
,. 

HE G()N NES. OL S O N P O S TA tialkın gözüdür. Halk bunuııla l'Örilr 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POST A Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla aö )er. 

İZMIRDE 
1' ekrar Zelzele Ve Müthiş Bir Kasırga Oldu 
'Yağmur Başladı, İki Ev Tamamen Yıkıldı ••• 
DAHİLİYE VEKİLİ İZMİR VAZİYETİNDE Gazi Hz. nin Se- ı Bugiinün Meselelerinden 1 

lfüKÜMETİ HABERDAR ETTİ ... yHahftatleBri Glelecekk H rf 1 . u .. M·ır 
T d·ı· a a aş ıyaca • a ı e er!n şagı, ı. ı-

\' ağmur Saat İcra Ve İflas Kanununun a ı ı · S h J 
Ona Doğru • y Gazi~:. .. :.! ~~~~~Jerini0= yet Bezirgin, a te n-

lki Komisyon arın ~°=:!:en baklan- kılaApçıliamdullahBeye Kesi ı d i • B 1 Fakat az sonra bu seyaba-
't İıtnir ~ 7 (Hususi) - ~ sa: 1 ş e a Ş } y O r ••• tini teşrinisaninin on albncı gil-~- lz.nııri kamçılıyan ııddetlı nil yapmıya başJıyacaklan söy-

lcZ kasırga nihayet sabaha d M •• ) S Jd lendi, hatta seyahat tarikinin 
... "' durmuştur. Kasırga ... Beş Baro an uta ca !_)fU u.. tesbit edildiği bile ilave edildL Ilı ••nda evlerin kiremitleri uç- ) Ad Gazi hazretleri evveli lzmire le. lif ve iki ev tamamen yı- Ankara, 1 (Hususi - - I 
~llllftır. Sabaha karşı dörtte liye vekili Yusuf Kemal bey gidecekler, sonra sırasile An-
bıt defa hafif zelzele olmut- ile görüştüm, icra ve lfıu talyayı, Adanayı, Konyayı , 
~ · Sabah sekizde yavaşça kanununda yapıldığı bildiri- Kayseriyi, Sivaaı, Samsunu tet-
cl 'tlıyaıı yağmur kısa bir müd- len tadilat hakkında maliimat rif buyuracaklar, deniliyordu. 
tt %atfında şiddetlenmiş ve istedim. Yusuf Kemal bey Hakikat şudur ki, bu da-

t'Iap ıecesini habrlatan bir dedi ki: kikaya kadar Reisicümhur 
ı..::~:~ ri altnst etmiye baf" - Bu kanunda mllbim Hazretlerinin aeyahatleri bak-

tak İşiııe gitmek üzere evinden tadilit yapacağız. Bu itlerle landa resmi mal6mat verilme-
an amele, mektebe giden meşgul olmak ilzere iki ko- miştir. Binaenaleyh tayialan 

~· yollarda kallnlf ve dağ- misyon teşkil ettik. Komiayo- ihtiyat ile telildd etmek ll-
daa inen kuvvetli seller nun birisine T cmyiz rcialerin- dır 

~Uarı kapamışbr. Yağmur den Fuat Hulmi, diğeriııe de am • 
.a Yle tiddetle saat ona kadar d Maamafih en .kunetli ta· "t Fahrettin beyler riyaset e e-b \tanı etmiş ve durmuştur. ceklerdir. yWwı, seyahate 16 tcşriniaa-
L-~~bal otomobille hadise ma· Be · m· de bıuı.lanacagı" m anlatan lo-"'4llle · · d Fuat Hulusi yin nyuet ., 
.._.. nnı olaşbm, tramvay edeceği) komisyon icra ve lfıu llm olduğu da muhakkaktır. ~ı':1•~alib durmuş, otomobil, kanunu ile hukuk usulil muhake'İrı 'llıiyor, memleket hastane-
tt 1, albndan büyük bir sel meleri kanunundaki tadilib, , 

Çıyor. oıger komisyon ise ceza usulU 
1'~8ÜYiik yağmurda patlıyan muhakemeleri kanununda ya
t i'tnlar tamir edilmediğinden pılacak tadilib müzakere ede
-.tç~ekte olan tramvay ve oto- ceklerdir. Komisyonlar, tama
~o b1

.llerin önünü sel kapamış, mile hikimlerden mürekkeptir. 
~ ır metreyi tecavüz etmiş Yarın toplanmalara başlıya Adlige Vekili Yasa/ 
'1tıJı ataş caddesi kamilen su caklardır. , 
fb.-:4~a kalmış, Mes'udiye, Kah- Şimdilik İstanbul, lı:mir, An- nnda baza mütalealar sorul-

Kemal B. 

Gayri Mübadil-
1 ere Tevziat 
Ankara, 6 - Yunanlılardan 

alınan 32 bin lngiliz lirasının 
gayri mübadillere ait olduğu 
Hariciye vekiletinden Mali
yeye bildirilmiştir. Yakında 

Hamdallalı Saplıl Beg, sabık e/endblnln anBnde 
el /Hmf'#l dirJan dararken 

[Ortadaki ıı:at Sal&hattln Refik Be7dfr sırf bir mobll7• alım Ye 

aabmı mUauebetUe bu gurupta yer almıttır • 

Padifah ve halifelerin uşağı, milliyet bezirganı, ve sahte 
inkılapçı Hamdullah Suphi bey, son balo hadisesinden sonra 
artık utanacak ve susacak sanmışbm. Ben de onu kifi derece 
küçülmilş görmekle iktifa ederek meseleye kapanmıı nazarile 
bakmışbm. Meğer onda utanma hassası da kalmamış. Medeni 
bir adama yakışmıyan ve efkarı umumiyede umumiyetle tayip 
edilen çirkin hareketinden sonra düştüğü feci vaziyetten kur
tulmak için susması lazım gelirken jurnalcılık yaparak kendisini 
kurtarmak ihtiyacını hissetmiş. 

[ Devamı 7 inci sayfanın 4 üncü sütununda ] 
._~, Tepecik yardıma muh- kaıra, Konya, Samsun barola- muştur. di~ "~iyettedir. Tepecikte şim-
~ .. qdar 45 ev kimilen yı- J G J H 
"~ki: tesbit edildi. Dahiliye Cinayet Münasebeti e örü en ata 

tevziata başlanacaktır. Lı _________ Yı_u_··z __ ~_a_r_a_s_z.,.. •. _________ l 
On Sarhoş ·~ vali ile mıntakalan 

llltti elim vaziyetten hükü-
llıerkeziyeyi haberdar etti. 

Adnan 

Şehir Meclisi 
P llaliyete Başladı 

B Ad N• • D h } Bekçinin Evine Hücum 
U am IÇJD er 8 Ettiler,KansınıDövdüler 

Tedavi Edilmemiştir? 

Katil Fazlı, Mecralı. Necati, maktul Mustafa Efen ' 

Dlln, gece Beyoğlunda gene 
bir kanlı vak'a oldu. Bir kiti 
öldil, bir kiti de yaralandı. 
Hadise, esas itibarile sarhoşluk 
yüzündendir ve şöyle olmuştur: 

Köfteci Erzurumlu Fazlı, 

bir arkadaşı ile o akşam Ga
latada Panorama birahanesine 
gidiyor, içiyor, içiyor; bu ye
yetişmiyormuş gibi oradan çı
kıp Dogruyolda Kürt Yalrubun 
meyhanesine uğruyor, orada da 
birhayli demleniyor ve nara 
ata, ata Beyoğluna yollanıyor
lar· Tünel önlerinde karşıdan 

' [ Devamı 2 inci sayfada ] 

Fatihte Baba Hasan ma
hallesi bekçisi Esat ağa gece 
saat 20 de mahallesinde do
laşmakta iken Saim is
minde bir sarhoş ile 8-1 O 
kişi bekçinin üzer:ne hftcum 
etmişler ve dövmiye başlamış
lar. Sarhoşların ellerinden güç 

hal ile kurtulan Esat ağa evi
ne kaçmış, arkasından yetişen 

sarhoşlar evin kapısını kırarak 

içeri girmişler ve Esat ağanın 
zevcesi Milnevver hanımı 

fena halde dövdükten sonra 
kaçmışlardır. 

Kuponlarımız 
Tebdil ediliyor 
Vakit geçirmeyiniz 

Hemen 
Matbaamıza müracsat edinb. - Yıkıyorum, yıkıyorum, bir türln bu ocaiın kurum lekeleri 

Jldmden çıkmıyor. 



2 Sayfa 

* Mustafa B. (Bomontide, Ha-
cı lbrahim sokağında 5) 

- Halk fırkasına mensup 
olduğu halde Serbest fırkaya 
rey veren bir vatandaş, şüp
he yoktur ki, bir kanaat tah
bnda hareket etmiştir. Bahu
auı; bu şekilde rey istimal 
edenlerin Halk fırkasınca yük
sek memuriyetlere getirilmiş 
kimselerden olması bu kimsele
rin mensup olduklan fırkanın 
tarzı faaliyetine taraftar olma
dıklarına bir delildir. .. 

Mehmet Ihsan B. ( Felsefe 
ıubesi talebesinden) 

- latanbul belediyesi inti
habında Halle fırkasına men
sup bazı kimselerin Serhes 
fırkaya rey verdiklerini işittim. 
Bizde fırkalar birer fikir fır
kası haline gelinciye kadar 
bu garabetlere deha çok te
ıadüf edilecektir. Maamafih 
fırkalannm muhalifi fırkalara 
rey veren kimselerin kendi 
fırkalarından arbk muhtelif 
ıebeplerle yüz çevirdiklerine 
delil addedilebilir. 

Özür Diliyoruz 
Muhtelif şehir ve kasaba

lardan intihabata ait haberler 
gelmektedir. Her yerde sevinç 
ile tes'it edilen bu merasim 
tafsilib, aradan epey zaman 
geçtiği için günlük kıymetini 
kaybetmiştir. Bu itibar ile 
derci mümkün olanuyan bu 
yanlardan dolayı gazetemize 
bu yazılan gönderen zevata 
toşekkür eder ve özür dileriz. 

Millet Mektepleri 
Niçin Durgun? 

Bu sene her nedense, mil
let mekteplerine pek az rağ
bet vardır. Açılması tekarrür 
etmiş olan (500) dersaneden 
ancak (450) sine talebe buluna
bilmiştir. 

SON 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

bir grup gelmektedir. Bu, 
şoför baba Mustafa Ff. ile 
arkadaşlarından mürekkeptir. 
Baba Mustafa efendi eski 
bir polistir ve Fazlıyı tanır. 

Selam vermiş, fakat küfürle 1 
mukabele görmüştür. Timoni ı 

sokağı ağzında bir kavga ol
duğunu gören nokta polisi 

POSTA 

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

1 : Hasan Bey - Gel bakayım Paşam fU tarafa 
doğru ... 1 

2 : Huan l:.:ey - Sen de gel Fethi Bey, •en I 3 : Hasan Bey - Müstakiller• 
de l'el 1 bakalım 1 

ıiz de gelin ı 4 : Hasan Bey - Şu, hrkal rdan 
milli blok terefine bir bora tepelim 1 



~ Teşrinisani 

Her gün 
Efkarı Umumıyeyi 
Aldatmak 
Günahtır. 

M. ZEKERİYA -
. Geçen gün Dahiliye Vekili 
ile görüşüyordum. 
.. "-Taşradan gelen haberleri 
1Y1 kontrol edemiyorsunuz, dedi. 
Bazı yanlış ve mübalağalı ha
berlere tesadüf ediliyor. 

- Mesela, dedim, 
:-Mesela, geçen aiin Savurdan 

gonderilmiş bir telgraf nqret
tiniz. Bunda yan çıplak ka
dınlann Fevzi pqaya milraca
at ederek istimdat ettikleri 
bildiriliyordu. Alikadar oldum,I 
~ahallinden telgraf! sordum. 
tilvaki böyle bir müracaat VA-

olmuf. Fakat ne ortada 
Çıplak kadınlar var, ne de ka
dıntann istedikleri hakkında 
telgrafta bildirilen ş yler talep 
td:ı_, , 

aunı§tir . ,, 
l ~ize bu telgrafı ora yerli· 
trinden biri gönderml§ti. 

~ 
la' liimayei Etfal cemiyeti re
F 1 \'e Kırklareli meb'usu Dr. 
J) '1lt Beyi ziyarete gitmif tim. 

aha oturur otwmaz fiklyet 
ttij. . 

"- Gazetenizde bazı tafra 
haberleri çok mnbaliğalı çıkı· 
)'or, Şunlara dikkat etseniz. 

