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SON POSTA tialkın ıö:ıudür. HaJk bununJa ıorur· 
SON POSTA Halkısa kulağıdır: Halk bununla l'itir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla ııö ler • 
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Fırkasının idare Heyeti, Reisleri De 

Olarak Hep Birden Tegayyüp Ettiler ~; 
Kast Karşısında .Mı Bulunuyoruz ? I Adanada 1 r ahta Kunduradan İskarpine Kadar İktısadi Bir Sui 

ir Takım Serseriler, Ecnebi Şir
ketleri Memleketten Uzaklaşhrmak 

ayesini C:üder Gibi Görünüyorlar 

Abdülkadir Kemali B. 
ile Arkadaşlan Yok 

Adana, 22 (H. M.) - Ab
dülkadir Kemali Beyin Ahali 
fırkası idare heyeti kimilen 
tegayyilp ettiği cihetle zabıta 
bu fır:Camn merkez binasını 
kapamışhr. 

l ozan muahedesi y~pıldık- J ı 
t.ıa sonra birçok Avrupa ser
~•Ycsi memlekete hücum etti, 

11ıi şimendifer, kimi yol, li
~. kimi fabrika yapmak ve 
'-•den işletmek gilıi teklifler:
lle bulundu. 

' idare heyeti azasının nereye 
gittikleri el'in anlaşılamamıştır. 
Yalnız Abdülkadir Kemali 
Beyin ( lskenderon ) da bulun
duğu rivayet edilmektedir. 

~Bu teşebbüslerin neticesi, J 
sütunda bizi alal--adar et- I 

--tı. Fak at bunlardan pek 
~0i'unun muvaffakiyetli suret· 
lt neticelenmesinin mühim bir 
"ııili vardır ki ondan bahset
~k istiyoruz. 

Bu grupların önüne birçok 
~ar ve komisyoncular düşü
~· Guyamemleketi tanımak 
Jibi bir ihtisasları, hu grup
llrı. ekseriya bu adamiann 
~inde oyuncak haline getiri
tar. BUJ müteşebbis gruplar 
'-t doğrudan doğruya kendi 
"'ts'ul murahhasları tarafından 
~landınldıklan görülmüştür. 

'1eseli bir Amerikan şirke· 
linin Türkiyedeki işlerini idare 
tttzıcye memur ettiği bir Ai
'ıan müdür, mühtelif maden 
~lcrj için bu şirketi yi'.rım 
"ilyon zarara sokmuştur. 
d Bu masraftan başka bu a· 
•ın, mensup olduğu grupu 

~thşc.tH taahhütlerin albna 
~~muştur. Eu grt'P• şimdi bu 
~hütleri tanımamakta.iır. 

Alacaklılar ise bu Alır.anın 
~ınleketten u::aklaşmıısıra 
'nll!!t vasıbJarla mani r.lu

)~rlar. 

~ Bu arada diğer bir Ameri· 
\Q ıirketi de Aze:baycanh 

'lcluğu söylenen müthiş bir 
~ın eline düşnıUş, bu adam 

Sermagesi bögle bir $Uİ kasti' ağ~ıga bir Amerikan 
şirketinin yarım milgonlak al8t ve edevatı 

b5gle muattal duruyor •• 
yalnız başına bu şirketten yazı var, diye bu tirketi zara-
175 bin lira çekmiş, yarım ra sokmuştur. 
milyon lira masraf yaptırmış Bunlar, bizce birer iktısadi 
ve nihayet tek'!'e,. . Tokat suikaste benziyor. Memlekette 
kapı dışan edılmıştir. Bu iş yapmıya gelen ecnebi ser~ 
adam, şimdi irandadır. mayesin"u böyle sergüzeştcular 

Keudi~inin hiç bir imtiyazı eline düşmemesi için bir çare 
yok iken mühim petrol imti· bulunamaz mı? 

Kadın Hangi Sahada Muvaffaktır 

Fransız Edibi Bedel 
Anla t.ı yor ... 

eserlerinden öğrenmiştim. ls
tanbula muvasalatını haber 
alınca, kendini tanımak istedim. 

SON POST Anm münevver 
karilerini düşünerek bir milli· 
kat rica ettim. Derhal kabul 

Zabıta bugün Abdülkadir 
Kemalinin evine giderek hak
kında tevkif müzekkeresi ke
silmiş o' an Mahmudu aramış, 

fakat bulamamış, bu arada bir ! 
tüfeğe rast gelmiş ve müsa- 1 
dere ebni.ştir. ' 

Bu tüfeğin Abdülkadir Ke· 
mali B .. meb'us iken hükumetten 
hediye aldığı filinta olması 
ihtimali vardır. 

Mah.mudun ~uryede bulun
"..a&u=- :r-~ıs oh.lumsm kar
deşi, oraya Tivay~t edildiği 
veçhile bir cinayet neticesi 
olarak değil, fak at vatana 
hainlik ettiği için kaçmıştır. 

Salalıatll.n 

Gazi Hazl'etleri 
Dün Edimede Halk fırka· 

sını ziyaret etmişler, mahalli 
vaziyet hakkında malumat al
mışlardır. 

Başvekil 
Şehrimize Gelmek 

Üzeredir 
hmet Paşa bir iki güı.e 

kadar şehricıi7.e gelecek ve 
Reisicümhur Hz. ne yevmi 
mesail hakkında malumat ar
zeltikten sonra geri dönecek
tir. 

Maliye Vekili 
Dün istif asını Verdi 

etti, hatta, hakiki hissiyatını 
bana azimetinden evvel tev
di edeceğine de söz verdi. 
Mnlakat gllnn Perapal,sa git- Maliye Tekili 5.'lJ'acoğln 
tim; otelin kırmızı salonunda ŞUkrü Bey dün tahriri olarak 
(Bedel) ile iki saat uzun uzun istifasını vermiş ve bu istifa 
konuştum. Mülakatımızın ilk Vekiller meclisinde okunduk-

liediyelerimiz 
Sizi Çok -Memnun 

Edecektir .. 

-•-• ı . 
kısmını ayne• naklediyorum. tan sonra kabul edilmiştir. 

