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KİNCİ KISIM 
dam Kararları Da Dahil Olmak Üzere, Ağır Ceza 

• 
ükümleri Hususi Memur ile Ankaraya Gönderildi 

Divanı Harbin Karar Dosyası Millet Meclisinde 

asdik Keyfiyeti Fırtınadan Sonra Su Baskını 

Pazartesi Günü İzmire Kar yağıyor ' 
Yapılacak B B "'l S Alh d 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

Gazetemiz, telefon 
numaraları arasında eğ· 
)enceli bir kur'a tertip 
etmiye karar vermiştir. 
Bir, iki güne kadar 
tafsilatını yazacağız. 
Tafsilatın intişnra gü· 
nünden itibaren telefon 
numaranızı gazetemizde 
arayınız • Bulursanız 
memnun olacaksınız. 

liükümler-De Ayni azı ag ar U fi a 
Günün Gecesinde 
İcra Edilecektir 

. Menemen, 29 (H.M.)- Örfi 
l>ıwanı harp ilk kafile olarak 

ubakeme edilen 105 maznun 
~asında bulunan beş kadın 
il akkında evvelki gün beraet 
el ararı vermiş ve bu kadınlan 
_:.rhaJ serbes bırakmıştı. Bu-
6 .. n de gene bu ilk kafile 
basmda bulunan 22 kişiyi 
b uzuruna çağ·ırarak haklarında 

eraet kararı verdiğini tebliğ 
b. ti. Bunların başlarında Saffet 
tca vardır. 
. ilk kafile maznunlardan ge

bYe kalan 78 kişiye gelince, 
"unların bir kısmı bak-
ında idam, bir kısmı 'bak

lcında da muhtelif hapis ce
laları verildiği tahmin edil-
lbektedir. Fakat hüküm 
lıeııijz tebliğ edilmediği 
~in iaim ve adet aymak 
Littabi mllmkUosllz ve usul
IGıd·· ur. 

Örfi divam harbin bu saha
da verdiği kararlar dü~ adli.re 
lllllşaviri vuıtuile, tasdık edıl-
llaek &zere Ankaraya gönde-
rJbnittir. 
Divanı Harp Kararlan 

An karada 
Ankara, 29 - Örfi divanı 

ilarpte verilen kararlar tasdike 
llctiran etmek Gzere ı\nkaraya 

derilmiştir. Enel ıemirde 
~Jİn adliye encllmeninde 
•Gıakere edilecek, bilahare 
•ec:lisin umumi heyetine arzo-
1.aıaacaJdır. Umumi heyet pa
'-teai rftnO toplanacağına 
~zaran tudikin icrasına daha 

K6n var demektir. 
IDAREI ôRFIYE BiR AY 
DAHA TEMDiT EDiLiYOR 

Ankara, 28 (A.A) - Mene
._ kazuile Mania ve Balı
lteaır merkez kazalarında bir 
•y nıftddetie 1 klnunusani 
~binde ilin ec!ilen idarei 
VQ'IYenin b\r ay daha temdidi
-~ dair icra vekilleri heyeti· 
ilin 28-1-93 J tarihli karan 
8nyllk Millet Mecliainin tu· 
~ne arzedilmiştir. 

Gazi Hz. nin 
nutku 

Reisicümbur Hz. nin fzmi~ 
~e Halk fırkası kongresinde 
ırat ettikleri mfihim nutuk· 
6 ncı sayfamızdadır. Lütfen 
0 sayfayı okuyunuz. 

Gazi Hz. nin Tetkiki eri 
[2] nci sayfamızdadır 

Divanı Harbin Celsesi 
(3] üncü .ıyfamızdadır 

'"\ 

Çocuklar Ve 
Mektepler 

1darelerle Veliler Ara
sında Sıkı Münasebet ... 

:Son fırtınada batan Hacızade flaparunun elim vaziyeti 

Mektep idareleri çocuk aile· 
leri!e sıkı bir münesebet tesis 
etmiye karar vermişlerdir: 

1 - Mekteplerde milsa· 
Son fırtınanın sahillerimizde nemen civanna yağan yağmul'"' 

yapbğı tahribatın derecesi, lar bu gece şiddetlenmiıtir. 
mere, temsil, çay, resmikabul, 
sergi tertip edilerek velilerden 
çocukları hakkında ma~iımat 
alınacakbr. Bayram, ailelerin 
hususi günleri, hastalık, ka::a, 
vefat gibi vesilerle mektep 
idareleri ve mektepleri ailelerle 
tamşacak ve onlan ziyaret 
edeceklerdir. 

gün geçtikçe gelen haberlerle Sular, Menemen yolu ftze• 
büsbutün artıp kabanyor. rindeki bir kısım bağlarla bağ 

Karadenizin yaptıklarını tim- kulübelerini basmıştır. iki ku· 
diye kadar anlatmakla bitire- IUbe yıkılmııbr. Civar dailara 
medik. Şimdi garbi Anadolu- fazlasile kar yajıyor. 
dan bazı yağmur ve fırtına 
hasarabna dair malumat alı- Bu münasebetle Gediz çayı 
yoruz: taşmıı ise de esaslı tahribat 

lzmir, 28 ( Hususi ) - On yapmamıştır. 
be, gündenberi lzmir ve Me- Adnan 

Bu Sefaleti Behemehal Yenmeli .• 

Bu Kadın Niçin Ölmek 
istediğini Anlahyor 

1 
Fatma isminde bir hanım 

geçen gün kendini aldiirmek 
istedi. Bu arzusu okadar tid-

2 - Çocuğun mektep dok
toru tarafından tesbit edilen 
sıhhi vaziyeti de ailelerine bil
dirilacektir. 

Kanun Tetkikleri 
Ankara, 29 (H. M.) - Ceza 

ve hukuk usulü muhakemeleri 
kanununda yapılan tadilitı 
bizzat Adliye Vekili tetkik et
mektedir. Tetkikat bu hafta 
içinde bitecektir. 

detli idi ki bunun için hafif Matbuat Balosu 
bir vuıta aramadı. Kuvvetli bir Bu aktam Maksim Barda 
çareye bq vurmak iatedi, bir Matbuat cemiyeti tarafından 
dolu kutu kibrit başını tentür- senelik balosu verilecektir. 
diyot içinde ezdi ve ba mah· 
lülU içti. kaldım. Burada bir teyzem 

Üstüne de bir bardak do- vardı. Bana çok yardımı do· 
luıu sabunlu su devirdi. Az kunuyordu. Dışan gitti. Böy· 
:::d~ içilen ıehir tesirini gös- lece kim&esiz bir halde kaldım. 

Fatma Hanım feryada baş- Oduncu ve kömürcUye borç 
lamışh. Haykınşlanna yetişe· · gırtlağı a~ rıştı. Kimsenin yü
rek hastaneye kaldırılmasına züne bakamaz oldum. Nihayet, 
delalet edenlerle beraber ilk odama kapanarak ölümümil 
tedavisini yapan doktorlar da hazırladım. Zehri içer içmez 
halinden ümidi kesmişlerdi. kendimi kaybetmişim. Olanı, 

Fakat verilen ilaçlar tesir biteni hatırlıyamıyorum. 
etti, kadın muhakkak adde- Fatma Hanımın anlattıgw ı bu 
dilen ölümden kurtuldu. 

Fatma H. şayanı dikkat bir umumi dert ve sefalete karşı 
inatla hazırladığı ölümünün en miiessir mücadele bu sefa
sebebini, dün bir muharriri- letin önüne geçmektir. Nasıl, 
mize şöyle anlatıyor : diye bize sormayın. 

- Taksimde krepdöşin fab- Çünkü bu suale cevap ve-
rikasında çalışırken çalışanlar recek mevkide bulunan elbet-

1 aramda tenaikat yapılda, açıkta teki biz dejiliz. 

Bugünün Meselelerinden j 
Harici Borçlar Meselesinde ... 

F ~thi Bey Vaziyeti 
izah Ediyor •.•.. 

Birkaç giln evvel bir gazete harici borçlarımız tesbit 
edilirken 70 milyonluk bir b~sap yanlışlığı yapılmış "lduğu 
hakkında Maliyeye ihbar yapıldığını yazmıştı. Alınan mümtem• 
mi~ malumattan anlaşıldığına göre bu haber doğrudur. 

ihbarı ticaret alemine mensup bir :zat yapmış, iddiasını 
ispat• edeceğini söylemiş ve yüzde bir nisbetinde milkifat 
istemiştir. Maliye bu iddianın doğru olabilmesine ihtimal ver
memiş, fakat istenilen mt.kafatı vermenin es:ısen usulden oldu
ğunu söylemiştir. Maamafih aradan e;->eyce zaman geçtiği 
halde bu zat iddiasını ispata gelmemiştir. 

Fethi Bey Ne Diyor? 
Hadisenin bu şeklini anlattıktan sonra harici borçlar itila• 

fmı imzalamış olan Fethi Beyi A'1kara muhabirimiz vasıtasile 
görerek kendisinden malumat istedik, aldığımız cevap şudur: 

Ankara, 29 \H.M.) - Fethi Beyi şimdi gördüm, dedi ki : 
"Böyle bir rivayetin bir gazetede nasıl yer bulduğuna hay

ret ediyorum. Filhakika biz.m harici borçlarımız 86 milyon 
kıymeti itibariyeaindedir. Bunda 75 milyonluk bir hata yapıla• 
bile ... cğini yazmak gillünç değil midir ? 

Şurasını da iyice tasrih edelim ki borçlar mukavelesinin 
bütün ahkamını Heyeti vekile ayrı ayrı tetkik ederek tasdik 
etmiş ve bu mukavelenin mali cihetleri de ayrıca Maliye ve-
kaletinin Muamelatı nakdiye müdürU merhum Ferit B. ile 
Trabzon meb'usu Şefik Beylerin nazan tetkiklerinden geç:ııiştir. 

Hukuki kısımlan ise Paris büyük elçimiz Münür Bey ta· 
rafından görfilnıiif, bundan başka mukavelename Maliye miia
teşarının riyueti albnda teşekkül eden hususi komisyon tara• 
fmdan da tetkik ve tasvip olunmq, aynca Millet Meclisinia 
tasdikine iktiran etmiştir. 

Binaenaleyh borçlar mukaYelesinde 70 miJyon liralık bir 
hata keşfolunduğunu yazmanın ne manasa olacağım efkln 
umumiye tetkik eder." 

1 Bütçe H<1zırlıklarz 

Maliye Vekili - Milyonlar boşaltıyorum, gene bu fıçıyı 
dolduramıyorum. 

Bir mütehassıs - Bu israf deliklerini kapamadıkça, iki yüz 
deiil, üç yüz milyon bOf&lblsa ıeııe doldun.lamaz 1 .. 

1 



Halk·ın Sesi 

iane Cerrine Çı
kanlar Ve Halk 

liirtakım is}msclerin şurada, 
burada nizat •.z iane topladı klan 
g<Srülüyor. Hatta bu yüzden Qç 
meb'uı hakkında da tahkikat ic
raıı için Millet Mecliıine bir 
teklif yapıldı. 

Ayni zamanda bir takım pa· 
paslann, makbuzsuz ve bu itibar
la kanunen iane denmiyecek 
tekilde para topladıkları da gö
rülüyor. Bu münasebetle, dün 
tesadüf ettitimiz kimselerin bu 
iane toplama meseleıi etrafında 
fikirlerini ıorduk. Bize tunlan 
ıöylediler : 

Aliattin B. (Fatih, tramvay 
tevakkuf mahalli 2) 

- Hükiimet iane toplatma
ıını bir kanuna raptetmiştir. 

Herkesin bu kanuna riayet 
etmesi lizımdır. Gelişi güzel 
iane toplıyanlar ıiddetle ceza
landınlmabdırlar. 

)#. 
Nevreste H. (Mecıdiye kö

yünde, bili numara) 
- Evladım, benim bu ıey

lere aklım ermez ki bir ıeyler 
ıöyliyeyim. Beni affet. 

* Ali Rıza B. ( Ticaret odası 
deniz kumı raportörll ) 

- iane toplamanın ıekli 
ve usulll hakkındaki kanuna 
mugayir hareketler yapanlar 
her kim olursa olsun derhal 
ve muhakkak cezalandınlma
bdır ve hükümet birtakım mli
esseselerin de ianemsi para 
toplamalarına mani olmalıdır. 

)#. 
Turhan Bey ( Kızıltoprak, 

Ihlamur caddesi 134 ) 
- Halktan gelişi güzel iane 

toplanmamalıdır. Papasların 
makbuuuz para toplamaları 
da birçok sui istimallere yol 
açar, bu da hükumetçe men· 
edilmelidir. 

1f. 
Ferit Bey ! lstanbul, 5 inci 

hukuk mahlcemesi memurla
rından) 

- Usulsüz iane toplanma
sının behemehal önüne geçil· 
melidir. Hü Ü et kanuna 
ayak uydurm1yanları derhal 
De hal tec iye etmelidir. 

I' öy Muallimlikleri 
Ankara, 29 (H. M.) - Maa

rif Vekaleti bni.ımüzdeki ders 
yılh1da mcc.buri müddet hiz
n etini henüz bitirmemiş mu
n 'i. • h 

1en bir kısmını köy
lere gönderecektir. 

DAllİ·Li A B RLE 
Dilsizler 
Cemiyeti 
Dağıldı 

Çemiyetin Reisi, Bu 
Akibetin Sebebini 

Anlatıyor , • • · 

Sağır ve dilsizler tarafından 
teşkil olunan cemiyet en ufak 
bir faaliyet bile gösteremeden 
dağıldı. Cemiyetin reisi Sü
leyman Sım Ef., bunun sebe-
bini bize şöyle anlatb : 

- lstanbulda adedi birkaç 
yüztı bulan sağır ve dilsiz 
vardır. Fakat bunların azim 
ekseriyeti okuyup yazma bil
miyor. Bunlara ders göster
mek, biraz bilgilerini ileri 
götürmek istedik. Maarife mü-
racaat ettik. Sekiz ay süren 
bir intizardan sonra bize fU 
cevabı verdiler : 

" - lzmirde bir mektep 
vardır. Orada biraz tatbikat 
görüp bir vesika alınız, bundan 
ıonra lstanbulda bir mektep 
açmanıza müsaade ederiz.,, 

Biz, bu işin külfetinden 
bahsettik. Mesela burada bir 
ehliyet imtihanı geçirmek is
tedik. Dert dinletemedik. Ve 
cemiyetimiz, bu suretle dağıldL 

Müstahdemin 
Talimatnamesi 

Nazariyatla Dolu Oldu
ğundan Kabul Edilmedi 

Şehir meclisi daimi encü
menine gelen herhangi bir 
evrakın mUsbet veya menfi 

bir surette neticelendirilmesi yeni 
belediye talimatnamesine naza
ran mecbuı idir. Belediye lkbsat 
müdlirlüğü tarafından encümene 
verilen yeni müstahdemin ta
limatnamesinin birçok madde
lerinin tatbik kabiliyeti o]mı 
yan nazari şeyler olduğu n 
zarı itibara alınarak iade edıl
miştir. Bu talimatname, tatbiki 
kabil bir şekle sokulacakbr. 

Dün Çıkan Yangın 
Beyoğlunda istiklal cadde· 

sinde Hüs yin HüsnU Beyin 
15.000 liraya sigortalı perukar 
salonunun alt kısmındaki 
ıtriyat atelyesinden yangın 
çıkmış, yetişen etf aiye tara
fından yangın, atelyenin bir 
kısmı yandığı halde ıöndUriil
müşlür. 