- Ne gibi, dedim. 
-Mesela, dedi, iatihap mil· 

b~ebetile Kırklarelinde idim. 
~ iÜn gm:etenizde Kırklar

tliııden gönderilmiş bir tel-f af çıktı. Bu telgrafta sandık 
d Clfırıda mlintehiplerden birinin 
b 6VU!düğüne şahit olduğum 
b ~diriliyordu. Halbuki ben 
•tşey görmedim ve böyle bir 

•ak' anın şahidi olmadım. ,, 
Bize bu haberi veren ora 

~rbes Fırka erkanından biri 
id· l. .. 
t Maarif vekaletinde bir doı
dunıu ziyarete gittim. Arka
;;ırn kapıdan iirer girmez 

' Ayete başladı: 
cı_ Ama mübalAğalı ıeyler 

~lııYorsunuz ha! 
- Neden ? dedim. 

b. - Muğladan gönderilmit 
11' 'k h1 ş~ ayet mektubu okudum. 
de~rif bütçesinin buraya ıöıı
ht rildikten sonra aylarca uyu
b t kaldığı bildiriliyor. Hal
b \! bu bütçe bize gelmez ki 
Ilı-ad kal a uyuyup sın. ,, 

" Bu haberi bir kariimiz şikl,, ct 
.._. nıektubu olarak gönder
"tllfti. .. 
le Geçende de, bir münasebet
~ tcnıas ettiğim bu mevzua 
tU at-da.ki vak'aların tekerril
b~ls~bile, avdet etmek mec
ta . ~etinde kaldım. Çok müte
\'~ 8ll'inı. Fakat bu mübalağalı 
h' Yanlış haberler muayyen 
it ihn 

i~ln t iyetin ifadesi olduğu 
"~ • bunu tashih etmek lüzum 

laıııretini hissediyorum. 
8• 

h\ıl ~de k ri bqkalanna, ya· 
d'lliu 11: .. nıUesseseye karşı duy
'~ •gbiran, ona sütunlarını 
tı.e gazetede çatmakla teski· 
\tllı ~ışıyor. Bu şahsi kavgayı 
itı~CŞtirmekle bir nevi 
"' b aldığına kani oluyor, 
t~ ununıa (Ego) sunu tatmin 

li bulunuyor. 

h b~buki gazete, halka doğru 
~tin. vermek mes'uliyetini 

••tfıt. ~a~~ş bir neşir vasıta
cl oku-...~ umumiye gazete
~~:gu haberler üzerin 
ı tJJ istinat ettirir. Bu 

1lQı .et Yanlıı olursa, ef kin 
~'t:Ye .. aldatılllll.f olur. BirJ 

ıç.ırı en bGyllk cürü 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi * 

1 - Bazı adamlar, on parmağında on 
kara, afif ve masum insanlan lekelemiye 
çalışırlar. 

2 - Bunlar kendi yüz karalannı batka· 

lanna bulaşbrmıya çalı an insanlardu. 

S - Fakat aynaya bakınca görllrler ld ytls ka• 
ralan temlileıımck şByle dursun daha :r;lyade art• 
IDlfbr n kullandıktan uıul faydaıızdır, 

B .. W TELGRAF HABERLERİ 
Traktör İşi Mendres Kan alındaki Hata Anlaşı dı Şikayet Heyetleri 

Nihayet Süratle 
Hallediliyor 

Ankara, 6 (Husu.si) - Gui 
çiftliğinde traktör tecrllbelerinl 

yapan heyeti faale hazırladıA"ı 

raporu bugUn Jüri heyeti r.,. 

isi Rahmi beye vermiştir • 

Jliri heyeti içtima ederek 
faal heyetin verdiği rapon 

tetkik etmektedir. Cumarteil 

giinil Jüri heyeti umumiyeıi 

toplanarak traktörlerin çalışma 

faaliyetle:ini, sarfiyatlanm ve 

birinciliklerini tesbit edecektir. 
• 

Avrupalı Mühendis 
Hatayı Düzelttiriyor 

Nazilli - Dursunlu - Nazilli Kanah için bot yere safo)unan 
birbuçuk [milyon liranın Nafia Vekiletinde yapbia tesir dolaı
yısile israfın önilne geçmek ve acil tedbirler almak llzere 
Avrupadan bir mnhendla celbedildi. 

Mühendisin Kanalda gördilğtı mahzurlar neticeai Mendresten 
itibaren derhal kapadılmaaını söyledi... Neticesi sıfır olan şu 
emeğe ve sarfolunan paraya hakikaten acıdım. Bu arada birde 
(23) bin liralık bir ıu deposu hikAyesi var ki alikadar maka-
mın tetkik etmesi çok l&zımdır. Halkın bin bir zahmetle 
arbrarak verdiği paralann bu yolda sarfına ne demek lazımdır? 

Etlıem V asa/ 
.-,-

Temyiz Tayinleri Bu Seneki Şimen- Ankara -stanbul 
Ankara, 6 <ı:ususi) - Açık difer İnşaatı ~, Asfalt Caddesi 

bulunan Temyız mahkemesi 
azalıklanna İzmir Hukuk mah
kemesi reisi Ali Rıza ve Di
yanbekir ağırceza reisi Remzi 
beyler Temyiz mahkemesince 
intihap edilmiş ve tayinleri 
tasdiki aliye iktiran etmiştir. 

Milli Vapurcular 
Arasında 

Ankara, 6 (H_ususi)- Bu sene ı 
. şlmendif er inşaabna, otuz mil
yon yerine yirmi milyon sar

fedilecektir. Bu hususta Nafia 

Ankara,6 (Husust) - Ankara 
ile İstanbul arasında yapılacak 
ve bir buçuk milyon liraya mal 
olacağı tahmin edilen asfalt 
yol hakkındaki proje Nafia 

vekAleti tetkikat yapmaktadır. Vekaletinden Heyeti V ekileye 

H d R•f t B V sevkedilmiştir. ay ar ı a . e ~ . __ _ 

Otodrezin Hadisesi İzmir Felaketzedeleri 
Ankara, 6 (Hususi) - Hay- 1 ç İ n ••• 

Milli vapurcular arasındaki dar Rifat Beyin affı temen.. Ankara, 1 ( Hwıusi ) -

Konya Ve Eskişehir

den Mazbatalar Geldi 

Ankara 7 (Hususi) - Ada
nıı intüababnm usulaUlüğtl 

hakkwda OD biıı imzalı bir 
maz~ata ile buraya gelen 
heyet, bu ıikayet mazbatuım 
Dahiliye müsteşanna tevdi 
etmiştir. 

Adana hayetinden bqka 
Konya ve Eskişehirden de inti-

haba fesat kanşbnldıf'ına dair 
vesaik ve delille:ri himll ild 
heyet daha buraya mu\•asalat 
etmiştir. --
Tapu T ayiııleri 

Ankara - Edime Tapu 
mildürlüğüne Afyon Karahi
sar Tapu mildUrü Şemseddin, 

Mut Tapu n Udürhiğüne Tapu 
ve Kadastro mütettiş mue
vinlerinden Sami Beyler tayin 
edilmişlerdir. 

Ankarada Elektrik 
Ankara - Ankara Elektrik 

şirketi elektrik ldlovabnı 25 ku
ruştan 32 kuruşa çıkarmış ise 
de Nafia vckileti bunu kabul 
etmemit ve arad.s :tıtilif ~ık
mışbr. Şirl:et meclisı ıdarelİ 
bu ayın ?:/ sinde toplanarak 
m~seleyi halledecektir. 

rekabetin ancak bir kanunla niai etrafında Adliye vekAleti Kırmw Ay cemiyeti, İzmir fe
bertaraf edileceği anlaşıldığın- nezdinde yeni hiçbir teşeb- laketzedelerine sarf e d i 1 m ek 
dan İktısat Vekaleti ticaret bnı yapılmadığı gibi sabık . üzere Sıhhiye Vekili Refik 
odamıza bu hususta bir kanun E B Beyin emrine yebnİf bin lira 

Adliye vekili Mahmut sat e- vermiştir. 
projesi hazırlanmasını bildir- yin lzmirde iken bindiği otodre- ---· Anadolu Tahvilleri 
miştir. Proje hazırlanmıştu. zinle kazaen ölümüne ıebe- Adana Maarif Müdürlüğü 
Vapurcular ve mntehassıslar biyet verilen işaret memuru- Adana, 6 (Hususi) - Ada- FIATLARIN DÜŞMESiNDE 
tarafından burada milzakere nun ölüm tahkikab hakkında na Maarif müdürlüifine Adana BiR BORSA MANEVRASI VAR 
edilecektir. henüz Adliye vekiletine ma- felsefe muallimi Enver bey Ankara, 6 (Hususi) - la--Proje, vapur navlunlannm ı · 

ldmat aelmemiştir. tayin edi mişır. tanbul borsasında Anadolu ~bmi~oo~~~u~~==~·====================~ ayyen bir tarif eye tAbi tutul- ,. ,. esham ve tahvilabnın fiyatla-
masını ve bu tarifeye riayet • • • • nnda iÖrülen sukutun sebebi, 
etmiyenlerin tecziyesini dtı- ister inan, ister inanma f tahkikabma i'Öre, Düyunu 

efkirı umumiyeyi aldatmakbr. 

umumiye gibi iiçte bir nisbetin-şünmektedir. do tediyat yapılacağı şayiasınm 
Bu hal yalmz bizim gaze

teye munhuır değildir. Kari
lerine sütunlarını açan diier 
ıazeteler de ayni hataya 
düşmekten kurtulamıyorlar. 

( SON POSTA) bu hatadan 
kurtulmak için Azami gayretim 
sarfeden ve bu hususta çok 
titiz olmıya çalışan bir gaze
tedir. Buna rağmen bu hata
ların vukuu bizi muztarip 
ve mu zzep etmektedir. Kari
lerimizden tekrar rica ediyoruz: 

Gazetemizin size açtığı sUtun
lan yanlış ve mUbalAğalı 
haberlere makcs yapmamak 
hem sızın, hem ıazetenin 
menfaati iktizasıdır. Gazete
mizin bu hizmetini sui istimal 
etmeyiniz. Gazeteyi şahsi ii
blrannıza alet yapmayımz. 

Buna ne ıizin, JM de bizim 
lıakkımıı vardır. 

Ankara Tllrk ocajının 
bir matbaası vardır. Bu 
matbaa ocaiJn tabedile· 
cek klğıtlanm ve harı 

heyetinin ç.ıkaracaia eser
leri ve Türk Yurdu mec
muasım basmak için ya
pılmıthr. Bütün bu ifler 
orta halli bir matbaayı 
ancak birkaç hafta işgal 

eder. Fakat ticaretle alA
kuı olmamak !Azım gelen 
Tiirk ocağı bu matbaadan 
kir etmek havesine ka
pilmış ve (60,000) lir 
sarfederek muaazzam bir 
matbaa vücuda getirmiş
tir. 1 tanbul matbaaları 

bile İf bulamazken bu 
matbaa da tabii it bula
mıyor. Aylarca bot kalı
yor. Fakat bu müddet 
zarfında mndnrn, müdür 
muavini, ınemurlan ve iş

çileri paralannı alırlar. Bu 
ıuretle bu matbaa Tnrk 
ocağına hayli zarara malolur. 

Türk ocaA'J bir ticar t 
müessesesi değildir. Para· 
aı vars daha f ydalı işle
r aerf etmeal mümknndilr. 
Fakat ne y palım Ham
dullah beyin canı bir de 
matbaa kurmak istemiş 
v Türk oc ğınıo ba 1n3 

bu beliyı yüklemiştir. 

l•t.r inan, ister inanma/ 

ıazetelerde intişar etmesinden 
ileri geldiği anlqılmışbr. 

Halbuki Anadolu tahvilib 
bedelleri kanunu mahsusla dev
let delJ!İrrollannın kendi büt
çesinden verilecektir. Bu sene 
verilecek olan miktarın Oçt• 
ikisi Doyçe Oryent bankasına 
yabnlmıştır. ---
Romen Talebe 

Alb Türk Mektepleri
mizde Bedava Okuyacak 

Romanya Türklerinden 6 
erkekle, 4 kuı talebenin Tür
kiyede parasız tahsilleri Maa
rif vek '1etiızce karulqbnlmı~ 
br. Bu talebeden erk ki r 
Trabzon Erkdk muallim mek
tebine, kızl r da Konya im 

uallim mektebin yerlqtiri· 
leceklerdlr. 

Sözün Kısası -Siyasi 
Bir 
Ras.ataneı 

•• 
Ankarada siyasi bir rasa

tane tesis edilmiştir. Maksadı 
tahmin edersiniz: Yirmi dört 

veya, azami kırk sekiz sattt 
evvelden, siyasi havada ne 

gibi değişiklikler, hadiseler 
olabileceğini anlamak t 

Bu rasatanenin aletleri, 
Kandilli tepesinde gözlerini 

gökyüzünden ayırmıyan Fatin 
efendinin barometrelerine, sis· 

mograflarına filan benzemiyor. 
Bu siyasi rasat merkezinde 

adeta alet yok gibidir; fakat 
mühim siyaset adamlarının bir 

giinlük hayahna ait maliimat 
temiıı e d n gizli telef onlar, 

telsiz telgraf ahizeleri, mik· 
rofonlar ve saire vardır. 

Mesela, bu aiyaset adamlan. 
günde kaç kere kahkaha at .. 

mışlardır? Kaç kere bağıl'Dllf· 

lardır? Kaç sigara içmişlerdir? 
Kaç defa ay klanın yere vur-

muşlar veya kaç defa yumruk.
lannı sıkmışlardır? Sarf ttiklerl 
ağır veya tatlı sözler - ne oluraa 
olsun - kaç tanedir? 

Bunlar tesbit edildikten son .. 
ra, o siyaset adamlannın ne 

derece sinirli ve neı'ell olduklut 
anlaşılacak ve böylec yakın 

istikbalde çıkacak siyasi hadise
lerin mahiyeti keşfolunacaktır. 

tık tecrnbe yapılmıştır. St 
yasi rasat merkezinin bir su· 
retini bize gönderdiği ilk ra• 

poru dercediyoruz. Sırası 
geldikçe yenilerini de neşrederiz: 

"5 teşrinisani 1930, Ankara 
siyasi rasat merkezi - Hava 

biraz bulutludur. Meclisin ıol 
sahillerinden gelen hafif bir 

rüzgann kasırxaya çevirmesi 
muhtemeldir. Sağ tarafta kuv· 
vetle hissedilen yüksek tazyik. 
havada siyasi elektronlann 

şiddetle faal olduğunu hisset
tirmektedir. 