1'- Maliye vekaletine Milli Mü-
- Türkiye hakkında bir eser dafaa vekili Abdülhalik Beyin 

Bıyram için " SON 
f'OST A " karilerin• 
bazı hediyeler vermeyi 
düşündü, eğlenceli bir 
tali oyunu tertip etti. 
Bu eğlence tafsilata, 
Yakında, bu sütunlar
da neşredilecektir •• 

•• Lut fen 
Bekleyiniz 

M. Bedel 
fnn•• edibi (Bedel)ln ıehrhnlıı:e s-ele

ceflnl •• bir konferanı vvcceğinl yu· 
mıthk. (Bedel) geldi ve konferanıını 

verdi, •onra dı Tllrklyc hakkında tet• 
klkat yapnuık Qr:er• bir mllddet ochrlmls
de kıld.L. Franınz edibinin tetkiki he
nOs bltmlt değildir, fakat olmdiden 
TUrklye ve Türk kadını hakkırıd 11 bir 
f ı Klr edlnmı,ur. Bu fikir nedir? Dün 
bir arkad~ımıı kendlılnl Elyare t e c!c-
,,.ı. •ordu, lfltı muharrlrlmlz.ln yudıJı 

aaıı ·ları 

(Bcdel)in nekadar ince •• 
zarif bir n ... !ıarrir oldupnu 

yazacak mısınız? getirilmesi tekarrür etmiştir. 
Bir " etude " yumak arzu- Milli Müdafaaya (Recep) Beyin 

sun4ayım. Evveli " Annale ,, tayini ihtimali vardır. Bu hu
mecmuasma birkaç makale susta fırka grupuna malumat ı 
vereceğim. Sonra ilaveler ya- verilecektir. 
parak bunlan bir kül halinde Maliye Velcllinin istifasına 
neşredeceğim. sebep ahvali &ıhhiyesinin çalış-

- Müşabedabnız lehimizde nıya müsaadesizliğidir. Esasen 
midir? Saracoğlu Şükrü Bey daha 

- Fevkalade lehinizde. Türk evvel de dört beş defa şifahi 
gençliği dünyamn en asri genç· olarak çekilmek arzusunu gös· 1 
I,Y,i olmıya azmetmiş gibi gö· termiş, fakat bu arzu kabul 
ri'ııüyor. Genç hanımları daha 1 olunmamı,tı. 1 

w • • Bu defa d oktorlann uzun 
degışmış buldum. Yalnız kıya· b" · t • h t t · t 1 · 

w. • • • ır ıs ıra a avsıyc e me en 
fctçe degıl, bilhassa zıbnıyet üzerine istifa kat'iyet kesbet-

(Oevamı 6 nca sayfadadır] miştir. 

Ayakkabıcılar Dün 
Müzelerini Açhlar ·.ı! 

Dün açılan müz~nin bir kısmı 
· 20 bin ayakkabıcı bulu - görmek kabıldir. 
nan lstanbulda, dün, 100 Sergi münasebetile, yerli 
azası bulunan Ayal.kabıcılar malların gümrük kanununda 
cemiyeti Gedikpaşada sergısıni ıhmal edildiğinden şikayet 
açmıştır. Maamafih sergiye ederek bazı meb 'uslara müra-
500 esnaf, iki fabrika iştirak caat etm;şler ve hnk1nrmın 
etmiştir. Bu sergi de memle- yerine geliri.eccği vadini a. .ş
ketin ilk zamanlardan bugüne lardrr. Sergi ile beraber cemi
kadar kullandığı ayakkabı yet azasının bedava tedav 
nümunelerini ve ayakkabının edilmeleri için bir de klinik 
memleketimizdeki tekaınülanü 1 açılmıştır. . ..... .... ------~~~-

lngilizler Tayyarecilik .. e ~ ı 0 him 
Bir inkılap Yaptılar 

Bc:rlin, 22 (Hususi) - Alınan malumata göre tayynrecilikte ma· 
d eni inşaata ehemmiyet veren lngiliı.ler, son zamanda büyük çapta 
top yerleştirdikleri büyük tayyareler yapmışlardır. 

l ::ıgilizler, bu muvaffakiyr.tlerini, umumi harbin ıson senelerine 
t eal!düf eden Alma n mühendislerinin keşmcrinc mcdyundurlar. 

lngilizlnin diger mühim bir keşfi de, hareket halinde bulunnn 
ta)Yarclerin gürültu çıkarmnmnlarıdır. Bunun için fngili :zlcr dört ka
nntlı tayyareler yapmışlardır. Bu knnatların :r:.aviyesi birinde (45), di
ğerinde (135) derecedir. 

l_ Şer/ok Holmse Karşı Arse:ı Lüpen 

--

Şerlok Holms (Mahmut Esat B.) - Seni ke.nun namına 
tevkif ediyorum! 

Arsen Lüpen ( 1 1 ) - Yüzümdeki maskeyi ç.ıkanrsam an
larsın ki sana pek yabancı değilim, dostum! 

J 
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POSTA 

Halkın Sesi D A B İ L I~~ . B A B J: B L B B. 
Gaziye Verilen 
Rapor Ve Halk 
·ncard odaıı Ga1i Hz. ne bir ra

por verdi. Bu raporu kısım, kısım 
neşrediyoruz. Dün, fiındiye kadar 
çıkan bahisler hakkında ha kın 
ne düşündüğünü öğrenmek iste
dik. Aldığımız ce ;aplar şunlar 
oldu: 

Zihni B. (Beyoğlu 3 üncü 

Muallimler 
Arasında 
Tasfiye 

1326 dan Evvel Muallim 
Çıkanlardan istifade 

Edilemiyormuş 

mektep müdürü) Ankara, 23 (Hususi) - Ma 
- Raporda büyük tüccar- ı rif Vekaleti aldığı teftiş ra

lann dertleri yazılıdır. Halbuki porlarım tetkik ve aczi tabak
bizde asıl nazarı dikkate ) kuk eden muallimleri tasfiye 
aLnacak küçük esnaftır. Rapor etmektedir. Son vaziyete göre 
Türkiyenin umumi dert ve 1326 senesinden evvel müal im 
ihtiyaçlarını değil; muayyen mekteplerinden memn olanlar
ve mahdut meslek erbabının dan istifade edilmediği anla-

lsmail B. (Komisyoncu, Fatih, 

fikayetlerile dolmuştur. şılmaktadır. 

""' ------i r an 
Haydar caddesinde 16) 

- Rapordan birşey anlama- Haydutları Bırakmamış 
dım. Büyük iktısadi ve ticari 
dw-tlerden ziyade bir takım Tahran hükümetinin şark 
teferruat yazılmıştır. vilayet:erimizden kaçan hay-

- Hapsin iadesi için ne d!!tları tutmuş iken bilahare 
dersiniz? serbes bıraktığı yazılmıştı. Bu 

- Bütün memleketi hapi- rivayet şimdi tekzip edilmek-

aaneye mi bkacağu. ltedir. 

Fahrettin B: (Amasya nak-· fentürdiyot içen Hanım 
liyat şirketi) Ayasofyada Zeynep sultan 

- Raporu okumadım. sokağında oturan Muhterem * Hamm, ayni evde oturan tey-
F ahri B. ( Sirkeci Kemal zesi Sakine Hanımla kavga 

Hakkı ambarı) etmiş, sonra hiddetlenerek bir 
- Rapor memleketin umumi şişe dolusu tentürdiyot içmiştir. 

dertlerini kiimilen ihtiva etmi- Kadın Haseki hastanesine 
yor. Bu rapor daha derin ve kaldınlmışbr. 
daha şümullü olabilirdi. Hap- ---
&in iadesini istemek doğru İki Yangın 
değildir. Biri Şişhane, diğeri Eyüpte, 

)#.. Üç ehitllerde yangın çıkmış, 
Kuyumcuyan Ef • ( Horasan- hemen basbrılmışbr. 

ciyan han 7) 
- Raporun gazetelerde gör

düğüm kısımlan "' .• L&.-·-· .Jaa. 

