marifeti 
Ahırkapıda sandalcı Talat, 

Muharrem isminde biri ile kav· 
ga etmiş ve sandalye ile 
başından yaralaımşbr. Talat 
yakalanmışbr. 

Tütün Sergisi 
Tntnn inhisar idaresi bu 

sene Ankarada bOytlk bir tiltiin 
aergiai açacak, burada memle
ket çeşitlerini teşhir edecektir. 

Otomobil Kazası 
Şofar Nuri Ef. nin idaresin

deki 1311 numaralı otomobil 
Fındıklıdan geçerken Naci is
minde bir çocuğa çarparak 
yaralamıştır. Şoför yakalan
m;şbr. 

Bir Günde Dokuz 
· Hırsızlık Oldu 

Son yirmi dört saat içinde 
şelırimizin muhtelif yerlerinde 
beş hırsızlık ve dört tane de 
yankesicilik vak'ası kaydedil
miştir. Bunların faillerinden 
bir kısmı yakalanamamışbr. 

maları ayıptır. Yangın Başlangıcı 
Osmanbeyde börekçi Hlise

Fahişeler Takip Ediliyor yin Efendinin evinden yangın 
Zabıtai ahlAkiye memurları 

tarahndan Beyoğlu ve Sirkecide 
geceleri gezen seyyar fahişeler 
hakkında tiddetli takibat baş
lamışbr. 

Bu miinasebetle 9 randevu 
evi kapablmışbr. Geceleri 
aokaklarda gezen 60 şüpheli 
kadın yakalanarak muayeneye 
aevkedilmiştir. 

çıkmıf, derhal ıöndürülmllştilr. 

Radok ile Pişof 
Arasında 

T opanede oturan Radok Ye 

Pişof isminde iki kişi aarlıot
luk neticesi kavga etmişlerdir. 
Radok bıçakla Pişofu yara
lamıı ve yakalanmıştır. 

Dihı gece saat 24 te Üakndarda alb sarhoş tarafından bOyük 
bir giirültü çıkarılmış, ortalık birbirine karışmıştır. Hadise, 

F ısbkağacı noktasında nöbet bekliyen polis Kadri Ef .nin karakola 
telefon etmesi ile anlaşılmışbr. Polis Ef. telefonda: 

- Altı sarhoş birbirine girdi, muavenete koşunuz J demif. 
O sırada karakolda bulunan muavin ve birkaç polis derhal 

Fıstıkağacına gelmişler, filhakika birkaç kişinin birbirlerini 
patakladıklannı ve vaziyetin tehlikeli olduğunu görmüşlerdir. 
Bunlan korkutmak için de havaya iki el silah atmışlardır. 

Silib sesleri derhal tesirini göstermiş, sarhoşlar kısmen sü
kunet bulmuşlardır. Bundan istifade eden polis efendiler, sar
hoşları yakalayıp karakola götürmüşlerdir. Fakat bu azılı 
adamlann arasında bulunan meşhur sabıkalılardan şoför Bur
banettin karakolda tehevvür etmiş, · arkadaşı manifaturacı Ah
met efendiyi yaralamış, komiser Hulüsi Efendinin de boğazına 
unlmııhr. 

Bunun Gzerine araya derhal polisler girmif, daha f"d bir 
hadiseye mani olmuflar ve aarhoflan hep birlikte zabıta dok
toruna götilrmek üzere bir arabaya bindirmişlerdir. Fakat tam 
yan yolda şoför Burhanettin arabayı devirmiş, polis Naci ve 
Nuri Efendilerin yaralanmalarına ıebep oldup gibi komiaer 
Hakkı Efendiye de tokat wrmıya kalkmıt ve ağız dolusu 
ktıfflr savurmuştur. Neticede kıskıvrak yakalanmışlardır. 

Namık Kemal 
Habralan Tebcil Edildi 

Heykeli Dikilecek. 

Hukuk Talebesi 
Yeni Ve Kuvvetli Bir 

Cemiyet istiyor 
f -

Dilıı, Ankarada, Türkoca- ,r,. Hukuk talebesinden 25 kişi 
d"n Muallimler birliğinde top-

ğında ıair Namık Kemal için 1 lanttıış!ar, konuşmuşlardır. Ge-
gtizel bir ihtifal yapılmıştır. çenlerde yazdığımı% gibi tale-

be arasmda iki cereyan 
Maarif vekili başta olmak "ardır: Biri eski cemiyeti 

iizere birçok erkin, Fethi, 1 ihya etmek, diğeri yeni, 
Ağaoğlu Amet Beyler, birçok canlı, zinde, birinci ve 
kimseler ihtifalde ham bu- ikinci smıflara fazla ·hak bab

lunmuşlardır. 

Ocağa, Gazinin kitabesi 
karşısında Kemal için de bir 
kitabe ve aynca bir müze ya
pılacakbr. 

Namık Kemal için yapıla
cak heykel için ocaklara ve 

Muallim birliklerine mllracaat 
edilecektir. 

Ticari Müvazene 
T qrinienel ayı zarfında 

memleketimize vaki umum it
halit ( 12, 701,885) lira kıyme
tindedir. Buna mukabil bu ay 
zarfında yaptığımız ihracat ise 
(20, 137, 7 44) lira kıymetindedir. 

ıeden bir yeni cemiyet teşkili 
merkezindedir. 

Bu grup eski cemiyet taraf .. 
tarlanndan daha kuvvetlidir. 
Dün bu 25 kişi eski nizamna
menin tadilile meşgul olmuş
lardır. Talebeden kısmı azamı 
bu 25 kişinin 500 talebeyi 
temsil edemiyeceği fikrindedir
ler. 

Bu Sabahki Sis 
Bu sabah limanda çok kuv· 

vetli bir sis vardı. Sis taba
kası boğazdan marmaraya 
doğru istikamet almıştı. Bu 
yüzden vapurların intizamı 
kısmen bozulmuştur. 

Sisin kesafetini göreDler bir 
kaza vukuundan korkuyorlardı. 

Bir Kadın 
Ölmek 
• 

isledi. 
Permanganat içti, Fa
kat Çabuk Y etişilerek 

Ölümden Kurtarıldı 

Galatada oturan kahveci 
Yaşar Ef. evden çıkarken 
kıskançlık hissile dostu Sabahat 
dışarı çıkmasın diye kapıyı 
kilitlemiş, bundan müteessir 

olan Sabahat permanganat içmek 
suretile kendisini öldürmek 
istemiş, fakat hemen yetişi· 
lerek kurtarılmıştır. 

Garip Müfettiş! 
Vazife Gören Polisi 
Kandırmak istemiş 
Dün gece Taksim meyda

nında çok tuhaf bir hadise 
olmuştu~ Gece yansından 
sonra GaZi heykelinin karşı
mnda bir otomobil durmuş, 
içinden bir adam çıkarak ora· 
da vezifede bulunan bir po• 
lis memurunun yanma yaklaş
mıı ve bağırmq: 

- Ben miUkiye mnfettişi
yim; sen vazifene dikkat etmi· 
yorsun ekmekleri pahah aatb· 
nyoraunl Seni azlettireceğiml 

Polis memuru evveli hayret-
ler içinde kaluıız, fakat orada 
bulunan bazı toförler bu 
adamın aabıkah dolandıncı
lardan Boşnak Ali oldu-
ğunu tanıdıklan zamann iş 
değişmiş ve polis Efendi 
bunun fizerine bu zühuri ve 
sahte müfettişi yakalamak is
temiş, fakat herif bir kolayını 
bulup ortadan savuşmuştur. 

Ucuz ispirto 
Y ann Tevziat Başlıyor 

Y anndan itibaren eczane 
sahiplerine kilosu 150 kuruş
tan ispirto teV7İİne başlana

cakbr. ispirto sarfiyab en fazla 
olan 20 kadar eczaneye beşer 
kilo aaf ispirto, onar kilo 
binde bir iyotlu ispirto, 
onar kilo da hafif esanslı 
ispirto verilecektir. Diğer ec
zaneler de ikiye aynlmışbr. 
Bunlardan sarfiyab fazla 
olanlara üçer kilo saf 
ispirto, beşer kilo iyotlu ve 
esanslı ispirto tevzi edilecek
tir. Mütebakisine ise ikişer 
kilo saf ve üçer kilo da iyotlu 
ve esanslı ispirto verilecektir. 

Pulluk Kanu 
Nasıl Tatbik Edile 

Geçen •ene mecliate 
edilen Pulluk kanwıunua 
için yeni bütçeye tahaisat k 

mUfbu'. lktuat Yek&leti f32 
çeaine de (400) bin lira 

koyarak bu kanunu başka 
tatbik etmek tasavvurundad 
tasavvura göre Pulluklar 
yapılacak ve imalatanelere 
başına amgarl yüzde (15) 
verilecektir. Ayrıca demirde 

para, çelikten (4) kuruş 
alınmakta bulunan gümrük 

de demir v~ çelik sildetin 
Pulluk imalatanelerine iade 

cekti.r. Bu hususta bu 
teklifi düıünülmektedir • 

20 Memur Amerik 
Avrupaya Gidiy 
lktısat veklleti ziraat 

mOdürlütünce ziraat memur 
muhtelif ıubelerde ihtisas 
olmalan için bu aene yirmi 
mGdür ve memurun A 
Amerikaya aitaj Ye ta · 
fÖnderilmeai takarrür etrni 

Nisbetsiz lkrami 
bk tedrisat vergisi • 

yesini nisbetsiz bir 
tevzi eden ve kcnd· 
ulan payı ayıran Def 
.Şefik beyle şube mndür 
if adelcri bugün alına 
T ahkikab maliye müfe · 
gıp Nizam bey idare e 
tedir. 

Tahran Sefirimiz 
Tahran büyiik elçisi 

B. mezunen ıehrimize 
Ankaraya gitmiş, tekrar 
ya gelmiştir. 

Haşaratla Müca 
lktısat vekileti 

mücadele için bir teklifi 
ni hazırlamaktadır. 

Bu teklife göre kendi 
bahçe, zeytinlik, bağ, 
ve saire gibi emlakinde 

ve haşaratla mücadele 
yenlerin bu işlerini h .. 
yapmıyacakbr. 

Tabii bu masarif 
surette yapılacak, ınii 
masrafından fazla ola 
alikadarlann kendi 
kendilerinin görmeslııe 

olacakbr. 

Sıtma Mücadel 
Mersinde sıtma ile 

bir surette mücadeleye 
mıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kedile 

1 : - Hasan B. - Hanım teyze! Bana bir kedi 
JaYnlsu verir :nuin? Kediler para· ediyormq, 

ticaret 7apacajlm. 

2 ı - Hanım teyze - Al aana bir değil, üç 
kedi... Aman bqımdan lfİbinler." 811 J•ftan aoma 
oa1ua dadılık edeme-. 

3 : - Haaan B. - Şu mahalleden de birkaç 
kedi toplıyayım."Gel ••• Pisi pui, ıcl ıOzel Minnoı, 
fbel Pırçıld 

- - e111ı:o11••-
4 ı Polis - Hasan B. bu kalabalık "'Tec ıtfolı 

na muhaliftir. HilkGmet• haber ,,ermede• ı:o .. 
Yoku Ha de fanlen karp Wr .. ullf tirlul 



S()N POS~A 

He.!_gÜn !Son Posta'nın Resimli Makalesi 
A1ündericatımzzın çok
lu~ıından_. dercedileme-ı 
nuştir. Ozür Dileriz. 

• Esas Ve Teferruatın * 1 

~..._ 

SiyasA Gr- p Te: 
Şe,lbüsü Y okt r 
~iv ay e t 1 er~ Sebep, 
Eski ;:.. dliye Vekilinin 

Bir T .... ş~bbüsüdür 

[Baş tarafı 1 inci aayfada] :L 

~tine itimat etmek caiz de
~d~. Böyle haberlcrLı nasıl 
~ edi!diğini anlamıyorum. 
"'12 burada deruhte ettiğimiz 
t'aıifo ile meşgulüz, bundan 
llyri hiçbir şeyden haberim 
toktur ... 

Bu l:ati ifadeden sonra ri· 
"-Yetin Langi hadiseden galet 
~ak doğmuş olabileceğini 
:tcnmek istedik. Ve ıördllk 

Sabık Adliye Vekili Mah· 
'-ut Esat B latanbulda biri 
"°irudan doğruya kendi riya
~ti albnda, diğeri de bir ar
qdaşınm iştirakile iki gazete 
~ak arzusunda bulunu
tordu. 