Not - Dün gece Ağaoğlu 
Ahmet beyin, rüyasında ilç 

içere: "Olamaz 1,. diye bağıı:-a• 
rak sayıkladığı ve ismet pa

şanın da, rüyasında mütema
diyen: " Pekala olur t ,, diye 

haykır3ığı tesbit olunmuştur. 
Üç meb'us, yataklanncia sağ-
dısn sola, soldan sağa birkaç 
kere dönmüşler, nihayet arka 

üstü yatmayı tercih etmişlerdir. 

Yunanla Ticaret 

İki Tarafın Alış \'"erişi 
Ne Şekil Alıyor? 

Son sene istatistiklerine göre 
Yunanistan bizden on bir mil
yon küsur liralık pastırma, 

kömür, hububat, bilhassa boğday. 
canlı hayvanat ve saire almak
tadır. Biı ise Yunanistan dan 
000 hin liralık mal almaktayız. 
Yunanistan, kömürü lngiltere 
ve Rusyadnn, hububab ise 
diğer memleketlerden almak
tan ise Tilrkiyeden almayı 
d ha fayd lı bulmuştur. 

Ei r her iki ın mleket 
ar ında uyuşma olur biz 
Yunani tandan aldığımız mal 
miktannt biraz tezyit edeceği
miz gibi onlarda biıden aldık
lan m lann miktarlannı artb· 
racakl4!'dır. Her iki tarafta 
birbirlerine kar\ı tenzllith 
tarife tatbik deceklerdfr. 
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Mı~takalar Kon- Altı Ve Altıdan 
gresi Ankarada F ~~la Çocuklu ~rı 
Ayın Yirmi Seki- urac~at Etmelı-
zinde T oplaniyor.I dırler. 

T. l C. 1 İstanbul mınhka
ıı riyasetinden: 

Gazete sütunlarında son 

günlerde İstanbul sporunda 
ikilikten bahsedilmekte ve 
ayni zamanda T. 1. C. 1 lstan
bul mıntakası namile baı:ı teb
ligat neşredilmek auretile ef-

kirı umumiyenin teşviı ve 
ilik edildiği görülmekte oldu-

ğundan hakikab hal berveçhi 
zir tavzih olunur. 

1 - 19 teırinievvel 930 da 
nizamnamesi mucibince inti
tihap edilerek vazifesine de
"Yam etmekte bulunan heyeti 
hazıramızın bu kere 17 teşri
nievvel 930 tarihinde aktettiği 
fevkalade kongrede müddeti 
intihabiye ve mahiyeti hük
miyelerini kaybettikleri halde 
Federasyonlar heyeti namı 
alhnda icrayi hüküm ve bu 
ıuretle mıntıka ve spor işlerine 

Hükumet bir kanun yapb. 
adı " hıfzıssıhha ,, kanunudur. 

Bu kanun ile adedi altı ve 
daha ziyadeyi bulan çok ço-

cuklu anneler için bir para 
mükifab konuldu. Para istemi
yenlere de hususi bir madalya 

vereceğini bildirdi. Bu kanun, 

dünden itibaren mer'iyet mevki
ine girmiştir. 

Bu teraiti haiz bulunan 
anneler, usulü dairesinde hü
kumete müracaat edip hakla

nnı anyabilirler. Fakat her

hangi bir suretle vaziyetleri 
resmi muameleler peşinden 

koşmıya müsait olmıyanlar, bu 

işlerinin takibini (Son Poıta) 
• 

ya havale edebilirler. ( Son 
Posta ) , teşkilatı itibarile bu 

işi başarabilecek mevkidedir. 

Alacağı neticeyi de bittabi 

alakadarlara bildirecektir. Maa

mafih, bu vait, bir taahhüdü 

tazammun eder mahiyette de-
• "ld" B" k hdı d \ hangi bir zaruret ile tutul 
gı ır. ız, anunun a n an mıyacak olursa, elbtte ki bu-
bahscdiyoruz. Bu ahit, her- nun mes'ulü Son Posta gazete-

Ede iyat te 

si değildir. 
~ 

Bugün de bize gönderilen 

Eğer Bu İşi Siz 
Yapamazsanız 
Biz Deruhte Ede-

biliriz. 
çok çocuklu ailelerden bir ka
çının resmini dercediyoruz. 

Yukardaki resim Ankara 
fitek fabrikasında 1707 nu
marada Hasan Ef. nin ailesini 
gösteriyor. 

Elyevm hayatta bulunan altı 
, çocuğu vardır. İsimleri sıra ile 
lbrahim, Mahmut Nedim, Ek
rem efendilerle Muazzez, Sa
miye, Şeref hanimlardır. Ken- · 
diai askeri mütekaididir. 

Sağdaki resim: Eyüpte Evlice 
baba mahallesinde, Tekke so
kağında 25 numarada oturan 
bahriye mütekaidi Şevket Ef. 
ailesini gösteriyor. Aile, valide-

leri F atına Adalet Hanımla 
çocukları Salih, Nurettin, Mus
tafa efendiler ve Kadriye, Mu
harrem, Bedriye, Hadiye ha
mmlardan müteşekkildir. 

Soldaki resim: Hamzamuhittin 
mahallesinde, ZUlüflü sokakta 
on yedi numarada tütiin 
inhisar idaresi Cibali fabrika-
sında, ihracat ambar şubesinde 
çalışan Macide Server hanım 
ve yedi çocuğunu gösteriyor. 

en Mada 

fuzuli müdahale etmek istiyen 
eşhastan alakamızın kat'ı hak
kında kongre ekseriyetinden 
aldığ karar ve salahiyet karşı

ıında bu zevat bazı kulüplerimi
zi arkalarından sürükliyerek 
ittifakımızdan ayrılmışlar ve 
bu suretle ikilik vücuda ge
tirmek azmile maksat ve ar
zularının teminine çalışmışlar
ıa da vukuu bal bir ikilik 
ihdası mahiyetinden uzak ka
lacağı tabü olduğundan mez
kür kulüplerin kayitleri terkin 
edilmiştir, 

Z~lotarevski ) Kadı ı 

Dair Fikirlerini 
Tahsil 

( Lea 
Hakkına 

İzah Ediyor .. 
2 - HUkfımeti Cümhuri

yemiziıı tahb tasdikinde bu

lunan Türkiye İdman cemi
yetleri ittifakı nizamnamesi 
mucibince ıpor mıntakaları
nın hududu tayin ve tahdit 
edilmiı ve bir mıntakada iki 
heyetin icrayi faaliyeti gayri 
caiz ve imkansız bulunmuş oldu
iundan bu gayri meşru beara
ber teşekkül ve teşebbüslerle 

hareket edenler hakkında mu
amelei kanunniye yapılmak 

here makamab aidesine mü
racaat edilmiştir. 

3 - Bu vaziyet kartıımda 
mıntakmıı: niı:aml bir ıallhi-
7et "Ye itimat eseri olarak 
bqladığı vazıfeye daha ziya
de keremi vererak umumi 
kongrenin teahhur etmesinden 
fırsat bulanlann gayri meıru 
propağandalarla ıpor hayah
mınn tahıi entrikalarla ihlil 

edilmek istenilen ahengini tanzim 
yolunda kat'i icraat Te teşeb
büsata girişmiş ve diğer ma
nalıktan da aldığı muvafakat 
ve salahiyet üzerine umumi 
kongrenin 28 Teşrinisani 930 
da Ankarada toplanmasını 
da tekarrilr ettirmiş olduğun
dan keyfiyet ef'~in umumi
yeye arzolunur. 

Fenerin Seyahati 
F enerbahçe, davet üzerine 

ay sonuna dağru Atinaya gi
decek ve Atina ıampiyonu 
ile maç yapacakbr. Aync.a, 
Beşiktaşın da Seliniğc ıitmesi 
mevzuu bahi.ttir. 

Belçikalı profesör (F erdinant), kadınların 
tahsil arzusu hakkında bir mütalea neşretti. Madam Lea 

Guya kadın Darülfünuna koca aramak için 
gidiyormuş... Bu fikre Hukuk fakültesinden 

Dedi ki : " Eskiden kadınlar macera ve ser
güzeşti salonlarda ararlardı. Şimdi Darülfünun 

Zolotarevski bir erkek arkadaşımız da iştirak ediyor. Bu 

doğru ise evli kadınlar ne gibi bir maksatla 
Darülfünuna gidiyorlar? gençliği arasında bulmıya çalışıyorlar, kadının 

tahsil arzusu bir fanteziden ibarettir.,. 

Bunun etrafında kadın, erkek bazı Darül
fünunlularla görüştük. ( Halkın Sesi) sütunu-

muzda bu mütalealan yazdık. Bu arada müta• 
leasını söyliyen ve Edebiyat fakiiltesinde · tah· 

ıilde bulunan Lehli Madam (Lea Zolotarevs
ki) Son Posta için bir yazı yazmıştır. Madam 

(Zolotarevski) nin iki çocuğu vardır ve bu 
,Plevi vaz~yete rağmen mahrumiyet içinde 

okumıya çalışmaktadır. Kendiıi ielecek sene 

bu fakülteyi bitirecektir. Madam Zolotarevski 
nin mütaleası şudur: 

"Kadın darülfünuna .. fantezi " için gidi
yormuş ..• 

Bu fikir hangi çllriik esaslara istinat 
ediyor? .. Bu nazariye kimin tarafından ve hangi 
cahilane tetkiklerden ıonra serdedildi ? .. 

Bazılan: 
- Darülfünundan mezun olduktan sonra erkekler okumıya 

devam ettikleri halde kadınlar okuduklarını unutuyor ve tah
ıile devam etmiyorlar ; iddiasında bulunuyorlar. 

Mektebi bitirdikten sonra tetebbuata devam eden kadınlar 
aayııızdır. Radiyomun kaşifi olan Mme. Küri bunlardan biridir. 

belediye reisi izahat lıtemiş ve ıu 

cevap vertlml9tir: 

- Seylap felaketi, beledi
yesi olmıyan bir şehirde ne 
kadar zarar yapabilirse bu 
ıeylap ta onu yaptı. Bu, bir 
cin=1yettir. 

Adnan 

Bu satırlan yazan evli bir talebe iki çocu

ğun annesidir. Onun Darülfünuna devamım 

Hukukçu arkadaşımız nasıl izah edecektir? 

Profesör Ferdinand'ın söylediğine bakılırsa 
okumamalı ve evde çocuk terbiyesile meşgul 

kadınlar olmalıdırlar. Acab, tahsil etmemiz ço 
cuğun terbiyesine muzır mı? Acaba, münevver 

bir anne cahil bir anneden daha fena bir terbiye 
mi verir? 

Bu gibi fikirler mürteciane ve kadın hür
riyetine tahammül edemiyen mütefekkir ge
çinen şahsiyetlerin nazariyesidir. 

Son zamanlarda Musolini kadınlar için 

Darülfünun kapılarının kapatılmasını tavsi

ye etti. Musolini, Profesör F erdinand ve bu 

~bilerine cevabımız 9udur : 

" - Dc11ı8kratik memleketlerde nasıl istibdat rejimi bir 

daha dönemezse, kadının esareti de bir daha avdet edemez 1.. 
Seleflerimizin bize bıraktıkları harsi hazinelere - kadın ve 

erkek - hepimiz varis bulunuyoruz. Çocuklarımız için , bu hazine

leri inkişaf ettirmek ve zenginleştimekle hepimiz mükellefiz. 

Erkek gibi, kadın da o güzel hars menbalarından istifade 

etmek ve dolayısile haz duymak için darülfünuna gidiyor. 

Bazıları için meslek sahibi olmak ta bir gayedır. Tahsil 

insanın seviyesini yükseltiyor. Bu yükseliş payesi niçin yalnız 

erkeklere münhasır kalmalıdır? Kadının hakkı hayab yok mudur? 

* Lamba yakmak için gaz bile alamayıp ta derslerini ay 

ışığında hazırhyan kadınlar için profesör Ferdinand'ın iddinsı 

ne feci bir ithamdır. 

Edebiy.nt Fakültesi müdavlmlerindea 

Lea Zolotarevski 

Yeni Takvim 
Projesi Kabul 
Edilecek Mi? 

Okun" Alman gazetelerinde 
duğuna göre Avrupaııın baZl 

iktısat mütahassısları beyne1" 
.ı 

milel takvimin ıslahile ıneŞ?' 
olmaktadırlar. 

Cemiyetiakvam takvimin ıS" 

lahile beynelmilel bir takviıı> 
esasını kabul etmiştir. 

Bilhassa Almanyada bu işe 
memur edilmiş oian komisY00 

tetkikatını ilerletmiştir. t-lali

hazır takvimi bazı ayların zB, 
bazılarının 3 J gün arasıod• 
tahavvülleri dolayısile bu pı~ 
aavatsızlık iktısadi ve içtiınaJ 
hayat üzerinde müşkülib baİ' 
olmaktadır. 

si• 
Amele yevmiyesi, faiz, 

·sat iOrla, ve muhtelif tahs1 

ve varidat hesabatında pıÜ( 
külata maruz kalınmak-is ve 
bir çok yanlışlıklar vukua gel· 

. tıı' 
mektedir. Bilhassa aylık ıs 

tistiklerde mukayese ictatl 
daima hatalı bulunmaktadıt• 

Cemiyeti akvamda bu işi' 
•J<ı" meşgul olan komisyon, tetkı 

b neticesinde takvimlerde isli" 

hat icrası için iki teklif Y'~ 
mışbr. Her iki teklifin de is~ 

l d•v• d • " biJ' nat ey e ıgı esasat aınıı . 

takvimin vücuda getirilııı;:. 
lüzumu üzerinde durmakta 

En mUhim olan cihet se~ 
Din (13) ay ve her ayın ( 

gü .. "hti 1 • Geıı' nu ı va ey emesı ve t 

her ayın ( 4 ) haftadBD ibat' 

bulunmasıdır. 