Hakkında esash birşey scyli-
yemem. 

)#. 
Sabri B. (Saraçhane, Mek-

tep sokak 14) 
- Ticaret odasının Gaziye 

verdiği rapor hemen aşağı, 
yukarı, bir taraflı rapordur. 
Bu raporda büyük sanayi ve 
tüccarların bir kısım vergiler
den, kanunlardan ve inhisar
lardan şikayetleri tesbit edil
miştir. Gönül, bu raporun daha 
ıümullü olmasım isterdi. 

Şehitliğin Parası 
Evkaf idaresi bütün memr

lıklan belediyeye devretmiştir. 
Bu meyanda Edimekakı şehit
liğine ait 800 lirada belediye
ye verilmiştir. Bu para, abide
nin .yapılması için toplanan ia· 
neden artmışb. 

Bir lsvec G~7PfP~;nin 
Talebi 

lstokholm 'da çıkan "İsveç,, 
gazetesi bir tütün nüsbai 
mahsusası n şrine karar ver
miş, bu münasebetle Türk 
tütün istihsalatmın mıktarım 

ve tütüncülerimizin isimlerini 
istemiştir. 

Hayvan Borsasında 
im ihan 

Hayvan borsasında müb -
yaac1lann imtihanları yapılm , 
bunların hepsi muvaffak <. -

muşlardır. 

Yeni Meb'uslar 
Liman şirketi müdürü Ham

di, Memduh Şevket, Sal~h 
Cimcoz Beylerin yeni mcb'u -
luklara namzet gösterilecck1Prİ 

söylenmektedir. 

t 

Esnaf Cemiyetlerinin İttihadı 

Bunların Rabıtası 
Müşterek Bankalar İle 

I<Uvvetlenecektir 
Ankara, 23 ( Hususi )- Hükümetin, yeni iktısat siyasetinde 

kooperatiflerde mühim bir yer ayırdığı anlaşılmaktadır. Halkın 

İzmir, lstanbuJ, Adana gibi yerlerde muhtelif nevilerde koo
peratif ihtiyacını duyduğu görüldüğünden bu hususta mühim 

kararlar alınması yakındır. Bu cümleden olarak esnaf cemiyet· 
leri talimatnamesinin 3 U.ncü maddesi mucibince eanaflann 
cemiyetlerine behemehal kaydedilmeleri temin edilecek, alA-

kada.r azanın •erdiği aidattan artan paraların emaf banka
larına yabnlarak bu bankalann kuvvetli birer kredi 

müessesesi haline gelmesi teşvik edilecektir. Bu tip bankalann 
ayrıca santralize edilmesi de tavsiye edilmektedir. 

lktısat Vekaleti daha evvel esnaf cemiyetlerine artırdıktan 
paralarla esnaf bankalarına iştirak etmelerini bildirmişti. Şimdi 
mesele ehemmiyetli bir suı•.!tte takviye ve takip aafhUloa 
girmek üzeredir. 

Halen l!.tanbul ve f.zmirde birer esnaf bankası Yardır. 
lstanbuldaki bankanın sermayesi 500 bin liradır. Banka 
esnafa iptidai madde, malzeme ve saire alımında yardım et-

mektedir. Fakat bankanın sermayesi ihtiyaca tekabül edebil
mek için hiç olmusa 2-3 milyon çıkanlmak lazım gelmektedir. 

Süt Fiatları Mütemadiyen Düşmekte 

Fakat Bunlar Yarıya
r ı ya Sudur ••• 

Geçen sene toptan 22 ku
rus:a kadar satılnn İırcl.: süt

leri bu sene 15-16 kuruşa ka

dar düşmüştür. Geçen sene 

240 kuruşa kadar sahlan kay-

mağm okkası bu sene 180 

kuruştur. Kaymak altı denen 

yağsız sütlerin okkası 6 ku

ruştur. Yalnız manda sütleri 

biraz rağbet görmektedir. Be-

Soğuklar Başladı 

Anadoluda Derece Sıfı
nn Alhna Düştü 

lediye kanunur içinde yQzde 
3 yağ buluncın aüllcri Lali:s 

adeder. Halbuki asıl sütler
de yüzde 6 - 1 yağ bulunduğu 
için şehirde içilen bütün süt
lere yağ dereceleri düşürül
mek için kaymak altı veyahut 

· su ilave edilmektedir. Ziraat 

odası bu hususta belediyenin 
nazan dikkatini celbetmiştir. 
Allah tesirini halk etsin. 

90.0 Lira 
Şark Şimendiferleri 
Gişesinden Çalındı 

1 Bir 
. Telıdit 
Mektubu 
Anlaşıldığına Göre Ti
caret Rekabeti Böyle 
Bir Cehalet Y apbrmış 

Unkapanında, Kantarcılarda 
90 numaralı sepetçi Kevork 
Ef. nin dükkanına bir tehdit 
mektubu bırakılmış. 

Bu mektupta, eğer dükkAnı 
olduğu gibi bırakıp defolmazsa 
öldürüleceği bildirilmektedir. 
Maamafih polise malümat ve
rilse bile canım kurtaramıya

cağı kaydedilmiştir. 

Katil Meçhul 
Dün Gece Bir Dişçi 
Çırağını Öldi' ·diller 

Dnn gece Beyoğlunda kanb 
bir cinayet olmuştur. Yapt:ğı· 
mız tahkikata göre hadise ıu 
tekilde geçmiştir: 

Beyoğlunda Bursa ıokağın-
da l 1 numarada oturan dişçi 
çırağı Dimitri Ef. gece sa
at yedi aulannda bir iş için 
Kalyoncukulluğuna gitmiş, 
tam o civardaki Peş-
kirci sokağı başına geldiği za
man üzeriue bir adam hücum 
etmiş, Dimitriyi bıçakla yara
lamıştır. 

Dişçi çırağı aldığı yaranın 
aasile bağımııya başlamış, 
etraftan yetişenler kendisini 
hastaneye götürmek istemişler, 
fakat Dimitri yan yolda öl
müştür. 

Dişçi çırağını yaralayıp öl
düren ad'lmın kim olduğu 
beUi değiıdir. Tahkikat yapılı-
yor. 

Denize Düştü 
Antalya nakliyat ambarı 

katibi . Burhanettin Ef. dün 
gece köprüde Haydarpaşa iske
lesinden denize düşmüş, yeti
ıilerek kurtarılmışbr. 

Bir Müsademe 
Hasan kaptan idaresindeki 

•Haa" vapuru dün lstinyede 
havuza girerken kilavuz san· 
dalına çarpmlf, sandaldaki 
Hulki ve M.hmut Ef. ler de-

Derecei hararet Konya, 
Sivas, Y oıgatta tahtessıfır 2ye ; 
Kırşehir,Malatyada 1 e;Erzincand• 
5 e; Erzurumda 7 ye, Karsta 
4 e düşmüştür. Diğer yerlerde 
asgari hararet 1 O -2 arasın

dadır. 

nize yuvarlanmışlar ve kurta-
Dün Şark demiryolları Sir- nlmışlardır. 

keci bilet gişesinden 000 lira ---
çalınmıştır. Gişe memuru sa- Samsunda Kar 
bahleyin geldiği zaman gişe- Samsun, 22 (H. M.) - Bu 
nin kapısını kilitli, fakat aabah burada ilk kar yağmıya 
kasayı açık bulmuştur. Polis \ başladı. 
tahkikat yapmaktadır. Hlimit 

... 
iClnmıuenel 

Alacaklılara .. 
Sene Başında Cevap 

Vereceğiz 

Başvekil dün Maliye 111~ 
teşan Ali Rıza Beyi k..,.. 
ederek vekalet işleri ha~ 
da malümat almıştır. 