Ken~i riyaseti altında 
?kacak olan gazetenin adı 
Soı .. olacakb. Halk fırkasının 

:uhtelif gruplara aynlacağı 
~ayetleri de bu arzunun tef-

etrafında doğan mllnaka
klardan çıknıştı. Fakat Mah
~\lt Esat B. Son filnlerde 
~I., gazetesini çıkarmayı te-

etti. bir arkadaşır.ın 
~dımı ile çıkacak ıazcteye 
~· •kinin tekli de milpbem 
it hal aldı. 

lialk fırkasının üç grupa ay
~iı haberinin \..ugün esassız 
ti~tıiunu bu suretle tesbit et
~ ten sonra gene &on günler-

deveran eden diğer riva
tc~ere geçebiliri:ı. Bu riYayet-

tin başında: 
I.~ l - Gazi Hz. nin Halk fır
~dan ayrılacaklan, 

~-2 .- Me1!11~kette siyui va
.... Tttin Re11ıdimhur Hz. nin 
~hatlerinden avdetlerini 
le e.kip a5yliyecckleri nutuk 
' •nlaıılacağı, noktaları var· . 
~ alcat bu rivayetlerin birin
~ · ReiıicGmhur Hazretleri
~· refakatlerinde bulunan 
'-t•· ıye vekili Samıuıı'dan 

h~~etle tekzip etti. 
~la~~i rivayete ıeHnce; bu 
'-'tt llıinın hakikate ne derece 
~~k olabilece,ii biuat 
~ .. ~ aıhur H:ı. nin dnn 
' tonda aayledilderi nutuk-

J:'·-.ılqıldı. 

1 ilhaıcika ReisicOmhur Hz. : 
~~ " Baniai ve reisi bulun
' Ctlmhuriyet Halk fır
~ Ue o1a.u rabıtalannın llye• 
ı oldujunu,, söylemiıler ve: 
~ ..__ "Karıımızda birçok 
"1. " varmıı ıibi her 
~"-La bDytık bir faaliyetle 
~---~ mecburiyetindeyiz. 
~ ~ ve faaliyetlerimiz de 
Ntı.: dar hasau ve mllte
~~ b~unmak suretile mu
~~ bır .fırka mah.ıurlannı 
~~r!! etm~ oluruz,. de-

{l "'il'. 

~-)'~Oyor ki yaziyet, çıkan 
~ trfıı ftzerinde dumuya 
~ 16rnlmiyecek derecede 

~ Yoai bir fub yapd• 
·'-ll1aJıl oLua yoktur. T eh 

........... hlmt 

-

1 - Şukhlu ve bllhaaaa ÇlnUler tefenvatl• ı 2 - Garpblar, heqeyla Jalıııs ana batlarll• ı S - Teferruatla metıu1 olanlar Jaratıcı kabtll• 
m~l'lll olm&Jı aeverler. ince el lflerlnde H .... iktifa ederler, t..ternıata ehemmiyet ftftDeder. Bir 7etl ehmyaıalardar. lnaaa teferruat içinde bolu· 
alaı.crde ea hurda tefenuatua balv11mua- ltı- Çiallaba 7apbfı reahnle bJr Garp reaaaauma eae- luoca, baldlutl olduj'U flbl rönnlye mavaflak 
na ederler. rbıl kartıl&.fbruaca buma aU"ahatle e&"GnClııılb. olaau. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Amerika' da 

Soğuktan 50 Kişi Öldü 
Nevyork, 28 (A.A) - Don

durucu bir fimali ıarkt rilzgl
n bugiln Nevyorkta icrayı 
hükmetmiştir. 

Termometre aıfırdaıı &f&İI 
9 dur. 30 aeııedcnberi tqri
nisani içinde bayle bir llOj'uk 
görülmemittf. 

Şark villyetlerinde lofUl 
~iddeti tezauf e~. (Nidel· 
berg) te elli ki~i ölmüştnr. 

MATBUAT D'!DIKODUSU 

Cezmi 
ismi Etrafında 
Söylenen Şeyler 

Birkaç gün evvel Yeni Asır 
gazetesinin İzmir ağır ceza mah
keme.sine verilmesini mucip olan 
yazmm altında 14Ceımi,, imza· 
slllın bulunduğunu yazmış ve 
bu münasebetle lı:mirde deve
ran eden bir rivayeti de kay
debniştik. Filhakika: 

- Cezmi imzasının albnda 
şimdi Halk fırkası n:ımına 
belediyeye aza intihap edilen 
bir zat vardır, deniliyordu. 

. Fakat "Yeni Asır,, gazete
sinin, bu yaı:ılann ismi geçen 
zata ait olduğunu ispat edip 
edemiyeceği mcııelesi vardı. 
Maamafih refikimizin dün 
gelen nüshasında gördük ki 
''Yeni Asır,, mahkemede bu 
mesele ile hiç mcşJlul olmamış, 
gazetede çıkan her yazı kana
atimize muvalıkbr. Mes'uliyeti 
bize aittir, muhuririni aramıya 
lilzum yoktur, deıni~tir. 

Bir Ayda 
lstanbula Nekadar 
Benzin hhal Edildi? 

lzmir Belediyesinde 
Para Kalmadı 

Geçen 
Alınan 

Sene İş Bankasından 
2 Milyon Lira Bitmiştir 

hmir, 29 (H. M.) - lzmir belediyesinin mali vaziyeti gllç
leşmiJtir. Filhakika belediye geçen sene kanalizasyon gibi 
esaah işler yapmak arzusu ile Dahiliye veldletinin müsaadesini 
alarak 11 bankasından 2 milyon lira istikraz etmişti. 

Esefle anlqdıyor ki Reşadiycde yapılması mukarrer deniz 
banyoları bile yapılmadan 2 milyon liranın ( 1 ,300,000) lirası 
maaşat, intihabat masraflan ve daha bazı ikinci derece 
işlere sarfedilip bitmiştir. 

Halbuki şimdi belediye kaldınm tamircilerine yevmiye bin 
lira amele parruıı vermekte old ğu gibi yeni belediye kanunu 
mucibince Şehir mecliai azalarına da ayda yüz altmışar lira 
vermek mecburiyetinde bulunuyor. 

Belediye kasasında para kalmadığından tahsilata ehemmiyet 
verilmesi \ ' C tahsili emval kanununa müracaat olunması tekarrür 
etmiştir. Mükellefler haciz. vesaire ile tazyik olunmaktadır. 

Esasen geçen seneye nilibctle yüzde otuz fena olan iktısadi 
vaziyet bu sebeple daha ziyade müşkülle~mektedir. 