Bu suretle senenin bU~ 
ayları aynı miktar hafta~ 
her hafta aynı miktar _, 
adedini ihtiva etmiş buJoO 
cakbr. 

Bariz bir nokta da •f~ 
herhangi günü her sene ~ 
günün ismine isabet edece b~ 
Kabul edilmesi talep edilel1 ti' 
&istemin yalnız bir mabı ~· 
vardır ki ( l 3 ) dört 0,-
kabili taksim olmadığı01tİ' 
bazı işlerde kabul edilen ( bJ 
mestr) usulü, bu takvim l<~. 
edilirse kabili tatbik 01 

yacaktır. 

Şükrü Kaya Befİ11 

Faaliyeti ,,,. 
İzmir, 6 ( Hususi ) 

11 
jJ. 

Dahiliye vekili Şükrü J(a)'gef 
bütün felaket mıntakasıJJ1 öt" 
miş, ve felaketzedelerle g 
müştür. ..1, 

t/ •' r.t.lP 
Serbes Fırkanın ~ıı.,. 

v ı 

P i y a 1 e O c af"' 
Serbes Cümhuriyet ,, ır 1'' 

nın Küçük Pjyale ocB~desi 
sımpaşa Zincirlikuyu ca bıl 
de 3-5 numaralı binada 
açılacakbr. 

---r· re• 
Türk - Rus 1~ 

Muahadesı ~) 
Ankara, 6 ( ı-ıusu~eıcfl 

Moskovadan Hariciye are b 
tine gelen maliiınata g tı1'e 
müddettenberi de'VSfll e ti'' 

l T.. k" RusY' ıı 
te o an ur ~ye :. ker~tı 
ret mualıedesı ınuza 
tk.elenmek üzeredir. 



SOM P0STA 

-
- Kari Gözile 

Gördü k le ri m iz 

Muallimler Arasında 
Fark Gözetmeyiniz 

Sultanahmette Vazi Bir Müzem?.~ 
Var Ki Sessiz, Sedasiz Çalışıyor; Ek 

1. 
1 - Türkly-;:aarif hayatında mual

ııııı • 

seri Ziyaretçileri- De Ecneb · er •• 
erın :r.ihnini knrı~hran blr nokta var: 

lf~r f nevi muallim mektebi maunh.n, r 
l:ı.ıhtcl'f mektep mc:r.unlnn. Bu menşe t 
ll?tsclesi muall' ınler arasında daln1a ~ 
lltp·k ' 
l' 1 tcvlidinc sebep olmuştur. Bugün r 

\irkiyenin hangi diyarına gidilse 1 
llıuaı inıler arasında tam manaslle bir r 
"ahd t l::a e ve tesanüt görmek lmkl'ı:ısı:r.dır. 1 
. kid"n menşe na:r.an itibara alınmadığı 

i bi bugüne kadar da Maarif vekaleU I 
:tını ketteki müthiş muallim fhtlyacmı 

İ4fj için orta derecede her nevi 
llıtktep mc:r.unlnnndan imtihanla ve 
11ıha 
l'tı ~et kanunlıı muallim aeçti. Bugün 
b tltıyede yirmi beş bin muallim varsa 

1'ıı.1trı on beş bini muhtelif mektep 

llıttunJan olduğuna ıUphe yoktur. 
&a'bıtt 
b vekil beyin aon nutkunda 
ı1ı'hıettiğ-i cl'an otu:r. b~ bin muallim 

111 
U:tacı da bu ıerait dahilinde gene 

~htelif mektep • orta, lise • me:r.unlann-

1!• tenıfn edilebllecek ve edilmektedir. 

111~tnaleyh, muallim ordusu arasında 
ı. lıfe dedikodusu mev:r.ubahis olmamalı, 
'"'Uatı· 1 1nıler birliği dururken, ba:r.ı yer-
ttde olduğu gibi, "Me:r.unlar Cemiyeti,, 
'aıtıu .. e rnu:r.ır bir teşekkUliln mevcudl-
•tt· 
lı ıııe nı~hal bırakmamalıdır. Eaasen 
l'akııt 

111 
şahıstadır. Muhtelif mektep 

oı~t~lan arasında çok değerlileri 
drı,~ıu gibi, mezunlar arasında da 

%.~t imla bile ya:r.amıyan, Rüşdiye 
1
•1 derecesinde bile müktesebatı 

'llll 
,1 

1Yanıar pek çoktur. Blrlncller mezun 
•d. llt •gı için terfi ve tefeyyüz görmez 

,ı:;• ikinciler mezunluk alperi arka-

1'1 1 tasfiyeden masun kalıyorlar. Nere 

'lttlutıu olursa olsun muallimler ayni 

Sultanahmette bir Ticaret Te 

sanayi müzesi vardır. Bu mü

essese ıçın bu sene üç bin 
lira tahsis edilmiştir. Bu para 
ile bazı tohumlar ve av deri
leri alınacaktır. Şayanı dikkat

tir ki bu müzeyi en ziyade 

ecnebi seyyahlar gezmektedir

ler. En çok beyendikleri eşya 

da çiniler ve kakmalı eşyadır. 

hiçbir tezgahın yapamadığı 

bir eserdir. Fakat bu san'at
kir, bu işi bir sır olarak mu

hafaza etmekte ve kimseye 

öğretmemektedir. Hükumetçe 
bu san'atın tamimi için san'

atkArla müzakerede bulunu
lacaktır. Resmini gördüğünüz 

kemençeye gelince Paris 
Sanayii tezyiniye sergisinde 
( Dip!om Donör ) madnlyasını 

almlf, nefis bir eserdir. Müze 

ihracat eıyasının 930 senesine 

alt istatistiklerini tamim et
mekle muşguldilr. 

J -+-K--a_d_z_n __ V_e_K_a_l_p_l __ ş_l_e_r __ i_,,,_ 
1 

Bir Ai e i İstina ga ları e erdir? 

e Üç T bii 
e • 

EvlenmektenKorkanKız L Saç Tuvaleti J 
Dün yeni niş.ınlı bir genç 

kız, henüz başlıyan mes'ut 
hayatının çok silrmiyeceğin
den bahsederek evlenmekten 
korktuğunu söylüyordu. 

- Bilmem ki, diyordu. Bir
birimize doymaktan ve bugün
kü gibi sevişememekten kor
kuyorum. 

Bu zavallı kız hayatı aşktan 
ibaret sanıyordu. İstiyordu ki 
nişanlısı onu daima bugünkü 
gibi ıevsin. Evlenmekten adeta 
korkuyordu. 

1 Ona anlattım ki, bayat onun 
l bugünkü genç kır: hayalile 

tasavvur ve tahayyill ettiği gibi 
değildir. Evlenmenin l\ç saf
hası vardır. Birinci safhası iki 
ftç sene silrer ve sevişmekle 

geç.er. Bu mUddet zarfında 

kan koca iki evgili gibidirler. 
Adeta evli olduklarının farkına 
bile varmazlar. 

İkinci safha, arkadaşlık dev
ridir. Aradan iki üç sene ge
çince karı koca birbirlerile 

t Pttle tdi ve tasfiye görmelidir. Ayni 
•ye • 

Ugrunda ayni üniformayı taııyan 
"hıatar 

Ayni zamanda Mermeris ve 

Bodrum havalisinden çıkanlan 

süngerler de çok dikkate şa

yan görülmektedir . Müzede 
bir Türk sana'tkarı tarafından 

yapılmış bir de halı vardır. 

Arkasındaki üç köşeli işaret 

_ __ __._,.._...,"""4-,,_., ........ _~, arkadaş olurlar. Eski aşk ve 
sevda kalmaz. Artık birbirle

Başın ve saçın şu şekillerde 
tanzimi, son zamanda pek zı

yade göze çarpmaktadır. '-ı • manen de ayni hukuk ve 
t lhtycu h!dz olıırak iftiharla mevcudi-
ttlnı h 

,1 lasctmell ve istikbalinden emin 
t_ llııı.lıdlr. Bu mllhlmmeyl, Mnarif veklll 

~•t Beyefendinin na:r.an dikkatlerine 
ttınenl:r. hCiyUk bir hl:r.mettlr. 

~ 2 
- Muallinılertn tek!mOlü için 

~.t.ı:ı 
~ • tamimden ıı:lyade ilk tedrisat 

ile ettftlerlne ehemmiyet verilmelidir. 

~tııt mlifettlşlcrln çoğu muallimi 

~ol ve tenkit eden Ye ııallhlyeU 
'ley1 hal:r. olmıyan şalualardır. Biuat 

k. tdcınediklerl yeni usulleri mual
""ler 
llııı.tıı e de iyice anlatamazlar. Her 

lıı hıı kendi ddşüncesine uymak 
'c'b 

11.tı Urlyetfndedlr, Elhaaıl tencvv&r 
>'~ıtııı:ı:ı tatmin edememektedirler. 

Aydın, Muallim 

z. z. 
nu, Terfih Değildir. .. ~ 

' llrların terfih! için [Barem] 
'1ı u tatbik edlllyor. Yalnız huau1 

ı.._ 7~ blltçealnden maq alanlar 

''3o) ıcneal Haıı:lraaıada tatbik 

"-tııa~lrtt. NeUce ı çıkan teadW kanunu 

~ ..:• teadlU cetvelleri vckllete 
't4ıt la taıdik edilip relmedl. s., 
1'-, 'llla-ıı111ı1du her ay için on b., 

" l>'orlar, 
1 """d·~ 
' l 1 bu kaaun memurlana 

Çlıı 1apıl11111h. Şu haldt maqı-

"l'eı~:L~ 
~ numarası : 18 

İpeklerimiz 
Avrupada 

Görmiye 

Rağbet 

Başladı 

Türk ipek kumaşları Av
rupada büyük bir rağbete 

mazhar olmaktadır. Bizim ipek-

!erimizin Avrupa ipeklerine 

faikiyeti ipekli kumaşlarımızda 

ıun'i ipek bulunmamasından 

ileri gelmekt~dir. ipek sana· 

yiini takviye için ipekli ku

maş fabrikaları hakkında bazı 

kolaylıklar gösterilmesi lktısat 
vekiletinden temenni edilmiştir. 

mm tenlda dcjil tezyit etmek muhak

kaktı. Kanunun esası terfih rayeaini 

,ntttıitl halde maaşımızın keıllme1ine 

aklımız ermiyor. 

Maarif nklll Beyden ricamız ıudur 

ld wul7eUmb: bir an evvel ıslah olunaun? 

NulUI ı Muallim 

Yafluz 

PEYAM/ SAFA 

SON POSTA'nm Edebi Romanı 

I' ATİB-BABBIYB 
"'' Ç6..nku onlar daima uya
!'1-tıy llYurkeıı bile uyanık ••• 
)'tıy0 °1rlar, kazanıyorlar, iyi 

J." .r ar. 

~tif ~ bey . bir daha güld&; 
~lln fahsıyetini ihtiyar yti
~td~: vakannda gizliyerek 

...... ş· .,, 
~ haı 1~di bu Sarman fena 

da, ~ r ? Bak ıenin kuca
~tti ışıt nıışıl uyuyor. 
......_ ~an da güldü: 

~ ~tb:~ biz Ölmasak açlık
' l\.a rır. 
~ Peklerin de sahipleri 

'~ ölmezler mi ? 
• fazla üzmek is-

temi yen Faiz bey ciddileıti 
ve mliatehzi ıuallerinin cevabı 
nı beklemiyerek söyledi: 

- Güzel bulmupnn, dedi, 
filhakika şarklılar kedileri, 
ıarplılar da köpekleri bunun 
için severler, şarklı tenbel, 
garplı da çalışkandır. Fakat 
gel seninle bu muammayi bir
likte halledelim. Acaba her 
oturan adam tenbel, her ko
ıan adam çalııkan midır? 

Nerimana bakb " cevap 
vermeıini beklemeden devam 
etti: 

- Kimi adam ••dır ld 
.. bahtan akf&Dla kadar otul111" 

Benzin - İspirto !Antrasit Kömü-ı 
rü Ve Yerli Müskirat İnhisarı Kal

Kömür .. 
Antrasit kömürü ve yerli 

kömür meselesi dal budak 

salmak üzeredir. Ecnebi fab· 

rikalan Teşviki sanayi kanu-

nundan istifade etmekte, üs

telik te ecnebi kömürü kullan-

maktadırlar. Bu fabrikalar işi 

ileriye götürmüşler, antrasit 

kömürü için gümrük muafiyeti 
istemiye kadar varmışlardır. 

lstanbu Ticaret odası yerli 

kömürcülerimizden mürekkep 

bir kömür komsiyunu teşkil 

etmiye ve çimento fabrikacı

ları tarafından antrasit kömürü 

kullanılması hakkında ne dü· 
şündüklerini sonnıya karar 
vermiştir. 