Düyunu umumiye mecliJİO' 
vereceğimiz cevap vekillet 
meclisinin gelecek içtimaı~ 
tesbit ve Zekii Bey vasıl~ 
sene başına doğru teblij' edİ' 
lecektir. 

Rusyada Vaziyet 
Komiser!er heyeti reisi ~ 

Rikof çekilmiş, yetine Moloto' 
geçmiştir. 

Darülbedayi ı 
Badema her hafta A~ 

rada da temsiller verecektir• 

Yüz Ellilikler.. " 
Yunan hnkiımetinin wtatl' 

ihanet eden ynz ellilikleti 
Yunaniıtandan çıkarmıya kar-' 
verdiği a6ylenmekteclir. J. 

Madam Kiveliye ÇaY 
Yunaniatandan tehrimize ıel~} 

Yunan artisti Madam ( Kiyeb 
ferdine dün bu çay ziyafeti 'fC

rum~w. ~ 

Hüdadat Şakir Hanıııt 
s~. müaabakuına iştirak etırı•11 

üıere F raııaa n Nue ıid v~ 
Hüdadat Şakir Hanım düıı ıebll" 
mize avdet etmi4tir. 

Vitrin Müsabakası 
Tasarruf haftası mil. att' 

betile birinciliği Beyoğluod• 
Olion, ikinciliği Galeri d• 
möble kazanmışlardır. 

Mıntaka birinci ve ikinci• 
likler:ini Albn Mekik, SelirO• 
Hasan Pertev, şekerci RasiısJ 
Beyler kazanmışlardır. 

Eczacı Şirketi 
Eczacılar 25 bin lira ile bit 

şirket teşkil etmişlerdir, 111a1'· 
satlan mümkiln olan eczalatl 
memleketimizde hazırlamaktl'' 

Galata Kulesinde 
Asansör 

Belediye evvelce Galata tııı
lesinde bir asansör yapbnnıY' 
karar vermifti. Bu babef 
son pnlerde gene tazelenı»İf 
tir. 

Yapılan bir keşfe gar• 
asansör 16 bin liraya çıkacalı
seyyahlar bu suretle KuleY" 

kolayca çıkıp şehrin umumi tııa.O' 
zarasını daha güzel bir ıe.aJ• 
seyredebileceklerdir. 

ı_s_o_n_R_os_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_li_Hı_i_k_a_z _e_sı_·: ___________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n __ B_. __ v;_e __ ~_ı_l ~~ 
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Hergün -Herku Ne Yapıyor 
Biz 
Ne Yapıyoruz? 

....._. ____ M. ZEKERIY A 

Blıtlln dOnyayı saran ve 
larsan umumi bir buhran var. 

iter memlekette istihsal fazlalığı 
•ar. Bu fazlalık, fabrikalann 
kapılarım kapamasına, ame!e
rin işıiz kalmasına, paranın 

laya.etinin di1şmesinc ve sefa
lete sebebiyet veriyor. 

' Büyük sanayi memleketle
rine bam madde veren cenubi 
Amerika, Balkanlar, Asya 
nıilletleri gibi ikinci derecede 
nıemleketler de bu bam mad
deleri satamıyorlar. Para bu· 
lauuyor ve buhrandan kıvra
lllyorlar. 

Her memleket bu buhran 
lcarşısında kendi biinyesine 
ıare tedbir almak mecburiye
tinde kaldı. Bu tedbirlerin 
tetkiki bizim için de faydalı 
olabilir. 

lf. 
f tal ya iktısadi buhranın 

&nüne geçmek için fU tedbir
leri aldı: 

t - BUyük, küçllk bütün 
devlet memurlarının, meb'us 
•e vekillerin maaşlanndan 
(% 12-20) nisbetinde tenzilat 
icrası. 

2 - Dahilde satılan eşya 

fiatlannın indirilmesi ve paha
lılıkla mücadele edilmesi. 

3 - Nafia işlerine ve bina 
lnşaabna ehemmiyet verilerek 
işsiz amelenin buralarda çalış
tırılması. 

* Almanya iktısadi buhrana 
karşı şu tedbirleri aldı: 

1 - içtimai sigortaların 
tahdidi 

2 - Memur maaşlarında 
tenz.ilat icrası. 

3 - Yeni bil\'asıta vergı· 

lcr ihdası 
4 - Sermaye üzerine vergi 

konması. .. 
lngiltcrde ( Mosley) isminde 

bir sosyalist, bütün İngilterede 
mühim akisler yapan şu ted
hirleri tavsiye etti : 

l - Sanayiin son derece 
asrilcştirilınesi ve yeni sanayie 
inkişaf imkanları vcrilmeai, 

2 - Zahire ithalatının kon
trolü ve zahire fiatlarının kon
trol albnda bulundurularak 
cl~mesine mani olunması, 

3 - Hariçten gelen nıamul 
eşyaya karfi ağır gümrük kon
ma11, 

4 - Harp borçlanma tehir 

edilmesi. 
5 - Esnafa düten .ergile-

rin kaldınlması. 
Bu pllnın tatbiki için 

kabinenin yanında nazır sall
\iyetini haiz bet kitiden m6-
tekkep bir heyet teşkili. 

* Bizde de ikbsadl buhran 
YV. Fakat biz paranın diif
mesine mani olacak kanun 
çıkardıktan sonra lıerşeyin 
laalledildiiine kani olduk n 
durduk. 

Şimdi billkia blktmet ga· 
aeteleri açlık olmadığuıı, bu
rünkn hükumetin Tnrkiyenin 
timdiye kadar görmediği ve 
timdidenl sonrada göremiyeceği 
en iyi hükUmet olduğunu, 
lktuadl buhran ve açlıktan 
bahaedenlerin hakikati garmi
)'en muhaliflerden ibaret bu
lunduğunu yazarak m~'leti 
u;,,tımya ça!ışıyorlar. 

Fakat herfCyİD fevkinde Ye 
herşeyden kuvvetli bir hakikat 
Yar: Memleket iktaaadt buhran 
'5iacl.dir. Bu bubraD halledil-

SON POSTA 

Son Posta'nın Rnimli Malca/esi 

1 
uman 

der. 

iman içki lçmiye batladıtı I 2 - Fakat raka pdea pne inaana l S - Nihayet içki bir itiyat halini ahnca lnaaa 
evveli kendialal bir ulu ... ,.._ h&Jdm olmaya bqlar Ye OIUI lradea1a bir bir clemu:ııa dlJaer •• burnu ,._.. Hplaıw. 

kOJ1111 .. U.. ~tlrlr. • lçldJI itiyat ediamekt• çeklnlnls. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Şeker Davası 

Uşaklıların Davası 
Uşakta Görülecek 

Ankara, 22 (Hmml)-Upk 
ıeker fabrikam idare be,eti 
aleyhinde 180 çiftçi hi.edar 
tarafından açılan dava Ufakta 
g&iilecekttir. 