Yangının neden çıkhğı henüz 
anlaşılmamışhr. Zabıta tahki
kat yapıyor. 

Gazi Hz. İzmir· n İktı- 1 

sadi Vaziyetini Tetkik 
Ediyorlar 

iki 
Şüpheli 
Adam 

Polis Birinci Şube İki 
Casusluk Maznunu 

Yakaladı 
İzmir, 29 (H. M.) - Gazi Hz. nin İzmir seyahatleri, mem

leketin iktısadi programında bir iz bırakacaktır denilirse elbette 
hata edilmiş olmaz. Filhakika Gazi Hazretleri şehrimizde bu-
lundukları müddet zarfında ticari ve ikbsadi işlerimizle alaka
dar olacak, icap edenlerle temas ederek malumat alacakbr. 

Ticaret odası Gazi Hazretlerinin teşriflerini düşünerek 
kendilerine arzedilmek üzere mühim bir rapor h?zırlamıştır, 
şimdi bu rapora bazı noktaları da ilave etmekle meşguldür. 

Rapor bugün öğleden sonra ikmal ve Gaziye takdim edilecektir. 

• lzmir, 29 (H.M) - Gazi Hz. ne refakat ed~n maliye mü-
fettişi Mahmut Nedim ve lktısat vekaleti müfettişi Şefik 
Beyler dün ticaret odasına gelerek oda ıueclisi ile temas 
ettiler. Hasbühalleri dört buçuk saat sürdü. Bu hasbübal es
nasında oda meclisi, müfettişlere ticari vaziyeti anlatmak üzere 
büyük tüccarlarımızdan bazılannı davet etmiştir. Kazanç, mu
sakkafat, muamele vergileri, mükellefiyet sistemi, damga 
kanunu mevzubahis oldu. 

Bu vergilerin ticaret lizerinde yapbklan menfi tesirler mi-
saller ile anlabldı. Bu arada nakliyat meseleleri de konuşul· 
du. lnbisarlara da temas edildi. Bazı inhisarların balla muz-
tarip ettiği, batta ticaretine sekte vurduğu uzun uzadıya 
izah edildi. 

Hasbühal okadar samimi idi ki tüccarlar en ufak teferru· 
ata kadar herşeyi açıkça izah ettiler: 

- Su inhisar kalkmalıdır, ıu vergi bafıfletilmelidir, denildi. 
Müfettiş Beyler mühim noktalan büyllk bir itina ile 

not ettiler. 
Hasbnhali hariçten dinliyen bir adam için memleketteki 

iktısadi buhranın amillerini anlamak çok kolaydı. 
Müfettişler verilen m~ümattan çok mütehassis oldular. 

* Cumartesi giinfi Oda ikinci bir hasbühale davet edilecektir. 
Bu içtimada da gümrük kanunu, gümrilk tarifesi ile ihracat 
işlerinde karşılaşbğımız müşkülit konuşulacakbr. 

)#. 

Hasbühalden sonra müfettiş Mahmut Nedim beye ihtisas
larını sordum. Dedi ki : 

- Hiçbir mıntakada tüccarlarla bukadar açık ve 1amimi 
görüşmedik. İzmir ikbsadi nııntakosı lücc lan ihtiyaç ve te
mennilerini çok sarih bir lisanla izah ettiler. 

Esasen biz de böyle olması ı istiyorduk. Hasbühalin aldığı 
bu cereyandan çok memnunun· 

Gazi Hz. dün dışarıya çıkrnıyarak N impalasta me"gul 
olmuşlar ve bir aralık Fahrettin Paşayı kabul buyurmu~lardır. 

• Gazi Hı.. nin bugiin ticaret odasını ziyaret etmeleri ihtimali 
vardır. 

Bir müddettenberi faaliyet
leri takip olunan şüpheli iki 
adam, polis birinci şübesince 
tevkif edilmiş ve evlerinde 
taharriyat yapılmışbr. Bunlann 
ecnebi bir memleket hesabına 
haber toplamalarından şüphe 

ı olunmaktadır. Bu hususta iza-
1 hat almak için müracaat etti
ğimiz zabıta, hadise hakkında 
malümab olmadığını söyle
miştir. Maamnfih, biz, haberi
mizin sıhhatinde musırrız ve 

ı 
taharriyat neticesinde bazı şayanı 
dikkat vesikalar elde edildiği

! ni işittik. 

ı NamzetlVlem urlar 
Bundan Böyle Peşin 

Maaş Alacaklar 
Şimdiye kadar namzet me-

l murlar peşin maaı alamıyor

lardı. Bundan sonra Bareme 
dahil olan bütün namzet me-

murlar, diğer memurlar gibi 
maqlannı peşin alacaklardır. 

Avundukzadele
rin Borcu 

Avundukzadelerin iflasından 
sonra Deftedarlığa vaki o n 
bir ihbar üzerine 106 bin lira
lık bir vergi tahakkuk etti
rilmişti. Daha evvelce teşekkül 
eden sindik heyeti Defterdar
lığın müracaatını dinlememişti. 
Şimdi Defterdarlık mahkeme
den bir hüküm alarak masaya 
iştirak edecektir. 

B• K T l b B b M••t J Mekteplerde Ayrı Bir 
ır iZ a e e a asının U a eası Program Olmıyacakmış" 
Kandilli Kız orta mektebi- - Bu çocuklar mektep ida- Ankara, 20 ( H.M. ) - Tür-

nin sekizinci sınıf talebesi ne- resinin tasvibi ile mi, yoksa, kiyedeki ecnebi ve alcalliyet 
fis san'aUar akademisini ziya- hocalarının arzusHe mi bu aka- 1 mektepleri muhtelif müfredat 
ret etmişler ve burada, açık demiye gitmişelerdir? Sonra programına göre tedrisat yap
modellcrin vaziyetini temaşa ilave ediyor: maktadırlar. Bunların, derece
etmişler. Bir talebe babası, Ga- - Yaşları, görgüleri kafi leriııe göre yeknesak bir mUf
lip müstear ismi albnda bize bir halde midir ki bu çocuk- redat programı tatbik etmeleri
bir mektup göndererek diyor larn bu akademi ziyaret etti- nin temin edileceği döşünü-
ki: rilmiştir? lüyor. 

Günün Ta 

Güzellik Kır 
si Bugün Gi 

Güzellik kıraJiçesi bir 
danberi v zifesine de~ 
diği için müstafa add 
ve- kendisinden me <teP 
nen akuduğu senelere 
iatenileı:eği söy.c:lmİ.ftİ-

Halbuki Naşide 
annesi d:iıı kızının 

yeni bir hocalığa tı 
vaat ald ~rını, taınıia 
mevzubahis olmıyacapsr 
miştir. Naşide H. bu,aı
g· decektir. 

Bir Arabacı 
Bu sabah Nakilb 

ğından süratle geçm 
bir yük arabacısının 
Osman Ef. fazla 
müvazenesini kaybed 
müş ve beyni la~a 

parçalandığı için d 
müştür. 

Ankara Tiya 
Darülbedayi fazla 

gu için Ankara te 
tati edecektir. An~ 
şit R;za Beyin riyaseti 
yeni bir temsil heye · 
kili mev·ıuubahistir. 

Soğuk Olmıya 
Rasatane nıüdüril 

fazla soğuk olmıyaca 
lemiştir. 

Rasih Ef. Tahliye 
Bazı iddia ve zan ile 

kif edilerek altıncı mü 
verilen Kulcuibi imamı 
hakkında müstantiklik dl 

hakeme l:ararı vermit ve 
lıye edilmiştir. 

Seyyah Kafil 
Dün Bntnnik vapur 

rimize b · rçok İngi'iz 'f• 
rikalı seyyah gelrrirtİt• 

Haftalık 
Resimli Ay 
Karilerinin talebi 

haftalık çıkmıya karat 
Resimli Ayın il.< haft 
hası fevkalade zengin _

11 
recat ile ç.ıkb. Resim» 
bu nüshası eskilerile 
kabul etmiyecek kadat 
gindir. 

Bilhassa muıdlim 
J aliçesi olabilir mi ? 

dınle devleti ayırmışbk 
yı şarkın Kutbülaktabı 
Mister Mak Kamın 
dünyadaki iktısadi 
nın sebepleri, Ank
kongresinin mahiyeti, 
neler oluyor, memlek 
lcr oluyor? sayf alan, 
muallim sayf alan fe 
enteN san yazı 

. Tavsiye ederiz. 

[ ~~ I'fJ. ·ta'nm Resimli Hikllyesi: Pazar Ola Hasan B. ı e 

1 : Hasan B. - Sen Akşam gazetesinde 
benim aleyhime yürfimüşsün, ben ıeni taklit 
ediyormuşuaı. Başka ıazetcler de seni taklit 
ediyorlarmış. 

2 : Hasan B. - Sen o gazel<",, ir va-
kiti r girip çıkmışbn. Sonra uzun zaman or
tadan kayboldun. Ben "SON POSTA" ya 
girince A.Da da yenide;:. can geldi. 

3 : H rı ~. - B .! Ben senin ıapkam, 
gözlüğünü, pnlt m bi::eyim. Birşeye benze
dim mi s •. i? E ·. kimsenin haline, kıya• 
fetine ihtiy. crm . . 

4 : Hasan B. - Pek öyle lı 
Amca Bey, YallalıJ, bpla bab• 
benziyonma 1 



Hergün 
Münderecatunızın çok
luğundan dercedileme
mişlir. 

Sabırdan Zarar 
Çıkmaz 

" Akşam ,, Gazetesine 
Bunu Tavsiye Ederiz .. 

İrtica hadisesi çıkmadan 
evvel son zamanlarda yapılan 
bazı apartımanlarm kimlere ve 
ne suretle ait olduğuna dair 
bir seri neşredeceğimizi yaz
mıştık. 

"Akşam,, gaze ec;İ, dünkü 
nüsh sında bize bu vad.mizi 
hatırlatıyor ve bu ne.riyatı 
dört gözle beklcd'ği:Jİ söy1 yor. 

Biz irtica hadisesi çıktık.an 
sonra bir müd et için kavgaya 
nihayet verd:ğimizi ve inkılab. 
Yapılmak istcne:ı suik t fü"'n
de vazifemizi y..ıpmak İ!..~cc!i~i 
ınizi de yazmışbk. irtica badi
lesi heniiz kapanmamışbr. 
Memleketin bir kCSşesinde hAla 
gayri tabii vaziyeti düzeltmek
le meşgul bir divanı harp 
•ardır. 

Biz vadimizi unutmuş edği
liz. Ve makul tenkitlerimizi 
Japmaktayız. Fakat muhalefe
tin vazifesi yapılacak tenkidin 
laanan ve mahallini şuurla ta
)'İn edebilmektir. Biz bugünkn 
Vaziyetin icabını müdrikiz ve 
onun için Akşam refikimize 
aabretmesini tavsiye ederiz. 

Parlamıya Müsait 
Maddeler 

Belediyenin bugtın mer'i 
Oıan ( Mevaddı müşteile ka
rarnamesi 00 senesinde mem· 
lekette miifteil mevat olarak 
yalnız gaz tanınmlf iken yapıl
IDlf, bugUnkll ihtiyaçlara cevap 
Veremiyecek kadar eskimiştir. 
Şimdi mllıteil maddelerin 
•dedi kadar tehlikesi de art
nıışbr. Birkaç sene evvel 
lzmirde yanan bir film üzerine 
Heyeü Vekile bir kararname 
yapmıştı. Agopyan faciasından 
aonra yeni bir mevaddı müş
teile talimatnamesi lüzumu 
kat'ileştiği için Belediye bu 
hususta topladığı ve hazırladı
iı esaslan bilkiimete bildire
cektir. 

Berberler Cemiyetinden 
istifalar 

Berberler cemiyeti idare 
Leyeti azalarından bazdan 
İatifa ettiklerinden 7 şubatta 
bir kongre yapılacak, yeni bir 
idare heyeti seçilecektir. 

T erkos Feshediliyor 
Nafia Vekileti tetkikatı netl

tealnde Terkoa tirketiolD teahbO
datını yapmadıj'ı nctlc•lne Yal'IDlf 

•e bu neticeden sonra dün gece 
fİl'kete bir protesto çekerek ü~ 
ay za~nda tesisatını ıılah etmesı 
IGzunıunu bildrimittir. Oç ay 
•onra ıebeke ıslah edilmeue 
ikinci bir protesto çekilecektir. 
Mukavele mucibince imtiyazın 
feebl lçlo Gç ay mGddetle iki 
Protesto çekilme~ine ihtiyaç 
••rdı. 

Kabzımalların Kongresi 
Kabzımalların senelik kon· 

&releri 4 şubatta toplanacaktır. 

Rusların Aldığı 
Portakallar 

Rualar bizden ilk ahtta 
35,891 liralık portakal almq
ı.,dır. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi * Vaktim Yok * 

1 - ln!;anlar kendilerine en ziyade 
lazım olan şeyJeri ihmal ederler. Ken
disine bu noksanı tamir etmesini söyle-

2 - Hepimiı vücudumuzun güzelliğini 
ve sıhhatini muhafaza için idman yapmıya 

mecburuL. Fakat hiçbirimiz sabahleyin on bet 
d.akikamızı bu işe yeremeylz, vaktlmi:ı 
yok, deriı. 

3 - Halbuki yemek · çin, uyumak içiu 
bayle bir mazeret göstermeyiz. Bütün m~ 
sele ihtiyacı hissetmemekten ibarettir. ihti
yaç duyanlar için " vaktim yoktur. 11 sözü 
mazeret olamaz. diğiniz zaman, vaktim yok, der. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Ahlaki Mücadele 
Elde ~i Nizamlar 

Düzeltilecektir 
Da 

Ankara, 29 (H. M.) - Sıh· 
biye vekileti ile Dahiliye ve
kaleti yeni bir emrazı zühre
viye talimatnamesi hazırlamak
tadırlar. Bu nevi hutalıklann 
önUne geçebilmek için vilayet· 
lerdeki ahlaki zabıta teşkilatlan 
takviye edileceklerdir. 

Bir Maznun Öldü 
İzmir, 28 ( H. M. ) - irtica 

hadisesinde maznun olarak zan 
altına alınanlardan Menemenli 
Kerim oğlu Mustafa lzmirde 
memleke hastanesine gönde
rilmişti, tedavi edilmesine rağ· 
men öldü. ----
Korsanlık Mı 
Yapıyorlarmış? 
Beşiktaş. Hayrettin i.sklesi 

civarında diln gece saat 3 
sularında deniz kenannda 
dolaşmakta olan devriye me
murları nhtıma yanaımak llzere 
bulunan bir sandal g6rm0şler, 
şüphe üzerine aandalda bulu
nan iki kişi yakalanmış, tızeri 
aranmış. Bilyllk bir kama ve 
bir ucu sivri iskarpeli bulun· 
muştur. Birisinin ismi Haaan, 
diğerinin İhsandır. 

Borsa Komiserliği 
Samsun meb'usu Adil Be

yin Borsa komiserliğine tayini 
Ali tasdike iktiran etmiştir. 

Konya Sulama idaresi 
Konya, (Hususi) - Bir müd· 

dettenberi şehrimizde bulunan 
ve sulama işlerini tetkik ve 
teftit eyliyeo Nafia veklleti 
sular umum mOdür muavini 
mühendis Vasfi Bey Ankara ya 
d6nmllfttlr. 

Son aylarda Konya .ulama 
dairesinin böyle sık sık teftit 
edilmesindeki sebebin meka
nizmasındaki bo7.ukluktan ileri 
geldiği söylenmektedir. 

idarenin Çumraya nakli ya· 
kınlqmıştır. 