Adnan 

~~~----------···~--------~~~ 
Maarif Müsteşarı! 

Muallimlerin Bugünkü 
lçtimaında Bulunacak 

Bugün muallimler saat dört 

buçukta Muallimler birliği bi

nasında toplanacaklurdır. Bu 
toplantıya Maarif mUıte~arı 
Mehmet Emin Bey de gelecek 
muallimlerin dertlerini dinli
yecek, ihtiyeçl11nnı tesbit e
decektir. 

• • • 

İtalyada 
Meb'us Tahsisatını 

İndirdiler 
Roma, 28 (A. A.) - Meb'-

usan tahsisntı yüzde 12,5 
nisbetinde tenzil edilmittir. 

İdn1an Cemiyetleri 
Kongı-esi 

İdman cemiyetleri ittifakı 
kongresi yarın Ankarada top
lanacaktır. 

ister ister inan, 
• 
inanma! 

Tutulan bir istatistike göre Dün bir mektup aldık, Mektubun içinde, Fetht 
reçen ay l.tanbula Rusyadan Jıeyin Eırkaıını öldürmesi ınüna!ebetile gönderilmiı 
dokuz bin T• Romaayadan d.a •u şiiri bulduk. 
400 ton benıin ithal edilmiıtir. Kari, bugünkü vaziyet bana şair Ahmet Kemalin 
Son zamanlarda Alınanlana fU tiirini halırlatb diyor ve naklediyor: 

tecrübdcri iyi bir netice ver- "Neye auatun? Diye ıorn1akta oğ'ul hakkın var, 
C:Üğine göre benzine yan yanya Söylesem deTdlmi, )ikin fizecek çünkü uzar. 
ispirto karışbnlabilecektir. Gölde blr kurbapcık vak vak •• edermit bir güa 

Bu takdirde iapirloculuk ser- Biri sormuş ki. 
be bırakılsa memleketimizde - Bu feryadı mcdidin ne için? 
ynpık.n ispirtolard n her ay " Vak vak ., ından ne çıkar? derdini aç söyle dcmit• 

Yine " vak v•k. ,. ederek kurbağacık fÖylo demif: 
6 milyon ikilo kadar hariçten - Söylemek latiyorum, dert detildir bir ikJ. 
gelen benzinlere karışbrılnrak, Ne zaman atumı açaam au dolar hayfa kil 
benzin ithalib yarı yanya .ine- Anladın mı oo demek istiyorum cvlndım, 
cek demektir. GeÇ4)n ay mem- içime hep akıyoT kanım ile feryadım. " 

lekete 13 bill ton da gaz ıel- Bu eski ıiir buiUnkll vaziyeti tuvir eder aibı 

İran da 
Bazı Tevkif at Yapıldı 

Tahran, 28 (A.A) - Th
randaki Rua sefaretinin eski 

memurlanndan biri Pariate 
intişar eden bir Rus gazete
ainde bir makale ailsileai yaz
makta idL 

Bu makalelerden dolayı 

Mqlıette 60, Tahranda 10 kiti 
tevkif edilmiştir. Tebrizde dahi 
tevkifat yapılmışbr. 

BiN KİŞiNiN ÖNÜNDE 

Dün Eğlenceli Bir 
Mahalle Kavgası 
Yapıldı .•. 

Dün Cincimeydanmda bir 
çocuk yüzünden birkaç ailenin 
birbirine girmesini mucip olan 
bir mahalle kavgası olmuştur. 

Komisyoncu Yusuf Efendi
nin sekiz yaımdaki çocuğu 
sokakta oynarken Ahmet 
Efendinin on ıekiz yaşındaki 
oğlu tarafmdan itilmek sure
tile yere düşürülmüt ve dizi 
patlamıştır. 

Bunu gören çocuğun akra
basından bir genç, gencin 
peşinden evine kadar kovala
mış ve kapıyı tekmelemiş. 

Evden çıkan çocuğun valdesi 
ve bir mahalle balkı. genci ko
valamıya başlamışlar ve niha
yet Cincimeydanmda bir düzine 
kadın ve erkek saç saça bq 
başa girmişler. 

Cuma olmak ha5ebile binlerce 
halk toplanmıı. Nihayet Ah
met efendinin refikası, yüzü 
gözü kanlar içinde bayılmıı • 
Neden sonra polisler gelerek 
bunları ayırmıştır. 

Kadın butaneye. dizi pat
lıyan çocuk ta tatanoz qısı 

yapılmak üzere eczaneye kal
dırılmıştır. 

İktısat Vekaleti 
Dört Enstitü Açıyor ..• 

İktısat vekaleti Adapaıarında 
patates, Sab:ıncada meyvacıhk, 

ve sebzecilik, İstanbulda balık
çılık için birer enstitü aça
caktır. 

Bir heyet bu hususta Ada
pazarı ve Sabancada tetlri
kat yapmaktadır. 

miıtir. ıörünüyor. Maliye Memurlan Birinci 
Gazi I lz. do sikretm:.ı .. _ Devlet bankasına hi11edar 

~-- ut.r inan, Utar inanma/ 
dl:, f kat bu fırkaya yapacak olıuak hususunda Maliye ... 
elan da meYCUt dotfldir. 

1
._ ___________________ _. murlan birinciliği kuanDllffardır .. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Açık 
Saçık 

-
Neşrigal .. __J 
Hükümet gazeteleri muha· 

lefet yapamıyorlar. Halk artık 
alkıştan nefret ediyor. Ne yap
ımlar? Bazılan kiir yolunu 
buldular: Halkın süfli ve hay
vani c!uygularını tahrik edecek 
yazılar ve resimler neşrediyor
lar. 

Bunların mil:ah sayf alanm 
açınız: Öpüşmeler, kucakLaş
malar, şilteler Uzerinde çınl 
çıplak uzanmalar, iç çekişler, 
göz ıüzüşlcr, fuhşu gtizel ve 
tabii birşey gibi gösteren tas
virler, fıkralar •.. 

Bu gazetelerin bqlannda 
meb'uslar ve Darülfünun mü
derrisleri de var. Bu Efendiler, 
yevmi Avrupa ve Amerika 
gazeteleri arasında bir tek 
( ama bir tek ) gazete gös· 
terebilirler mi ki halla fuhuşa 
bu derece teşvik ve rezaletleri 
bu derece teşhir etsin. 

ŞOkrtl Kaya B. fuhşla 
kavga ede dursun; hükUmet 
matbuatı, aile kızlanm kolla
nndan tutup aefahete sürük-
lemek için yarış ediyorlar. 

içtimai terbiyemiz mfisaade et
seydi, buraya binbir misalden 
birini alırdık. 

Yevmi gazeteler evlere gi
riyor. Evlerde çocuk var, genç 
kız var, kadın var. Birden yir
miye kadar saymak gibi basit 
şeyler yazmaya mecbur oluyo
nım. 

Hani "çoculdan muzır neş
riyattan koruma,, kanunu? Niçin 
tatbik edilmiyor? Hani muga
yiri irü haya nqriyat " ka
nunu? Niçin tatbik edilmiyor? 

Hükumet gazetesi olmak bu 
derece kayıtsız, şartsız bir 
imtiyaz mıdır? Feridiye ve 
Abanoz kadmlarını bile utan
dırması lhım gelen bu neşri
yat, aylardan, ıenelerdenberi 
devam ediyor. 

Matbuat, bu sefil ticarete 
tenezzül etmemelidir ve bu işi 
"Mama,, lara bırakmalıdır. 

İngiliz Hükumeti 
İmperatorluk Konfe
ransının Kararını 

Kabul Etmiyor 
Londra, 28 (A. A. )- Avam 

kanıarasında dahiliye nazın hü
kumetin imperatorluk konferan.sı 
tarafından tanzim edilmiş olan 
kanun llyihasının prensiplerini 
tasvip etmekte olduit.ınu 
fakat gerek imperatorluk kon
feransı ve gerek Llhi kon
feransı şimdiye kadar bir 
itillfa visıl olmanın im
kinsızlığmı röstenniş oldutun
dan bu projeııin bir ka-
nun şeklini ildiaap etme• 
ıine muhalif bulunduğunu 
.öylemişti. ---

lzmirde Rakı Kaçakçılığa 
l:ı.mirde rakı kaçakçılığı 

vak'alan çoğalllllfhr. Ayın 
26 sında bet kaçak rakı fab
rikası zahire çıkanlm11tır. 

lnebolunun Derdini 
Dinlemelidir 
İnebolu limanıızdır. İki 

üç iiln evvel Avrupaya sevk
edilmck ilzcre hazırlanan 1200 
sandık ceviz, havanın muhale
fetinden limana yanqnmıyan 
lvan vapuruna nakledilemo
miftir. Umamazhktuı lnebolu 
çok mutuarnr olmaktadu. 
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1 S:yah:t -~ntibaları 1 ÇOK ÇOCUKtU AİLELERE 
IEISICURlH~R Y"' ARDIM Eoı· ı.ı·voR RUSYA DA 

1 İSYAn mi? HAZRETLERi ••• 
Trabzonda Çok 
Mühim Bir Nu
tuk Söylediler 

Trabzon, 28 (A. A.) - Re
laicilmhur HL bugün atleden 
aonra l 4 te Cümhuriyet Halk 
fırkasını tqrif ederek fırka 
azalanm kabul buyurmuşlar 
ve memleket itleri Ye umumi 
meseleler ilzerinde uzun mild
det fÖrilşilp kon"fJDUflardır. 

Gazi Hz. Ctlmhuriyet Halk 
fırkuımn ve bu fırkanın pren
aiplerine latiaat eden htıkd
metlerin icraabDdu ve faaliyet 
latikametlerinden bahaetmifler 
ve ba icraaba isabet ve 
memleketia ihtiyaçlanna 've 
ili menfaatlerine tevafuk etti
tiııi tebaıib ettirecek bir 
muhalif tetekk'11 me-.cut olm.a
dığına ipret ec!~ek bu vazi
yet kart .. mda nud bir haasa
llİyet ve teyakkuzla çalqmak 
1'zımgeldijini_ izah buyurmUf
lardır. 

Reiaicllmhur Hazretleri ba
maı ve reıaı bulunduklan 
Ctımhuriyet Halk hrkuile olan 
rabıtalannm llyeul oldu-
tunu bir daha tekrar 
buyurmuşlar Ye: 

.. Bidayetten beri beraber 
çalışbk, nihayete kadar hep 
beraber çalqacaiız." 

Demiflerdir. 
Gazi Hz. bu vaziyetin yeni 

olmadığım Ye Serbes fır
kanın teşekktHn uralannda 
F ethl Beyin mektubuna ver
dikleri cevapta dahi bu 
dbeti sarahatle ifade etmiş 
olduldanm batırlatmıılardır. Bu 
itibarla Serbest fırkanın kendi 
kendini feshe karar verirken 
atiyen Gazi Hazretlerile karşı 
karşıya gelineceğinin anlaşıldıiı
m sebep ıöstermeai ve bunu 
yeni anlallllf g6riinmesi daha 
bidayetten beri auitefehhüme 
kapıldığına delllet etmektedir. 

Reisic6mhur Hz. birinci 
Bnynk Millet Mecliai uma
mndanberi memleketimizde te
pkkill eden muhalif hizip ve 
hrkalann faaliyet ve w akibet
lerini derbatır ettirmişler ve 
pyanı arzu olan fikir müna
kaşası yerine bir takım buit 
hiasiyabn tesadümfine şahit 
olduğumuzu esefle kaydeyle
miflerdir. 

Gazi Hazretleri btıtiln bu tec
rObelerden sonra inkıllp fırkası 
olan Cilınhuriyet Halk fırkası
na teveccüh eden vazifele_ den 
babsetmifler ve demiılerdir ki: 

"Karşımızda birçok fırka
lar varmış gibi her giln daha 
büyük bir faaliyetle çalıımak 
fikirlerimizi halk kütlelerinin 
lçine yaymak ve köylere ka
dar götürmek mecburiyetin
deyiz. Her an tarihe karşı, 
cihana karşı harekatımızın 
hesabını verecek bir va-
ziyette bulunmak lazımdır. 
Tasavvur ve faaliyetlerimizde 
bu kadar hassas ve müteyakkız 
bulunmak ıuretile muhalifsiz 
bir fırkamn mahzurlarını ber
taraf etmiş oluruz.,, 

Gazi Hz. bir gayeye yürür
ken hususi menfaatleri daima 
bir tarafa bU"akarak ve el ele 
YeNrek yllrlmek l&zamıeldi-

' 
Alb " albclan fazla çocuj'u 

olan ailelere .. Hıfzıaahha • 
kanunu mucibince hnkfllnet 
para ile yardım yapmıya karar 
verdi. Para almak i.temiyen
lere madalya verilecektir. 

Karilerimizden çok çocuklu 
olanlar hükumete müracaat 
ederek bu baklanm iatiyebilir
ler. Fakat meşguliyetleri mani 
olanlar ise bu işin takibini 
bize devredebilirler. Bunun 
için bir resimle isim ve adres
lerini g&ıdermelidirler. 

Fakat resin.ler vazıh olma
lıdır. Aynca hüviyet ciizdam 

fihi veaika g6ndermiye llizum 
yoktur. 

Kanuni haklarından istifade 
etmek için bize müracaat eden 
ve ruim gönderen aile grup
larından bir kıımıw da bugüa 
derced.iyoruz: 

iz, İ1tsk, Albert, Sara, Kemal 
R ve efendiler. 

3 - Sultanahmette, Ta
vukhan.e sokağında, Güngör
mezde No. 3 Ahmet Ef. ve 
refikası Naciye Hanım. Çocuk
ları : Vedia, Meliha, Mehmet, 
Muhiddin, Şd!abeddin, Nured
din H. ve Efendiler. 

1 - Bili] Ef. ailesi ve re
fikuı Hatçe Hamm. Çocuk· 
lan: Apti, Cahit, Seyfullah, 
Mehmet, Macide, Samime H. 4 - Edirne, Hacıbali ma-
ve Efendiler. hallesinde lsak Ef. ve Madam 

2 - Ankara M!ısevi basta- Ma:ıalto. Çocukları: Kemal, Re
neıinde, Çamlıca sokağında .fan, Roza, Luna, Jak, Rebeka 
10 numarada Yaşova Ef. ve H. ve Ef. ler. 
refikası Madam F ortine. Ço- • ~ Sultanahmet, Soğukkuyu 
cuklan : Danyal, Hayim, M"o- ı medresessinde, No. 7 de Tahir 

A • • • işte sırrı ı 
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BÜYÜK RESMi OEÇ}T 

Varın 30 Tıeşrlnsanı 

lst:anbul'da, Tophane'dekl .=-ord Mot:or 

Company büyük bir resmi geçıt yapacak

tır. Bu, Ford nakllyat:ında bir lnkilaptır. 

Yarınki ••••t•l•rd• t.f'ellat vardır. 

! 
1 

1 Varşavadan Uy
durma Haberler 
İşaa Edilmiş 

Bcrlin - Almanya ve hudut 
memlcketlerile Rusya arssıll"' 
daki telefon ve telgraf ınu~" 
berelerinin ve şimendı " 
muvasalasının birkaç güodell" 
beri kesilmesi Rusyada Mor 
kova havalisinde isyan çıktıi1 

1
1 şayialarını ortaya atmışbr. elif 

Bu şayialardan haber . 
olan Sovyet hükumeti bjt 
tebliğ neşr ~derek muhabe" 
ve muvasalanın durması esb~ 
bını havanın fenalığına atfe 
miştir. Diğer taraf lan Mosk" 
vadan gelmiş olan bazı yol~ 
lar da Rusya vaziyetinin ta 
olduğunu bildirmişlerdir. 

B. ve refikası Münevver h. 
Çoc-likları: Seher, Mustafa, Sa-
adet, Muazzez, İhsan, Mazhar 
H. ve Ef. Ier. 

6-Edirne, Karaağaç, Cür.ı
huriyet caddesi No. 18 Bohor 
Ef. ve zevcesi Madam Sofi. 
Çocukları: Viktorya, Menahem, 
Nisim, Liza, Mayer, Jako, Sü
zan H. ve Ef. ler. 

7 - Edirnede, Şerbettar

hamzabey mahallesi, Kemal 
Ef. ve zevcesi Madam Ester. 
Çocukları: Ester, Yuda, Eşiro, 
Aron, Mi.şon, Sara, küçük Lôna, 

Cuya, Dodo. 

Hariciye Vekili 
Romada Mühim Bir 

Mülakat Y apb 

Roma - Hariciye l Vekili
mizle M. Grandi bir saatten 
fazla süren samimi müllkatlan 
esnasında iki memleket ara
sındaki münasebabn mes'ut 
inkişafından dolayı izban mem
nuniyet ederek, Türkiye ve 
ltalya71 alakadar eden muh
telif aiyasi ve ikbsadi me
aeleleri tetkik etmişler ve 
teknik noktalar hakkında muta
bakab efkir olduğunu tesbit 
eylemişlerdir. Hariciye vekili
miz Romadan Atinaya gelecek, 
iki, ilç gün orada kalacaktır. 

Maamafif "Lokal Ançayk~: 
gazetesinin Mosl:ova muba ~ 
rinden gelen bir haberı ~ 
yette hafif bir değişiklik old~ 
ğunu ve bunun da "StaliDıı d 
muhalefet arasındaki müe3 ~ 
leden ileri geldiğini bildirJlle 

tedir. ''!' 
Maamafih Alman hariel 

nezaretinin aldığı haberi~ 
vaziyeti sakin ve tabii gö~~ 
mektedir. "Stalin,, in öldll cJıf• 
düğü haberleri de asılsıı ,r 
Bu haberler, daha z1yade Vd'' 
şova menabiinden çıkmakta 

Dumping ve Ameri1" 
Dumping denilen nmullli ~ 

attan düşük olarak dünya; 
yasasına aevkedilen Rut ııJI' 
lan, birçok Avrupa ıne dl 
ketleri gibi Amerikanın ti" 
vaziyetini fena bir hale f~ 
miştir. Umumi ticaret ~il fi' 