Ye düşünür. Onun bir hazinei 
efkin vardır, yani fikir cihe
tinden zengindir; kimi adam 
da vardır ki sabahtan akşama 
kadar ayak tıstü çalışır, me
seli bir rençber, fakat yaptığı 
iş dört tuğlayı ilstüste koy· 
maktnn ibarettir. Evvelki in
san tenbel görünür, ve lakin 
ça)ışkandır; diğer insan çalış-

kan görünür, ve lakin yaptığı 
iş sudandır. Zira biriıi mane
viyat ile, zihin gayretile yapı
lan iştir ; öbürü vücut ile, 
bedenle yapılan iştir. Manevi
yat daima daha ilidir, vücut 
ıefildir. Yapılan işlerin farkı 

da bundandır. 
F air: Bey yine biraz durdu, 

kızma küçük bir itiraz müd
deti bırakdıktan ıonra cevap 
alamayınca sordu: 

- Zavahire niçin aldam
yoı-aun? Sadece gece pndllz, 
duıra dazar koımak mı ça-

karsa Yerini Ne ile Tu
tabilmek Mümkünmüş? 

Almanyada benzin yerine 

ispirto kullanmak çareleri tet

kik edilmektedir. Yarı yarıya 
' ispirto ile karıştırılan benzin, 

hassasım kaybetmemektedir. 
Bu keşfi memleketimizdeki 

ispirtocular ehemmiyetle takip 
etmişlerdir. Memleketimizde 

İspirto istihsal edilecek iptidai 

mevat pek çoktur. Bugün bile 

inhisar idaresi en yüksek 
dereceli üzüm ispirtosunu 37 
kuruşa almaktadır. Benzinin 

okkası 35 kuruştur. İspirto 
fabrikasına malik olan amiller 
bu hususta hükumete müra-

caat ederek inhisar kaldırıl

dığı takdirde bugün mahreç 
bulamadığımız üzüm ve incir-

lışmakhr? 
- Değil tabii... Fakat biz 

oturduk ta ne yaptık sanki? 
- Pek çok şey. 
- Hiç birşey yapmadık. 

Hep uyku.. lipacılık ... 
Faiz Bey, kızına, söyliyece

ği sözlerin mesuliyetini hiset
tiren ağır ve sahurlu bir ba
kışla bakmıştı; Neriman de
Yam edemedi. 

Faiz B. - Bak, dedi, şu 
arkanda, kosol üstünde du
ran saatı Harunür Reşit zama
nında bir şarklı icat etimiştir; 
fU elimdeki kitabı bir iarklı 
yazmışbr. 

- Aman hep o kara kaplı 
kitap ... Başka yok mu? yazmış 
da ne olmuş? Sizden başka 

onu kim okuyor ? 
- Senden başka bu kitabı 

pek çok insan okuyor. 
- Aman... hep teubeller, 

hayalperestler •• 

= 
rine iki sevdalı gibi değil, iki 
arlrndaş olarak bağlanırlar. 

Üçücü safhn, alışkanlık ierinden beklemekte haklan 
vardır. Eğer yekdiğerini takip 

safhasıdır.. Arakdan kbeş b?n eden ve bir nevi zincir halkaları 
sene geçınce arı oca ır- 1 kil d b fhal 
b" · k d 1 k" rbk teş e en u sa ar olmasa, 
ırınl e 0

1 
a aı: akı~ır kı la ailenin yaşamasına imkan kal-

ayrı ma arına ım an a maz. d 
B "k" ·· t h tt b" b" · · maz ı. u ı ı vucu aya a ır ırının .. . . 

edi olur artık ne kadının Fakat bu uç safhanın ıkın-
mesn ' . . b l b l "ha 
kocasından ayrı, ne de kocası cısı _aş a.r aşamaz ı net 
karısından uzak yaşamasına temayullerı de başlar. Bu te-
imkan yoktur. Eski evlilerin karı mayülleri ortadan kaldırabi-

ve kocalarının arkasından dövün- lecek olan tarafeynin kabi-
meleri bundandır. liyet ve liyakatidir. Kadın ar-

Aile hayatının bu üç safha
lı normal aileler içindir. Tabii 
hayatı yaşıyan her kan koca mü
nasebeti bu üç safhadan geçer. 
Kadının veya erkeğin bütün 
hayatları müddetince ne bir
birlerini ilk zamanlarda olduğu 
gibi sevmelerine imkan vardır, 
ne de tarafeynin bunu yekdi-

lerimizden bu şekilde istifade 
etmek kabil olacağını ve senede 
hemin için harice verdiğimiz 
milyonlann dahilde kalacağını 
dermeyan edeceklerdir. 

- Hayır .. Frenkler de oku
yor. Bu gibi eserlerin garpta 

bir tanesinin yüzlerce türlü 
basılmış tercümeleri vardır. 
Avam da okur, havas ta okur, 
ve ilkin sen okumazsın, ma
zursun da. Mekteplerinizde 
böyle şey kalmadı. Bir lngiliz 
kızına Sadiyi sorsan bilir, sen 
Şarklı olduğun halde bilmezsin. 
Kabahat sende mi, Sadide mi? 

Neriman hafifçe kızardı ve 
başını önüne eğdi. Cevap ver
miyordu. Evvela babasına da
ha fazla itiraz etmesi, baloya 
ait arzularının tahakkukuna ma
ni olabilirdi; sonra babasının 
maliimatı ve mantıkile müca
deleye kendini muktedir bul
mıyordu. Fakat bütün bu fikir
lere içinden isyan ediyor, hep
sini eJ!ci b~lmak istiyor, maa
mafih sannun11z bir mantıkm 
telkin cı:l ._ hakikatleri kendi 
kendine .. 4m&Jllile inkcira da 

kadaşlık devrinde arkadaş, 

alışkanlık devrinde bir yas
bk olabilirse hiyanettsn korkul
mıyabilir. Ve illa fela. 

Hanımtegze ____ .... ~~·••:-. ... __ _ 
=TAKViM= 
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muvaffak olamıyor, için için 
çırpımyordu. 

Faiz B. bu kadar dersi kifı 
gördü. Kızına ilk defa olarak 
bu mevzuda bir telkin yapmak 
fınabnı bulduğu için yüreği 
ferahladı ve derin bir nef eı 
alarak ayağa kalktı, işi latif eye 
boğarak: 

- Haydi şu şarklı!ar gibi 
biz de bir uyku çekelim! dedi. 

Neriman da kalkmışh. Sar
man yere dü tü ve bir çığlık 
kopardı. Sonra gerinerek Hanı
mının ayakları ara ında dolaş
tı. Hali mırlıyordu. 

Neriman teı·liğinin ucile 
Sarmanı karnmdan itti, uzak
laştırdı: 

- Haydi git, miskini dedi. 
Sonra, kapıdan çıkan baba 

sına işittirmek için ilave etti: 
- Ben miskin mahluklar-

dan nefret ediyorum. 
( Arkaaı var 1 
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Serbest Ve Daimt 
Müderrislik 

1~ ...... -----------------1 
' Sinemalar 

BABBM DBBLIZLBBINDB -
BELi, HÜNKARIM, YAP ARSIN. FAKAT, ONA HEKIMO(;LU ALI 

PAŞA DEMEZLER, HAMAL ALI PAŞA DERLER 

Buı ıuetel• darillf6naa 
divanının lnllmllzdeki pazar 11-
nll toplanacağım yıazımtlana 
da bu doğru değildir. Divanın 
ne zaman toplanacağı belli de
lildir. Daimi ve serbest mu
allimlik meselesi dedikodula

Oçüncü Osman, elemler •ı .. . _, d" lı d d" • • acanıı •l• • dl 
içinde bekliyordu. Kızlar Ağa• -__ wı_.u_r.1_"_',,_P_a_ı_ıa_ı_m __ e_ı,_•P_•_n ____ .. _ .. __ ı_eçı_r_m_. _, 
aım, sabık sadrazamın inhuı -
üzerine tekaüde sevkeder~k J 

Mısıra gitmesine emir vermlft 
yerine başkasını ıetirmişti. ı' 
Fakat bu tebeddül münasebe-
tile merasim yapılmasına mii-1 
saade etmemişti. Gülnihal bu
lunmadıkça kimsenin gülmesi
ni, neş'elenmesini istemiyordu. J 

En baş sirdaşı, gene hafız 
Beıirdi, geceyi onunla dertle
terek geçiriyordu. Hot, ko
nuştuktan da yoktu ya. Kartı 
karşıya geçip düıüniyorlar, 
dfifünüyorlar, düşünüyorlardı. 
Hünklr ~uzun ve sıkmbh bir 
süküttan sonra sorardı : 

- Ne dersin Beşir, Glil· 
nihai ele geçer mi? 

Köle, cevap verdi: 
- "Buna kim llemi bnkin 

derler - Olmaz, olmu, deme; 
olmaz, olmaz" 

Bu teselli ile biraz inşirah 
bulan padişahın dudaklannda 
derhal ikinci bir sual ~titredi; 

- O haspa beni severdi, 
değil mi? 

- Sevmek ne demek Sul
tanım, çıldınrdı, can verirdi ! 

Ayni şekilde tekerrür eden 
bu muhaverelerin sonu gene 
ıftkiit olurdu ve Efendi ile 
köle başka başka düşüncelere 
dalarlardı. Üçüncü Osmanın 
Gülnihali ve onun visalini dü· 
ıündüğü malum idi. Hafız Be
fİr ise kızlar Ağalığını elde 
edememekten mütevellit elemle 
yeni yeni plinlar dilfünii
yordu. 

Hekimoğlu Ali paşa, hu:ıu
ra çıktığı vakit onlan kartı 
ka11ıya düşünllr buldu: 

- Müjde, padişahım; de
di; ipin ucunu ele geçirdim, 
artık yumak kolay toplanır. 

Hftnkinn şişman karnı 

titredi. 
- Deme be lila sahih mi? 
- Efendime yalan siiyle-

cısındL Bunlann bir de kadı 
bozuntusu yoldqlan var. 

- O teres kim? 
- Molla Haşmet. 
- Nicin üç çavuş gönde-

rip te kızlan yakalatmadın, 
mollayı sanğından tutturup 
divana getirtmedin. Huzuruma 
eliboı gelmek reva mı? 

- Ben kulun dlişündllm. 
Bu kadınlarla mollayı efendi
min huzura çağırmasını müna
sip gördüm. Gülnihalin gamlı 
hir hikayesi var. O kıssayı 
onlardan mubarek kulağıula 
dinlersin, sırrın miftahıni az 
elinle alırsın. 

- Durma, öyleyse lllL 
Hemen getirt, hepsini sürüye 
sürüye getirt! 

Hahz Beşirin yüzü l>ellibe
lirsiz ağarmışb, gözlerinde en
dişe bulutlan titremifti. Ne 
bünkir, ne vezir onun geçir
diği buhranın farkında değil
lerdi. Padişah, sımn miftabına 
sahip olduklan haber verilen 
üç. kadınla bir erkeğin derhal 
getirtilmesi için çırpımyordu 

ve vezir, bu iradeyi infaz için 
dışan çıkmakta, istical gös
teriyordu. 

iki saat sonra, Molla Hq
met Ef. ile Naile, Lebibe ve 

nna gelince: 
Eldeki kanun mUderrisleri 

daimi ve serbest diye ikiye 
ayırmaktadır. Daimi müderris
ler ıerbestlere nazaran (% 50) 
fazla mut almaktadırlar. Yeni 
bütçe yapılırken daimi mü
derrisler serbest müderrisler
den daha yüksek barem de
recesine gireceklerdir. Serbest 
mllderrislerin adedi hukukta 
(4); bp fakültesinde (9-10) dır. 

Belediye Bakırköyde 

Bir Bina Aldı .. 
Bakırköy Şimendifer istas

yonunda Şamlı Mehmet Ef. 
nin köşkü Belediye ve kay

Fıtnat Hanımlar huzuru hiima- makamlık binası yapılmak 
yunda bulunu1'>rlardı. Hekim- 1 üzere belediye tarafından On 
oilu Ali P..., Hafız Beşir bir bin liraya sabn alınmıştır. 
ve yeni lmlarağuı, kezalik ı 
orada idiler, biiyük arz oda· DARÜLBEDA Yl TEMSİLLERi 
8IDID bir k6teaiııe aıralanmır- M E L o ISTlftBUL BELEDiYESi 

lardı. ~~ m ~~ Hanımlfl', mlitehayyirdi, fe- 3 Perde 
racelerinin içinde titreşiyor-
lardı. Molla Hqmet te, hay- 12 Tablo 
ret geçiriyordu. Onlar, Gül-

Yazan: 
fidan denilen halayığın hün- H. Bemtein 
kir tarafından sevildiğini de

il 11 

ğil, saraya sabldığını da bilmi- Terceme eden: 

yorlardı. iki gün evvel tahta Fikret Adil 
Çlkmt• ve CWUsU haberi he- Cuma günU matine 

11111111 
saat 15130 da 

-. ak~amı aııat 21,30 da 
nüx vilayetlere bile yayıfAıa- 1 Cuınartesi akşamı umuma biletlerde 

rr tenzlllt vardır. 
mq olan yeni padişahın ken- Dikkat - 6 ya,ından qağı 

çocuklar tiyatroya k:ıbul edilmez. 
dilerini cebren denilecek ,e- 1-----------
kilde huzura getirtmesi, hep-
sini endişeye dlişürmüştü. 

Onlar; ara sıra birleşirler, 

şiir okurlar, saz çalarlar, şat
ranç oynarlardı. Şimdi; bu ma
sum temasın meş'um bir tefsi
re uğraması ihtimali, yürekle
rini üzüyordu. Namussuz hir 
gammazın, hain bir müfterinin 
bu toplanmalan, "şer'i şerif" e 
mugayir ve belki de recmi 
mucip bir içtima ıeklinde ih
bar etmesi mümkündü. 