Örfi Divanı Harbin Dünkü Celsesinde 

Fahrettin Paşa Saffet Hocaya 
Vazifesini Gösterdi 

fzmlr, 28 - Divanı harp bu aabah ... t 11 de bir k .. ım maznunlar 
hakkında daha beract kararı verdL 

Maznunlar 27 kiti idi. Maznun mevklinde, endite fçe11lnde divanı 
harbin kararını bekliyorlardı, 

Saat 11, 10 da divanı lıarp heyeti makamına reldiler. Samiin arasın
da Fahrettin paşa görülüyordu, 

Reis aöze başladı: 
- Sizin diğer mnnunlarla birlikte icra kılınan muhakemeniz netice

sinde, Menemen facfasile ve gerek bu vak'ayı meydana getiren Nakşi
bendi tarikatine mensup lia:cı kimselerle ve bu tarikatin inkitaf 
eden irticai tecelliyatile bir gana allkanız görGlmediğinden he
yetimizce beraetiniıe karar verilmittir. Bu münasebetle size beyan 
ederim ki, bu muazzez vatanın ve milletin refaha saadetine en
gel olmak ve kendi aleyhine ufak bir hareket göstermek 
istiyenlere karıı hükumet tiddetle hareket eder, ve auçları 
olanlar kanunun pençesine çarpılarlar, Bunlar cezelarını glire· 
ceklcrdir. Bu bapta masum görülenler de bittabi mubarı adalet olurlar. 

Hepinizin bu memlekete hayırlı olmanızı n nur yolunu takip et
menizi tavaiye ederim. 

Samlin arasında butunan Fabrettlo Pata beraet edenleri tebrik 
etti ve Saffet bocaya hitap ederek dedi ldı 

- BiıhaHa sizden temenni ederim. Siz çok okumut bir adam· 
11nıı. Halk ıizdcn çok tikiyet etti. Müddeiumumi de iddiasında 
mahkümiyet talebinde bulundu. Çünkü yakm deliller bulunuyordu. 
Sana ağır vazifeler terettüp ediyor. 

Cahil balkı tenvir etmek. SJıı: hırkaya •artuuıa ıetlrlp kenarda oturmayan 
Blyle bir nk'a tarihte tfmdlye kadar 18rU1memlftlr. Bu denl,Ullt.. çakmlf, 
katllllt• si r•lttlr. 

Ve Ulve ederek dedi ki ı 
- Size feçmlt olaun., Adalet her uman tecelll eclw. Suçlan .... lar ceaa 

peceJderdlr. AUab tablratbnıu .,,_... L. 
IS erat edealcrlıa hepıl aerinçtea albJorlU' "ı 
- Yataııa hUkGmet Ye onua Adil aabkem...ı f 
Dl1e batararak aalonu çınlatayorlarcb. 
Bunlar dwbal aerbff baralulddar. 
llaanunlar mahkemenin ıNierdljl adalet kırta1111da lahan meMrret e411yor

Jardı, 8Uhaaaa bunlaıdaıa Hoca Saffet Efendi, ellle Cazı Hauetleılnhı realmlerlal 
ltaret ederek dedi ki ı 

- Y at•ll• Caıı, Jata11a adalet, yaıuıa cUmhurlyet, J•tHın hlkOmet. .. 
Verilen karar 11diline \'erilmlt ve mahkeme isnattan inceden ince

ye letkil& etmittir. 
Tecelli c:dea adalet, hOldhııetio adalet teraılılnln dGzwGnlUtGnü 

ifade eder. 
Hen bugüne kadar yaptıtıra hlımcte bundan •onra da de•am ede

~etim: Ve hukümctin balr.ası, cimburiyetln kunetlenmesl için çalı• 
tacatım. 

Adalet blltOa parlıklıflle tecelll etmltffr, 
filli yapmıt olanlar c:ualaram rl rec:el&tır. Ve buaa lJyalrtarl•. 
<;O&el hOkGmetln ldaretıl allanda rahat bulunurken kirli ra1eler takip 

edenlerin her nklt için tecziyesi adalellq en parlajıdır. Yaıaaıa Catlmlı, 
memlekctlmlıı ve hUkOmetlmla, kahrolıun fikri aıellnet, )'Pta1an kara kuvvetler,,, 

Saffet hoca bayıın bir tekilde ıon s6zlerini ıöyledl, bundan aonra: 
• Ôlilmüm olursa tebriye edilerek 61düti1ın için en mukaddea bir 
vaıifei vataniye yapmak suretile ölccetimden ferah bulup nefsimi 
Allahıma teslim edecetim." 

Dedi, Saffet boca bana da "Sırf adalet Gaerlne mGu•eı olu 
muaueı hükumeti cümhuriyemiıin adaletinin bGtGa cihana 

• 
inanma! 

• 
ister 

• • 
ister inan, 

Kömür Havzamız 
Gemilere Kömür 

Veren1iyor 
Zonguldak, 29 (N. M)- U

- •na giinde 3 gemi girebil
mektedir. Bunlara da ancak 
mavna ile k6mür verilebilmek
tedir. Vapurlara kömür yfik-
lenmesi için nöbet usulü alın
mıştır. 

Ereyli tirketi günde ancak 
3 vapura kömür yüklemekte
dir. Bu ise eski yüklemeye na
zaran beşte birdir. Turk kömür 
şirketi ise Kozluda yevmiye 
ancak 200 ton tahmilat yapa
bilmektedir. ----
Şeyhin Evine Gelip 
Gidenlerin isimleri 

Anlaşıldı 
fzmlr, 28 (H. iL) - Şe7h Eeat Efendi 

tekrar haalalanm&fhr. Bu defa rahataız· 
lıta, çok flerlemlt olan )'Atandan dolayı 
efddl ıCSrllmeldcdlr. 

* Şeyh Eaadın muhakeme esnasında 

kendiılol müdnfaa ederken ı 
- Blııl eklblrdeta ıorunuz, dedlil 

hatarlarcladır. Şeyhin bu a3zU nazan 
dikkati celbetmlt ve U:ıerlnde tetkikat 
yapd-..br. Aalaflldifaaa s&e bu cllmle 
Ue kaatettlfl, Er-kbllllde kata klfkllne 
seJlp sfden UYattır. Bu zevatta ı.lmlerl 
de tualardarı 

Anadolukavafı imamı ff, cı Mu· 
hlddln Mu.tala, OakOdar mektebi 
muallimlerinden Hafı• Ömer, lokantacı 
Abdulluh, Suadlye camii clvannda 
evkaf mlitekaltlerlndcn Tahıln, Vahdet· 
llnlo UçllncU kansı Nimet H. , 11 halen 
D•endell MnlQt Ef. nln nlklhı altında
dır.,. Aksaray hatibi Hafız fdrla, Eren· 
Uyllnde mukim Çukur haa .. bibi 
Yuıuf, Kozyalafı imamı Nuri, Hafıa 
Hayri, Yenlca•I hatibi re SO· 
leymanlye haha kiitllbU El., Galata 
mUfUlıU Recep, Hoca Ahmet, "Eski 
Er.mkUy lıtaayonunda tuhafiyeci,. Hafız 
Ata. belediye aicll kalclllinde,. Bcıik· 

tqta Mahmut Muhtar p8fanan klhyau 
Gallp Ef., Evkaf me•urian!Mlan Haca 
Nuri El. "Şeyh Eaadın Betfktq halafeal,, 
Haydlll)Nlt!I _ .ımeacUferlade blnbqa 
Haaaa Efendi ve kardetl Behice 
hanım, Erenkl7Dade Mecdlpaıa ko· 
nakanda Hoca Rıza Ef. Halen Konyada 
imam, Haydarpatada bilet memuru 
Knrt Re,ıt Ef., Eaklşchlr tef dö treni 
Murat Ef., llaydarpatada tef dU tren 
Eskltehlrll Ha .. n Ef., S~h Eaadıa 
komtulanndan Galip B., Re 1 muhaac
bedal Ahmet Ef., Ahmet endlnln .,.. 
llad&fl Faik Ef. 

ilinıaı sizden istirham ederim.11 

dedi. 
Beraet 

tunlar dır: 
edenlerin lalmlerl 

Menemenli hoca Saffet. Ra
sim, tiltGn~ü Ha> dar, Mebmct 
Ali, Ratit otlu lbrahim, Maz-

Ankaradan bir kariimiz 1 Londra postanesi mek- lumald, Ali, lımail, berber ha-
bildiriyor: tubun Türkiyede lngiliz fız. Ahmet, Bozalandan Muıtafa, 

•· Başveki etten lngı- sefiri Sir Corç Klarka ait AJI otlu Mustafa, Maniaadan 
liı sefiri Sir Corç Klirka olduğunu görmllş, zarf m Keçeci Süleyman, fırıncı Ahmet 
hitabe.o bir tahrirat yaz,l· üzerini ona göre tasbıh Halli, Hüıcyln Madum, Katmerci, 
maş. Üzerine ismi yazıla· ederek iade etmiş. Mehmet, Haaaa otlu Hann, Halil, 

Si.nema Vergı·leri k t a ven'lmi• B Mehmet, bırakçı Mustafa, Mehmet ra pos ay ır· u suretle Ankarada T 

Postada memurJar bu Başvekaletten lnailiz se- çavut. hoca Hakkı, Sadettin 
Memlekete getirilecek sine- mektuba on iki buçuk f . k a 'k' b f otlu Nurettin. Karar bikimliğince 

ma filimlerinin ahlaki olmala- kuruşluk bir pul koymuşlar aretıne ~e tup ı 1 8 • men'i muhakemeleri kararlaıbn-
rını temin için bir kanun il- ve lngiltereye gönder- tada gıtmıf. lanlar: Bozalandan Hüseyin, Ur-
yihası hazırlanmaktadır. Ayni mifl-· Bu sürate: ladan Fatma, Zihniye, Vealle, 
Zamanda da sinemalardan be- z ı·h F 

ı e ı a, atma, Şerife, Fatma 
)ediye defterdarlık taraflann- l gene Fatma, Molla HOıeyio, 
dan aİınan muhtelif riisumun ine,. inan. ister inanma/ Balıkesirden bmaiJ. bmirden 
bir elden cibayeti dQştlnülmek- Lutfullah, Maoiaadaa Ferit 
tedir. .,1...._ ________________________ __, Beylcrair. 

Sayfa ~ 

Sözün Kısası -
Gazeteler 
Arasında 
Taklitçilik 

• • 
Tilrk gazeteleri arasında 

zaman zaman, eski bir idd: 
tazelenir: Biri ötekini taklitçi 
likle itham eder ve örnek o! 
mak ıerefini kaza mak isler 

Bu iddialar arasında baklts 
Ye haksızı vardır; fakat ne o 
lursa olsun, ister bir f eı C:ın 
ister bir müessesenin taklit e 
dildiğini söylemekle bobi:rlen 
mesi. çirkin değilse bi!e, naho 
bir temeddühtür. 

Bunu dün, bir akşam c!cs 
tumuz, hem de hak ız o ara 
yaptı. 

Biz resimli hik~yelerinı· ·n 
resimli makaleJ riı i in, ' İ 
inan, ıst r inanma!,, gibi s!! 
tunlıırımı ın, h tta ser "vh 
koyma t rz1 rı ı n b L ı 'e
rini .. t ki gazete: rde göı üyo

uz ve bu b·z • ne üçı c biı 
acabıy t, n ö i' ı e i 
\er·, or. Zir.At nihayet, blltün 
bur.lan cidden taklit ismi ve
rilebilirse ve öteki gazeteler 
bu fikirleri bizden almış· 
Jarsa, bir Fransız mOellifilft 
beraber töyle düşünilriiz: 
"San'atkir taklit ederken de 
yaralar." Yani, "Taklit + 1 =~ 
ibda., dır, denilebilir. 

Fakat hiçbir gazeteyi imı 
etmeden şunu da ilave etmek 
isteriz; bazı taklitler, asdlannı 
bozmak ve tereddi ettirmek· 
ten başka bir netice vermiyor: 
Buruşuk ve iğri bir teneke 
üstünde. eşyanın akisleri gibi. 

Fransız mOellifinin sözün il 
tersine çevirelim ve diyelim ki: 
'

1mukallit, yarabrken bile tak
lit eder." Zannederim ki bu, 
maymun zekaları izah eden 
oldukça doğru vecizelerden 
biri sırasına girer. 

Türkiyeye Gönderilen 
Mektuplar 

Türkiyeye g6nderilen mek
tup zarflannan Arkasındaki 
mOrsil adresleri mcşn'e mem
leketlerin lisanile değil, yalnız 
Fransızca olarak yazılacakbr. 
Başka lisanla yazılan mektup
lardan posta idaresi mes'uliyet 
kabul etmiyecektir. 

Orman T eşkilib 
Ankara, 29 (H. M.)- Orman 

teşkilat kanununun hazırlan
ması devam etmektedir. o,.. 
man mlidDriyeti umumiyeai d• 
müJhak bütçe ile idare edi
lecektir. 

Hergün 
Bir Sual 
Hayatınızın En 
Buhranlı Dakikası 
Hangisidir? 
Frenklerin " Moment 

critiqne" dedıkleri bir ta
bir vardır ki lisanımıza 
nakledersek "en buhranla 
dakika,, demek )Azım gelir. 

Dnn, &az arasında bir 
avukat dostumuzla konu
fuyorduk. Bu ıual aklı
mıza geldi ve aorduk: 

- Hayatnıwn en bah
ranh dakikasını ne zaman 
yaşadınız? 

Dostumuz, lsminia ta
rih edilmeme.i b1dile Ye 

sualimizi "dakikalar,. diye 
tuhih ederek fU cevabı 
vereli: 

- AJacakh alacaj'uu 
iateditf zamanlar. 



, 
ÇOCUK 
SAYFASI 

H E 

PERŞE 

__ E_G_L_E_N_C_E_L_I _B_l_R_ ..... O_Y_U_N _ _,I ~INEMADA FIRTINA Yl NASIL YAP ARLAR~ 
----------------------------------

YEN 1 

BU KEDİLERi YAPINIZ 
Bu, birbirile kavga eden kedileri harekete ıetirmek 

ıayet kolaydır. Bunun için eneli gözlerini oyun. Sonra 
yukarda A ile B nin ve C il" D nin arasını yann. Afağıda da 

F ile E nin arasını yann. 
Şimdi aşağıdaki rume gelelim. Bunun da bir noktasından 

keımiye başlıyarak ıazeteden ayirm. Kuyruklann etrafını 

güzel oymıya da dikket edin. Sonra bunu bir mukanaya 
yapıştırın. Şimdi kuyruğun birisini A ile B arasındaki yarıktan, 
ötekini de C ile D arasındaki yarıktan ve F E işaretli ıerit 

gibi bir binada kedilerin önündeki F E iıaretli yarıktan 
geçirin. Şimdi siz bu ıeridi aşağı yukan, aağa •ola hareket 
ettirdikçe kediler de canlı imif gibi kuyruklarını ıallarlar. Hele 

biriniz de kedi gibi bağırma taklidi yaparsa o zaman mllkem
mel olur. Sizin kedilerinizi de eğer doğru keserseniz aşağıda 
ıağ köşedeki kücük reıim gibi olacak. · Fakat tabii onun 

çok büyüğü. 

Hiç Merak 
Ettiniz Mi? 

Sinek işitir Mi? 

w 

1 Aman Ne Tuhaf 
Maymun - Aman... aman .. 

Niye ısırıyorsun beni? 

Adem - Ya, işte ısırıyo
rum. Sen gezdiğin, yilrUdilğUn 
yerlerde akrabam olduğunu 
ıöylerıin değil mi ? 