Bir Kongre 
Ankarada 130 Murah

has Toplanıyor 

Ankara, 22 (Hususi) - Muh· 
telif vilayetlerden beklenen 
130 murahhasın iştirakile Halk 
fırkasında bir kongre yapıla
cak, zirai, iktısadi ve tasarrufa 
ait meseleler görüşülecektir. 

Mısırfla Bir Kağıt 
Fabrikası 

Kahire, (Hususi) - Mısır 
l:ükumeti mezruat artıklann-· 
dan ve kamışlardan bir kağıt 
fabrikası yaptırmak için Ber
linde ( Halbeltof ) şirketinin 
hazırladığı yeni makineleri 
tekik ettirmiştir. Makineler 
matluba muvafık çıktığı için 
yakında Mısıra getirilerek 
faaliyete başlanacaktır. 

Çiftçiye Verilen Mer'alar 
Ankara, 22 (Husual)-Mani

sada Güldere, Adanada Bebeli 
lst:anbulda Uzun çayır mera
lal'Ullll k&yltlye dağıtılmasına 
karar verilmittir. Ay nihaye
tine kadar tevzi iti bitmit 
olacaktır. 

Irak Tayyarecileri 
Bağdat,20(Husuat) -Bağdat 

hükumeti tarafından Beritanyaya 
tayyarecilik tahsili için gönderilen 
talebe tah.Ulermi bitirmİfler
dir. Bunlar nisan içinde btık6-
metin lngiltereden saba aldıj1 
tayyarelerle Batda da d6ne
ceklerdir. 

• 
Bazı Borsaların Talebi 

Ankara. 23 (Hususi) - Bazı 
tehir borsaları salahiyet ve 
teşkilitlarmın tevsüni istemit
lerae de kabul edilmemiştir. 

medikçe ıiyasl buhranında bit
mesine imkln yoktur. Halbuki 
bir ıenedenberi bu mesele et
rafında yapılmak istenen itler, 
bu hnkiimetin ba işi anlama
dığım ve memleketi ikbsadi 
buhrııından kurtaracak tedbirleri 
bulamadığım ve bulamayacağım 
göıtermif lir. Çthaktl iktısat iti 
fea, ilim •• ibtiau ifidir-

Amerika Dağlarında Arap Kabilesi 

Acaba Amerikayı Keş
fedenlerin Evlitlan Mı? 

Şirket 
Para Almadan işe 
Başlıyamazmış.. 

Kahire, 21 (Hmusl) - Son zamanlarda Meksikayı gezen 
Amerikalı seYJ&hlar dağlar aruanda sılaıkmıı bir Arap kabilesi 
bulmUflanLr. Bunlar arapçadan baıka lisan konuşmuyorlar. Ne 
yerlilerin ft De de lapanyollann dillerinden tek bir kelime bile 
almamıtlardır. Ba kabile Amerikalı ilimlerle, Mısır tarihçileri 
aramda mnlıim mllnakqalan davet etmiştir. Miinakqalarda 
tmtlar a6yleniyor: 

Ankara, 22 (Hususi) - Ak
deniz, Karadeniz, Marmara ve 
Çanakkalede batan vapurlan 
ç.ıkarmıya talip olan ve kendi· 

1 aile anlqılan ıirket işe baş· 

1 - Kadim Mısırlıların Meksikaya bir hamlesinden kalan 
bakiye. 

2 - Kristof Kol Qttıpla giden Endülüs araplannın bakiyesi. 
3 - Kristof Kolombtan evvel Amerikayı keşfedüp te av

det imkinını bulamıyan Endlllüs arapları. 
4 - Mwr valisi birinci Saidin Franaa bnkümetine yardım 

için gönderdiği askerlerin bakiyesi. 
En kuvvetli ve ilmi tahmin bunlann Kristof Kolombtan 

evvel Amerikayı keşfeden Endülüslülerden bir hakıye olmasıdır. 

Vasıf Bey Vaziyeti Aydınlath 

Zeynel Besim Bey Ma-
1 

nen Vefat Etmiştir 
·Fakat Hadise Hacİdızahnda 

Çok Müessiftir 
lzmirde -çıkan "Hizmet" ga· 

zetesi, lzmir meb'usu Vasıf 
Beye bir açık mektup yazdı, 
bu mektupta Vasıf beyi iki 
yüzlil hareket etmekle itham 
ediyor. gazete sahibi Zeynel 

• • • 

Besim beyi iğfal ederek dönek 
vaziyete dütünnüt gösteriyor 
ve: 

- Vadettiğiniz gibi ismet 
paşaya muhalefet etmek fizere 
"Hizmet" gazetesinde vazife-

• 
ister inan, ister inanma/ 

Adana, her y~r gibi, ı' çok aldabCJ bir surette 
M aene bllyük bir buh- vadedilen ıeylcr tatbik 
ran içilldedir. Pamukla- edilmedi. Bilikis o günden 
nmm sablmıyor. K6ylü sonra şiddet artb, kin 
para alamadıj'ı için ban- arttı, senetler evveli pro
kalara borcunu ödiyemi- testo edildi. Sonra icraya 
mor. fitti ve şimdi de tarla. ev, 

Bunwa içindir ki Ada- emlik haczine bqlandı. 
na çiftçileri borçlarının te- Y okly ve perişanlık için
cili için Ankaraya bir de aca cilveler ile karşala
heyet gönderdiler, birçok fAD çiftçi borc1111a sadık 
imzalı bir mazbata nr- olmadığı itbamile daha 
diler. çok lurpalandı. 

Fakat bu müracaat ne Fakat siz bunları bir 
netice verdi? Hiç. Ada- defa da hnkümete ıoraraa
nadan bildirildiğine (Öre DiZ alacağınız CeYap fUdun 
lı&ldlmetin Adana çiftçi- Ziraat bankası köylüye 
aine borçlarının tecil edile- kredi yapıyor. Köylü aç 
ceği hakkındaki vadi ya- değildir. Borçlar tehir edi-
pılmadı. lecektir. Vesaire vesaire •• 

ÇünkU bankalar tara- Sen artık bu acı baki-
fından vekalete çok tatlı, kat karşısında bu liflara: 

fm,. inan, i~er inanma/ 

lamak için lktısat vekAJetinden 
para istemiş, teklifi kabul 
olunmamışbr. ---
Düyunu Umumi

ye Hamilleri 
Ankara, 22 (Hwıusi}- Du

yunu Umumiye hamillerinin 
hükumetle anlaşmak için miln
feriden temas etmek istedikle
rine dair çıkan haberlerden 
Maliye vekal'!ti ademi malü
mat beyan etmektedir. 