bir sarsınhya uğramışbr. vd jfli: 
na vaziyetten kurtulma!' ;,ı 
yen Amerika hükumeti ~,t 
birtakım iktısadi tedbir' 
almıya karar vermiştir·~ 
bu tedbirler alınırsa R ~ 
manevrası manasız ve iP it! 
sız kalacakmış ama, bu 7 
birlerin ne olduğu İfşa 
memektedir. 

Harp Hukukt• 
• 

Düvel Haricı ~ 
Vaşingtong -Aya~~ 

mühim bir kısmı, ReiSl bit 
M. Huvere verilmek ilJe'; 8d 
mazbata hazırlamaktadıtl • fi 
mazbata, kim tarafınd,p ~ 
ne sebeple olursa olsU!lf ~ 
ilin edecek olan bir d~~l~ e~ 
kuku düvel)ahkimını ib1 eJclİ~ 
telikki edilmesi laznı ~~ J 
istemekte, diğer deyle~. 
bu karara iştirak e 
talep olunmaktadır. 

Cenevrede Rusyada _.-i 

1 ·ı;ıJer 
Almanya, İtalya, Bulga- Fransız Ve . n~aıt 
ristan Ve Rusya lıe Müş- itham Edıyor ,f 

- s•" ~ terek Hareket Ediyoruz Eveli gün Moskovada ~:9111eıfl ( -.-.= . ...-.__~=-=-=ff=k=. =-=-===.,,_==111=eh""'i=rd=-ec;-=o=o"""to=m-=ob=ill=e-=k=ı=sa.....,.. ... b_ir""'-'"""zu=n=c ... u-k-o-l .... o=rd-u-k=u=m===-=an-d-anı-=S=al=i==-h -- ine sui kast ya n:ak ; iJl" e d ... 
gım ve muva a ıyet sırnnm y Diln tahdidi teslihat kon- olanların muhakemeler _,,..ıJr 
bu oldugun· u ve asıl vazife- gezinti yapmışlar ve daireleri- Pş Hz yolların geçilmı·yecek M --tJPJ ~14 

· · gresinde Fransız heyeti, tah- vam edilmiştir. a.ı.•· _,, i1T 
mızın heyeti içtimaiyenin ne avdet eylemişlerdir. k d k ı ı w ay-a ar ar ı o masına ragmen didi teslihat hususunda mevcut Ramsine, dikkate ş 
yüksek menfaatlerini müstakbel Halk Mümessilleri bugün Erzurumdan gelmiş ve muahedenin ipka edildiği hak- atta bulunmuştur .. de" çı~ 
menfaatlerini temine çalışmak T b 28 (A A ) f d n •· " ra zon, · · - Reisicümhur Hazretlerine ıa- kında bir maddenin kabulünü Bu zatın i a esı J?uSY 
olduğunu ilive buyurmuşlardır. Reisı·cu·· mhur Hz. Polathane ve hh b d "h F ansanın "'' 

hıslarının ve kumanda ettik- istemiş, mura asımız u ma - sarı mana r . e_ıiif", .. 
Bundan sonra mahalli ihtiyaç- Maçkadan gelen halk heyetini d . .. k f .. "htilil l asını ıs "1 ~ 
lar hakkında konuşmuşlardır. leri kıtaabn tazimini arzeyle- enın umumı on eransa gon- 1 çı <rn . d dit· 

k kabul buyurarak mahalli işle~· 'erilmesini teklif etmış" . Fakat teşvik ettiği şeklın le .-mere- .1 
Ve Trabzon ele tirik heyeti k miştir 11~.. I':. 
idaresinin kabul ederek hakkında lkendilerile onuı- • Türkiye, İtalya, Rusya, ve Bul- Bu ithamlarkta ~e bıJ el~ 1 

muşlardır. Ordu müfettiıi izzettin Paşa garistanın muvafık reylerine ismi de karışma a ~,,.) 
firketin Teziyeti ve faa- p T b d 11 a.~ 
liyeti etrafuıda mul6mat Salih aşa ra zon, a Hazretlerinin bu akşam ıel- rağmen bu teklif 14 rey ile da meşhur casus , ....... 
ahmtlarcbr· Fukadu pkarak Trabı.on, 28 (A.A) - Doku- mai bekleni7or. reddolunmUflur. adı ıeçmektedir· 

" 



......... ,. .•. 
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bu Hareket 
Doğru Mudur ? 

bfiıı rece Beyanttaa ıeçerlr.- bir 
~•balık naun dikkatimi celbettl. iki 

Bu, Bir Binadır, Fakat Buna, Dört 
Duvar içine Yerleştirilmiş Bir 

Şehir ismini De Verebiliriz 
:;:• efendi bl.raz earbot ılSrtlnen blr 
~ 111• karakola g5türmek iıtlyorlardı, 
•dda'ltl titıuek istemiyordu. Polisler bu 
la aıııın kollannı bOktüler, yere yatırdı
d~· .~övmiye batladılar. Acıdım niçin 
~ V\iyoraunuz dedim. Rica ederim blr 
d un nıeuıuru olan polisin bu hareketi 
°İrı.ı mudur ? 

Osküdırr Rum Mehmetpaşa Çeşme 
•okak 2 No. da Ahmet Hallm 

Bir Esnaf Soruyor 
~ 241111930 tarihli ga:r.etcnizde Afyon

ra hla:ın mcb'usu AH Beye eımaflar 

:ııııyetine ait sorduğunuz sualleri 
lll:ıtc\'I y:ızını:c okudum. Bir esnaf 

•lı.ıa 
~ ın münasf!bctile bu huaaata birkaç 

ıöylemek iatufm. Evveli ı Esnaf 

~Yelleri heyeti idaresi intihap mı 
lir, yuba tayin mi? Bu heyeti lda-;::ll vazifeal canaftan yalnız para mı 
81lıal.-tır? Bütün acne blıtler bu 

~llıfyete para vermek vaıifesinl unut· 

:;Yonız. Fakat buna mukabil de ş:m
ılt c kadar hlç faydasını glirmedik, 

..;•k yalan olmu. Arkadatların 
ı. •• ~l:ınmız.a alıp ne yaphklarını aormak 
-..uı.ııııu:dır zannederim. 

Kadıköy Hnydarpaf8 caddul 

No. 112 ~nav 

Mehmet Necip 

Çeşme Mezbahası 
Havayı Bozuyor 

~ ÇtşME - Bura meıbahaaı, blitGn bir 

~ ba havaaını bozacak kadar piatlr. 
lla lln ıebebl, kasapanenln tehir daht

..:e bulunmaaı, hayvanlann burada 
Ilı,. llıneaı Te aatıtın burada yapılmaaı· 
'-'Ynl r.amanda kesilen hayvanlann 
lıı, '"dan çıkan yavruların ayağına 

~ tr tq bağlanarak denlH atılıyor. 
)f "- l&erth manzarayı görmiyen yoktur. 

' dikkati celbetmck iaterim. 

Nedim 

Qir Tütüncünün Ricası 
"t S.ınıun, Bafra, Alaçam, Çartamha 
llt "-cGtertnden bir heyet Ankaraya 

Nevyorkta bu HDe ( 85 ) katlı bir bina 
yapblar. Bu bina, timdiye kadar yeryilzünde ea

kjden veya yeni yapılmıf bbaalann en btiyijtl 
ve en yük seğidir. -Mimarının bir mucizeai addedilen bu bina, 
akıllara hayret verecek derecede büyOktilr. Bu

na dört duvar arasında bir tehir ismini vennel& 
daha münasiptir. 

Bu (85) katlı binayı on beı ayda yaptılu. 

Uzunluğu (1248) kademdir. Bet milyon dolara, 
yani on milyon liraya mal olmuttur. Zemin kah 

sokak seviyesinden ( 33 ) kadem apğıdadır. 
Binayı yapmak için ( 30 ) muhtelif mesleğe 

mensuı> (3000) kiti çalıımqtır. Bina lçin ( 10) 
milyon tuğla, 2 milyon kadem 

uzunluğunda elektrik teli, 71 
mil uzunluğunda au borun, 
200 bin kadem mikAbı laf, n 
50 bin ton çelik kullanılllllfbr, 

Binanın içinde 65 asansör var
dır. Bu asansörler mntemadi-

yen işler ve yukan katlara 
insan taşır. 

Binada on bin kiti bulu

nur. Daimi surette girip ~ 
kanların miktarı yirmi bini 
geçer. 

Hülisa bu bina bqlı bqma 
bir şehirdir. Bizim btıyiik ka· 
sahalarımızdan birine muadil 
addedilebilir. 

Elli Liraya 
Bir Otomobil Almak 

Mümkündür 
İngiliz gazetelerinin verdik

leri bir habere göre son hafta 

• 
içine, vasat 

bü gük lükt e 
herhangi bir 
şehrimizin hal
kını, hiç sıkıntı 
çekmeden ı'ıep 
birden yerleş
tirmek çok 
mümkündür, 
hatta kolaydır. 

-,. 1111't batta Batvekil olmak llzere icap 

~~le temaa etmitler, l.tok tOtünlerl 
~ latiyorlarmıt-

'ı lleıı de bir tlltüncü •ıfatile ve ayni içinde Londrada yeni bir oto- mamen kullanılmış otomillcre ı' liraya bir otomobil bulmak 
~lletuvarakpareyltakdlm ediyorum: mobil meşheri açılmıştır. mahsustur. mümkündür. 
~ tU·. lnhiHr ldare1tnln ıeııevi mü- Fakat sakın bu meşhere git- 1 Gene İngiliz gazete!erinin 

1 
o Maamafih bu eski otomobil 

~aa edebileceği Ultün miktarı hemen tiğiniz zaman karşınızda 930 anlattıklarına göre bu meşherde meşherinde her neden ise ıa
~ ._ muayyendir; fazla mübayaa senesinin son sistem otomobil- ' yürüyece~ halde olmak şarti- hibinin hoşuna gitmediği için 
'~· nı~eluidlr. TiltOn lnbı..,. ldareıl lerini göreceğinizi zannetmeyi- ! ıe beş lngiliz lirasına, yani 1 -satılığa çıkarılmış hatta 930 
'latok mallan mübayaa ettikten niz. Bilakis, bu yenimeşber ta- Türk parası ile elli, elli iki modeli otomobiller de vardır. 
'

8 lllrraın mahaulünü de milbayaa - -=======:=:==i~;;=":==;;;=:===:=::7'-===~== 

~ :~~~:et~k~cli~~i r::;:: ::;af:::h.~~~ ~~~~:end':!:be~::' e~~~ İki Sirket Hakkında Takibat 
-, dikten •Onra tüccarın mallan nazan .!> 
~l Pqadan ricam tudun d kk alı f 

'9 llralllık aenelerl ağırlıklannı ancak i ate naın. Bafra tütünci.:. •dea Şehrimizde iki büyük şirket e\'rak stanbul birinci ticaret 
'-. .. edcnbul r3rülmemlt derecede A. Haydar isimlerini ticaret siciline başka l mahkemesine tevdi edilecektir. 
'olarak yeliten) bu (930) •enen /Kari mektuplarımızın de- şekilde kaydettirmişlerdir. Bun· 1 Bu şirketler hakkında aynca 
~lfl lllahauıünn •atbktan •onra kumen- ••amı 7 inci sayfadadır.] ların hakkında tanzim edilen · malumat vereceğiz. 
'edeblleceiinl tahmin eden s:ilr- ., 

=== 
~a numarası: 39 PEYAMi SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

I' ATIB-BABBIYB 
~~111 ıencl hiç cevap vermez, J 

~""ıaıı çalmıya devam eder. 
'!dı~ hava da onlann seviş-
:! tanıanlara ait bir hatıra. ''il, ıneyua bir halde ora• 

\J1 Çıkar, otomobile atlar, 
~ıibi apartımana ıelir, 
~ h. • kapanır ve biitiin bun· 
\ı" lr lllektuba yazarak re-
~de. intihar eder. 

\ lca hıkayeyi anlattıktan son-
' tlar ilave ettiler: 

~~. ~u vak'a evvelki gece 
' ~ltı eınin gördüğün kadın, 
~il n annesidir. Kızla biz de 
-" laınanlarda tanışmıştık. 
~~ ~elip giderdi. Üç gün 
~~ krada, senin fU otur-
L. ~tti oltukta oturmuştu. 
~ lltı ınan titredi ve baloyu fi
~ '-tf ~tınUŞtu. Bu hikiyeyi ade

... ~ ~di mukadderabna ait 
aibi dinlemifti. Ne 

benzeyiş! Rus kızının ıahsmda 
kendisini, Rus artistinin şah· 
ımda Şinasiyi ve Rum genci
nin ıahsında Macidi görüyor
du. 

Milliyet ve wim farklarından 
başka hiçbir şey yoktu. Sür
'atle anlablan bu hiklyeyi e
bediyen kendi kendine tekrar
lamak ve söylenmiyen teferru· 
ah hayal ile tamamlıyarak bil
to.n bu hayab zihninde yeni
den yaşamak istiyordu. 

Kızlar, bu hikayenin en 
adi felsefesini çıkardılar: 

- Para mara... Boş lif! 
Saadet başka fey, dediler. 

Sonra, ~ ~disenin Nerimanda 
uyandırdığı dalgınlığı görünce: 

- Ne garip hikaye değil 
mi? Adeta sinema 1 diyorlardı. 

Neriman birşey a6ylemi· 
yordu. Bqmı kaldırdu 

::::z:: 

- Kız Rus artistini sevı

yormuş ta ondan! dedi. 
Sonra ilave etmek istedi: 

"Yoksa para dima paradır.,, 
Fakat bunu söyliyemedi. 

Kızlar: 
- Demek ki, dediler, pa

radan daha kuvvetli şeyler var. 
Fakat o, Neriman, " Şinasiyi 

bu derece seviyor midi ? 
Dayısının kız;oarı, birbirlerine 

bakarak gülümsüyorlardı. Ne
riman bu bakışlardan birini 
görerek silkindi. Hikayenin 
tesiri altında, kendi tavırlarım 
teftiş edemediği için mahrem 
düşüncelerini dışarıya hisset· 
tirecek sadediline küçük 
hareketler yapıyordu. 

Utandı ve müsaade istedi. 
Apartımandan çarçabuk çıktı. 
Kızlar arkasından bağrıyor

lardı: 
- Yarın gel de baloyu ko

nuşalım!] 
Neriman sokakta koşuyor

du. Epey yürüdü. Harbiyeden 
Fatihe giden tramvaya bindi. 

- 10 -
Tramvayda hiç kimse yoktu. 

Ner iman oturdu ve yüzlerinin 
podrasım, dudaklarının kırmı
zısını tazelemek için her yal-
nızhğı fırsat bilen birçok 
kadınlar gibi hemen çantasını 
açtı, aynasını çıkardı ve göz
lerine yakından baktı. Ayna 
karşısında gözlerine dolan yeni 
dikkate, biraz evvelden kalma 
derin bir hüzün karışıyordu. 
Neriman buna hayret etti. 
Ayna, ona, kendi şuuru'" dan 
daha kuvvaetli olarak, deruni 
hayatını aksettirmişti. Göz
lerini bir an ıçın kapadı 
ve hayalinde birtakım siyahlık
lar kımıldadı. Bunlar, rüzgarda 
sallanan birtakım siyah tül
lerdi. Biraz dalgalandıkan ıon
ra hareketsiz kaldılar ve ya
vaş ynvaş ihtiyar bir 
kadın şeklini aldılar. Bu ihti
yar kadının sarı yüz.Ü de ya
vaş yavaş teressüm etti, bir 
yemişin çürümüş yerleri gibi 
yalnız gölge halinde iki göz 
belirdi ve çukura kaçmış, bol 
göz yaşlarının yaptığı oluğu 

taşıyan solgun yanaklar; güzel 
Rus kızının annesi, yailı ihti
yar kadın. 

..~.5 

Kadın Ve Kalp İşleri 
• 

Annelerin Kızlarla Münasebeti 

Annelerin Kurbanı 
Olan Genç Kızlar 
Kızlarını Kıskanan 

Anneler 

Akla anne gelince ilk du
yulan ıey hürmet ve mubah· 
bettir. Onun için bir kızın 
annesinden şikiyet ettiğini 
ifittiğimiz zaman hayret ve 
teessür duymamak mllmkiin 
değildir. 

1 

Fakat hayat insanlardan 
daha kuvvetlidir. Annelerle 
kızlar arasındaki geçimsizliği 
tabii gösterecek bazı ruhi ae- • 
bee_ler Yardır. 
Buı anneler kızlarının ba-

pnda bir beli, bir afettir. Bazı 
anneler kızlarına karşı kıs
kançbr. Bazı kadınlar da luz
larma karfı müstebit veziyet
tedir. 

EvvelA anne, kızımn yetişip 
gO.zelleıtiğini ve etraftan ilti
fat topladığını görünce onu 
kıakanmıya başlar. Çehresindeki 
buruıuklar, erkeklerin ona 
kartı ihmalklr. halleri, kadını 
muauep eder. Bu azabm acı-
l1DI kızından çıkarır. Onu eYe 
kapamak, erkeklere göster
memek ister. Bunu yaparken 
kızını himaye ediyor gibi ga
rthıftr, fakat hakikatte yapbğı 
lmkançlıktan bqka bqey 
delildir. 

"Sonra, anne ile kız aramda 
bir nesil farkı vardır. Aradan 
geçen zaman zarfında Adetler, 
telikkiler değişmiştir. Kız yeni 
bir hayata namzettir. Halbuki 
anne, kızını kendisi gibi gör
mek iater. Onun da bir nesil 
evvelki kızlar gibi yaşamasını 
temenni eder. Kızın eski Adet 
ve telakkilere uygun olmayan 
hareketlerini fena görür. Bu 
ıörüş kızla ananın arasını açar. 

İşte bu sebeplerledir ki ba-
zı kızlar annelerine karşı asi 

Manto Altı Robu 

Muslin 
bir rop. 
çıkılmaz, 

ve siyah kadifeden 
Bu rop ile sokağa 
manto altına giyilir. 

_ TAKViM= 