CİCİ İLE 

Sinemalarda gördfiğUntlı hrtınataı ıabici değildir. Bunları 

makine ile yaparlar. işte bu resim bize bu ıinema oyununun 
iç yUzl\nti a&steriyor. Sol tarafa bir tayyare pervanesi kon· 

muıtur. Bu pervane hıırekete gelince civuına k -nan dalları 

vapraldarı sallıyor. Biz d" filimL _ onu fırtına 2anncd~yoruz. 

Sinemada deniz muharebe1erı seyrederiz. Toplar atılır, ge
miler batar, kıyamet kopar. Halbuki bu muharebe de aahici 

değildir. Küçücük oyuncak gemileri ahrlar. Bu resimde gör· 

düğünüz gibi küçük bir havuzda onlan harekete getirirler. 
Bunları filimde büyültüp bfiyük muharebe gibi gösteriler. 

Mühim Bir Müsabaka 1 
Genç kariler arasında bir eliti 

müsabakası açıyoruz. 

Müsabakamız ıudur: Oç di
rekli bir yelkenli remi, yahut bir 
tayyare veyahut bir vapur yapınız. 
Bu üç ıeyden birini yapmakta 
ıerbessiniz. Y apacatınız i'emi, 
tayyare veya vapuru, üzerine iı· 
minizi ve adresinizi yazarak ida
rehanemize rönderiniz. Ençok 
rey kazanan vapur, gemi Te 
tayyareyi tekrar gazetemiz tara· 
fından tetkil edilecek ve 
ekaerisl elişi mütehaasıı ve 
muallimlerinden mürekke ola-

cak bir hakem heyetine gö&
tereceğiz. Bu heyet birinciliği, 

ikinciliti ve üçüncülüğü kaza· 
nanları karşılaştıracaktır. Birin
ciye 20 lira, ikinci ve llçüncüye 
onar lira vereceğiz. Dördüncü ve 
betinci relenlere de beıer lira 
•ereceğiz:. Ayrıca kazananlara 
gazetemiz tarafından birer eliti 
madalyası verilecektir. 

Bu müaabakamıza taşrada bu
lunan çocuklar da iştirak edebi
lirler. Müsabakamız 1 marta kadar 
devam edecek ve yapılacak etya 
o vakte kadar kabul edilecektir. 

Bir Maymun 
50 Kişiye 25 Lira Hediye Veri 

Zavalh bir fakir çalgı çalarak maymunu elinde do)aşat 

mun nasılsa zinciri koparmış Te ı-ördüj'ünüz ye~ kaçıoıt 
geçen poliı, adamcağıı.ın haline acımıf, " timdi ben onu 

retiririm" demiş. Polisin geçecefi yolu renkli bir kalenıle 
tun kalemle işaret ediniz. Fakat dikkat edin, çıkmaza sa 

Resmin aşağısında okla gösterilen yerden başlıyacaksını• 

nun tepesindeki ok işaretli yerden de maymunun bulund 

iİdeceksiniz. Sonra o kağdı kaıip bize göndereceksiniz. 

Bilmeceyi doğru halledenlerden elli kişiye 25 liralık nı 

nl hediyeler vereceğiz. Bu bilmecenin cevabı on beş rün • 
cuk ıayfasınd1t ilan edilecektir. 

Bilmeceyi Kazanan Karilerimizin isi 
Yedinci Sayfamızdadır• 

Bil Bakalım 
- Masaya konulnr, kesilir, 

fakat yenmez. 
Nedir o? .• 
-Bir deste iskambil kağıdı. 

* - Bir çocuk suyun içine 
düşünce evveli ne olur? 

- Islanır. 

Eğlene 
Kelim el 
Bugün - Mekte 

di (Ahmet, Zehra) 
Srıı - Ne zaınall 

sin? (eve seyahatteiJ) 

BİCİNiN BAŞINDAN GEÇENLER 

Zan ııedC':rrm ki -) 
dır (Coğrafya benilll 

\ııııem - Sine1111 

Böceklerin bazıları bizden 
iyi görür ve bizden iyi koku 
alırlar. Fakat sese gelince, 
böyle değiidir. Böceklerden 
işitenler gayet azdır. Bir defa 
bir gfilü;ı üstüne konan bir 
arının yanında en yüksek ıeı
le keman çahnm:ş, fakat an 
hi~ duymamış. İşte sinekler, 
karıncalar, kelebekler de böy
ledir. Nekadar yakında ve 
nekadar çok bağırırsanız bağı-

CicJ ile Bici 1rayel iyi arkadaıtırlar. Ne yapsalar hep ikiıi beraber yaparlar. Bir gün de bir dereden ıeçmvc. istediler. 

Y"cak (ikimizi, onu) _it 
Sizin - Çok uıv 

biniz eve) 
Ben - Çok ıe" 

nn, kat'iyen duymazlar. 

Hayvanlar Düşünür Mü? 
Hayvanlann düşünüp düsün

mediklerini anlamak için ev-
vela düşünmek nedir onu 
bulalım : Düşünmek dernek 
başımızın içinde iki şeyi bir 
araya getirip birleştirmek de- \ 
mektir. Mesela "açım,, d di
ğimiz zaman düşünmüş oluyo
ruz. Çünkü başımızda evvela 
açlık ve sonra da kendimiz 
vardır. Bu ikisini birleştiri1 ıce 

Bakın na11l, ikiıi beraber, yalnız birisinin yapamıyacagı feyleri yapabiliyorlardı. 
annemi) ( 

-Nerede bulayılll ,el 
FlbisC'miz - Gil 

( Pek sahiden ) ~ 
Her cüml~deki 8• 

cünJenin sonundaki 
Ierden birile doldlı 
sonradan yazılan 
son harfleri alın•P 
konulursıı hepimizİllll' 
kd etmesi liı..ıın ° 
çıksın. 

"açım,, olur. Düşün •• eyi bu 
manada alınca köpek gibi 
ba~ı hayvanların düşUndükle
rini görürilz, fakat bizi gibi 
değil.. Bazı baranlar da hiç 
dUsüneme7. 

Cici - Bici gel gel, arkc:..mdnn gel. Nasıl dereden gc · 
mek kolay değilmi i ~ ·-?? 

Bici - Aferin aa ~e cici. Sen sahiden çok akılhmiş si.ı. 

Cici - Eyv.ıh baykuş 01ğacın üstüne çıkmış. 
Baykuş - Görelim küçük Bey, yakala bakalım. 
Bici - Sen hiç korkma Cici. Şimdi ben gizlice 

O/uç 
Ali 
Reis 

. .. cı f Tefrikamız 1 • 

Mantarlara basmak nereden de akime geldi. tırmanır, onu haberi olmadan yakaiarım. 
ağacı! famızdadır. ] 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada N e ler Oluyor ? j-r1----------.---..a-.. 
Kadın Ve Kalp işleri 

İngiliz Kabinesine Yapılan Hüc m...l....+-------------1-
Biz Ziftli Yol 
İstemiyoruz 

• Nasıl Bir Kızla Evleneyim ? 
lar - Italya Ve Fransa Münasebab Bir Erkek Zorla 

Sehremlnlnde Tatlı kuyudan Guraba 

baatane•lne rldeo (300) metroluk bir 

sokak vardır. Gece veya siindü:ı Edlr

uekapı, Karagümrük ve clv~nndan ha•

laneye relecek hattalar, yaralılar bu 

•akaktan ıreçmek mecburiyetindedirler. 

Ama bu aokak çamur, çirkef, 

fukurlu, tepell ve fasla olarak bu yolun 

altından (Kırkçe9me) auyunun ana battı 

feçaıektedir vtı bütiln bu birikintiler 

ıatağıya •ızmaktadır. Bu ıuyu civar bal~ 

lo ve haıtane kullanıyor ••• 
Biz belediyenin bu 300 metrelik yolu 

ıiht,meıinl beklemiyoruz. Dere tepe) ı 

düzeltaln, inıan ve vesaitin geçmuine 

hlüıoit bir hale koyaun, okndar •. 

Bu ıokak 111klnlerindeıı 131 numarad.ı 

Mahmut lsmail 

Siz Sağ OJun! 
e_,ndcni:ı. voförnm. lstanbul Şehre· 

lllanetı ıeyrü ıeferinin (3511) numaraaınıı 
kaydolup bir iş için h:mlre gelmiştim. 
buradan lııtanbulda tahkikat yapılmalo. 
için çekilen blr telgrahma (2S)rüııde ce· 
'°3 P relmedl. Tekrar telgraf çektim. Nlçiıı 
cevap vermiyorlar? Bu bir k\lçUk ı., ya 
biiyük bir lt için bukadar ıeç cnr.p 
\'trllirıe7 

lzmir: /smail Hakkı 
SON POSTA: Geçen ,UO erbabı 

~.Uracaattan birine poıta memurunun 
•ozünU lltife kabilinden bb teknır 
•delim: 

S!:ı: •ağ olun! 

Bir Bayiin Şikayeti 
930 EylUI nihayetine doğru Kalem 

l•t.cteılne bayi olmu' ve daha evvelce 

tnUdUrlüğe (540) kuru~ gönderm~tlm, 
Beheri 7,5 kurut olmak ti:ıere 240 kuru

tuna 32 ~ıızete getirttim, geri kalan SCO 

kuru,un rönderllmeılni bir mektupln 

l:ılldlrdlnı. Bundan başka 4 defa daha 

YUdım, h41A ne para ve ne de cevıp. 
l'ferlıalde buna nihayet verilir Umldln· 

deytnı ve zannetmem ki matbuat ile· 

trılnde böyle itler dönıUn. Bunun ne 

denıek olduj'una bir tlirlü akıl ardlrot· 
ıınlyorunı, 

Ceyhan: 
T. Dündar 

Filo halinde ilk defa Bahrimalriti geçerek Cenubi Ameri.!aga giden ltalgan tayyarecileri 

İtalya 
Ve Fransa 

Cenevrede Avrupa birliği 

encümeninde ltalya hariciye 

nazırı Grandi ile, Fransa hari

ciye na~mı 13riyan arasında ce

reyaıı eden münakaşalar ftal

yan matbuatında hayli gürültü 

koparmış ve dedikodu uyan

dumıştır. İtalyan matbuatı, Av

rupa birliği fikri ve Briyanm 

teşebbüsü ile alay ediyorlar. 

Hindistan Meselesi 
Londra, 28 - Hükümetin 

Hindistana vermek istediği 
idare şekli projesi şimdi Avam 
kamarasında müzakere edili
yor. Muhafazakarlar bu pro
jeye muhaliftirler. Hindistan
da mtistemleke usulünün tat
bikine baslanırsa, Hindisknrn • 
elden gideceğini söylüyorlar. 
Bu sebeple muhafazakarlar 
parlamentoda Makdonalde hü
cuma başladılar. Hindistan ve 
kabine hakkında okadar şid
detJi ve ağır bir lisan kullan
dılar ki, nihayet muhafazakar 
fırkası reisi Baldvin kaJkarak 
izahat vermiye mecbur oldu: 

Maamaflh Hindistanda milli 
kongre faaliyetine devam et
mektedir. 

Londrada, Hindistanla geçen 
sene yapılan ticari münase-

bat hakkında bir rapor neşre· 
dildi. Bu raporda, Millicilerin 

propagandaları yüzünden Hin
distana sevkedilen malların 
% 25 nisbetinde azaldığı beyan 
edilmektedir. 

İşte yuvarlak masa konfe· 
ransınm, Hindistanda yeni bir 

idare tarzı tatbikinin hakiki 
sebebi budur. 

-1'AKVİM 

Evlendirilebilir Mi? 
Cevaplarımız J L<ime Elbise 

Geçen gün aile müşküllerin
den bahsederken bizde henüz 
pederşahi aile sisteminin mu
hafaza edilmekte olduğunu kay
detmiştim. Dün, bu cinı ailede 
evladın vaziyetini çok dikkate 
f&yan bir şekilde anlatan bir 
melctup aldım. 

Bu genç diyor .ki: 

Ben henüz 20 ynşımdayım ve 
bekiirım. Ayni zamanda asker 
bulunuyorum. Askerl:ğimin hita
mına pek az ~aman kaldığı cihetle, 
valdem beni evlendirmek istiyo:-. 

Kendi tanıdıklarından bir kız 
buluyor ve sözleşiyor. Ben bu 
kızın tabintini bilmiyorum. Ken
disini hiç görmedim. Bunları 
hanem halkına anlatıyorum ve fU 
cevabı alıyorum: "Senin kafanı 
kırarız yezit, biz fena ııelin alır 
mıyız?,, 

Bayram ertesi nişan için ıaz 

vermişler. Birbirimize uzaktan 
uzata yüzük ıönderecekmi,iı. 
Yani gene birbirimiı.i görmek yok. 
Çok müşkül r.ıevkide kaldım. 

Nihayet Bir plan kurdum: as
kerliğimi bitirince bir semti meç
hule giderek müstakil hayat a-e
çirmiye çalışacağım. Fakat bir 
kere de sizin fikrinizi sormak is
tedim. Siz ne dersiniz? 

M. Yunııs 
Bu ıencln ailesi tatralıdır ve ailede 

h411 pedeqıahi hUkUmler caridir. Onun 
için ıencln evlenmektekl hak ve latlk-
1111 tanınmıınıı,tır. Halbuki rcnç latan
bulda bll)·Unıilttllr. Arllk pedertahi aile 
boyunduruğı.ına tahammUJ edecek halde 
değildir. 

Binaenaleyh bu ftlıı çare1I ıudur: 

Borç Hapsine Dair 

ltalya, Avrupa birliği me

ıclesinde Fransanın İtalyayı 
ihmal etmiş olmasına ·taham

mül eciemiyorl<.t. Bu sebeple 

Almanya ile birleşerek F ran· 

aaya karşı bir cephe yapmış

lar ve f ransaya kendilerinin 

de Avrupa meselelerinde ihmal 
edilmemeleri lizımgeldiiini 

göstermek iatemişJerdir. 

"Fırkalar Hinefistan mese
lesinde birbirinden aynlırsa, 

hükumetin Hindistanddki siya
seti bozulacak ve orada nü
fuzu kalmayacaktır. Muhafaza· 
karlar iktidar mevkiinc gelir-

GUn sı 30 -Ka.sani -931 Kuııa ıs 

Aklı başıııda bir genç :ıorla evlenemex. 
B\r aemt\ meçhule firar ederek ltln 
içine romantik bir macera karı9t.mnıya 
da !Uzum yoktur. lıtıınbulda kalır " 
atlenlzc evlenmek niyetinde olmadıfl• 
nızı blldirlralnlıı. &orada kendiniz ka· 
:ıtanır, kendlnlıı yaıar ve HVdfffnlııle 
evlenin iniz. 

Borçlular için hapis olmalı mı, 
olmamalı mı diye sormuşsunuz. 
.Ah, benim canım pek yandı. 
Bir evim var, ba§ka geçinecek 
hirşeyiın yok. O evin bodrum 
gibi bir odasında kendim sığın· 
dımt diğer tarafını da iki ki~&
cıya verdim. Beşer~en o~ l~a 
alacağım. Vergisi, ıcarest, bı.1-
ıncm nesi çıktıktan sonra kala
nı ile de ben geçineceğim. Kira· 
cılardan birisi beş aylık, diğe

ri de altı buçuk aylık taktılar, 
yedire yedire bu miktara çıkar
dılar nihayet defolup gittiler. 
Benim borçlulanm ise birisi 
günde üç buçuk, diğeri dört lira 
yevınive ile dülgerlik ediyorlar, 
hugü ~ bunıdn yarın başka yerde 
çul ı ~ ı vorlar. Nesini hacz eder· 
sitı? 'tcradan k~ndile~ine ~'para 
~""tir, para gctır,, dıye tekrar 
lt: kraı· )azdılar. Ne gezer, aldı-
rış bile etmediler. Meğer kanu-

lerse yuvarlak masa konfcran11-
nm bugünkü mesaisini itmaı:na 
çalışacaktır,. dcd i. 