Maamafih resmi bir tekzip 
yapılmadığına göre böyle bir 
anlaşma ihtimalini de kabul 
etmek liizımclır. 

Bomonti Şirketinden 
Şikayet 

Ankara, 22 ( Hususi ) 
Bomonti bira fabrikasının bira 
sabşını Türk anasırından baş· 
kalanna inhisar ettirdiği ve 
Karadeniz sevalıilindeki acen
talıklan Gayri Türk anasır 
delaletile ikinci elden Türkle
re verdiği hakkında İktısat 
vekaletine şikayetler yapılmış
tır. Vekalet bu şikayetlerin 
tahkiki için lstanbul Ticaret 
müdüriyetine emir vermistir. 

..,.... 

nizin başına geliniz! diyordu. 
Bu yazı. Zeynel Besim Bey 

Ankaradan İzmire gelirken 
yolda yazılmıştı . 

Zeynel Bey lzmire gelir gel
mez, gazetesini, bu yazıyı 

yazan Damadı Orhan Rahmi 
Beye devretmiş, kendisi de 
tıazetecilikten çekildiğini bil
dirmiştir. 

Fakat bu sırada Vbıf bey 
cevap verdiği için Orhan Rah
mi bey milfkül vaziyete düş
müş, "Hizmet,, i kapamış, baş
ka bir gazete çıkarmıya kıtrar 
vermiştir. Bu hadiseleri icap 
~ttiren V isıf beyin telgrafla 
aldığımız beyanatı şudur: 

Vasıf Beyin Telgrafı 
- Telgrafınızı timdi İzmir

de aldım. " Hizmet " sahibi ile 
aramda taati edilen ve gazele 
de vaktile neşrolunan mektup
lar münasebetile u Hizmet " 
gazetesine yapılacak yardım 
3000 lira olmak üzere tesbit 
edilmişti. Bu para verildi. 

Bu husustaki makbuz -ve Zeyne' 
Besim beyin el yazısile yazdığı 

1 mektuplar nezdimde mahfuzdur. 
Buraya geldiğim zaman tekrar 

1

6 bin lira istedi, verilmedi. Bn 
izahatım, son neşriyabn ach 
mahiyetini tamamen gösterir. 

~----------------------~ı G~HL•k9d~e~~i 

=-

--• Diktatör,, 
Kelimesinin 
Türkçesi .. 
Bir çocuk bana 90rda: 
- Diktat6r ne demek? 
Ben de ona anlatbm: 
- Bir milletin bqma bir 

adam geçer, bütün idareyi 
eline alır, kimseyi dinlemez, 
itiraz edenlere ceza verir, 
istediğini yapar, hiçbir yanlıı 
hareketinden mes'ul değildir, 
herkes ona ..• 

Çocuk sözümü kestiı 
- Anladım, anladım .•. dedi, 

bize mektepte bunu öğrettiler, 
fakat "Diktatör,, demediler de 
Türkçesini söylediler. 

Ben düşündüm : "Allah 
Allah... Diktatör kelimesinin 
Türkçesini ben de bilmiyo
r •• m. Acaba nedir?" 

Sordum: 
- Nedir Türkçesi baka

yım? 

Çocuk, masum bir itimadı 
nefisle cevap verdi: 

- Pad~ahf 

Balık Hediyesi 
ltalya Kıralı F eysala 

Balık Gönderdi 

Bağdat, 21 (Hususi) - Kı
rat F eyıal ltalyaya ziyaret 
etiği zaman f tal ya kıralı tnra· 
f ından kendisine ısıtma sinek
lerini yiyen balıklar hedjye et
miştir. Bu balıklar hunısi san
dıklarla geçen glln B;ığdada 
getiriimiştir. Sandıklar açıldı

ğı zaman en büyük balıkrala 
beraber birçokları ölü bulun
muştur. Aı;cak üç tanesi diri 
kaJmışbr. Balıklar çoğalblmak 
üzere kırallık hastanesine 
gönderilmiştir. 

Tayyarec; 
Fehmi Bey 

Mühim Bir Alet Keşfetti 

Bağdat, 21 (Husuıt) - Ber
lin- Bağdat havai po tasım 
yapacak olan Alınan tayyare 
şirketi azası meyan anda F ehml 
Bey isminde cesaret ve liyaka
tilc tamnmıı bir Ttırk varclır. 
Bu zabn Alman tayyarelerine 
ilive edilmek üzere keşfettiif 
bir alet takdirle kabul Ye 
tatbik edilmiştir. 

teblig ve ismet pata aleyhinde 
faaliyette buiuumıya d.:ıvet 
ettiğim hakkındaki tamamen 

yalan olan isnatlan tekrar 
tekzip etmekliğime, bu çirkin 
ahlak tezahürü karpsında artık 
lüzum var mıdır? 

Vdsı/ 

Zeynel Beyin Vaziyeti 
Zeynel Besim bey iae ftzi

yeti töyle anlatıyor: 
- " lstanbuldan lzmire d6-

niifümde mali vaziyctimi fena 
buldum. Ötedenberi ,tanıdijlm 
Hacim Muhittin Beye müra
caat ederek yardımım istedim. 
Bana tahsan 3 bin lira gön
derdi. Günde sekiz bin nftsba 
basan ve iki bin abonesi bu
funan Hizmet 3 bin liraya 
sablamazdı. 

Şimdi siyasi hayattan iğren
diğim için çekiliyorum. Artık 
mücadele yapmıyacağım." 

SON POSTA: Şurasını 
kaydetmek lazımdır ki hadise, 
haddi zatinde ~ok milesseftir. 
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Gaziyi Görseydiniz .. M A-H j. 1 Gaziye Verilen Rapo~ 

BAHSEOOB Diniz? y ET I NE J 
DAİR BİR MI.SAL DAID&A RESDll 

AKSAKTIR ... 
Karilerin Gelen 
Cevaplarını 

Dercedigoruz 
Büyük Gaziyi görebilıeydim 

suzişle ve ehemmiyetle şu dert
lerimi yanardım: Askerlik va
rifemi şerefle yapmış, 44 ya
şında bir eczacıyım. Üç erkek 
evladımın hayat ve tahsillerini 
idame için çahşmıya mecbu
ru~ Fakat mesleki· lıaklanmı 
kanun tahdit ediyor. Hiçbir 
yerde eczane açmak ve çalıı
mak mümkün değil. Yalnız 
Şark vilayetlerinde buna im- . 
kin Tardır. Buna ne ıerma-
yem, ne de çocuklanmın tah
sil dereceleri müsaittir. 

T ahdif kanunu merkezi ka
zaların nüfusunu • naz.an dik
kate a!mışbr. Eğer k6yler 
de hesaba katılsa idi birçok 
kazalar bir, iki eczaneye in-
hisar etmezdi. Kazalardaki 
dispanserler de doktorlara 
hasredildi. Artık eczacılara 
bayatta tutunacak bir mesnet 
kalmamıştır. Bu bedbaht sınıf 
timdi süfli itlere bile tenez
zül etti. Fakat g.ene iş yok. 
Ben bir ticaretanede katiplik 
aldım. lktısadi buhran tica
retaneyi yıkb. Ben de açıkta 
kaldım. Ekmek parası için a
ilemden irsen intikal eden 
biricik yuvamızı satarak ıer

maye yaptım, unculuk yapı
yordum. 