vaz.iye: cedirler Onların her Glln 30 30-T eşrinisani-930Kasım 22 

türlü nasihatlerini istihfaf ile 
karşılarlar. 

Anneler çocuklarından hür-

Arabt 

9· Recp - 1319 

Rumt 

17-Tcşrlniaant -nu 
met ve muhabbet bekliyorlar- Vaklt-Ezaııi·Van~ı Va\ut-faa:ıi-Vantl 
sa, evveli onlarla arkadaş ol
masını öğrenmelidirler. 

Hanımtegze 

Neriman, allığma ve podra
sına elini sürmeden aynayı 

çantasına koydu. Kendi içinde 
kuvvetli bir hayat uyanıyordu. 
Bu, onu, dışamın faaliyetlerin
den, tramvaya girenlerden ve
ya kapıları açıp kapıyan bilet
çiden ziyade oyalamıya başla
dı. Tramvaya girenlerin ken
disine çok dikkat ettiklerini 
ıezemiyecek kadar dalgındı. 

Karanlık bir meyhane. Ki
tar çalan bir adam. O da, et
rafındakiler de hiç kımıldamı

yorlar. Bir resimdeki insanlar 
gibi. Ve bir ses: "Ben bir 
alçağım l ,, diyor, incecik bir 
ses. Ben bir alçağım. Hiç kim
se kımıldamıyor. Ben bir alça
ğım. Çünkü... ( diyor dayısı
nın kızları ) bu münevver 
bir kadın, herkesin ehem
miyet verdiği şeye ehem· 
mıyet vermiyor. Fnkat nihayet 
bir kadın. Birçok ihtiyaçları 
var, ah, şüphesiz bir çok ihti
yaçları var, bunlar birike b irike 
onu çok rahatsız ediyorlar. 
Rahat, para, eğlence, herşey ... 
Fakat nafile. Hakiki kıymetler 

Gllnefı 2. 2217 .4 
Öile 7. 20 12.2 

ikindi 9. 461 14.38 

Akşam U.- ı 16.42 
Yataı 1.37 18.20 
İmsak 12.36 5.18 

bunlar değil. Rus kızı Be
yoğlu caddelerinde nasıl koşu
yor! Etekleri uçarak ve insan
lara çarparak. Nasıl koşuyor, 
nasıl! Ve nasıl arıyor ilk er
keğini... Ve nasıl buluyor ve 
nasıl ağlıyor ve nasıl yalva
nyor. Ben bir alçağım, ah, 
ben bir alçağım. 

Tramvay doldu. Neriman, 
etrafında ldmlerin oturduğunu 
görmüyordu. Düdük ve çan 
çalındığını duymadı. (Ben bir 
alçağım). Fakat tramvayın 

hareket ederken yaptığı sar
sıntile uyanmıştı. Hemen elini 
çantasına götürdü, sonra etra
fına baktı. Biletçi daha gel
memişti. 

Yine Şinasi gözünün önüne 
geliyor. Şehzade taraflarında 
bir meyhane. Şina~i orada 
kemençe çalıyor. Sırtı biraz 
daha kamburlaşmış, başı sazına 
doğru biraz daha çökmüş, 
elleri daha hırpalanmış, daha 
sinirli, yüzü daha zayıf, daha 
san, fakat Şinasi daha mağ
rur, çünkü daha muztarip. 

(Arnsı varl 

• 
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BNVBB 
Buharada Öldürüldükten Sonra Efganda 

Nasıl Tahrikat Yapıldı? 
......_ _____________ Anlatan: Agabekof: 17 __ ,._,.,. 

Ben Kibilden ayrıldıktan 
IOIU'a yerime Tqkentte çah· 
pıı gayur memurlarımııdan 
" Skica i Beys " tayin olun
mUfbar. Bu adam Klbile sefa
ret atqemiliteri sıfatile ve 
., Şmit " uma mlistearile 
gitmitti. 

Şmit tam manasile benim 
Yazifeme vazıyet "tmişti. T eş
kilib milkemmel idare ediyor
du. Fakat o da aefir Stark 
ile pçinemiyordu. Bunlann 
birbirlenne karp olan husumeti 
o kadar ilerlemifti ki Moskova 
tahkikat ppmak için ( Filler ) 
ilminde birini Efıanistana 
pdermek mecburiyetinde kal-
mqb. 

raDer tahlcJ1ratm• yapmış ve 
ıefir Stnk ile beraber (Şmit) 
in buradaki yuifelerinden 
ayrılmalan llzumuaa ileri allr
müştil. 

Bunun 8zerİlle Şmit MCNl
kovaya hareket etti, fakat 
(Stark) Klbilde memuriyetine 
devam etti. 

kftmetile g6rilfmesl lizım gel· 1 Memurumuzun dinledikleriD
d!ğini ve bu meaelenin Hin· den anlq~JOrdu ki Efganlılar 
distua ait dahill bir it Ruslardan ~eU'nun dejillerdir. 
oldujıu'ıu da ilive etmekten Bunun esu aebebini anlamak 
ıeri kalmamlfbr. ise mDmldln delildi. 

Amanullah Han daha ilk Bundan 10nra imal R..,a 
mülikatta davuım kaybetmif dan Efpnistana pçti ft 

bir Taziyet diifüyordu. Kafkas · yolile memlebtiM 
Fakat kıral unutuyorcla ki d6ndü. 

Şimali Hindiatana mnstaldllea Kıral Tnrlristandan pçiy.
YaflYAD kabileler Efıaniat•n•a da Ye beraberinde iki bnal 
istildil bekçileri ve ileri kara- ftrda ki içlncle mDhi• nnk 
kollan meaabeainde idi. balunduja wuıedilmekte MI. 

Amanullah Han A•rapaya (Anw -nıl 

Sesli Filim 
Fob filia wabti •••IJllK 

pqa ve ICapalıçarpda ... 
manzaralar almqbr. Şlrbt9. 
Tlrldllj'e aiabet eclil ımiJec-k 
olan bua lur n ,.......,.. 

l'ezclilden sonra Rusya,. ıeldL 
Meakonda, dipr yerlerde 
yapılan meruimclen daha bUD
turakh bir resmi kabal ppaa. 
ID1fb. Fakat ba tantanab 
meruiaa koaaftnlat ilcilafa bit 
te hopa sftmeeiftL 

Ba ., ... Rm toprajma •1• fototraftaı- ....... icia 
basar b ... a• bittabi maiyeti WediJe .._. ..... .... 
aruma bir hayli ele (O. G. tanfmdaa Wr .•••• _.. 
P. ti. ) memurl.a ...._. MD•ift,ir. 

bu1Ull1IJO'Cla. Karala maiyeti 1iıeu_e_t _K_a_m .... • 
aruına lranpa memmfarmm· --

Ticaret ..... demet btnm 
tefi Nalhl "1 1 clltlik Wr 
ticaret 1ra-- ,_ldacLr. 

Halledilen Bilmecemiz 

1234581 8 91011 
1 
21--41-1--

•-... ............... _ 
Selda Sııl-. r.-,.,_ A,.lı: ,_ ................... ... 

2 - Em 1c1 a. bı. a, 

FrlllaaSQ .a.111 ft berku tarafuaclaa •laplalıılJlr, .ıa..aaı.jıa .... 
slnaelerlal bRhaua taniJ'• etmektedir. H.,.tl t•..WJ'eal b ........ 

llAR.Y GLORY, llAdJDIAN n PIERRE MAGNIER. sibl ........ 
artiatler Yardır. 
H · Numaralı balkon biletleri bngün saat 14 

itibuea tedarik edilebilir. 

Yannki pazar pi aaat 18,30 da matine oiitak 
FRANSIZ TIYATROSUND 

methar Yiyoloniat 

JACQUES THIBAUTnun 
,..ı " alkemmel bir propamclan milrekkep ikinci 99 
llll•ed wrlleceldir. PipDoda il. Two Yanopalo ........ 

refakat edilecektir. 

Uk Maçlarına 
Hazırlık 

Venedik 

Taciri 
Komedi 

Bu vaziyet ba tekli ile 
devam ecliyorcla. Nilaayet 1 trı8 
senesi seJip ptb Ye kıral 
Ao:anullah ff-1 Awapa seya
hatine çaktı. Kınla İngiliz 
aeferi ( HeınfN) te refakat 
ediyordu. 

dan bir ıa.. ~ 
tayin eclilmft, uhtk jenenl 
Samoylofaa otla da laralm 
phd hismetçilijiae tayla 
edilmifti. 

Bu adamm Efpn llıwgm bil
medijiai ı•ımecl• Efpablar, 
aerbea ....,_ konataJorlanL. 

...... tlwet lmlmkQe .... 
pi nabtl.la, laalmk tale .... 
.... tlcarlarm çok .... 
,....,..- r·hlyettedir. Birmd 

,.,,...,. a. 
a - Şlplıe a. tlı 

... ,.. 3 
...,- a, Galatasaray Rum Takı

mını Mağlup Etti 
1 Perde 

Yauaa 
N. Shakeapeare 
T-...._, 

1 1111 

11111111 19'l8 ...-. Efpn it
lerile mep olu lasiliz mü
messil lnıi&z Harieiye neza
retine, Efıadaki ikbaadl va· 
ziyetin çok bozulchıiunu, 
pmrük resimlerinin arbnldı
iını ve bayat pahalılığına bu 
vaziyet aebehiyet verdiğini, 
ahali arasında kıraldan ve 
büki\metten memnun olunma
dığanı bildiriyor. 

Eğer Amanullah han daha 
birkaç ay aeyahatini mabrsa 
memlekette isyan çıkmak ihti
malinin çok kuvvetli olduğunu 
Ye bqka birinin ve meseli 
Nadir ban veya Mehmet Ômer 
handan birinin tahta çıkmalan 
ihtimali oldutanu bildiriyordu. 

lnıiliz mlmeuili daha ileri 
ıiderek bu isyan neticesinde 
Efıaniatanda bir Sovyet ida
·esi teşekk61 etmesi ihtim~ 
•dutunu ela ilive ediyordu. 

lngUiz mOmeailinin hu ra
Po~dan çıkardıjnnız netice 
Jnrilizlerin F.fganistanda bir 
byan çılm . .ık &zere olduğunu 
evvelden bilmİf olmaları idi. 

B-.ından maada Amanullah 
Hanın lngiltere hariciye nazın 
ÇemberlAyn ile mülakabnda 
neler ptltlildliünll Ye Efgan 
sefirinin barici7e nezareti ile 
olan temuımn neticesini 6j'ren
miş buhmayorduk. 

AmanuDah, Çemberli yn ile 
ıiSrüşDrkea Şimall Hindistanda 
müstakil yqayan kabileler
e. \ de hah8etmiş, bunlann 
yavaş yavaş lngiliz nüfuzu al
bnı girdiklerinden şikiyet 
ey' mişti. Amanud:ıh han bu 
m releden bahsetmekle bu 
yerlerin Efganistanca da
valı yerler olduğu fikrini 
leri atırmGt oluyor, Efıania
tanın da İnıiltere fibi Şimali 
Hindistan De alakadar olmak
tan faril buhmmadıinu kay
dediyorda.! 

ÇemberlAJD, AmannD••• 
pvaben bu mwle h•kkıafia 
bndisiie deilL Hmcliatma a.. 

' - ... 
farmam çal.·'fbr· 

Tütün lnlıisa.rının Yantıaı Nedir?ı. • - Nota z ca-· a. • r e ... --., 2 

Değirmendağı Köylü
leri Feryat Ediyor 
3 Liraya Mutabık Kalınmış İken 109 
Lira Mücadele Masrafı Nasıl Alınır? 

lzmir, (Huaml) - Ttltii ı 
inhiaar idaremile tltla drnuuıı 
arası açılmışbr. Bana 11ebep 
olan hadise 1Udan 

inhisar idaresinin lıu-
talık müteha11111 (Peru) o .. 
ğirmendajmdald tlttbl tal'" 

.Ialarma siderek hutabk ... 
caclelai yapmak iltiyor. 

Fakat tatla zlrraa -. 
fiddetle mabalefet edi,_. 

Villyet, inhinr id...& le 
köyliiDID aruma penis Wr 
anlatma yapmak m,or. Tl
itia zlrraı YUiyetl ..,.. anla
byorlar: 

- · Tltla i•lıiMr k1an11 M- 1 
zi aldatmak iltlyor. Tilin ..,_ 
tahlrlarile •kadele yapaea- 1 Ulllllllfl MU. BMpl B. 
tam diye bizden yldera lira t.na ............ 100 • ıao 
istiyor. Vermeuek relilmlt lira arumc1a mlcaclele mun6 
tittblere haciz Yazedlyor. Biz talep ediyor. 
mtıcadele yapdmuma istemi- Aldablan ilJID ita paraJI 
yonu:. vermek iatemiyor Ye tltlnler 

Kiylibıiln bu ti)dyeti vill· haczedilerek bu para ahu.,...-. 
yetçe lkb.at veklletine bildi- Bu lıadiaede inhisar idareai 
riliyor. Vo her iki idarenin kaylilyil aldatmıştır. 
tensibi tlzerine hutahk milca• Değirmendağı nabiyai ka,
deleai olarak tarla aahiplerio- illeri bu kıt Mfil hir YUİJet
den yalnız llç lira ahnmaaına te kalmqbr. Bir aenelik ka
kuar veriliyor. unçları cebrea ellerindea 

Keyfiyet bu suretle bir ka- almm1flar. 
rara raptedildikten IOnra k~y- Tiitlia zürraı busOa Yila
ID tarlalarında hastalık mllca- yele ıelerek inhiu• ldaral 
delai yapılmaıuna mani olmu- tarafmdan botbehot alıng pa
yor. Micadelc bittikten IODra ralanma i8tirdaclm talep et
..ı mllamah hadile patlak l[miflerdir. 
vm,.. Tltaa inhhar idarui Admın 

1 - ·- eamnel a, aJpıMık 
a. Cemi eclatı 3 

8 - •••• 

9 - Mezhep 3, mmılak 3, 
çanak çlmlek 3 

10 - Sopa 3, ze1bek a, te
W.. ...... 3 

11 - Anlatmak 5, mazbata 5, 

-- Abdülhamide - ..... 
Ablan Bomba 

KAN DALGASI 
vmıaı.;;-"'*nlı 

T•rllıl Noman 

Bir Ena.m Mltlchfw 
ima K.fku,acı.. ... b-
pnlcb? Y.W.U ..... ı seti· 
rUcli? - Uautulmu l>ir qk 
ltuhnm • Kanla temiıleaea 
Wr ..... • Sultan Hamit Ye 
r.n.-u. ( Ermewl komite
leri nual te .. klcll etti ? J 
• Earareaıiz ,_....._ - 1.
tashl eolrelden ku ipade
S.bıall ft Oameah •anka.u 
n.laBlan • hlr• ve Er
meni komitecileri lttfuda • 
SofJa'4a Wr 8ektatl kiyGatle 
~pun ltombe tecrilbeleri -
tlerfeJ• ntmen lntfkam-
Dlnyaam - ltlyGk faciunu 
.......,.. im • Seltaa ..... 
mldo Hlkut - Ehedi •• 
sadık bir kale. 

Romaac:la cereyan ec1m 
.U'alarla allkadar birçok 
zatlarla Ermeni komitecileri

hakiki resimleri •.• 
Sultan Hamit dewini ya

f!YaD karilerimis Ziya Şakir 
Bey tarafından yazılan bu 
romanda birçok vak'alan ba
brbyacak ve şimdi banlann 
iç ylzfinit iğrenerek, hayrette 
kalacaklardır. 

Sultan Hamit, hakild çeb
resile ilk defa ba romanda 
ı&'hlyor ve yaf!Yor. -

Futbol lik maçlanna hazar. 
lık olmak &zere elin atadyom

da bazı mllabakalar yapdmqbr. 
Bu mlnuebetle çarplfAll 

talomlarclan Betiktat birinci 
talmnı Anadolu takmamı 6 
rolle yemnif, Galatuaray bi-
rinci twlnmı, Kurtalut iamlncle
kl R- lmltlblllıla birinci ta
lamını 2 pile, yine Galataa-
ray ikinci takıma da Makabl 
iaıindekl Muevi kultıblnla 
ikinci takımım 5 plle matl6p 
etmiştir. 

Eb"bba Muhadent Ce
miyetinin içtimaı 

Eböba mabadecıet cemiyeti 
dlla Tlrkocatmda aylak içti· 
mamı aktetmiftir. 

Muhtelif meaeleler prilfilmlt 
kayıt için cemiyete m&racaat 
eden iç doktonua aul•ia kabul 
edilmittL Cemiyet tarafmdaa 
bir balo veya çay ziyafeti 
verilmai koaUfUlmat b•• 
hakkında karar •erilmesi idare 
heyetine bll'ak.J•ftir. 

Kadastro ır 1drosu 
Genitletilecek 

Kadastroda - vilAyetler ele 
dalW olclutu halde • biltln 
memurlann adedi (110) dur. 
Ba memurlarm faaliyeti neti
cai olarak birçok ıizli eml&k 
ve arazi meydana çıkanldap 
.. lalktmetin bltpaine bir 
yak olmamlfbr. Hlkt\met ba 
ciheti nazara itibara alarak 
bu MD• kad.tstro kadroawm 
ıenifletmiye karar vermiftir. 

Koli Paketleri 
Posta Ye umum Glmrülder 

idareleri aruında koli mua-
. mellbna dair hir itilaf la.uıl ol
muftm'. Bana nazaran, hariç
ten relecek bittOD koli paket
leri, posta merkezlerisde pm
rDklerdan seçmeden açalacak 
ve hu merkezlerde bir poıta 
memuri1e Rilmmatta INr b .. 
memanm riyuetincle +6 m .. 
murclan •lnkkep Wru Myet 
bulwaacakbr. 

M. ŞGlal ., 

Malul Gazil 

Bülent • . 
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~ ~ . ttı1ıatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• Türkiyede Ne Kadar 
Müze Vardır? lfarp içinde 

intizam 
Herşey Nizam Ve 

•• 
Uzere Cereyan Etmiş! .. 

Rivayetler, Dedikodular Hep Yalanmış 

~- firketlerin sermaye 
~ esini mutlaka anlamak 
llıl.... dı. Bu mesele gerek be-
~ekse arkadaılardan 
d.. - fikrimizi kurcalayıp 
~Yordu. Bununla beraber 
~~~lar arasında bu şirket~ 
)l ~ınin hakiki iç yüzünü, 
tııthiı işleri çok yakmd~ 