Arabi 
10-Ramnan - 1349 

Va lcit·Eııanl• Vanlı 

Ru,.f 

17 - Kl.aanl •13tf 

Vakıt-Eııant· Vaaatl 
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nda sui niyetle borcunu vermez- Y4!Pni Hindistan proJ~sini lıazırlıgan konferans 
Jerse ceza varmış; bana icra- ____ :.::::_=.::==~~...,::..,,,"'::'-:-'""-::~"'.'=::==~~=;;~~=:=:="~~:==--====;:==~~~~~'::':"' 
dun öğrettiler. Onu talep ettim. mı? Bizim kiralar da caba· Diş Tabiplerinin Toplantısı T oros Gençleri Birliği 

encümeni iş başında 

Müddeiumumiye yazdılar, ceza ya gitti: bunun adalet neresin· Diş tabipleri cemiyetinden: "Toros gençleri birliği,, na-
nıahkemesine \'erdiler. Param de? hapis olsa idi korkardı, pa- 30 - 1 - 931 cuma günü saat mile teşkil ediJeceğini haber 
Yok efı>ndim, demiş orası da bir raınt getı'rı'r, veriniı'. 14 te Türk ocağı salonunda d'~. . 

k . . b ·· ver ıgımız cemiyet, hükümete Oe) yaı>aırıadı. Sekiz on ay Betlktatt• Şenlikdede mahallealnde yapılaca umumi ıçtimaa u• 
· ı kt 1 · t' k et müracaatla nizamnamesini tev-Uğrnşıırrıma mı ) 'UllU}'lm, yoksa 25 numaralı evde tim mes e aş arın ış ıra -

h "' A 1 · · l di etmiştir. ir de ü&te sarfettiğim paralara· .lJŞe me erı rıca o unur. 

Tefrika No. 45 
--~----- İKİ 
Hepimiz Fazılın eline bakı

Yorduk. Havri beyde paralar 
~oktan suyun ·ekmişti. Ald_ı
gını yiyen ,.ıamdı, hıç 
Para biriktirmemişti. 

Benim otuz lira da l ·: 

masraflarına gitti. Bu gidişla 

SERVER BEDi 

il -
eşya satışına başlıyacağız sanı-
yorum. • gece maa aile Fazılın 
oeı ... ıııda topland ' ":ocukçn
ğız pek mahzun .. uruyordu. 
Epey zamandır kendisile baş-

başa kalamadığım için derdini 
tahmin edemiyordum. 

Hayri bey de oğlunun bu 
haline dikkat ediyordu. 

- Sana yük oluyoruz Fazıl! 
dedi. 

H albuki Fazılın derdi bu 
değilmiş. Hafifçe içini çekti : 

- Benim de şirkette vazı
yetim fena r dedi. 

İşte bu, felaketlerin en bü
yüğü idi. F nzıl da işten çıka
rılırsa topumuz so~ağa düşe-

cektik. 

Ve topumuz birden sorduk: 
- Hayrola? Ne var? 
Fazıl gözlerini önüne eğdi: 
- Bugün beni müdür ça-

ğırttı, dedi ve yutkundu. 
Eeey ? .. 

- Kaşları çatıldı: "gazete
lerde hrgün bir Hayri beyin 
ismi geçiyor. O, sizin pederiniz 
midir?,, diye sordu. · 

- Evet 1 Dedim. 
- Zabıta pederinizi arıyor. 

Şimdiden haber vereyim ki 

* Cengiz Nuri B.: 
Siz haaKaa bir gençzlnlz. Karınıır.ın 

ar:ıu ve hiılcrlne lakayt kalamu•ınııı. 

Hayatla muvaffak olmak için klfl de
recede kabiliyetiniz vardır. Bu itibarla 
karınıııa lıtedlklerinl vermek huıuıunda 

mütl<üllt çekmiyecekainb .. Fakat mea'ut 
olm:ınız tçln kannızın ıizi anlayan bir 
kadın olmaaı 14:ıımdır. Binaenaleyh ha-

yab ncş'c lle karfılıyan ve bedbin 
ıamanlarında ıl:ıe kuvvet verebilecek 
olan bir kızla evleniniz 

* Ankarada Hüsnü Bey apar-
tımanında Ethem B. : 

Siz eviniııln erkeği olmak lıteralniL 
Size l>yle bir kadın lflzımdır ki ıh:ln bu 
tahakkilm llitvdanıza sonuna kadar mu
tavaat göstersin. Yoksa evvelli ılll 

nvcr görünüp, ıonra hAklın olmak 
lıtiyecek bir kızla bedbaht olablllralniz. 
Binaenaleyh ıi:ıi ı;even, her ıözUnUze 
hUrmet eden ve dediğinizden d,9an 
çıkmayı gUnah telAkkl eden bir kızla 

J evleninlıı. 

* Beyazıtta (H. H.) B. 
Siz geçlmılıı bir gençıılnl:ı:. Kannıııı 

ıeçerken çok itinalı olunuz. Sonra ılz 
romantik bir gençsiniz. A,ka dü,kUn 
ve hl111iniı.e mağlQpıunuz. Sizi aeven 
bir kıı kolaylıkla ıhı:i izdivaca götUre
bllir. Fakat ılz bir kadına mağlQp 
olmak lıtcmculnlı:. Onun için sizi 
hiascıı ıeair edeçek bir kadınla evlen
mcylnlz. Aklı ııellıninizl kullanınız ve 
mllmkün olduğu kadar mıhdııı bir 

pederiniz sızın Beyoğlunda 
oturduğunuz odada yaknlanır
sa ve bu münasebetle şirketi
mizin ismi gazetelere geçerse, 
size derhal yol vermek mec
buriyetinde kalırız.,, 

Ben müdürün sözlerine 
içerledim. Biraz kızarıp boza
rarak dedim ki: 

- Bir babanın hataların
dan oğlu mes ul tutulur mu? 

Müdiir sert bir tavırla: 
- Tutulmaz nmn, dedi, 

Vücuda bir eldiven ifibi 
intibak etmesi IAzımgelen bu 
elbiseniİı kumatı pembe Ye 

beyaz limedir. Eteğin albndaki 
kıstın, üıt kısımdan birkaç 
santimetre uzun olmak ve 
kenarları kürkle çevrilmiı bu
lunmak lazımdır. Bu da bir 
~uvare elbisesidir. 

ha) atn razı olan bir kıua evleniniz. .. 
Bu gence vereceğim cevap 

şudur: 

Az çok okumu' bir gcncln, bahuıu• 
ha11a1 ve ııUzelden ziyade, dUşünen 
kadın arıyan bir gl'ncin evlenebllmeıl 

için cvvcl6 ailealni feda etmeal lbım
dır. Bu •eviyede bir erkı-ğin bulacağı 

hayat arkndaıı, fakirane bir hayata 

r11:ı:ı olabilir, fakat mUşlcrl'k bir hayata 
tahammUI cdcmc:ı:. Hunu yapamadıkça 

evlenmcyinlt.. Daha ziyade brdbaht 
olmıyn mahkGmsunuz. 

* Nişantaşında N. Bey: 
Evlilik hayatınızda evin h6klml ol· 

mak lıteralnl:ı. Baı.ı kadınlar vardır ki 
erkeğe hUkmetmealndcn hotlanırlar. 
Bl>yle blr kadın arayınıt.. Terbiyeli lıir 
adam•ınız. Fakat kadınlar:ı karşı ıert
ılni:ı. Onun için muti, kocaya aadık, 
11f ve mutava111t bir ail"' lndle mes'ut 
olablllrainh:. 

Hanınıtegze 

babasını kanundan kaçıran bir 
oğul, ortak sayılır. Haydi bu
nun da ehemmiyeti yok diye
lim, pederin senin odanda ya
kalanırsa gazeteler: Filan şir
ket memurlarından F nzıl Be
yin evinde falan adam ya
kalanmıştır, diye yazarlar; bu 
da bizim itibarımızı bozar. 
İyi bir şirket, ismi zabıta ra· 
porlarına geçmesi ihtimali ol
mıyan memurlar kullanmak 
mecburiyetindedir. 

f Arkası var 1 

1 



6 Sayfa 

Gazi Hazretleri İzmirde Mühim Bir Nutuk Söylediler 
• • 

Memleketin lkhsadi istikbali - Bu-
günkü Vaziyet Neden Böyledir? 
Efkin Umumiye Nasıl Y aratıla-

bilir? Borcumuz Nedir ? 
lzmır, 28 (A.A) - Reislcilm· 

hr Hazretleri, Halk fırkasının 
bmir vi1'yet kongresi içtimaında 
mGblm bir nutuk irat etmiflerdir. 
Memleketin ikbaadi Y&Ziy~tl hak· 
kında şayanı elik.kat olan bu nu· 
tuktan aldıtımız parçalan a.şaj'ıya 
dercediyoruz: 

Halkın Dertleri 
Umumi reisi olmakla müba

tıi bulunduğum Cümhuriyet 
tlalk fırkasının lzmir vilayeti ve 
kaznlarmın murahhasları hu-
turunda bulunmaktan fevkala
de memnun ve mütebassisim. 
Huzuru Alinize çıktığım za.. 
man nammıza ve bittabi tem• 
ıil ettiğiniz halh namına Reis 
Beyefendi, hakkımdaki lıissi
Jabnızı ifade etti. Bu hissiyat• 
tan dolayı sureti mahsusada 
teşekkür ederim. Burada oku· 
oan raporları ve söylenen 
aözleri fevkalade alaka ile 
dinledim. Fevkalide istifadeli 
buldum. Görülüyor ki halkın 
her ttirlü dertlerini düşünen 
l'e tedbirler anyan kıymetli 
azal'• mlllikiz. Herşeyden 
bahsettiniz. Ziraatten, san'• 
attan, ticaretten, maariften 
bahsettiniz. İkbsadiyahn bütnn 
pbeleri hakkında çok güzel 
mülahazalara simi oldum. Ve 
bütün bunlar halkan efkar ve 
hiaaiyabna yakından alakadar 
olan, ona layık olduğu ehem-
miyeti atfeden hükUmeti Cüm
huriye tarafı:ıdan tamamile 
aazan itibare alınacak ve ica· 
babna tamamile tevessnl elu· 
ucakbr. 

Bir Nokta ... 
Şüphesiz hükumetin istinat 

ettiği fırkamızın müdUrJeri de 
bunların tahakkuku için her 
tllrlti takibat ve teşebbnsatta 
bubmacaklardır: Fakat bir nok· 
ta üzerinde umumun nazllrl 
dikkatini celbetmek ioterim. 
Herhangi bir kazamn ihtiyacı 
izale olunurken diğer kaza 
mv.rahhaslan gördüler ki ser
dolunan talepler yalnız kendi 
kazalarına ait değildir. Bu ih· 
tiyaçlar birbirine müşabih ve 
mümasil olarak her kaza ve 
ber villyet murahhaslan tara-
fından zikrolunmaktadır. Yal
mz bir köy, Lir kaza, bir vila
yet murahhasları b:rafmdan bu 
dertlerin süratle ballolunabile-

-
kıymetli arazivi ist.fadesiz bir 
hale ko1an nehirler düşünü ürse 
şüphesiz bunların yalmz küçük 
ve büyük Menderest n ibaret 
olmadığı anla ılır. Bütün bu ne• 
birler !3aşka er:erde servet 
mcmbaları ıken bi:z:·m mem ke
timizde harabi membaıdır. Bun
ları bertaraf etmek lbımdır. Ve 
behemehal bertaraf olunacaktır. 
Fakat takip edilen program he
yeti umumiyeyi şamil oldu~u için 
b:ttabi bir sıra takip ediliyor ve 
bu ml"yanda bazıları geri kalıyor. 
Hak'k.\tcn mahdut ın:ntakalar
dal i il- iyacat düşünüldüğü za· 
l'lan bu mülahazalar varittir. 

!erşey Sıra İle 
Fakat, d1i4ünülmelidir ki ba 

ihtiyacı tevdi edeceğimiz hükll
met bütün memleket ihtiyaç[arile 
meşguldür. Bütün memleket ihti• 
ya~lannı sıraya koymak ve prOJ'• 
rama raptetmek mecburiyetinde .. 
dir. Şundan bu noktayı tebarüa 
ettirmek istiyorum: 

Cümbariyet Halk fırkasının 
maksadı, bi!tabi içinde bulan .. 
dutu muhitin her türlü . ""u'arını 
imtitas etmek ve bunlan .. abili• 
yeti tatbikiyeleri derceıinde tat• 
bik edilmek üure icra makam• 
Jarına bildirQ1ektir. Heyeti ali• 
yenizin kıymetli azası gibi fırka 
azamızın kendilerini bununla mü .. 
kellef eddetmelerl li:ıımdır. Bu 
alakayı ayni şekilde idame etme· 
lidir. Ycılnız b:ı temenniler icra 
kuvvetlerine isal edildikten sonra 
hepsi tatbik olunmazsa bundan 
müteeuir olmamak lazım geldi· 
tlnl bilmek ·w-e bunu bütün erba• 
bı müracaata ifham etmek icap 
eder. Bütün bu raporların muh• 
tevcyab, yapılabilecek gibi bil 
zehap hasıl olur ve scnra tama• 
men yaptırılamaua umumt bir 
nevmidi meydana gelir. Bu ra• 
porları mercilerine bale delalet 
edenlere kartı bir itimauızblc 
uyanır. Her temenninin kabili 
tatbik olup olmadıtıaı diifiiamelc 
lilzumunu b5t6n vata!ldqlara an• 
&atmalıdır. 

Zaman Telakkisi 
Arkadatlar, zaman telakkisi 

çok mühim bir meseledir. Yollu• 
dan bahsoluoayor. MueJa, Öd .. 
miş kazasından Kaaaba ovasına 
yol lio::ımdır Bu çok kıymetli bir 
yoldur. Kezalw ~ üçük ve büyGlc 
Menderes vadilerini birbirine 
rapteden yol da çok kıymetlidir. 
En nihayet, bütün memleketi 
mütafoa ettiğimiz zaman nekadar 
çok kilometre yola ihtiyacımız 
vardır. Bunlu hep yapılacakbr. 
Fakat zaman mefhumunu idrak 
etmek lizı:ndır. Dünyayı dümdüz 
zannettik} ri :..amsn bu tellkklde 
olanlar o ıun bet alb l?in senede 
vGcuda geldiğini zannetmiflerdi. 
Halbuki düny .. nın mahiyeti mey· 
dana çıktıktan sonra anlaşıldı ki 
dünya beş altı bin senede değil 
ancak milyonlarca seneler zar• 
fında meydana gelebilmiştir. Mil
kcmmel bir eserin ant bir teşeb
büsle vücuda gelmesi okadar 
kolay detildir. 