[Arkası var) 

liugün bütün latanbul kadınlan 

ELHAMRA Sinemasına 
gidecek ve gösterilrnekte olan 

PARIS KIRALI 
tamamen Fransızca ıözlü filminde 
keman oymyan, kusursuz Fran
sızca konuşan ve tango oynıyan 
ve mahbup artistleri olan 
iV AN PETROVITCH i 
kemali takdirle görccekler<4ir. 
hiveten (FOx JURNAL, bir yaz 
gecesinin ruyası (sesli ve canlı 
resimli balet ) ve ,arkıh ve 
sözlü va ete. 

nir mi, elbette sahihi 
- Di anlat, ne yapbn, 

ne anladın? 

-=============:=ı:=============ı:;:===============~===-

- Benim anlatacağım bir 
py yok. Bu sımn anahtan üç 
kadınla bir erkeğin elindedir. 

Sevdalı ihtiyar, birdenbire 
parladı. 

- Bire meretl - dedi - bir 
ıey bilmiyonan ne lıalteder 
de karpma gelinin. Ben seDİll 
yıkılası boyuna mı vurgunum, 
tqıdıiın ak siiplirgeyemi tut· 
kunum. Alimallah, fimdi meni 
kovanm, hamal Aliyi kendime 
vezir ederim. 

Hekimoğlu, b6ylk bir vakar 
ile başım kaldırdı. Tarihe geç
mif olan mqlıur sözn sayledi: 

- Beli 1 Hünkinm; yapar
llll. Fakat ona Hekimoğlu AH 
Pqa demezler, Hamal Ali Pa· 
p derler. 

Pencereden Atılıp Ôlen Adam 

Karyofili Efendi Niçin 
• 
intihar Etmiş? 

Fatih'te Çarpmba'da San· 1 yanında kendine bi11ey yapma-
caktar yokuşunda (4) numaralı 
e'rin üst kabadan kendini 
qajı atan bir adam parça 
parça olup öldD. Bu adam 
Boyacı köy' de Rum kilisesi 
karşısmda oturan (42) yaşla· 

nnda Karyofilidir. Karyofili 
Efendinin evvelce bir rakı 
fabrikası varmaş. Men'i mllski
rat kanunu çıkbğı vakit bu 
fabrika kapatılmlfbr. 

sın diye bir adam bulunduru
yorlarmış. Cuma günil Karyo
fili Ef. baldızı Matmazel Mari 
ile beraber Çarşambada otu• 
ran annesinin yanına gelmiş ve 
birkaç gün kalacağını söyle• 
miş. 

YENi CARUSO 
Kıyas kabul emez tenor 

AN KIEPU 
Pek yakanda şehimizde 

şarkı söyliyecektir 

11.11-• Meşhur asırdide --• 

Zaro Ağa 
pek yakında bize 

HAMRA ve MEL 
SİNEMALARINDA 

Amerikadki tahassüsabm 

.. __ nakledecektir 

tepiaiauai Pazar akpmıuat 9,30 ela bqbyor. 

MAJIK sinemasında 
HARiKULADE BiR TEMAŞ~ 
Mcş~=o~era RİCHARD T AUBER J 

SEVGİLİNİN 
SON SES İ(D .. Lockend• 

Yüzde yüz Almanca sözlü ve şarkılı filminde dinliY~~ 
siniz. Bilet gişesi, pazar günü IO dan itibaren a~:;;.. 

Bu gün MAJiK sinemasında 

BILLE DOVE ve R'OD LA ROQUS 

Bekiret Koncası 
ilaveten: 

Sesli ve ıarkılı filminde 
PATHE-UFA' mn sesli, .azın •e ~ 

hali hazır dünya havadisleri. 
Bu gün ilk matine Saat 

Şehzade Bqı 

HİLAL SİNEM.ASI 
PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR 
B R O D VknA:Y progrM E L O D I 

Sesli, al>zlü, ıarlulı, renkli muauam filim 
Ayrıca: Sesli sözlü, şarkılı varyeteli komik 

GLORY A SİNEMASI 
~ugiln saat H,50 matlnealndea ltlbarea n gecul 21,35 te dk ~ 

MÜSAMERESi OLARAK Renk ve aea lUbarUe tlmdiye kadar 

CAZBANT- KiRALI 
nam fayanı hayret filmi ile küıat edilecektir. ~ 

Seans aaatlerl ı Adi gGnlerde 14,30 16,30 18150 ve 21,3.S Cuma Y• .. 

g{lnlerl aaat 11 ve 13 te lllve matineleri. ~ 
Yerlerin fiatlan: Balkon 40, Parter 551 Huaual 75, aamuah tJ 

fotöylerl 100, parter localar 3SO balkon localan 4SO k\ll'Uf cuma pil 1 -:;:, 
matlnelerlnin fiatlan tenı:ilitlıdm Balkon 40 parter umumiyetle sJ, 
fotl>ylerl 75, localar 350 kuru,tur. 

pazartesi akşamı 

Melek ve Elhamra Sinemaların 
. EMiL JANNINGES 

M A R L E N E D 1 E T R 1 C H ile birlikte temsil edfl 

Mavi Melek 
Süper filminin ilk iraesi ter•fine: GALA MÜS~ 

Hamiş : ( Aşk Resmi geçidi ) filminde olduğu aibi b11 
dahi Türkçe Fransızca mükilemeler yazılmıfbr. 

Biletler flmdiden her iki sinema gifealnden tedarik edilebilir. 

Sözln, Şarkılı ve danslı 
BlR TANGO LÜTFEN 1 

muhteşem filmindeki musiki 
parçalan bedayiperveranın 

zevklerini okşamaktadır. 

İliveten FOX NEWS dün-
ya havadisleri. 

Sert ve penaaız bakışlarla 
16ylen bu en sert söz, ÜçüncD 
Oıman lizerinde bir dUf tesiri 
yapb, hiddeti geçti. 

Bir müddet sonra Karyofili 
Efendi Balikpazannda bir fab
rika daha açmı1- Bir zaman 
sonra bu fabrika da yanmq 
ve işte bundan aonra zavallı 
adamcağız ıinir hutalığına 

Hadise sabahı ise saat 7 de 
ayni odada yatan kardeşi 
Aleko Ef. dışarı çıkbğı za
man Karyofili Ef. derhal 
kapalı olan pencerenin camla· 
nm kırarak kendini sokağa 
atmıı ve parça parça olmuş
tur. ALEMDAR SİNEMASINDA 

- Hoı g6r lila 1 - dedi -
ıinirlerim ayaktadır. Fakat 
1ende de suç yok değil. Sırrın 
uahtannı buluyonun da ahp 
ıetirmiyorsun. 

- Anahtar ayak talama 
elinde değil. 

- Ya, kimde? 
- Koca Rapbıa iki kazile 

bzuker Şerif efendinin ba· 

uiramıf. 
Hastalık gün feçtİkçe ziya

cleleşmif. İki ay enel Karyo
fili Ef. kendini intihar kaatile 
deme atmış iae de kurtanl-

{llUf ve hastaneye yabnllDlfbr. 
Biraz iyileştikten IODra huta· 
Melen çıkanlllllf, fakat daima 

Bu biçarenin zevcesi 
iki çoçuğu vardır. 

Bir Otomobil Bir 
Çocuğu Ezdi .. 

ve 

1893 numaralı otomobil 
Galata'da Topçular caddesin
den geçerken 4 yaşında Os
mu ismindeki çocuğa çar
parak ağır surette yaralamııbr. 

Bugünden itibaren F evkalide Mükemmel V c Emsalsiı Bir 
BİNBIR ÇEHRELi ADAM likabile müştehir büyük facia artiati müteveffa ,. Ölümüne sebep 

ane ın olduğu en IOD 

talı eseri ~ ............ "'!'~ 

sesli film. Ayrıca: 
Bugtbı ıeenalv 1, 3, 6, 7, Ye 9,5 tacllr. 
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A 

Alide l~es:ıp 

Şimdi Her İş Bitmiş, 
Veriyorlar ... 1 Bugünün ı 

1 M eselelerinde"!J 
Yalnız - --

Para Meselesi 
Halifelerin UşaJR 

K a 1 mı ş t ı Milliyet Bezirganı, 

Raşit Rıza Projelerini Anlatıyor 

Yunanist&.1la Tiyatro 
Mübadelesi Başlıyor 

Fakat, Harp Taraftarları Onun Da Kolayını Buldular! •• Sahte İnkılapçı 
ı.,. 8~nız siz 111 işel Alman- Reisin suali fU idi: 1 cihetinden çok sıkınbda ol- Hamdullah Beye 

Yeniden sahneye avdetini 
büyük bir ıevinçle karııladığı
mız Raşit Rıza beyin Beyoğ
lunda Fransız tiyatrosunda ve
receği temsiller ve Yunanma
na yapacağı seyahat hakkında 
fikirlerini sorduk. San'atkinn 
verdiği cavapları neşrediyoruz: 

~l2ı harbe sürüklerken bir - Gazetelerin birinde si- duğunu söyledi ve ilave etti: (Bq tarafı 1 inci aayfada) 

~l taahhüdat albna gir- ze hitaben açık bir mektup - Bu vaziyet karşısında 
ha l~ ve bu suretle bize bir neşredilmiştir. Bunda Alman- Enver Pş. Almanlardan istik-

Pek ala. Mademki müna· 
kaşa istiyor, biz kavgadan 
kaçan insanlardan değiliz. y~ f~ydalar bağışlamışlar!... yadan verilecek paranın harp raz edilmesini ileriye sürdü. 

ka ,, vıt bey bunları, hem de masrafı karşılğı olarak veril- Ben itiraz ettim: Yalnız münakaşaya başla· 
madan evvel Hamdullah Beye 
basit bir terbiye dersi vermek 
lüzumunu hissediyorum. Ham
dullah Bey, yeri ve lüzumu 

- Fransız tiyatrosund.ıki 
temsillerini.ze ne vakit başlıya
caksınız? 

~ t 1 bir ifade tarzile anlabr- mesi istenilmiş, fakat siz " Eğer "Almanlardan para isterse
lit~b ben alay ediyor .zannettim. harp olursa istikraz ederiz ,, niz, harbe girmemizi şart ko-
lttı a uki bu zannımda aldan- demişsiniz. şarlar. Şu halde Almanlardan - Bu ayın on üçüncü per

fembe günü akşamı, Mahmut 
Y esarinin naklettiği "İki cam
baz,, piyesile temsillere başlı-

) 
41111

• Sabık nazır alay etmi- Cavit bey hemen atıldı: para istemek harbi tacil etmek 
0~. ~akikaki anlatıyormuş! _ Ben kat'iyen böyle bir demektir" dedim. olmadığı halde refikama da 

dil uzatmak terbiyesizliğini 
yapmıştır. Hamdullah Beyi 
refikam hakkında söz söyle
mekten menederim. Bu en 

tö .. 1ıım tuhaf bakışlarımızı söz söylemedim, Almanya ta- Ben, Cavit beyden yeni 
te r:'lnce bu sözünü bir daha rafından böyle bir teklifin cid- öğrendiğim bu giz!i hakikatler 

Yit etmek istedi: di olarak vuku bulduğuna da münasebetile hatıra defterime 

yoruz. 
- Bu temsiller ne kadar 

devam edecektir ? b:-Evet efendim, söylediklerim kat'iyen ihtimal veremem. şu cümleleri yazdım: 
~:r hakikattir. Almanlardan Maliye nazırı sözünü bura- .. Neler, ne dolaplar, dön-

basit muaşeret kaidesini de 
bilmiyorsa ona benim de veri
lecek cevaplarım vardır. Beni 
buna mecbur etmiyeceklerini 
limit ederim. 

- Yunanistandan davet 

1-rt an taahhütler ve Alman- da bitirmedi. Para maselesine müş te bizim haberimiz yok
ttJ.n. n ~ize menfaat temin edip geçti devletin o zaman para muş!,, 

edilmiş olduğum için, lstanbul
da şimdilik bir haftadan fazla 
kalamıyacağım. Esasen benden 
sonra bir Fransız trupu da 
orada temsillere başlıyacaktır. 

bllt tdıkleri, muahedeye mer
~ olan bu vesikaların tet-

e anlaşılabilir. 

~di, Tekirdağı meb'usu 
'ti Hilmi bey yeni bir me

t 0rtaya atıyordu. Dedi ki: 
~ S: 20 T eırinisani 334 tarih
ltl balı gazetesinde bu me-
~e dair bir fıkra görülmüştü. 

di~· artın Hilmi Beyin söyle
~~ktufey gazetede çıkan bir 
~ P~~· Bu mektup Lon
fıııd Sefin Tevfik Paşa tara
lll fıan yazılmıştı ve bilhassa 

"lkralan dikkate şayandı: 
"" ondradan infikakimden 

ti Ed G · .. d .. () var reyı gor um. 
~tat .b~na, muharebeye gi
l>ldu :mızın ne büyük bir hata 
~ gunu uzun uzadıya an-

ktan sonra dedi ki : 
~i.tb Neyse olan oldu, bir kere 
b~ karıştım-, hiç olmazsa 
l't} e bitaraf kalınız ve bo-

arı kapayınız. 
t~ liolanda ya iki murahhas 

ilde · · bit nnız. Biz de yollarız ve 
~lık şartlanm tekarrür 
~~dir z. Evet, bizce de müsel
~tııd· ki Devleti Osmaniye 
~kı-1 Varidatile yaşıyamaz, 
~, 8la mutaçtır. Gerek 
~, ve gerek biz, size para 
~ d Daha başka menfaat
~·- e gösteririz. Tek siz 
~ten r k·1· . Zarar k "ita.raf ,.e ı ınız. yo 

li kalınız.,, 
' ~n Hilmi B. arkadaşı
' llllıu trıektubu· kendi okudu 
~t t~Yetinde de tunları ili· 

~: A.caba Cavit beyefendi 
Sab~radan haberdar mıdır? 