tııler de yok değildi. 

h..:~bık iaşe nazırı, yapılan 
~ muameleler neticesinde 
~ olan yanm milyon liraya 

' karın vakıf idaresine te
~ edildiğini söylemişti. Fa-

~ bu işte dönen aermaye 
il ne olmuştu? 

......_~ ıual bir az evvel de 
~Uftu. O llJ'ada araya 

"" bir sual kanşm11, bizce 
w_ ~lllıim olan aermaye me
~ unutulur gibi olmuştu. 

it..._ ~imi b~ • mili~· 
"'~en reıam lelil ap-

tı..... ": Fakat, dedi, hllJdlmct 
~dan verilen aermayeain 
~lazımdı. 

~· Afarin reis Bey; 
~ ben de onu ıoracakbm. 

ınal B. cevap verdi : 
'i ' iade edildi. Hatta birin
-._ lnıntaka zamanındaki ser
._ )e tamamen hükUmetindi 
\lene hükUmete iade olun-

~ bir sual daha sordu : 

~ V akfolunan temettüün 
~Yesi mademki hükümetten 
~ paralardan ibaret değil
~ 0 halde bu sermaye kendi-
·~ ~i idi? 
~ mühim noktaya temas 
~ 

1 
. Kemal Beyin, dilinde 

~t eyıp te bir türlü açıkça 
._ ~ediği cihetlerden biri 
....._idi. Bu seferde ıöyle bir 
· ..... 'P •erdi: 

1\ ~ ke:ndi sermayemizdi. Son
~ ltnişledikçe hükfunetteo 
~ tlif avanslar aldık. Evvli 

~ ~ bin lira, sonra alb yüz 
,~ tefrik edildi. Bu suretle 
~ Yt bir milyon liraya 

~~ Ondan sonra işe başla
,, •onunda da aynen ve 
~ trt hükümete iade edildi. 

~tlbaJ Beyin bu cevabı da 
'tt "-1 değildi. Meselenin karan-

~ an tarafı gene aydın
~l lbış, anlaşılmamışb. Bu 
"-t anlaşılacağ·ı da yoktu. 

~ lllesele bu tekilde kal
'- l'f l<>nra Tekirdağı meb'u
\ ltun Hilmi Bey yeni 

" ~ktaya ilişti. Öteden· 
\~ e.nıen herkesin ağzında 
~ttl ışlerine ait bir sürü ri

İı er. dolaşıyor, Kemal Be
lbı sık sık geçiyordu. 
li·ı . 