Noksanlar Asırlann 
Eseridir 

ceği zihabı hasıl olur. Memle
ketin umumi vaziyetine göre, 
ayni ihtiyaçların her kaza ve 
ber viliyette mevcut olduğt! 
dütlinülürse hepsinin birden 
Ye sühuletle tatmini mümkün Ayni zamant'a düşünmek IA· 
l .. k t t k zımdır ki bu noksanlar Jarım o amıyacagına anaa e me uırlık bir tekiaülün neticesi 

lizımdır. Nazan dikkati ~p olsaydı bell&i okadar düşümiye 
bir nokta da ıudar ki birbirine lüzum yokta. Fakat bGtün ba 
11t iki arza dermeyan olunu- nokaanlar uulann terakGm ettir• 
1or; bir taraftan memlckl"tin dlM noksanlaı dır. Bu nesil, hatta 
birçok ihtiyaçlarmın silralle b." tan sonraki nesiller, çpk 

seneler çalışarak bu noluanları 
ıübu!et ve tatmini istenirken tetir. edebile::ekl~rdir. Her va• 
diğer taraftan bunlar için el- tandafın arzu ettitini yapma11 
zem olan vasıtaı esasiyenin de düşünmek h:tyal::ıercstliktir. Ya
tenkisi talep olunuyor. yani pılabilecek olan fey, herkesin 

fU veya bu veraioin tadil ve arzuları muhuaAlasının vuatiai 
·6- olabilir. 

tabfifi muvzubahis oluyor. Arkadaşlar, cftmlenizce ma• 
Zamanı Da Düşünmeli 16mdar ki, Cllmhuriyet Halk 

Şiiphe yok ki, mümkün olan fırkası ve ona mensup olan 
l»itiln tedbirler, tahfifter yapal· arkaşlann kiffesi hiçbir zaman 
malıdır. Bunun için makul ve :rımadıkları ve yapamaya• 
manbki uaullerl bulmak daima 
elzemdir. Fakat zamanın ve va• .an şeyler hakkında efkin 
ııt&Jm çok mGhim oldupou ha· umumiyeye kArfı iğf alkir bir 
brdan çılcumamak prtbr. Me- vaitte bulunmamayı bir prensip 
aeli bazı ukadqlar, kllçiik Men- olarak kabul etmişlerdir Bu
tler,..a çayınt!an babaedvelc onun ç-Une kadar olduğu gibi bun-
huauJe pwditi fecaati hepini . n sonra da böyle iğfal.kir 
Datltehuıla eden bir tek!lde ~zr.. l.:ıır •İyuet takip edebilec ;c,ı_ 
ettiler, fakat memlek-:tin dığcr l . . e15a-
1Nitüa aluamaada batalr.bldar vü- mııl lrimM zannetmeüa. Bu-
_. ptir,..., w ........ h•d.kl IUlll içia l!leRleketi imar ede-

ceğiz ded=ğimiz za·man yalnız 
yapabileceğ ·miz feyleri yapa· 
cağız. Yo ·sa bütün asırların 
ihmal etdti memleketi birkaç 
senede cen..'lete çevirmek ıa
y al:ni talcip etmeyiz. Meırde· 
keti imar edeceğiz derken va· 
tandaşlan en hafif mükelle
fiyetler albnda bırakacak de
ğiliz. Bilakis. bütün vatandaş.. 
lar icabında ağır mükellefiyet· 
lere ve her türlü fedakArlığa 
tahammül edeceklerdir. Ya· 
pılması lazımgelen şeyleri filin 
veya falan yapacak değildir. 
Hep beraber yapacağa%. 

Mefkureye Nasıl Vannz? 
Vatandaşların: şunu isterim, 

bunu isterim, demesi, ıunu 
bunu yapmıya mecburum de
mektir. Bu yapılması lizımge
Ien şeyler için vatandaş mad
di, mali ve manevi, mevcudi· 
yetini mllheyya tutarsa ancak 
o zaman mefkiireye muvasalat 
mtimknn olur. Fırkamızın ta· 
kip ettiği program bir istika
metten tamamile demokratik 
halkçı bir program olmakla 
beraber, ikbsadi noktai nazar
dan devletçidir. Bu itibarla 
fırkamıza müstenit olan hü
kumeti Cümhuriyenin her nok· 
tai nazardan vatandaşlann ha· 
yatile, istikbalile, refahile al&. 
kadar olması tabüdir. Halkı· 
mız tab'an devletçidir ki her 
tnrUi ihtiyaca devletten talep 
etmek için kendisinde bir 
hak g6rilyor. Bu itibarla, mil
letimizin tabayü ile fırkamızın 
programında tamamile bir mu
tabakat YIU'Cill'. Bu istikamet• 
ten ylrtiyeceğiz. Ve muvaffak 
olacağımızda şliphe yoktur. 
Mntaleahnız içinde ikbsadt 
sahada çok pratik noktalara 
te111u ettiniz. Mesell. koope
ratifler. Şurada, burada halk 
veya mllnevverlerin teşebbn.I 
Ue fiil •ahasına geçen kıymetli 
hasılalar görülmektedir. Hll
kiimetimizin de bu teşebbiisoo 
!eri takviye etmesi lazımdır. 

Ziraat Bankası 
Hlikikmeti Cilmhuriye, bu lil· 

zumu tabii idrak etmektedir. 
Fakat, daima bu meyanda 
ftzerine çok ylklenilen bir mll
eueseyi maliye vardır ki o da 
ziraat bankasıdır. Banka. fazla 
faiz abyor, deniliyor. Mütehassıs 
olmadığım için bu mevzu üze
rinde çok fazla söylemiyece
ğim. Fakat diğer ecnebi ban· 
kalannin aldığı faizlerle muka· 
YeH edilirse ancak o zaman 
nisbet meydana çıkar. Herkes, 
kendisine yardım diişlindilğü 
zaman arzu ettiği kadar yar
dım g6rmemektedir. Bazı yer
lerde yapbrdığım hesaplara 
göre, bütün bu temenniler ta
mamen nazan dikkate alınına 
bu taleplerin hatta yarasını 
tatmin edebilmek için ziraat 
bankasımn en aşağı 150 mil· 
yon lira sermayeye malik ol
muı llzımdır. Halbuki bugGn 
ziraat bankamın sermayesi 
ancak 25 - 30 milyon lira ka· 
dardır. Bunun için muaveneti 
ancak bukadar yapabiliyor. 
Daha fazlasını beklemek hayal 
olur. Yalnız, muhtelif mınta· 
kalann ihtiyaçlannın nia
betini nazan dikkate almıyor
sa ve parumı milstehak olan
lardan ziyade olmayanlara ve
riyorsa o zaman bu itiraz ve 
enkit edilecek bir nokta olur. 

Bu takdirde, bankanın vazi· 
Y.eti hakikiyesine gelmesini 
talep etmek h~Ikın, b~~ 
Gbel Saa'atlu blrlltlnln mlaam~rHt 

Bu2fbı aaat 17,JO da Gilzel 
aaa'atlar birliği tarafmdu 
IHr mlaamere verilecektir. 

. 
itizar 

"Tarikat" tefrikamız bugün 
clercedilemcdi. s~bebi, miln· 
derec~•t çokluğudur. Ôzür 
dileriz. 

Ecnebi Ve Gayri Müs
liın 1\11ektep Muallimleri 

Ecn~ i i \ e • yrl ı. Ü!ilim mektepler 
T rk r. u o i nyaset!uden: 

Pııur günkü içtitn•da cberiyet 
haııl olmadıgından ceıuiyetiml&in aene• 
lık kongraıu 30 Ldi uı .. ani cuma gtlnll 
aant 14 de Sul ;tn hınette Muallimler 
bir iği merkcslnde toplanacaktır. Bütlla 
nr :ıdaşlann tqrl ri rica olunm. 

çi&çi:erin sarih bir hakkıdır. 
1 Bu Raporlarla Alakadar 

Olacağım 
Arkadaşlar, bu raporlar ve 

bu raporlar fizerinde söylenen 
sozler behemehal nazan dik· 
kate alınmalıdır. Ben de umu
mi reisiniz olmak itibarile tah
sen alikadar olacağım. (Alkıt" 
lar) Botün vilayetlerin rapor
ları tasnif olunabilir. Ayni 
cinsten meseleler vardır. Umu
mi raporla umumi heyeti ida· 
reye bildirilir. Orada tasnif 
olunur. Hangi işlerin derakap 
yapılması mümkihıdGr, l:angi
leri tehir ededilebilir, orada 
bunu tesbit miimkündür. Bun
larla phsen alikadar olacağım, 
heyeti aliyenize vadediyorum. 
(tiddetli alkışlar.) 

Y almz, söylediğim bir nok· 
taya avdet ederek arkadat
lardan rica edeceğim ki vatan
daşlara, efkin umumiyeye 
daima hakikati söylemek vazi· 
femiz olsun herkese arıulannın 
tamamen kabili is'af olduğuna 
dair fikir vermek bizim için 
fayda vermez. Fırkamızın mak· 
saclı böyle gün kazanmak 
değildir. Bütlin hayabmızı ha
kiki hedeflere sevketmek ve 
en nihayet millete bir gUn 
elile tutacağı hakiki ve maddi 
eserler vermektir. Fırkamızın 
sözleri, herkesin hoşuna gidee 
cek sözler değil, fakat milleti 
yükseltecek hakikatler ola· 
caktır. (Alkışlar) 

Efkin Umumiye 
Eğer, Cumhuriyet Halk 1ı.,.. 

kasının heyeti aliyenizi teşkil 
eden miinevver azası, bu nok
tadan milleti bergün irşat et
meyi vazife bilir ve nihayet 
kendiai için külfet addetmez
lerse hual olacak efkin umu
miye ıayani itimat olabilir. 
Çünkil, arkadqlar, efklrı umu

Sinemalar 

En rnıı \ e hüyük Paris mm affakiycti.., 
Bütün Paris halkman terenn6lll ettiği musiki ...• 
Bu; feO, sevimli ve güldürücü • 

ŞEKERl~v1 
Fransız operetidir. Heyeti lemsiliyesi başı-:da: 
MARGUERITE MORENO, SAİNT GRANİ 

GOY A vesaire ... 
Pek yakında ............... . 

Melek sinemasında 
Fr-aa alnema yıldnlannuı en güz.eli 

MARCELLE CHANTAL 
Bir kıulaaua ve bir ananın aşlt 

eoiöi HA~YA Ti 
Tamamen Frqaız.ca aözlü filminde 
kat'I ft matlak bir muvaffak!yet 
kaualDlftlr. bıveten FOX JUR~JAL 
ve il. llııeolJnioih Sullı hakkın 'a 

Fnuwsea aöylcd gi nutuk. 
Bitin mllk&leme'er Tıirk e olar k 

flUm lberlae Uaettlrilmektedir. 

RONALD COLMAN 

Dün ckşam 

ARTiSTiK 
alnemac!a irae edilen 

BULLDOG DRUM~.10ND 

Bu akşam 
umu na 

uat 21"0 da 

Müddei 
" umu mı 

4 perde 
Nakili 

Nabi Zeki B. 

Mevsimin en kuvv: 
muazzam sesli 

YIRTICI 
Hava muharebeleri, 

saz•:ı ve tarkılı filminde tema- birbirine hüt. Jmu ve 
f:ıgeranı son -Jerece tehyiç et- zeplinin Londrayı a 
miştir. Yeni sabn, arkada,ı: barduman etmeai • 
Fevkalade dehHUe V J L M A den pyanı temaşadır. 
BANKY'ye faik olduğunu ispat Ayrıca: FOX JU 

eden sanşın JCAN halirıazır dünya ha 

·-- BENNET'dar. __ _, .. --------· 

Sizin için: 
Ragmont Bernar' dın 
•inem2ga nalcl--ttiği 
Çarllll' Rıugası tarihi· 
nin en ıazelv e en feci 
ug/auulan biri olan 
TARAKANOVA'gı 
öniimll •deki crımar• 
tesiden itibaren 
göreeeluiniz. 

GLORY·A 

1 

Bugiln matinelerden 
fevkalide bir muv 

kazanmıt olall. 
BROADVAY 

tamamen a8zlii ve 
ile tanauaea 

Zievfilb · F 
r6v0sü berkeatn ha 
p olup glzlnü ka 

miye her içtimai heyette dai· ---•su HAFrA ••• .. 
ma ve daima mevcuttur. Fakat ELHAMRA SİNEMASINDA 

Sarkılar Me 
('fien, Die Stadt d 
~ejiaör: RICHARD O 
ın filme alınmıt •Ö 

ve muukab ilk k 

halkın efkin umumiyesi ha· 2 film blrdeıa temaıa edil!yor: çok dikkatli yapar• 
riçten kİm8eDİD tesiri olmak· DEFİNE ARARKEN bizi geriye g8türecek 
sızın tabii olarak mevcut olan takip edecekleri • 
efkar v.e lıiuiyabn yine ta• MARG= = : JEAN ula müsait davran 
bil olarak yaratbğı bir ban- EBED J s ER s ER 1 Vicdan Borc 
dll'. Halbuki beter daima tesir Gazı" Hz. ym" e d 
albnd k y ki LIAN HAID " GUSTAVE a alır. a1mz yeter • FROEHLlcH tarafmclaa Arkadaşlar, eğet 
bu tesir, içtimai heyeti vücuda b&nt•ı FOX bati hazır dilnya ha· kadar iktısadi 
getiren insanların kakikaten ndlalerl " adlmle O.,d Muollnl- ettiğiniz derecede 
onlan dlişünen ve bütiln var- ala SULH baklanda Fraum:a olarak yük muvaffakiyetlet 
lığını onlara hasru tahsw Irat ettlfl nu;tuk. miyorsa bunu tabii 
edenleri tarafından yaratılsın. falkAr telkinlere asla ehem- lizımdır. Bu demek 
Y anna itimat Meselesi miyet vermiyecek bir olgun· Türk milleti ikbsat 

Bu suretle yarablacak olan lukta yapmakbr. kabiliyetsizdir. Bunu 
efkln umumiye bu memleke- K• 1 M- d yenler vardır. F'aldP:ll 
tin imkbalini temin edebilir. ım ere usaa e Türk milletinin • 
Yoksa herhangi esen bir hava Edemeyiz ? bilmiyenler ve oad 
ile tebeddnl edebilecek bir Gazi Hazretleri devamla : kıymetile tammamıt 
efkin umumiye içinde yqar- Arkadaşlar, zamcn. tarih, Biltnıı beşeriyete • 
Ak yanna itimat milmktın bam..t takip ettiğimiz istika· 'ab ilk ağreten T 
olmaz. Tilrk milletinin sag"'lam mette bizi aldatmamlfbr. Bu dir. Tlrk milletİDİll
bir fikre malikiyetini temin yol llzerinde herglln daha tok mlirebbilik etmit 
etmek gayemizdir. Yürildüğü- teneYVDr ederek hedefe y6rtl- artık hakiki Al:mle 
müz hakikat yolunun milleti yeceiiz. Bizimle beraber yü· kalmamıştır. Türk 
uadete i9a1 eden yegiııe yol rümek istemiyenlere birşey bundan soııra da Jj 
olduğunu anlatmak Jizımdır. diy~miyeceğiz. Onlar da iste• derecede ikbsadiyat 
Herşeyin husulüne çalışırken dikleri gibi har'-ket ederler yükseleceğüae ki 
bütün mesainin, bütfin teşeb- bizim hedefimize doğru yii· hesi olmamahdır. 
bUsJerin fevkinde Türk efkin rürken isabetli olduğumuza \'azifesi bu hedefe 
umumiyesioi hakikati idrak ve ve en nihayet muvaffakiyctle erişebilmek için 
imtisasa alıştırmak; bu hali hedefe vasd olacağımıza iti· göatermek ve yard:ıll 
ona hali tabii yapmak, ~ura· madımız okadar kuvvetlidir ki Biz bunu bir v:cdaıl 
dan ~e. buradan gelecek ygün· ıunun ve bunun muteris insanbk borca b · • • 
IOk fıkırlere, sahtekir ve iğ- olıoası bizi asla müteessir muza sadıbz, 
__ ...._ =------- etmez. Belki tenbib eder, daha olacağız. (Şiddet? 