'-di . nazır derhal cevap . 
...... s· 

'" l' ır Edvar Grey tarafın-t) aö e~k paşaya böyle bir
~ ht y lndiğini bilmem. Çün
~~ 11 e'Vfik paşanın Lond
~\tiıttıiı ~'Vdetinde kabineden 

il\ti k tim. Y alnı.z İngilizlerin 
t~ilc, •tahındaki 183 numaralı 
~-~tt!: n~an Tevfik Pş. 
~l liaı· bancıye müsteşarına 
• da 111 .. 

1111 Paşanın bir telgra
-.'"•rı Unasebetin, inkıtaa uğ-

-~'--------------------------------------- Hamdullah B. balodaki ter-

Kari Gözile 

Bir Haksızlığın 

Tamiri isteniyor 

Bendeniz Erzincan vilayeti 
Kigı kazası tütün inhisar ida
resi odacısı iken inhisar me
murunun keyfi muamelesinden 
dolayı tahkikata lüzum görül
meksizin azledildim. Ayrıca 

her ay tasarruf sandığına ver
diğim ve yekünu yüz liradan 
ibaret olan paramı da verme
diler. Elimdeki servetim olan 
bağımı satarak mlldüriyeti 
umumiyeye müracaat etti isem 
de bir netice çıkmadı. Şimdi 
iki çocuk ve bir ailemla sefa
let içindeyim. Salahiyettar 
olan makamın nazan dikkati
nin celb-::dilmesini rica ederim 
efendim. 

Klgıda Sabık tUtlla inhisar 
odacıaı Enurumlu 

Mustafa 

Bir Noktanın Tavzihi 
Dün Akıl Hıfzıssıhhası ce

miyeti mesaisi hakkında izahat 
almıya gelen muharririnize 
muhtelif mevzular lizcrinde 
cevap vermiş ve bu münase
betle akıl haatalıklan hakkında 
istatistik hazırladığımızı ve bu 
hususta muhtelif müesseseler
den ihsai malümat topla-
dığımızı, elimizde mevcut ' 
Bakırköy hastanesi istatistikini 
söylemiştim. Birçok kısımlarla 
beraber bu noktanın da kay
dedilmediğini gördüm. ; Sui te
fehhüme mahal kalmamak için 
bu tavzihimin neşrini rica 
ederim. 

Dr. Falırettin Kerim 

Harp Zamlarına Dair 
Harp zammı hakkında bir 

kanun çıktı idi. Her muame-

lemiz bitti ve (25. 8. 008) de 
muntazam borçlar müdüriyeti-

Gördüklerimiz 

Doğru Olmıyan Bir 
Muamele 

iki seneye yakın bir zaman
danberi belediye temizlik ame
lesi olarak çalışıyordum. Hiçbir 
kusur yapmadım. İntihabat 
esnasında müfetti~ Hüseyin ve 
Kazım Beyler bizi, grup ha
linde rey vermek için götür
düler. Ben reyimi Halk fırka
sına vermedim. Bunun üzerine 
bana: 

- Sen burada ekmek yi
y6mezsin! Dediler. Derhal kay
makam Beye ıikayet ettim ve 
mesele kaldı. Aradan yirmi 
altı gün geçtikten sonra vazi
feme nihayet verildi. Müracaat-

Malatya Hapisanesi 
Malatya hapisanesi şehrin 

ortasındaki Söğütlü camiine 
yerleşmiştir. Hapisanenin bu 
camie yerleştirilmesi, halka 
su sıkıntısı çektirmektedir. 
Halbuki hapiaanenin yerleşe
bileceği başka binalar vardır. 
Acaba bu nakil yapılsa da 
halk memnun edilse fena mı 
olur? Mitlıat 

biyesizliğini mazur göstermek 
için bana bir takım cürümler 
atfına çalışıyor. Ben Ameri-
kada bir misyoner Amerika-

lının paraaile tahsil etmiJim. 
Memlekete döndükten ıonra 

Türk zabitini tahkir etmişim. 
Şair Nazım Hikmetle beraber 
çalışmışım, şair Mehmet Emi
nin alnına battal damgası vur
muşum, Ankara Türkocağınm 
bir buçuk milyon liraya mal 
olduğunu yazmışım, ocakta ça

Burada oynıyacağımz 
diğer eserler? 

- Kemal Ragıp Beyin 
" Beşte gelen" , Reşat Nuri 
Beyin " karanlık kuyu " ve 
Mahmut Y esarinin "Aktör Kin" 
piyeslerini tekrar edeceğiz. 

- Y unanistana hareketiniz 
gWın muayyen midir? 

- Gün bu hafta zarfında 
takarrür edecek. Oradaki acen-

lışanların fazla para aldıkla- Beyin alnına vurduğum damga, 
nnı ıöylemişim, Türkocağına doğan yeni Edebiyatın yıkıl
on beş senedenberi değil makta olan eski Edebiyata bir 
1927 de intisap etmişim, niha- hücumundan başka birşey 
yet Hamdullah Beyin Türko- değildir. 
cağına kitaplanm satbğını 5 - Ankara Türkocağının 
haber vermışım ve bütün yapbnlması için sarfedilen bir 
bunları Türkçülüğü tahkir için milyon liranın israf olduğunu 
yapmışım, onun için Türkoca- bugün de tekrar ediyorum. 
ğına giremezmişim. Memleketi bugünkü iktısadi 

İşte Hamdullah beyin aley· uçuruma sürükliyen israflardan 
bimde kullandığı ve llzerine biri de budur. Türk köylüsün
polis müdüriyetine serllvhasım den para alarak Ankarada iki 
koymayı unuttuğu jurnalın ih· Fransız trupuna oyun verdir
tiva ettiği isnatlar bunlardan mck ve iki misafir kabul 
ibarettir. etmekten başka birşeye yara-

Karilerimi yormamak için mıyan bu muazzam binayı 
bunlara kısaca cevaplarım kurmak günahların en büyüğü-
tunlardır: dnr. 

1 - Amerikada Mister 6 - Ocakta çalışanların faz-
Kreynin yardımile okudum. la para aldıkları hakkındaki 
Fakat timdi ye kadar değil iddiamı Hamdullah B. tekzip 

Madalya Vesi.kası Misyonerlerin, hatta Amerika- ederken ıu rakamlan veriyor: 
Warın lehinde propaganda ma- Hamdullah B. 800 değil 400 

A I m 1 y a n ı a r hiyetini haiz bir yazımı göste- lir•, reis vekm 200 lira, daktilo 
rebilirler mi? Bilikis Miayo- 100 lira, muhasip 400 lira ve 

Süleymaniye askerlik şubesin- ner müesseselerin memlekette aaire alıyormuş. 
den: Aşağıda esamisi muharrer faaliyetlerini tevsi etmele- 7 - Hamdullah Bey Dağ 
zavabn namlanna Istiklil ma· Yolu kitaplarını maarife sata-
d 1 kal . rine karşı mücadele açtım. rak on bin lira kadar para 

a yası vesi arı vurut etmıf H lb B fak 
a uki Hamdullah · ir aldıgı" hakkındaki iddiamızı 

olduğundan ıubemize müraca· T k 
ür milletine bir milyon liraya da süktfila geçiştirmegı" · tercih 

atla almaları ve vesika alıp ta ı d ki K ma olan Ankara a · urunu ediyorlar . 
madalya almıyanlann da keza -n t A kal · · t 11 • • 

•uS aı esının eme erını 8 - Ben Türkocagı" nda on 
ıubemize mfiracaatlan ilin M d b M 
olunur. r. Jenings ismin e ir is- beş senedir azayım. Hatta 

yonerden aldığı 100 bin do- Hamdullah B. pekfila hatır-
Müşaviri adli Nazmi Fuat lArla atmıştır. ki 

Ef. eytamı, sınıf 2 M. M. Meh· 2 _ Ben Türk zabitinin larlar · mütarekenin başlan-
met Hilmi Ef. ııcında bir müddet heyeti 

Mülizim Osman Nurı· Ef., aleyhinde yazı yazmadım, bi- .d d l k b 1 
IAkia iatiklil harbinde meçhul ı are e aza 0 ara ta u un-

mülizim Sırrı Ef ., mlilizim du Yalan so''yleyen ben 
tı askerin hakkını inkir"' etmek m. ınsan Ef., eczacı mülizim Asaf ~, d .. "li d t~ H d lJ h iatiyenlere ka-ı onun hakkım egı m 0 ur. ~Le am u a 
Ef., miilizim Ahmet Hullısi ~.. Be · kulI d .. ·ıAhl 
Ef müdafaa etmek r. ı0stedı·m. yın an ıgı 81 a ar ve ., k. yüzbaşı Süleyman ag" a ı.... n1 • .. n B 1 3 - Şair Nizım Hikmetle avLe 0 ann ıç yuz · un arın 
mütekait, tabip kaymakam b b benim aleyhimde mi, yoksa 
lbrahim Azmi Bey, hesap M. era er çalaştım. Ben Resimli Hamdullah Beyın· aleyhinde mi 
D · Ef Ay'da Reşat Nuri, Mahmut 

teden bugünlerde cevap 
liyoruz. 

- Y unanistanda ne 

bek-

gibi 
eserler oynamak arzusun-
dasınız? 

- En çok iyi oynadığımızı 
farzettiğim ve bizim mahalli 
tiplerimizi yaşatan eserleri oy
namak istiyorum. Mesela: "His· 
sei Şayia,, , 11Kayseri gülleri,, 
11Sekizinci,, , 11Taş parçası,, , 
bu cümledendir. Her halde 
klasik oynamak taraftan de
ğilim. 

Esasen Yunanistanda da , 
tiyatroyu sevenlerin çoğu, bu
günkü Fransız temaşasına ait 
eserleri tercih ediyorlar; biz
deki temaşa ekseriyetine te
vafuk eden bu zevk, benim 
repertuvan tayin ederken na
zarı dikkate aldığım en mU
him noktadır. 

- Yunanistandan buraya 
gelmelerine delilet edeceğinis 
trup hakkında bazı malumat 

. . . . ? •enr mısınız 
- Atinada " Teatr dö 

Bozar ,, m iki mühim vödeti 
" Gavriyelidia " ve "Nezer,, le 
arkadqlan geleceklerdir. 

- Ne gibi eserler oynıya• 
caklarını biliyorr musunuz ? 

- Eserler, herhalde son 
Fransız komedileri ve Fransız 
piyesleridir. 

laka Mecit efendinin sarayında 
arzı ubudiyetle geçirirdi. 

Hamdullah B. in (Türk Yurdu) 
mecmualarında ve diğer gaze
telerde halifeleri ve hilafetti 
medih ve müdafaa eden yazı
larını da gençlik henüz unut
mamışbr. Bu yazıları ve bu 
methiyeleri de karilerimiı.e bu 
sütunlarda neşrederek sahte 
inkılapçının maskesini çıkar-
mak vazifemizdir. 

2 - Hamdullah bey milli
yetçiliği bir ticaret vasıtası, 
ve bir yükselme merdiveni 
olarak kullanmışbr. Ocak ve .. 
silesile umumi harpte Cemal 
paşaya dalkavukluk etmiş, bu 
münasebetinden istifade ede· 
rek ondan vagon vesikalan 
almışbr. Hamdullah beyin Ber
linde bu vesikaları satmakla 
meşgul olduğJnu bilmiyen 
yoktur. 

Hamdulah Beyin milliyetçi-
likte samimi olmadığının en 
bariz delili şudur: 

Hamdullah Beyin Demir 
isminde on yaşında bir çocuğu 
vardır. Bir vakit Maarif vekilli-

ği yapan bu zatın çocuğu Fransız 
ve Alman mürebbiyelerinin elin
de büyümüştür. Bu sene Ame-
rikan mektebine vermek iste
miş, fakat mektebin nizamna
mesi mucibince çocuk ilk 
tahsilini Türk mektebinde 
yapmadığı ve Türkçe bilme
diği için mektebe kabul edil-
memiştir. 

Bilmem yüzüne Türkocağı-
nın kapılan kapanması lazım
gelen adam ben miyim, 
o mudur? 

M. Zekeriga 
ttdiii ~ İngilizlerin sebebiyet 
~ ~Uat•kredilmektedir. demiş. 
~ ltitaıe~ ~u iddiaya tiddet
' ltf<t bnış ve münaseba
~~ora,ar ~aşlarpası arzu o
t~t h T urkiyedeki Alman 

ne havale olundu. iş' arı ahire 
değin verilmemek fizere vize 
edilerek defterdarlıia havale 
olundu. iki seneyi mütecaviz 

ervıt ., mtilizim Rifat y esari, ErcGment Ekrem, Pe- olduğunu da kariler takdir 
O.. Ef nıı:-: s · Ef lstanbul Müddeı"umu-guz ., m cu.ım urun ·• yami Safa gibi, memleketin etsin. 

tdttilıi eyeti derhal geri 
~ '11, denıia 

t, ~· 
~ dtt. beniın bildiğim bu 

~_. 'Itada . 
~-..~ lllttlis reısin sorduğu bir 

'-.~ bir ~ heyecan ha-
~~ daha elektrik-

&ebep oldu. 

bir zamandır hiçbir ses çık
madı. Acaba para mı yok ? 
Eğer para yok ise niçin para-

yı temin etmeden kanun çıka

nlıyor? Bu paranın Yerilip •e
rilmiycğini Maliye .ekili Bey
den ıual etmenizi rica ede
rim Ef. 