~ 1 rnı Bey bu rivayet-
l'i aya atb: 

•car t' tıiı. e ın serbes olduğunu 
Halbuki ticaretin 

olınad ~ . . ak 
ıgı, vesaıti n li-

ıi"Yalnıı arzu edilenlere 
ve bilhassa zab

d' v 

~·r~ bazı kimsc-
dıia •Gyleııiyor we 

Sabık iaşe nazırının bu mu• 
anam meseleye ait cevabı 
aadece ıudur. 

- Şimendiferlerin kayıtla
rile de ıabit olacağı vcçhile 
verilen vagonlar zahire vagon
ları idi ve bunlar diğer tacirler 
için de serbea idi. Bilahare 
askeri idare bunu menetti. 
Çünkü o esnada mübayaab 
ciheti askeriye almışb. 

Fakat bendeniz memleketin 
teşkilitı olmadnğndan hiçbir 
vakit narh vazetmek suretile ve 

Kari Gözile 

Eskişehirden Vergi 
Şikayeti ••. 

Eskifehirde halk vergilerin 
fulalığından miiftekidir. Esa
een pek yalanda Yunanlılar 

tarafından yakılıp yıkılan bu 
tehir balla oturacaldan evleri 
yapmalan bertaraf, ban Yer

giler yüzünden bunalmış bir 
bale gelmişlerdir. Hükümetin 
vergileri tenzil etmesi hakkın
da vaitleri nerede kaldı? den
mektedir. 

Eskişehir ı Aziz 

Bir Tütün Amelesinin 
Şikayet Ve Temennileri 

Tütün amclesindco (Hüseyin) 
imzasile aldığımız bir mektupta 
Tütün inhisan emrinde çalışan 
ameleye karşı tatbik edilen 

muamelenin daha şefkatli 
olması temenni edildikten 
sonra eski çifte saraylardaki 

gibi bazı depolarda ekse
riyetle kadın işçi lruilanıl
dığı, kaduı'lann da bayatla 
mücadele haklan kabul edil
mekle beraber erkekler için 
de bu şubede yer bulunmak 

icap ettiği kaydedilmektedir. 

Kadın işçinin nisbeten ucuz 
çalı§masından dolayı diğer hu
ıusi tirketlerin de ayni yolda 
hareket ettikleri bildirilmekte, 
bu halin ıslahı ve yeni İf ka
nununda nazan dikkate aLn
ması rica olunmaktadır. 

Bir Sıhhat Meselesi .•. 
Lüleburgaz - Bendeniz Lü

leburgaz Ayvah kısyn ahaliain
denim. F akrü zaruret içinde do
kuz nüfuslu bir aileye bakmıya 
çalışıyorum. Orak zamanı ha.a
ta olan ailem için hükiimet 
doktoruna müracaat ettim. 
On beş lira ücret ve dört lira 
otomobil parası istedi. Benim 
senevi kazancım vergilerden 
sarfı nazar gıdama bile kafi 
gelmiyor. 

tazyik De memleketin lqeıine 
mani olmadığımdan vagonla
rın bir kısmını ihracata, diğer 
kısmını da aerbea ticarete 
hasretmek taraftan idim. 

Gördünüz mü ?.. Ortada 
vagon dalaveresi diye hiç bir
fCY yokmuş ve harp içinde 
herşey niz.am ve intizama ü
zere cereyan etmiş. Ben kuv
vetle tahmin ediyorum ki şim
di söylediği fU sözlere Kemal 
Beyin kendisi de inanmamış

tır ya. .. 

Gördüklerimiz 

Bu Nasıl Muameledir? 
Bendeniz Artilvin ualisin

denim. Artiivinde Alivan zade 
Hüseyin Efendi Ziraat banka-
11ndao ~iki yüz lira istikraz 
etti, bendenizi de ıahit g69-
terdi. Bi.Wıartt bu arkadq 
parayı veremeyince tehadeti 
kefalet addederek Zonpldakta 
memur bulunduğum esnada 
parayı faizle tediye etmek 
llzcre ihbarname geJdi. 

Artüvindeki pederime me
seleyi anlatarak Artüvin ziraat 
bankasına pederim tarafından 
bu para faizile beraber veril
di. Bilahare parayı ödediğim 
halde maaşımı bac.z.ettiler. Pa
rayı verdiğime ait makbuzu 
bankaya mektupla gönderdim 
aylar geçti, cevap alamadım. 
Şimdi lstanbulda bulunuyorum. 

Ödediğim bir borcun iki 
defa alınması doğru mudwr? 
Alakadar makamın nazarı 
dikkatini celbederim efendim. 

Oak&dar, Tophaneliofluada No. M 

Ömer 

Bir Vergi Şikayeti 
Manızu bendeleri Pangaltı 

lnonil Çimen sokağı 85 
numaralı hanede mukim Jozef 
Sabunciyan. 

On ıcnedcnberi Galata ynk.: 
ıck kaldırım 703 No. Tik-Tak 
kundura mağaza&1 sahibi ol
mamla beraber kazanç ve ta
rik bedelimi muntazaman te
diye ediyordum, hatta bu de
fa tarik bedelinin birinci tak· 
eitini 4-9-30 tarihli ve 37866 
No. makbuzumla tediye etmiş 
olduğumu ve ikinci taksi
tinin tediyesi de bu ay 
nihayetine kadar müsaademiz 
olduğumdan kazanç vergimle 
birlikte tediye edeceğimden 
tehir etmiştim. Daha ay niha
yetine kadar 5-6 gün hakkımız 
olduğu halde dün Taksim polis 
merkezi tarafından bu müna
sebetle merkeze celbedildim. 
Bu doğru mudur? 

Bu vaziyet izah edildiği 
zaman: 

- Gidip bir numara geti
riniz 1 diyorlar. Halbuki benim 
borcumu vermem için birkaç 
günüm var. Bu nasıl iştir ? 

Sabuncı"gan 

Doktor B. elli lira beledi
yeden, elli lira dispanserden 
yüz lira da hükumet doktor
luğundan alıyor. Kendisi için 
bu aldığı paralar kifi gelmiyor 
gibi bir de bizden on beş lira 
ayak teri istiyor. Biz klSylüler 
bütün sene terliyoruz, rene 
karnımızı doyuramıyoruz. 

Yoksa kazandıjımız bir ku
na ekmep paruma da ftrip 

aç mı kalalım? Hastalarımız 
yatakta inliyor, feryat ediyor. 

U'e• ıaa A~ llealik 
-hadrlş.tf......,. 

lstif ade ediniz 
1 - ııa. s Atın ·~· 
2 - it. aatu f kelime laeup e6 

lee.ldlr. 

Müzelerimizden Bazılarının Kata
loğu Fransızcadır, Türkçesi Yoktur 

S - Her Ula S adel llln k~ 
-kehQ! ...... 

4 - H• S •\tini• ful-. 2 
bpoa lün eclDınelldlr. 

5 - Her kupon Gzerindekt tarllda 
Mr hafta mlddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilin kuponuna Aklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. Uamnızm gazeteye gir-
me.si iç.in bu kadan kafidir. 

1 

==SON POSTA== 
BEDAVA il.AN KUPONU 
30-Teşrinisani - l 930 

Xarll.tahd.a Oakadarda otar
a Te,.,. Bey tat.. latau.Ma liac 
mise oldafa- sordu. Karimlu hu.uat 

W. ...a.t.pla cuap YereltDmilk, fakat 

bu enabım dlier karilerlmlzlde allka• 

dar edebDecel'lal dlfündük, ailtunlan

mu:da Dqrio.l faydalı buldukı 

btanbulda 12 müze vardır. 
Bunlardan bir kısmı Maarif 
bir kıamıda lktısat ve Sıhhiye 
vekaletlerine mcrbuttur. Tür-
kiyede ilk tesis edilen müze 
olmak itibarile en zen~ müze-
miz Gülhane parkı ·içinde 

MANDARİN FIDAHJ - Beher adedi bulunan ve ( Asan atika ) 
lld kunaftan .W bin adet utılık ,,.Wnl , • • 
mandariPa fidamm nrdar. müzesı namını alan muazzam 

Rize Kasana ude AbclUllab müessesedir. Bunun muhtelif 
'jubeleri vardırki şunlardır: 

BiLEN VAR MI? -Amca udem B.ııriye • • • 
witl SclAlaattlıl Be,ta adralnl bilen J 1 - Asıl müzedır ki Yu-
•ana luulyee .._na blldEn.eainJ nan, Roma ve Bizans devrine 
rica ederim. ait birçok kıymetli asan mub-

8eJlerbeJI B~ laays t tevidir. ( l.kender lahdi ) b~ 
Mkü HlanU Beyta kaşkU • 

HURiYE llELAHAT radadır. Bu milzenın ldıçftk 

HANIMLAR TERZlHAHEsl - Bahçe 
kapı RM1111pap U.. U Ne. TeW. 
lata.bal 40S7. 

INEBOLU KANAAT llA~ZASI 
Terzi of'lıt Yervantı Saatler, Amerlba 
kaplama Uatekler. lst-hal htly6k 
ÇU'fıda MhfaucıJar aokalc. 

iş ARIYORUM - plyaeada tec:rllbe 

)8rmllt. daktiloya nkıf Tllrkçeye mD

feanmel •tina ve iyi refuau Tere• 

bilirim. Muhasip munlnl olabllirlm. 

SON POSTA numara 21 F.M. 

SATIUK EV - Ortak6:f'de Yeni 
mahallede cedit fınn ,,. cedit o~ )'leh& 

aoka~nda deniı.e nuır havadar içi 
boyalı hane aatılıkhr. 

BEYLERE VE HANIMLARA 

J Ehven ıeraltle hanemde ve h-elerde 
maaikl deral veriyorum. 

E~eı. ı Beyuıbcedft mahallesi 
Kadim tekke eokalr No. H 

SA TIUK AP ARTllılAN - Beyoilıacla 
tramvay ve tDnele yakın 6 katlı rGael 
bir apartıman eablaktu, 1.t-bal S2121e 
teleioıa ediniz. 

HÜSEYiN ZEYTlN YA~INI- Daimi 

lnallannua. Yemeklerlnb.I nefJa Ye lenetll 
Jemek lat• mlalnb? Beltemelaal H...,,._ 

•e,tln yaJı Ue pJılrlnla. lstanbaJ Zindan 

kapasa Bataaeaf• tGrbe.ı k'arpundaNe.53 

KlRAuK ODALAR - Galatada YOJ• 

\ooda caddulae DUU Aynalı lokarıta 
eolcak Sanuçı. HaDcla ,..ı...., tenlluı
•• için elverif 11 elektrik Ye terkoau laavl 

odalar olmakla beraber mliıtüller 
~•1erae •utamba da t..-. oluaur. 
Taliplerin tqriflert. 

Şehir Kitabı 

lstanbul belediyesi yan iş
leri müdürlilğü yeni belediye 
kanununa göre teşkil edilen 
bütün belediye ıubelerine tabi 
olan nahiyelerle mahallelerin 
hece sırasile isimlerini ve 
hudutlannı gösteren bir kitap 
basmıştır. Bu kitap dün şehir 
meclisi azalanna ve belediye 
tubelerine dağıtılmıştır. 

ve na tamam Türkçe bir reh-

peri vardır. MösylS Mendel 
tarafından yapa.lınq Fraosuca 

bir kataloğa da vardır ki fi· 
ab altmıf liradır. Her neden
" terceme de edilmemiştir. 

2 - Çiniliköşk muzesi: Bu
rada islim Türk, Arap, Acem 

ve Hint eserleri vardır. Meş
hur Isfahan halısı ve karaman 
mihrab, da buradadir. Rehberi 
yoktur. Bn köşk Fatihin F et-

hinden sonra lstanbulda yap
tırdığı ilk binadır. 

3 - Eski ıark müzesi : 
Burada hiçbir A vnıpa müze-

sinde bulunmayan 50 kadar 

kıymetli parça vardır. En 
meşhuru Maraş arslanıdır. 

Tasarruf 
Müskirat idaresi Bir 
Kısım Memurlannı 

Çıkan yor 

Bütçede tasarruf maksadile 
müskirat inhisar idaresinde 
baz1 memurJuldarın liğvedil
melerine karar verilmiştir. 

'-Iaber verildiğine göre bu 
karann tatbikine yakında baş
lanacaktır. Bu suretle bir 
kısım memurlar açıkta kaımış 
olacaklardır. 

Krom Madeni Bulundu 
Ankara, 29 ( Hususi ) -

Fethiye kazası dahilinde Gün-

lükbqı köyünde geniş bir sa
bada krom madeni bulunmuş
tur. Yakında imtiyaz ihale edi
lecektir. 