Bu akşam Majik sinemasında ~=mfi:!'b~ 
RGUERJTE MORENO •• PA[ 1.8 GECE 1 ta!~~D ::=.N~~fıen ıl LEH 
Ziyadar Parla ıehriıJin blitlla kabare '· ıt<yrıanclcrile aefahet &leaalerW Wltl. '-lılad " 

taıvlr edea IMa muauam tahes• Parla alneoı.ı ı.m:ı:J:ı ıeklı hafta mit,..adlyem .._.11 ~-

~..!:.ı~k:.~:aWa YER YÜZONDE CENNET blhilkkcm.JW 



il KAN DALOASI 1111 j~ BIKiYI 
• 

ı ı enilerin Çıkardığı Kanlı Ihtili- Bu Sütunda Hergün 
----------- Malıarriri. Sa/ige P~gman,--_, stifade ediniz 
Senihanın 

• 
izdivacı in ·ık Safhası Basbnldıktan Sonra 1 - .... S Abn ~IJeCekflr• 

,_ ................. ecU-

H kkı Malıjııztlrır -54- Yazan: Ziya Şakir 
leceldlr. 

S - 1Mr Oh 5 .W illa ......... 
makaWlladedlr. 

B dar hazırlıklar ve 
ı )ar mu' abilinde yapı· 

• - Her S •'ltmln tuı.... 2 
• ıaı.1.! ı R hilk k..- 111 ... ec:U1me11d1r. yliz on milyon ruble tummab 1 uuuu o uaaa U9J& ümeti- 5 _ Her kupon Uzertadeld tarlbt• 

harbiye ,, istiyorlardı. Halbuki Din bu son muvaffakiyetiııi. hlr Wta alddetl• •atelııerdlr. 
bu parayı vermek, Osmanlılar bir t&rll hazmedemiyorlardı. aon!?rt... PO:U~~n~nu~~ l u .hl:' al, boş yere birçok 

!l ın o ta m sinden başka için muhal idi. Ruslara para Derhal Babıiliye milracaat na. Bundan S adedini lllnıım 
yerine arazi Yermek suretile ettiler. Ruslar, • memaliki fa- ile blrlikte bir IU'fa koyarak ç e · e vermemişti. Aca-

bu, asilere kafi derecede 
r ersi ibret olacak mı idi? •• 

borcun bir kısmım tesviyeyi haneye " kaqa bir tecavtızde re:=ıı. 0ıia!'!::ı:..~::,. s;;;: 
teklif ettiler. bulaauna liWı lmnetile mO- mesl için ha kadan klflcllr. 

, çr nkü bu ihtilal, Londra 
et rsburg d"plomatlarının ae
e er nberi bazırladıldan bir 

tin mukaddimesi idi. 

Ruslar, bu parlak teklifi ka- dafuda buluna~m ta~ 1 ~SON POSTA-
bul etti. T arafeynİD muvafa- lıGt ve buna dair tedaflll bır BEDAVA lıAN KUPONU 
katile Rumelicle, -T olçi.. san- ittifak mukavelenamCIİ aktet- 30- Klnmıuaanl • 1931 

_. " T nm deltuuu tiler. Ancak devleti allyece (me- a.=:.----------..1.ı11 
cağile una " maliki tahane)de derhal ıslahata ı.--~------• Bunun es sı ı gelince: 1856 

nesuıde neşr .unan (Gülbane 
ttı lıllmayunu) mucibince Ru
i Yillyctlerinde az çok ıslahat 

tqkil eden adalar, Anadoluda bqlunlacajma dair valtte bu- ESKlşEHIR OltUYUCULAIWllZA -
da .. Batum, Kan, Arddıan Junmalda beraber lnıUtere ........ -..... wfaatlldd dlt&-
ve bavaliai " Ruslara terke- lallldbnetince taahhAdab vakıa- ..,. 1 " putelerlaWa ..._ ... 

clildL llDID icruma muktazl veaiti •ıP, ' ........_ 1r.- --t .... 
Pıldıja halde, Anadolu vill· 
tlerinde Hatb hllmayunun 
dettiii mabat ve tanzimattan 
bir fey yapılmamıtb. 

Ru.vanın pyeal blru daha temin edebilecek bir bale Wr .................. ,.,.... a.-
-~ A _.. ............. ..._......., 

Halbuki Anadoluda ve ba· 
ua tark vilayetlerinde ol· 
ça m&tekhif bir halde 
eniler vardı. Ermenilerin 

bir ketafetle mesldm 
uldan Osmanlı Yillyetleri 

878 de Ruslar tarafmclaa 
flll>tolunmuıtu. Ruslar Osmanh 
L_ Gmetinin elinde kalan ve 
"ISlben Ermenilerle mesk4n 
~n viliyetleri de ele ge
Çirmek. kendi himayesinde 
111Gatakil bir Ermenistan Yiicu
cla telimek fikrinde idi. 

tatmin edilmifti. Fakat • v· koymak içiD Kabr• aduımn 
rupa " , bu vaziyeti hlanll te- bu ip tahm. ve orada lnıiliz 
llkki etmedi. Bilham lngi- ukerinia yerlefenk adayı ida
lizler, kOplen binmiflerdi. A.ya re etmeaini de bu mukaveleye 
milletleri nazannda, 111.tikbalia Ulve ettirmeyi llımal etmediler. 
ııe bilynk imperatorluia" te- 1 Arkuı nr) 

Çocuk Bilmecesini 
Halledenler 

Ok uyuc ula nmız dan 
Hediye kazananlar 

._. _., t77 Hikmet Ziya, Adapaun 
oda aeldeW • Mehmet Eml .. Sike 
ukerl .. be relal blabafl C.. LBlftl 
a., 11eıb1..ı Halide, lat ..... Pertn-

F-'- ....1 • 16 ldnuauaanl tarihli na.ha· CU(at, o zamanın ••y&Seti. al1al 11 .... S02 C.Yat, Aalcan CGmhu
rt,et ...arteW d&dQncU •ıaaf 252 Nlla-bentız buna mftsait değı1di. Bu mııda .., .... ,...1er1n1 tleflttlr· 

• ah d ine mllıabakuını kazanan kari· llet, latuabul Erkek 1 aeal ISJI lha.. 
luet lhnurı •e Beyler • .;:ıe. A>:astafanos mu e : lerimlz fUnlardır. lıtanbulda olan· 

"L. akdme kadar oldugu lar hediyelerini ldarebanemizden Birer Kitap Kazananlar 
llua lcaldı. Ruslar, bu muabe-1 aldırabUirler. Tqra okayucuları· 
dede bu mlihim fanab kaÇJr- mızın hecllyelert adrealerine •an-
llladılar. Muabedenin on altıncı derllmlftlr· Hetll)'elerln Camar
lll dd dal tul .... iti"- ffllf'•claa ltl-
0 a calıini flylecel ftd . ar ve ltaren alchnlm-• bilhaua rica 
sınan )ara imza a ar• ederizı 

.. Ermeni.tanda. Rusya u- Ankara ClmhurıJet m.ektehl 
lcerinin tabb istillsında bulu- No.19 Nafi• B. bir it bankam kum• 

llup D vleti Oamaoiyeye la- bara-. l.tanbGJ illa orta mektebi 
desi lhım plen mahallerin No. 3'0 Lema• H. bir it bankası 
tahliy oralarca devleteynin kumbara11, Slvaa liıeal ıınıf 2 No. 
111 n ebab 1auenesine urar 121 Mümtaz B. bir kıravat, Ma
•crebilir Buna binaen Dev- raş yilzbatı Süleyman Beyin kızı 
leti Osm niye, Ermenilerin sa- Celalet H. bir ipek mendil, İatanbul 

Hırkaiterif Keçecilerde Sütude H. 
kin oldugu vilayetlerde lizım bir ti .. kolonya, Ankara ıeGmhurl- Birer Mendil Kazanan ar 
ıc en ıslahatı derhal icra et- ,..t Ole mektebi No. 403 Kemalettin 
lllcyı ve Ermenilerin KUrtlere Ziya 8. bir Ui.at kitabı, lamır kud• Usul&...,_ Y .. • • 

• eh n.. .., --af Albert. leta b8l Mu •1 m ek •e Çerke.lere ka111 emniyet· mücadele•• mGt auıaı ..,... • ._.. _..... Sl••ato, A ara bullCU ... 

lerini temin eylemeyi taahbllt Iİ. luıı Mefharet H. bir romaa, f.. ı..ue.tade Zalllm llOka t Adse. O.. 

Afi) Cif ucllde fld..ı. - Franau 
.......... pftailw.erlldarlaen
bbk ......... ....... .... ICu&llel 

.... AbcW .. 

l.IZZl11.I TA 1U VE ŞEXERLElll-
LEll - Baldan, blrek, ......... .... ......... - ........... ..... 
..... ~ .... plıı ........ .. ...... ,... 

............. ...,_ lmt .... ............ , ........ 
.. ,... ... kola7...e.tO.L.cwa-

_,ı. lıılr ......... li~ ......... ........ ... ....._o.o.a. 

İşte: Ümit; ahun ve yağ 
depo unun Ramazana mahsu 
müthi tenzilatı: 
Pifkin çama ır ve Ayvalık kuruş 
kokulu h mam ıabun :ırı 4S 
kıyesi 
Ekatra Ekstra Ayvahk 
SeytİD Jatı 
Halis Halep WWt Jeli 170 
HaU. Urfa 150 

Ea 1Ji, • ....ıs " eacaa mal 
•tan yes ne d podur. lıta bul 
A8m ltı Zın an kapı Cafer 
baba No 53 Hüseyin 

y; ni N ror"yat 

SPOR ALEMi 
Spor Al mı Oç renkli bir 

kapak denaunda intifar et· 
..... 12 sene.lak bu mecmu
anın yeni sayısında futbolcu 
Zekin n yırma sene ........ 
tasvir eden Wr bıtbt•I ele 
mevcuttur. 

Sem1ıanm bir babumdau 
bqka hiç ldmaeai yoktu. An
nesini, habrlıyamıyacak kadar 
küçnk yqta kaybettiği için, 
blltün bayab bahasile beraber 
geçti; amca, teyıe, bala gibi 
akrabalan da yoktu ve kendi
sine yakm bir iman ylizil ara· 
dıfl vakit, kart•oda hep ba· 
buım balda. 

Euna ~ Seniha, babasına 
çok ıeviyorclu ve onun çok 
yaşamuım iatiyordu. Babasa:E 
kalacağa glbıleri habnna getir
diji zaman ,azleri J•1&11yor ve 
ıon meş'um dakikaya ait tefer
ruab hayalinde canlanclvcLjı 
vakit baygınlıklar geçiriyordu. 
Kim bilir kaç defa babasını 
ecel· d6fetinde göıilnün önüne 
ıetirdi: Bir ,aı 111J11 gibi dar
ıun. un yl1, çukur Ye mor 
pkaklar, hiçbir teY görmiyen, 
JUi açık ve renksiz gözler. 

Ba vtıcadua toprak albnda 
reçireceii iltihalelerdea bqka 
yoldapDua bırakacatı bothı
iu da muıı uzadıya dllfünll· 
yorda. Gazetelerde bir kaza 
haberi okumaya başlarken, 
J1reti prpıyor, bu haberin 
babuma ait olmumdan kor
kuyordu. Yollarda bir kalaba
lık ve yere uıanmıı bir ada
mm ayaklarım, yahut vDcudu
mm bir tarafına tr&'dlil vakit 
bab ... uımediyor ve oraya 
doiru deD ribi koıuyordu. 

Babası tekaüt edildikt 
ıonra, Seniha, onu d ha rah t 
yaşatmak içın, evde dikit di· 
ldyor ve biraz para k za 1-

yorda; fakat bu; ~eri e 
eleri harap etme ·oıe mukabil, 
eoJE u vandat ı tiren yorucu 
bir kasanç vasata d 

Seniha gllzel bir kıı degıl-
di. hiçbir evlenme telJifıne 
maraz kalmadı, kim · t 
mıyor, baba ı dan b 
kimseye emoi et 

Bır g\Ul, baba ı 
hatalığı olm ı an ş ph 
etti, eczaneye koştu, ieDÇ bır 
doktorla eve geldi. Babasına 
fQ'IDP yapıldı Ye doL.tor ı~ 
laa gidice haber verdi: 

- ıc.Jp. 
Çok mtimam llzıwncL. 

ed tanbul kıı orta mektebi No. 147 • Oa •••••• .. 1&tep 1'30 llu .... 
er • ., H Hd H. bir kutu teker, Konya il· -· Amerikaa ııc.. a. 1 Halka, Vefa 
Ruslar, muahedenameye bu a • Asap ••"•' •kafi s Porfhu, F tıh 

k 0.- •eai No. 519 Hali• Ribtem B. bir Alt•J 111 .. sıe aollak ıı Ahmet C.ma· 
•addeyi ilive ettirme le, li•at lcttaba Balat Hacıi•a mahal· ı.ttıa. Be,lerlMJI K pi ede sı SeJR, 

Büyük Ve İyi Meyva isterseniz 
AiaçlannıZI bkelderia tah babndan kurtannız. Bunun 

için lat mevıiD" ıde ajaçlannızı •arılı Ermenilerinin minnet ve , _ _. Ra 1 H. bir kutu teker ka- AH t1earet m ld b 946 lla t G leabe.i 
lla L-b k -• f8 orta mektebi 2Sl S ı , Oa ar ula• 

Uua betini azanıyor Ye 1a1tmlflardır. a.llt bet c m tep N n t, lata bu 

tün ermenileri, .. Açmiyaıen" e· Alb.. Kaz lar &kek mua im ınektebf 776 AH Netet 
stırmda ikamet edea ea 11er Um anan Alıluıra Aufart• ınahalleal 5 Nimet, zı " ruba • • • llllaabul Erkek muallim m tebl 71 

yük ErmeDİ reisi mllDID Aakar• .... , 122 ....... KllçOkpaaar Şeftir, W•bal ııc.. orta mektabl 195 
lılifuzu altında tutmut oluyor- IS ......... llaJalıı..& ErUk ..... uı. .... ...., Aakara Erkek l&aeal 115 lluatafa 

le ,.11., .... Ea ...... , ..... fi 611r. Bir ,aaidlrseç U. JaprU.. 
•taçlar k&ı. il• ,m-. 

... Yine bu muahede mucl- adtelıl ..... ....... ~ wı•t..... A;-. AraaYtdklJ Selrbub aokak s 
bine• R··-•-- "'----•- am' pera- lher, Alıkara ..... ..-a.w ....... Melek, Cim url,.t mekt W 251 Nlu-

.., ~ VMJ•allll ... ı ltS Wv-. Glıtepe .. 1rtebf dlr- ınettht a.,. Ye Hanımlar. 
ter uaundan " bir ıaıilyar d6rt 

Kutusu 1 
Drogeri 

liradır. Ye~ clepeeu Slrkedcle Horaaaaa1u .._ .... 

sanhral· do,iyandır Nı;r7 ~.r.~c1Lş.. 

Yazan: A Tarihi Tefrika No. 18 

OLUÇ ALI BllS 
Kıhç Ali Paşamn Habralan 

- Evet, decll, M..US-bden 
~aettlm. O ,a..,ı kasa .... ı 
.. '°Ufacatmııı tltlflalJorthmuı 
•~til mi? .. 

8en hayretleı 

• .. ,.... • .,. tamim ..... laarf ı 
prlptl. 

Bea tle kendimi takdim ettlmr 
_ KalabriJah Oç,U. Gale.t. 