Ankara: Ulucanlarda, Kadıçqmubı
cle m&tekaldhıl ubriyeden yO:ıbap 

Haju HiiMJgin 

eczacı yüzbaşı Rıfkı Ef. ailesi. bfitiin kıymetli münevverlerile Fakat beni bu zavallı bil- 1 miliğinden: 
Z. vekili şehit Ziyaettin Ef. ı de arkadaşlık ettim. Bunların cumlarile jurn&l etmiye çalışan Mezunen fstanbulda bulu-

eytamı. Tabip binbaşı Yusuf her birile olduğu gibi, N~zım Hamdullah B. müsaade ederler- nan Bafra ceza hakimi Bnhat
Zeki Ef. ailesi, Mülhim AU ! Hikmetle arkadaşlık etmek te •e, biraz da kendilerinden tin Beyin hemen vazifesi başı-
Rıza Ef. Mnlizim Hidayet benim için bir iftihar vesilesi- bahsedelim: na hareketleri. 
Ef. ailesi. Mütekait Mülizim 1 dir. Nazim Hikmet bu mem- 1 - Hamdullah B. Halife 
Muhsin Efendi. leketin en büyük şairi ve ko- ve Padişah uşağıdır. Tnrkçü· İstanbul l~üddeiumu

münist olmakla beraber en ı lftğü inhisarı altında bulundur-
EFRA T kuvvetli idealistidir. Keş?·e mak istiycn bu zat umun; miliğinden: , . . .. 

Halil oğlu Hüseyin Ef ., siz de onun kadar temiz "e harp iç.inde ve mütarekenin Baklan sulh bakımlıgme 
Bqçavuı Cemalettin Ef., Ah- idealinize onun kadar sadık 

1 

başlangıcında Hal e Abdül- t tayin edilen sabık Bala ceza 
met Nazif oğlu Fahri Ef.,. olsaydınız. mecidin uşağı olarak geçinir, ı hakimi Osman Nuri beyin me-
Emin ÇAVUf. 4 - Şair Mehmet Emin haftanm birkaç gecesini mut- l muriyetimiu müracaatları. 



1 S.Jfa 

HÜR ADAM 
Yakında • Y eYllll Siyui Gazete 

Çıkaran: Eabak İzmit meb'usu Fuat 

Tütün inhisan umumi 
müdürlüğünden: 

25,000 kilo kırmızi SeDuloz kljıdı. 
Kapalı zarf mulile •tul abnacak olm ba klfıtlar 83 X 95 

tb'admda ve metro murabbaı 82 gram mkletinde olac:akbr. 
f aliplerin teminat mektuplarile beraber 24 - 11 - 930 pazarteli 
Jlntl Galatada miibayaat komiayoma mllracaatlan. . .. 

ütün. inhisan Umumi 1 

Müdürlüğünden: 
(-2500) yarda yefil ve ( SOOO) yarda beyu yaib baeYiçe 

upah zarf uaulile bilmllnakasa aJ.nacaktar. Talip olanlarm 
~emiaat mektaplarile berab. ( 29 T epinisani 930) Camartell 
fÜnil uat 11 ele Galata' da mübayaat komiayonuna mGracaatlan. 

KAZMIRCI 
Ali Rıza Müessesab 

Su geçmez lacivert renkli gabardin pardesü
ler, trençkotlar, kışlık paltolar, F antazi kos-, 

tümler, zarif çocuk elbiseleri 
Gqet ueas flatla elclea Çlbnlmaldadlr. 

latanbaıc:la Eminanlnde - Ankarada Şafak mataza111nda 

HiÇ BEKLENILMEDlcll BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BiLETi ALf4AKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYAI PiYANGOSU BiLETiNi ALiNiZ 
Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BUY1JK IKRAMIYE45;000 LIRADIR 

ııs kanıt K ·· ·· k ,ı.ı ne uştüyu yash 
Galatuan1 Hrgiliade birçok takdirlere mazhar olm ı.t.abalcla 

Çaknwkçdarcla Çeşme 10kajmda lmfttlyll fabrikamda kiloml 25 
kurqtan bqlar laqttlylerinin kilOIU bam yutak filte )'Ol"l8D bf
:tiylerine m•hms kamaflarm enftl ctımleli amzliatla sahhnaktadar. 

Tütün inhisan umumi 
müdürlüğünden: 

5000 kilo kaime çal 
Anbarlanmızda birikmif oba tahmbe• bet bia kilo 

kllme çul aleal mluycle O. .abl1e11cbr. Talipleria f 17 

tetriniwü 930 ) pmrtell pi ytlzcle 7 1/2 temiMt akple
rile beraber mt 11 ele Galat.ada alha,aat komispam 
mDracaatları. 

Kolay brq olmak ve cildinin 
pzellijini mabafua etmek 

TiMSAH MARKA 
tıraş bıçaklannı 

Alemdar zade Yapurlan 

Millet ,,;::. 
Pazar 

- •lqam saat 18 de Sir
keci ........,, •• ( Zoapldak 
lnebola, A111nnk1 S-n as, 
Ordu, Girwa, Trabma " 
Rize, Mapn.t " Hope) ye 
azimet n Valdakebir, G&ele, 
ve Onya,a uinJarak met 
edecektir. 

M&rac:aat mahalH: latan
bul meymenet ham altındaki 

D1p11• Oııl r ar •tu ,, e pnbaae Telefonl.tanball I 

...... , - • 1: .. --------

(KROKODİL) 

so 

Emniyet sandığı mü
dürlüğünden: 

Kat'i Karar binı 
.::;~ 'ti:' Merhunabn Cins Ve Nevile ~ 

Mevki Ve Mü,temilib 
- 1423 Hukay Kiremqi Aluaıtqelebi ... 

laalleeiacle Tavukçuçıkmazı 10kağm
cla eaki 1, 141 yeni 1, 3, 5, 3- 1, 
a- 2, 13-1 numaralı dllkkanlardaa 
ahşap olpa OD alb U'flll ana 
berinde eliler kArgir dllkkinlar yb 
otuz llç U'flD ana tlzerinde kirgir 
dört eDkkln ve elli aqm anayı 
havi bet dllkklnm bmam•. Nata Ef. 

805 1900 Çubaklu'da em Çubukla caddeai Ye 
yeui Çayır 10kafmda eski 49 mtlker
rer ve yeni 24 numaralı yllz otm 
U'flll ana tlzeiinde bir kab klgir ild 
kab ahfap olmak 6zere iç katta yedi 
oda iki sola bir mutfak bir antre bir 
k6mllrlnk bir kaya ve albmf Uf1D 
bahçeyi havi yeni bir hanenia tama-
mı. Rabla Hamm 

265 1815 Oıkndar'da Dllrbali mahallesinde eski 
Çıkmaztekke Ye yeni Tekke 10kap 
ela eski 5 wa yeni 7 numaralı yb 
al'flll ana llzerinde ahşap lld katta 
dört oda bir 10fa bir mutfak, bir 
çab kab bir kuyu bir aanuç ve 
doban UflD bahçeyi havi eski bir 
haneniıı tamamı. P atma peabe H. 

1840 1~ Eyyllp'te Kmlme.çit mahallesinde 
Balıkçıyokaıpı aokağmda eski ve yeni 
12 numaralı yilz altmış al'flD arsa n
zerinde ahşap dart katta on iki oda 
dört 10fa bir mutfak d6rt -kuyu iki 
bin Oç yUz elli bir U'fUl bahçeyi haYi 
bir hanenin tamum. Mehmet Cemil B. Saniye H. 

&11 19778 Fatih'te Dafgerzade mahal:eıinde çama 
prcı 10ka~nda eski 4 ve yeni 23 No. 
otm llç f5'ID ana tlzerinde kirgir 
bir kattan ~aret bir dükkAnın tamamı. 

Muharrem B., 
8858 111191 Fatihte Dill19'Z&de mahalleJinde Nal

hant IOka;aiıda eski 23, 25, 'Z1, 29 ve 
,eni 15, \$-1, 15-2, 17, 19 ""1Jlarah 11, 
ylz .,..a .... tlzeriade kirgir iki 
katta beşerden OD oda, birer sofa birer 
mutfak~ IUlllÇ birer tqbk altında 
iki dil ukaddema ytlz yirmi arpa 
arsa tlzeruıC:le salhane ve oddar ve 
elyevm iki yilz elli arpa arsa llzerinde 
kirgir llç katta alb oda alb 10fa ve 
dört yllz sekiz U'flD bahçeyi havi iki 
haneD;in tamamı, Muharrem 8. ve Fatma H. 

297 19841 Çubukluda Cabir 10kağmda eaki 31 
ve yeni 36, 36 2 numaralı biri elli iki 
arşın arsa üzerinde ahpp iiç katta 
yalnız iki oduı natemam olmak üzere 
dart oda bir mutfak diieri elli bq 
UflD ana Dzerinde alıpp iki katta iki 
oda bir sofa bir mutfak ve otuz &rflD 
kadar bahçeyi havi iki hanenia 
tamamı. Meh1Det Necip&. 

IOO I048I Ramide Bo.,nak maballelinde imam 
10kajmda eski 1 ve yeni 9, 9-1 n • 
maralı ytlz OD aqm arsa llzerinde ah· 
pp bir katta iç oda bir avlu bir mat
rak ve dİj'erİ iki )'ÜZ BrflD ana tlze
rinde laamea kirgir ve kıameD alqap 
bir ahır Ye yedi ytlz OD cl&t aqm 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal B. 

fNI) 20t3'I ICuımpaf&'da Sabafmuhittin mahal .. 
aincle Caa1iiprif IOkajmda eski 1 1 
ve yeni li numaralı yllz kırk bet 
aqm ana berinde kip iç katta 
dokuz oda iki "fa iki mutfak mahal
lini havi natamam bir hanenin tama• 
mı. Hacı Mı•aet Ef. 

861 18385 BeJOilun' da H&feyinağa mahallesinde 
eski 86lblldereai ve yeni Vifne so
katuada -W 6 mllkerrer ve yeni 24, 
28 numanh. yls bir U'fUl ana ize-
rinde lrlgir bir katta 8ç oda ft altm- ' 
ela bir ctaklrlw MYi harap bir lwıeaia 
....... Mehmet ft v.,..a ...... 

Y11kanda clna • ne•'ile ... ti Ye numaralan Jua1a emYall 
pyn menlmlenin icra kılmaa aleni mlbayeclelerl aeticeıiade 
hizalarmda g&lterilen becltdlerle mllfterileri tberinde tekarrilr 
etmit İle de mezkiir bedeller hacldi llyılnnda ~den 
tekrar OD bq glln mtlddetle ilh edilmelerine kanr vsilmİf 
ft 29 Ufrinisani 930 tarilüm mO..dif cumartesi - kat'I 
brarlarmm çekilmeli talairrlr eylemif olclajaaclan y..m .... 
klrda mt - cllrttm - albJa kadar Sawhlg ......... illwl .................. 

6V6RSHARI 

EVERŞARP 
Kalemlal intihap ve terclla 

ederler. 
Mektep taleWerlad• ml

dOr od•••• kadar bit klmH ...... .,_ ............ 
çekmu. Ve ylae lilçbir ld .... 
dGzhı.a.ıer EVERŞARP a
lemi bahuadurmak ....... 
EVERŞARP blem1erinba 

renk, boJ ve d... ltlharile 
herım.ta .,. .............. 
euttur. 
Mapumıp dyantle kaJe. 

minisi intihap e4lDia. 

UllUMl ACENTESi 
slDNEY NOWILL " şORB
KAsı GALATA KEVORIC 

BEY HAN 

-- Herkeain tsclb ettill -- ~---.---~ 
BEYNELMiLEL 

BÜYÜK KASAPAN 
S. NALBANDIS 

qeyotlu Tünel mevkii S'II F.n 
mükemmel cinsten aıj'll' eti ve 
filetosu, kuzu eti ve aemls ta
vuklar. Muhterem mOfterllerini 
memnun etmek emellle intihap 
edilir ve kuaunuz hizmet ve 

nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

Hoı.tina boyalarile 
yünlil, pamuklu ve 
ipeklilerinizi kendi· 
Diz boyayarak BiR 
DEFA TECRÜBE 
ediniz • Elleriniz , 
kaplanmz kirl~n -
mez ve netice sizi 
HAYRETLER lCINDE BIRA
KIR. isim ve markaya dikkatle 
taklitlerini REDDEDiNiZ. 

Patolog, Bakteriyoloı 

0r. M. Lôtfi 
GOLHANE SERIRIYA11 
MUALLiMLERiNDEN 
Dalailt, ve lntaal hutalar, Pa
tolojik ve Bakteriyolojik mua
yeneler, bllbaua Romatizma 
ve Siyatik olnlann u zamanda 
tedavil•ri icra olunur. 
Adres: Ba ıali caddeli .. ,_ 
karfiaı 15 No. 
llaayeael...ıe: Telefoa lataabaı 2S2S 
lkametfllu ı .. " 2236 

tt1t1 ll!tt • ISffll 1 .. Tim ... 
AEG 

ltell- Cttıutaröıe '' 

ı•• ,.. . =: 