Başı Boş Öküzler 
Belediye pis ve fena ahır

lan kapamak~dır. Ahırlan 
kapatılıp ta öküzleri bahçe- 1 

iş Arıyorum l lere salıverilen iki kişi beledi- J 

1 . d yeye şikavet etmişlerdir. 
zmır e uzun müddet muh- · f 

telif ticaretanelerde çalışmış Sene Ortasında Muallim 
faal iki genç herhangi bir T e b d i l i 
müessesede aeyyar veya sabit 
muakkip olarak iş aramak
tadırlar. Kanaatklrdırlar. 

l>eaalrkapıa_ Yeni Edirae otelbade 

ş.lcir .. Betlra luırd~ıler 

Kandilli kız orta mektebi 
Tllrkçe muallimi T ahain Nejat 
bey Erenköy kız lisesi Türkçe 
.,..mmlijiae uak.ledilmiftir. 

Sağdan sola ve soldan sağa 
yazılan F riçya yazılan da bu

radadır. Bu müzeler her gün 
1 den 5 e kadar açıktır. 10 
kuruş duhuliyesi YarcLr. 

4 - Topkapı sarayı mibe
si: Duhuliyesi 50 kuruştur. 

Çarşamba ve cumartesinden 

mada hergün açıktır. Şah İsma 
il, Murat Rabi, Ahmet Salis, 
bayram tahtlara buradadır. 

5 - Askeri müze: Duhuli
yesi 1 o kuruştur. 

6 - Süleymaniyedeki Ev
kaf müzesidir ki islim ve Türk 

asarım muhtevidir. Hazreti 
Osmana nisbct edilen Kuranla, 

Firdevsinin müzehhep divanı bu
radadır. Duhuliyesi 10 kuruştur. 

7 - Ku.mpapclaki Bahriye 
müzesi. 

8- Divanyolwndaki Sıhhiye 
müzesi. 

9 - Sultanahmette Tıcaret 
Ye sanayi müzesi. 

10- Darbantdeki meska
kit müzesi. 

11 - Fatihte Mi11et kütOpa
nesiodeki kitap müzesi. Bu 
müzelerin dnhuliyesi yoktur. 

t 2 - Şişli'de yeni tesis edil

mekte ol .. n (inkılap) müzesi 

vardır ki henüz açılmamıştır. 
Türkiyedc Ankara, Konya, 

Bergama, İzmir, Bursa, Afyon
karahisar, Edirne, Ayasluğ, 

Adana, Çanakkalede birer 
asarı atika müzesi vardır. 

Ih ti yat Paralar 
Piyasaya On Buçuk 

Milyon Çıkanldı 

Bankalar konsorsiyonıu tara-
fından 23 teşrinisani tarihine ka
d'lr borsadan 1,015,963 İngiliz 
lirası alınıp Osmanlı bankasına 
teslim olunmuş, buna mukabil 
bankadaki ihtiyat kağıt para
lardan pıyasaya 10,465,932 
lira çıkarılmıştır. 

Heybeli Adada Orta 
Mektep 

Adalar halkı Maarif vekale
tine müracaat ederek Adalar
da oturan talebe için Heybeli 
adada bir muhtelit orta mek· 
cep açılmasını istemiş1erdir. 
Vekalet bu talebi na~an dik
kate almışbr. Mektep önümüz
deki sene açılacaktır. 

Yorulmaks,zın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evfniu veyn ftlnfxe giderken, s~~:ık• 
ta ı ucrkeıı vcy.ı bu&sı.l~ gür~ur"~a 
bc:r haııil bil v:Uu lı. ı:.mJ..ı ı ... ıa 11i
llı•Uah-

Havada nedlr billyors:ını~ o vakayı 
tlcrbal görcbllln;ın!z. Bır yan!;'la, bir 
lı.atıı, lıu kau blrcı bavadiilir. Ras· 
i. ddığlnl& vak:ı!anfan erte J gUniJ r-ı· 
utdttdc iÜrruck la cc!lgıı bltl olunı::.:ı 
derhal lclf.foıs~u :ıçmıa \'e laavadöi 
gnckmiıc haber vul.alz. blm ve ad· 
ıulnlzl de bırakınu. Vudiglnl& hav:ı· 

dlala f.hcmmlyctlne rSre ~azete;ııb 
111Uk1falana Yenı:ıe7' vcı:'e bllir. 

lddon numaramı&1 l&tanbW • 20J • 
Ur. 
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Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hoflıerr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
4stanbul: Ankara cadderi 18 • 24 No. lar Telgraf: Hoferton İstanbul. 

Şubeleri: Adana, bmir 

Adapazarı, Manisa 

Türkiyenin her şehrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum alalı ziraigeyi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ . 

• 
ispirto ve ispirtolu iç- ( VAPURLAR ) 

kiler inhisarı umumi 
• 

müdürlüğünden: 
600 ( Altıyüz ) kilo Bergamot esansı kapalı zarfla mübayaa 

cılunacakbr. ihale 30kinunuevvel salı günü saat 15 tedir.Talip· 

lerin münakasa 

müracaatlan. 

ıartnamesini almak ü.zero Ticaret şubesine 

HİÇ BEK~ENlLMEDICI BİR ZAMANDA 

BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BlLETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

.Tayyare Piyangosu 

Biletini Alınız 
B·eşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMiYES0,000 LİRADIR 

300,000 yarda kane- . 
• • 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
ba,ında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirked'de Mühür dar 
zade ham altında Tel. İst. 7240 

··-------------------.. 
1İRE-iSHER

, Bf BİYE POSTASI 
(Ankara) vapuru 2 Kinunu-

I S J saat 1 O da Ga
evve a lıata rıhtımından 
kalkarak çarşamba sabahı 

İzmir' e perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 

lskenderiyeye varacaktır. fs
kenderiye' den pazartesi 15de 

kalkacak çarşamba gunu 

( Pire ) ye de uğrıy~~a~~ 
perşembe gunu 

lstanbul'a gelecektir. 

iEKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAİf için de 
eşya kabul olunur. 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru 30teşrini

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

HUR ADAM ka:a:n:r=~1· i 
sabahı İ 

Yevmi, Siyasi, Fırkasız Muhalefet Gazetesi çıkıyor. 1 

VERESİYE 

ve ~ıcoç paltolar 

Muflon]u Krem Trençkotlar 

Haki ve blö Pardesüler 

İmri]iz Kauçuk Muşambalar 

f antazi ve Spor Kostümler Podö peş mantolar spor tayörler 

~ocuk Kostüm ve Paltolan Kadın Erkek örme kazaklar 

S esial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 
.... 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 

makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

lstanbul KöprübaşıEminönU No.15-16KARAKAŞ elbise mağa 
zasına Bu ilim kesip müracaat ediniz. 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk hutalıkları mütebaaaıaı 
• 

Dr. Ekrem Behçet 

Te~ri~ 

DUVAR TAKVİMİ 
Ş·rııetl 

Resimli Ay matbaası T. L. 1 

1 ısıd 
J 931 senesi için, (Yavuz) xırh 1111 "., ........ güzel reamUe mükemmel bir 
Takvimi,, nefretti. Fiatı 17,.~ kuruştıll'• 

Toptancılar• ter.z!llt yap~ 

Eminönünde TraınvaY 

Caddesinde 

MODA 

TEBZİHADESI 
Hazır ve ısmarlama 

. her türlü elbise 
hususunda sizin bü
tün ihtiyaçlarınızı 

kesenize uyğun fi
atlarla temin eder· 

-------~ ,, 

DAnHn· 
· Nasuhi 

Diş macununu ve 
Sefa sürmesi 

ile kıl pudrasını 
her yerde araymız 

LİMAL 
DEPOSU • 

Bursalı Mustafa fah~ 
Bu kere Beyoğlunda, lstHJ 
caddesinde Venedik sokağı 1' 
şıaında 413 numarala mafaıa 

Sırf Bursa ipeklileri 
M • k- t ı ' ti 51tıf uzerıne uıa ey emış r. tJf 
fıatlanmız Bursa fabrika •• 
fiatlarının aynıdır. 

Bir tecrübe kafidir. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahnıııl' 

Cilt, Saç, Frengi ve sel" 
aoğukluiu Müteha.std1 

vıçenın tiliki 
Tütün inhisan umumi müdür
lüğünden: 

1 Kinunuevvelden itiba
ren Adalar ve Yalova hattı 
tarifeleri değişmiş ve yeni 

tarifeler iskelelere asalmışbr. 

Muayenehanesi Ankara : .. 
desi büküm et konağı cı }cif' 
nnda eski ikdam Y urd~ lı t. 
şaamda 71 numara birin~ .~ 

Her gün saat birden iki 1.t 
Etfal butanui kulalı, botu burun butalıklan mGtehauw , dört buçuktan akıam• k•D' 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 Telefon Beyotlu 2496. 
30 teşrinisani pazar İzmit 

postası yapılmıyacakbr. ----------------------- -------------~ 
26 teşriniaani 930 çarşamba gtinU kapalı urfta lcruı 

mukarrer üçyüz bin yarda beyaz kanaviçe milnaka.suı idarece 

görülen lilzuma binaen (3 khunucvvel 930) çarpmba gtinlhıe 

tllik edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkt\rda saat 11 de kapalı 
zarfla en aon ve kat'ı fiatlerini Galatada miibayaat komilyo
•un.a bildirmeleri iktiza eder. Ertesi gtlnil ihalei bt'iyenin 
Jcras1 mukarrerdir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan 
umunı müdürlüğünden: 

İdaremizde icra& mukarrer tuarruf dolayısıla memuriyetleri 
llğvedilerek açıkta kalacak meurlar yerleştirilinceye kadar 
hariçten hiçbir kimsenin almmaauıa imkan bulunmadığından 
memuriyet talebi için beyhude müracaat edili vakit kaybolun
maması alikadarınca malum olmamak Uzere ilin olunW'. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolayldda 

LMANCA öGRENME USUL. 

Patolog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GOLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 

Dahilt, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon latanbul 2323 
l.kametgllu : ,, ., 2236 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata TDoel Mertebanl aokak 

Ambar inşası 
Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

Bahkesirde inşa edilecek tiUtın amban inşaab kapalı zarfla 
mllnakasaya konulmuştur. Mezkfuo inşaata ait proje ile ıartna· 

mei fenni ve sairesi 3 lira mukabilinde verileceğinden taliple

rin idarei umumiye mimari ıubesine müracaatla almalan ve 20 

1 kanunuevvel 930 cumartesi günil zarflannı Galatada mil.bayaat 
_komisyonuna tevdi etmeleri. 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

Tophane. Kılıç AH paşa Çıracı sokağı 
• No. 22-30 Tel. Beyoğlu 17 5 l 

EhYence emllk bakımı. Bono proteatoa\I 

HER M AN N SAN DE Rllelllflerl ı T A H g J N AB D 1 .. aalre. TeL Beyoğlu 1585 Kadıköy Sulh icra .dairesin· 2- 12-930 tarihinde salı günü 

A1maa Uaaaı mDtehaaaaa ,,. Lımlr erkek U.eal Almaaca ----------•'den: Bir deyinden rlol ayı mah- saat 13 de açık arthrma a...ıtlml muaUt..1 Ç k • } lı. 
Sene 1930 ° müsaıt şart a ve ucuz cuz ve furuhtu mukarrer olan suretile sablacağından talip-

1 Cutt 3 Kı Fi Her tUrlü aaı1 ve fenni fntaat ve 
e •ım ab 2SO Kr. Hocapaoııada 52 Ne. Hu'"davenda·· len'n mahallı'nde b ....... b·--Kitapçılardan ara nız I.. tamirat ve projeler yapılır. Sirkeci ., ....... __ 

·----------llilllliiiiıiiiiııiim _____ .. l••Yıiieiiiniih><'İlli"ıiiit.1ıiiıin"İİIİIVeiılloiirailiiihaiii"iliNiıiıioiil. ıiiı •il lir otelindeki otel qyall luom al arı ilin olunur. 

Dojum ve kadın 

mütehas.tı.11 

Doktor 
Hüseyin NaŞİt 

;9' 
Türbe, eski HilAliahaıet b ~ 

No. 1 O Telefon lst. 62 

SON POS~ 
tfa.llı , •• 

Yevmi, Siya.si, n a·..adis ve 

- ..,ıı• 
idare ı lııta.ubu!, Nııruo•,. 

ı;: __ ı k " !J5 - Jl 
..,..,. ... 10 azı -Tel,.'.,n: latanbul - 21>> 

P0&i..ı kutuaı11 btıı.nbııl. 741 
0 st> 

Teı17a1, lıtıuabııl sol'I " 

ABONE FlA11~ 
TORKIYK -- ~ 

1400 JU. ı Seo• ı4"' ,, 
7SI> • 6 At ~ " 
too. ı. 900" 
ıso • ı • 