- Siblrbas muuaıs? 
O, tirin bir eda De 

.... diı 

- Ooo- KaJabriyab .. dedi· 
alı? Halbtald .._ Wr TG&-k U. 
karfdatbl1mı unnetmlftim. 

cenp - Tlrk mi? OIW' f81 tletUf.. 

- HaJll', bir •eHerll .. 
.. M••• ...... ,..tok ta• 

...... slttL K.adlıll.a. ...... 

Benim aereml beuettlab Tilrk•? •• 
Ne tle teldl&ls n tolÜ bah ........ _. ......... ~~ 

......... Fi ..... 1 

__ "'-__________ _,, __ 
atb, Turıudua werditi lnhcı tuttu. - Aldı,evirdl ~evirdi ve haJ· 
Ye 1 retinden ataıını bır karıı açarak 

- Ya ba kıhç? ... dedL -En •ıatı bq yüı altın 1 cllye 
YlzO.. kıpkarauaa oldu haykırdı. 

Korkak auarlarla kıbca baktım - Yok canım, cledua, eW.U ..ı 
- Bir Mdlyel dedim. 84yl0yoraunus ? 
Ha,;et eder rlbl aorclaa ı Ve •onra bea ... ahcıa flalle 
- Hecllye mi?.. Yoku bir baktım, fakat oa. .., 4etll L. 

Tlrk lcorlUI •• lldlrdlala? Kabsua, larl •ep almrlt " 
- a.. mi? ..._ lldlrmek elmulula ltlemalt ta dalaa far• 

• .,... .tetl1dlr Sea70r. kanda detfUm • 
Ot O talla batu'11orlhu 
- Sırua s.U.ee ona da J• - Ha,,et .. 11a,...t- • lnıre 

paraınıa, dedi " tlaba a1&kah bır hayret L 
...ı,.t alarak ddnl tamamladı Çok •llkaddu bir .. ,. el 111-

- lllaaade eder•ealı ıaau rOyormq slbl titrek ellerle labcı 
.... ,.m.d• ,..,.._ IPlunClaa pbnh, •aber lııaJma. - au,...., ..._ M koea l llak. Kala• .-ıt apnda ,....... 
T_,.•m 1ae41,..tal uatlm. Yri. e.tf TlrkfeJi beadea ._ 

.. 171 Wl.tltl için ba Jaalan 
lılrer WNr MÇllÜJe, ....,_ .... .... 

- Vaıl.. Falsat bu •laldla 
delllLdlJe._,..,... -a- pfardum 

- Ne olcluaaı? dedim. 
- BakMaıu doıtam, dedi, 

..... lltlade • Turpt n11 Le-
41be•lr • ,...,_. T_,. nWa 
Nclllabci buL 

Ve claha blJlk Wr lıaJfttle 
na •• etti: 

- Denlalerla ulaaı Turıut 
relaL 

En tabii aulmle cevap ••dhm 
- EYet.. BlllJorum. 
- Nual tlecllals?- W.. lalaena 

~alt oldapu bWJonMUS 
.. ? ••• 

YIM Mldn Wr 8'.a ile taMlls 

Bu genç doktor birkaç keft 
daha gitti, geldi, aonn aile D 

yalnız doktoru değil, ay ı 
zaman a do u oldu. B.ışınd 
birçok m cer r geçm kay 
saı ve şen b r ada . F k· 
ra)ar nnlabyor ve 
yordu. Hayatları dai 
yeknesaklık ve h .. zun ıçın e 
seçen baba km mu bb 1 • 
rİDİ kuanch. Scnıhaya kartı 
hususi bir alika gö teren i k 
erkek te o olmuştu. G nç kız 
ba11 tef er ilmit etmiye de 
başhacb. 

Bu Om "tler genç doktor 
Salimde de vardı. iki taraf b · r
birlerine açaldıklan vakit mü
tekabil ihtiyaçlar meydana 
çıktı: S J m, temiz ve m~a
vazı, fedaklr bir aile lmile 
evlenmek istiyordu; Seniha 
kendisine yapmayı kolaylar 
tıracak ve tatW&fbracak bir 
arkadap mahtaçb. 

Koaufbtlar, aalqtılar, ev
lendiler. 

• Fakat, iki ay seçmeden, 
Seniha kocasama DİçİD eYlea
diiini anladı. Beyoğlu pallll
yonlannda lleadiaine iyi ba· 
lulmıyan Salim rahat bir aile 
aramıfb. Buldu, Seniha ile 
evlendi. Fakat kencliline iyi 
bakı maktan bafka pyeaı yok· 
tu. Bekirlak maceralanna de· 
Yam edayor, eve ıeç geliyor 
veya biç gelmiyordu 

az n haftanı bir iki günü 
eve ugru or, ç şır değişti
rerek gidiyordu Eve maddi 
yard mlan da azaldı ve Seniha 
pne dikit cH ye mecbur 
oldu. 

Evlenmeden evvel bit n 
1 lara, zaruretlere ve 

ke e rağ en Senih mn 
mda gtiul bı ş y var ı • 
n. B se er o d k b • 

K 

tah 
g 

h'çbir &midi 

edilmeı 

olm•MJdı r e mıt 
bul• calch. Bah 11 ın de 
h yab f ıla b"r ey ol uğunu 
anlıyordu. O unla b r b r öl-
yemı dü Ondu " b r g n, eve 
kapıyı kırarak g komşular 
ve yab ıcılar, bab km ayni 
od DID İçİDd b ...... 
Seaıuntn eliade bir rewolftr 
•arch ba ma, ao ra 
keadWae at.. etmifti. 

Bet sladlr e inin aemüne 
ajramıpn doktor Salim ba 
laaayı psetelerde olcuyaraJr 
W»er alda. 

ettim. 
-ŞGphulz.. ÇOnldl bizzat 

keodiainden alclıml 

Servantes 
Kcncllalal "aeraerl .. diye tanıtaa 

uun blJlkl• aclanun yüaibuleld 
ptlaahlı blerl hlll .............. 
bd ellle omazlanmı tuttu. ..... 
rlmla lpae clillitle ll.kb w 
Mnluı 

- Drapda ••'!llt u• _., 
-Eftt.. ......... -.,. 

tekllf etti. Falrat W ... ..... 
- Tlrk bl11s• el.ak .._, 

............ " ....... tıpla .. 

~-~-~=-=-=~ c:c:. .... -..-,. ..... .._,w. a...a ,.,..1ı IPI.._ ................... 
(A+•Wlf 
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HEPSİNİN FEVKİNDEDiR 
• S-• ..... ol•ralı IWm- ,_d••I ldft ..... 

oı .. ....._ Nwisı camidir. 8u aurell• .. ,...,_ 
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TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER VE Şi! 

. . . 
. ' ~ 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

Türkiye we Avrupada nrmit oldutu biiyük konserlerle umu
mun takdirini kazanmıt olaa Macar Madam Şipleaio riyaseti al
tında beş kişilik bir caz talnmile herıOo aaat 18 den bire, 
ve cuma günleri de 14 ten bire kadar kışlak programlanna devam 

etmekte olduğunu muhterem mü,terilerimize an ve 
te,riflerini temenni eylerim efendim. 

Müdür ve müstecir: Hilseyin Cahit 

Yeni Neşriyat 
B&rban Cahit F"ub 

GAZİ MUSTAFA KEMAL 50 
Kemalettin ŞükrO 

Büyük FRANSIZ İHTİLALİ 50 
Kemalettin ŞOkrO 

NAPOLEON 50 
Klmuran Şerif 

NERON 
Klmuran Şerif 

Tarihte Meşhur Kadınlar 
KLEOPATRA 

· Kizım Nami 

TÜRKÜN KİTABI SO 
Babtaver H. 

TÜRK MASALLARI 50 
l(anut kltilpbanni 1931 .eneainde her TDrkl allka

clar eden mevzular clabiliade yeni tarzda bir aqriyat 
HrİIİ meydana ıetiriyor. 811 neşriyat ansiklopedik mali
mab cami olarak diinyamn tanınllllf phliyetlerini ve 
cihan inkillbmın bariz Iİyui, içtimai, ilmt ve fenni vak' ala
nm ude bir 6sl6p Ye mebzul resimlerle tanıyor. Hepsi 
de 17 • 24 santimetre eb 'admcla " ayni hacimde 
olan ba yeni nepiyat lerİIİ birer tablo kadar nefia 
kapaklanna, muhteYİ bulunduldan y&zlerce resimlere 
Ye tab'ma son derece itina cdilmif olmuana rağmen 

beherinin ecza fiab 50, nefis ciltleri 75 
kuruştur. Taşra siparişlerinden 

posta ücreti alınmaz 

1 lsTANBUL D~ARLl~l ILANATI 1 
KiRALIK TARLA - Balmumcu çiftliği da

hilinde Şişli civannda Tramvay kumpanyasına 
ait arazi yanındaki 5 dönüm tarla 3 sene müd
detle kiraya verilecektir. Senelik kirası 18 lira 
kiralamak açık arthrma 22 şubat 931 pazar 15 
Defterdarlıkta. ( M- 3) 

• 

Merkez acentesi: Galata klprl 
Bat1 B. 2562 .ŞUhe aH11tab Sir
keci MOhilrdar zade ham L 2740 

Mersin postası 
( lnebolu ) vapuru 30 kl

nanuuni cuma 10 da Gala-
tadan Çanakkale lzmir, Kili· 
lük, Bodrum, Rados, F Gthiye, 
F'"mike, Antalya, Alliye, Mer
ain' e kalkacak d6n6şte Tqu
cu, Anamur Dalyan, Marma
ria, Kupda•ına da uğnya
caktar. 

ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LOKS POSTASI 

Dumlu Punar 
Vapunı Pazar ,naı 
1 Şubat alqaau 

Sirkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
· maun, Ordu, Gire.son. Trab
zon. Siirmene ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsiJAt için Sirkecide 
Meymenet ham albnda 
acentahğına müracaat. 

Telefon Is. 21 M 

ZA Y - 1929- 1930 senesi 
Yüksek mühendis mektebi 
ikinci sınıfından nihayetine 
kadar okuduğuma dair almış 
olduğum vesikayı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Remzi ottu Re••t 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührev 

hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her glin 

saat 10 dan 6 ya kadar 
buta kabul edilir. 
dres Ankara caddesi No. 43 

l eldon fı•enbul 3899 

DR. SEM1RAM1S EKREM H. 
Çocuk haıablıldan mütebanıaa 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, botas 

burun hutalıklan mütehus1S1 
Beyotlu Mektep aokak No. 1 
Telefon Beyotlu 2496. 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat Ye en 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil old~ğu halde 

TABILDOT 

Ne parlak macun 

Şeker hastalarına ve cliyabetik olanlara büyük müjde 1 

Hasan Gluten Ekmekl 
HerıGD taze olarak iltlbur olunaakt:Uuı. Beynelmilel IOD ebbba kOlllftlİDID 

taJarma rıda olarak kabal eyledifl .... ft formtll &zere yapdmlf olcfutuao 
meşhur kimyaierlerin raporuna uYiclir. AYrUpanua terkibi meçhul Ghıtea mus 

her ciheıtçe faik bir nefaset Ye mOkemmeliyethcllr. Mqalüri ebbba tarafındaa 
edilmektedir. Huan ecza depom, 

RAMAZAN AYINA MAHSUS 
Galatada Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde büyük maballcbiciDia 

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE FAB RIKASI 
En mDkemmel kumaılardan en IOD modaya muYafık Ye kuaunD 

biçimde imal edilmiş zenıin •• m6teneni çqitlerde mlbatebap elbiHler 
muhterem mGıterilerinin eman istifadelerine arz'eder : 

Erkeklere Mahsus UciYert :!yab v. a. renklerde 

Kostumler 181/2 Lira 

nar .-1e,~u·· 'er 25• /
2 

Hanımlara Mahsus 
r~ Uı ., l.ı Muhtelif renklerde Gabardin 
Methur Mandelberg mar 
ka Empermeabilize gabardin 

Pardesüler 291/2 
MOIJon ile Mandelberr 

Pardesüler 371/2 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 221
/ 2 

Trençkotlar 171
/2 

Davetin 16,1 Mantoları 2 

Çocuk 61iradan 

Elbiseleri itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus 
gayet tık pardesiller ve kost6mler 

ngiliz biçimi ıpor vesaire Lira ile HarumI:ıra mahıua mantolar ve 
'V t •• 1 141 / ipekli muşambalann müntahap nos umıer 2 ve mütenevvi çeşitleri de vardır. 

TOPTAN FIATINA PERAKENDE SATIŞ .. TEDIYATIA BOYOK TES~ 

Dl•ş Tabibi Mutah-
har Muammer 

Sirkeci şimendifer istasyonu 
karşısında Nemli zade han 
birinci katın1 nakletmiştir. 

VERESİYE 1 
6 ill 8 ay vade ve 

75 Kuruı 
Haftalık takaitlerle 

Krem trençkotlar 

Tiftik paltolar 

Blö pardesüler 

F antazi kostümler 

O:e ka:nklar 

Vıyeaa çocuk e bl9el• 

Hazır ve ıamarlam 

Ve kadın terzisi 

il !Şbur makastar 

M6svö K,rJo 

arafmdan tayy6r Ye mantola 
lmaU. Her neYi yeril " 

larQb kumqlan l.taaı..t E
minhG Köpriiba.p No. lS-16 
Karakq elbi.e matazaaıaa hu 
lllnı kesip mGrac:aat ediniz. 

Adliye Vekaletinden: 
l.tanbuldan ı Adana, lzmir, 

Alatehir, Kula, Ankaradan: Kay· 
seri, Konya, Konya Abaray, 
Kayseri lnces., Tokat, Karaman 
mahaldmine aevkedilecek mefru
.. tın ambaUJ yapılarak mahal
lerine kadar nakliyesi pazarlakla 
ihale edilecektir. Talip olanlann 
teraitl CSj'reamek Gaere l.tanbul
da Adliyede AdHye levazım mG· 
111enizlltine mGrac:aat ederek 
teklif mektuplarını 31 Klnunuu
Hni 931 Cumarteai pnlne kadar 
yerme&.I lGaumu ilia olunur. 

Doğum ve kaclm hastalıklan 
mfitehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, edil HiliHahmer blııa..ı 
No. 10 Telefon lst 2622 

Sabunlanmız kıyye.si 45 kuruı. Toptancılara te · 

Vuiyetnaıreier, Evl-mme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat V • S-.netJeriaid 

YENIPOSTAf!E KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTE 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Blıyilk bir liyakat, itina " dikkatte. çok 

memnn kalac•kamıı 
Prote.tolar misil arilmemt ltir dratl• 

DOKTOR 

Ömer 
Abdurahman 

Cilt, Saç. Frengi ve Bel-
10tukluju !\tütehauısı 

Muayenehanesi kık..r• cad 
desi hükOmet konPi• civa
nnda etki ikdam Yurdu kar
flSlnda 71 numara birincı kat. 

Her glln ıııaat birden ikiye, 
d&rt buçuktan alqama kadar. 

Dr. Mehmet Ali 
drar yolu hastalakları mütehasa1S1 
lrkeclde Detir Kemel eeaaneel yanınrla 

•vml, til7ul, Hanıtı. .. .,. -lılan t W-W, N'-.-:: 
$eni Mkall »•il -T .. ,....._ 1.taw.pı 

P•l.l btu111 letaülll • .,-. 
Telr-af ı l.taaltıel SOll 

ABONE F!A'l'I 
TORKIYI -

1400 ""' ı s... 
7W • 6A7 
400 • s • 
uo • ı • 