Zahire fiatlanndald l>ldnrü
cü temevvüç beni de ezdi. 
Yalnız namusumla ııfrülyet 
işin içinden kurtulabildim. 
Şimdi ne elimde ne avucumda, 
ne ilstte, ne altta! MUthiş bir 
boşluk içinde kaldım. Ne ya
payım, intihar mı edeyim? 

Bedbaht çocuklarımı kime emanet 
edeceğim. Atpazannda hayvan 
alım satım kitipliğine bir aa
brlık bir istida ile müracaat 
ettim. Bana bunu da çok gör
düler. Hangi makama gideyim, 
derdimi kime dinleteyim 1 Pek 
aamiml yazıyorum. Bütün gü-
nahım, ırıuvaffakiyetsizliğim ba
miaiz ve kimseıizliğimdir zan-
nediyorum. lıte bedbaht bir 
eczacının, masum aile ocağımn 
akıbeti. Acaba bu hakiki ve 
eltm vaziyetiıni kim ve ne 
lrurtanr: Evveli siyim değil 
mi ? Ôyle ise açınız bana o 
ıahayı, başka birşey istemem. 

ismin Kokaryah eczacı 
Cevdet Zühtü .. 

Gaziyi görseydim f1llllan 
arz.ederdim: 

1 - Köyln ve çiftçiye daha 
visi mikyasta yardım ve mn
:ıaheret edilmesi. 

2 - Milll m ~mulAt ve ma.
auabn ehemmiyetle himayesi 
ye milli teşekküllere büyük 
Jardım :ar yapılması. 

3 - Hükumetçe, milletçe 
lktısat ve tasarruf prensipleri
ne fevkalide riayet edilmesi 
icap ettiren şiddetli kanunların 
tedvin ediluıesi, 

4 - Vergi' "'rİn, halkın kud
ret ve istitaali dahilinde tarh 
Ye cibayet edilmesi, 

5 - İnhisarlann büsbütün 
kaldirılması ve yahut hiç ol
mazsa halkı zararlandıran ci
lıetlerinin tadil ve tashih edil
mesi, 

6 - Vergilerin kolayhkla 
tahsili çarelerinin düşünülmesi, 

7-Maarifin taammüm ve in
kitaf ettirilmesi sebeplerinin 
Uha ciddi bir surette aran-

... 

lzmir, (Hususi) - Birkaç J 
gtln enel Deiirmendere çiftçi-
ıinden ttıtnn mllcadelesf için 
fazla para lıtendiği, 3 lira 
yerine masrafın 100 liraya 
kadar çıkarildığım yazmıştım. 

Tütün inhisar idaresi, bu ha
beri SON POSTA'da tavzih 
Ye dolayısilc tekzip etti. Yazı
nın intiıan üzerine Deiirmen
dere nahiyesi tlitnnclllerinden 
bir zat bana telefonla müra· 
caat etti. Dedi ki: 

"- inhisar idare.si (SON 
POST A)da hastalık mücadele 
ücretlerinin bizden tahail edil
mediğini yazmak suretile ha-
disenin yalan olduğunu söy
lemek iltiyor. Rica ederiz, 

(SON POST A)ya hakikati ya
DDU. İnhisar idareai bu ceva
bı ile efkin umumiyede bak 
kazanmak iıtiyor. Biz alınan 

fazla paraların iadesini btiyo-
ruz. n 

Bana telefon eden zat 
Hasaıı Tahsin Efendi namında 
bir tarla sahibidir. Bu zattan 
54 lira alınmıştır. Halbuki 
Maliye Vekil etinin emri mu
cibince sadece nç lira alına
caktır. 

Umum müdiirlüğün bu tav• 

ması, 

8 - Dil ve yazı hürriyeti
nin tamamü masuniyetinin te
mini. 

Beylerbeyi, Çamlıca caddeal 
15 numarada mntekaJt 

/. K. 

* Hnknmet eşhastan alaca-
ğım, tahsili emval kanunile 
haczen ve hapsen tazyik suretile 
alıyor. Fakat halka olan borç
lannı zamanında vermiyor. 
Matlubuna mahsup ta etmi
yor. Müracaatım bile dinlemi· 
yor. Alacağını alırken borcu
mın da verilmesi lizımgel· 
mez mi? Buna bir çare istir
ham ederdim. 

Çamurdan zade 

Hilmi .. 
Gazi Hz. ni görseydim: Ba-

/zmir işçi w köylüsü iş başında 
. ' etmiştir. Viliyet iıe btidayı 

Degermendere 
. 

cıvarı 

zihi llzcrine Yiliyet kalemin- ı Vildgetimize bu suretle t 0
: • 

den Değirmendere nahiyesi liğat yapılmıştır. Keyf iyelin 
müdilrlüğüne verilen emrin derhal alakadarlara bildi
suretini a.dım. Emri muhtevi rilmesi ve bu esas dahilinde 
tabrirabn numarası (71 - 8523) 
tür. Emrin sureti de budur: 

"Damar hastalığına karşı 
nahigeniz dahilinde yapıl

makta olan mücadele için 
vuku bulacak bilcümle mas
raflara karşılık olmak üzere 
yalnız üç lira alınması ve 
fazlasının affı Malig ueka-
letince tekarrür etmi~ fJtl 

muamele ifası ehemmiyetle 
tebliğ olunur. ,, 

Umum müdürlüğün ceva
bında bu paraların henüz 
köylüden tahsil edilmediği tas
rih edilmektedir. 

Halbuki mevzubabis para 
:ıiyadesile köylüden tahsil edil
miştir. Köylü bu fazla paranın 
istirdadı için viliyete müracaat 

' berayı tahkik inhisar idaresinin 
lzmir başmüdürlüğüne gönder
m.iş, ıimdiye kadar müsbet veya 
menfi, idareden hiçbir cevap 
almmamışbr. 

Köylünün hakkım aradığı 
bir ıırada tütün inhisar idaresi 
umum mfidürlnğünün mesele· 
den haberdar olmaması ve 
hadiseyi tevile kalkıımaaı köy
lüleri müteessir etmiştir. 

idarenin SON POSTA daki 
tavzihini mıntaka ziraat müdü
rü Zühtü Beye gösterdim. Bana 
tunları söyledi: 

- "Köylü talebinde haklı

dır. inhisar idaresinin İzmir 
başmüdürlüğü ise kendilerine 
üç lira alınacağı hakkında 

tebligat yapılmadığını söyle
mektedir. Ben de bu meseleyi 
anlamadım, gitti.,. 

Hadisenin aldığı şekil umum 
müdürlüğün ilaç masrafı ola-
rak üç lira alınmasına kar.u 
verdiğini, İzmir başmüdürlüğü 
iıe böyle bir emir almadığını 
anlatmaktadır. Artık inhisar 
idaresinin köylü ile nekadar 
alakadar olduğunu bundan 
anlıyabiliriz. 

Adnan 

Kuduz Bir Köpek 5 Kişiyi Daladı 1 Ziraat Sergisi 
Hazırlıklan 

• 
Isırılanlar Tedavi 

Göreceklerdir 
Dlln Beylerbeyinde bir kuduz köpek, ikui çocuk olmak nıe

re beı kişiyi daJamıştır. Bir de polis memurunun üzerine sal
dırmışsa da ısıramamıştır. Halk köpeği öldürerek :ıabıtaya 

teslim etmiştir. lstanbulun her tarafı gibi Beylerbeyinde de 
köpek sürüleri çoğalmıştır. Kuduran köpeğin iki gün evvel 
aliimi görülmüş ve zabıtaya haber verilmişti. Bu köpek, halka 
saldırmadan evvel bet yavrusunu da yemiştir. 

zı zevat tarafından bazı ma
kamlarda geniş sui istimaller 
yapılmakta olduğunu yakinen 
gördüm. Alakalı makamlara 

açıkça ve mufassalan yazdım. 
lhbaratım madde tayini su
retile idi. Bir türlü intaç edil
medi. lthamlarım doğru değil-

Ankara, 22 (Hususi)-Ziraat 
sergisi pavyonları inşa edil
mektedit. Sergide beı Türk, 
bir Ruı ve bir de Macar 
paviyonu bulunacaktir. 

Alman Sefiri 
Ayrılıyor Mu? 

İz'n ile memleketine gitmiş 
olan Alman sefiri Her (Nadol- · 
ti) nin bugün, yarın gelmesi 
bekleniyor. Her (Nadolni) nin 
diğer bir sefarete nakledile
ceği ;ayidir. 

se benim, doğru ise mes'ulle· 
rinin kanunun pençesine tevdi 
edilmeleri için bir çare. 

Ankara • Cihan oteleinde No. 25 

Enuer 

Ticaret Odası 
Bu Kanunun Da 
· Tadili Fikrinde 

Ticaret odası tarafından Ga:si fD 
ne verilen raporun bagün damg• 

' resmine ait elan m:nını neşre" 
1 diyoruz: 

Muamelenin bizatihi wku 
bulmasından değil, fakat evrak 
llzerinde tesbit edilmiş olmdl 
dolayısile bu evrak ve seneda· 
ta tarholunan damga resnıinİP 
en büyük ve mühim zorlultlaJ1 
tunlardır: 

1 - Birçok ahvalde yapıf' 
brı)acak pul miktanmn tayi
ni~<.e azim müşkülat bulunma· 
ıı. Filhakika pula tabi olduk
lan damga kanununda yazılı 
olan mektuplara yapışbrı acak 
pul miktarı ancak bu mektup'" 
lann metninin dela!etindeo 
anlaşılabilir. 

Halbuki bu de!iiletin hakki
le tayini daima kolay deği.dir. 

Ve bazen pul işinde çok uğ" 
ra~mış kimselerin bile muay
yen bir vaziyet karşısında 
yapıştırılması muktazi pullanJJ 
miktarında ayni bir noktai 
nazar dermeyan ettirerek iç
tihat ve ihtilafa düştükleri 
de görülmektedir. Halbuki tat
bikatta mevcut müşkülatm en 
bilyük müvellidi ve sebebi 
budur. 

Resim Basitleşmeli 
Resmin tibi olduğu husu

aatın sarahatle ve şüphe ve 
tereddüde meydan ve mahal 
bırakmıyacak surette basitleş
tirilmesi ve tayini lüzumu aşi
kardır. 

2 - Damga resmi eskisi
ne nazaran ağırlqmışbr. Bu 
ağırlığın sebepleri şunlardır: 

1 - Resim artbrılmıştır. 

2 - Resme tabi tutulan 
evrak çoğalblmq ve kanuni 
resmin tatbik sabası çok ge
nişletilmiştir. Bu suretle muba
berab ticariyenin hemen hepsi 
pula tibi tutulmak vaziyetine 
girmiştir. 

3 - Resimden muaf evrak 
tahdit cdilmjıtir. 

4 - Pul iptalinin tabi tu
tuldğu hüküm iptaldeki bit 
dikkatsizlik yüzünden tekrat 
pul ilsakına mecburiyet hasd 
etmektedir. 

5 - Nisan 1333 tarihli ka .. 
nunla pul müfettişleri yalnıs 
ıirketlerin evrakını teftit hak
kım haiz iken yeni kanun pul 
müfettişlerinin teftiş dairesini 
ve hududunu hususi ve müo" 
ferit ticaretanelere de teşmil 
eylemiştir. Bu teşmilde tadilat 
icrası evrak ve muhaberatta 
olduğu veçhile tahdidat icra.91 

muvafıkbr. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evhıize veya lılnlze giderken, soka1'· 
la ı u.erken veya blri.ııile ııörii.tütkC~ 
her ha.oj'i bir vaka karşl.iiınd.a ka.labı• 
llnlniz-

Havadh nedir bUlyorsanı• o .,ü•f 
derhal g5rebU.iraln.iz. Bir yanırın, bit 
katil. bir kua birer havadistir. Ral"' 
geldiğinb vakalardan ertesi günü ıa; 
zetelerde ııörmek latedigu biri olıınc: 

derhal telefonumı:u açınız ve bavad~ 
ıuetemize haber verinis, ilim ve • 
ıuinW do bırakımz. Verdlj'inu ha"•' 

diain ehemmiyetine l'ISro 1razoteıoll 
ıniikUabna vermeyi •a&if• bilir. _. 

1elelon aumar&llUJ.: lataDbul ,. ~ " 
dır. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ölülerin 
Yakılması 

Bir Kari Buna itiraz 
Ediyor 

latanlnd Belediye mccltıl yedek 

ltaaından Nurettin Mllnti Beye: 

10 Kl.nunuevvcl Son Posta ıruetc

llnee lııtltar ctti~foe göre ortaya anı

ler1n yakılması meselesini çıkardınız 
._. rGya Vali ve Belediye mecllıl 

lllebiııi:d lıaf edip duhal Urrak fmn• 

lan.. yaphT11Uya tqebbla etmederse 

lı.ıı kanunJ talebinb.I müddeiumumilik 

•aaıt.a.ııe lırtlhaal edecekm~alniz. 

Fakat düıilnmüyor muıunu:r. ki Nu

rettin Milntl Bf. dahli a:ııam Abdlllhak 

llanııt . Makber adlı llyemut bir eıer 
~uda get1rml91culir. Ve gen• tcemmtll 

buyrulmuyor mu ki •Namık Kemali 

"'iıııana yqatan ma:r.ldir 1 n deml9tir. 

O liful etmlt Ye tablaUle hayatta mak

ber denilen bir Abideden b:ııka bir 

it bırakmıyan ve medarı tcselliml:r. 

olııı Ana, Baba, Kardeşlerimbin hatta 

bütlln ZSmrümü:r. oldukça tebcll edebile

'eiimiıc ei:r.ımı ihrakı binnıır ederek 

ll•bodit etmlye kcndini:r.de nasıl salA· 

~Yet ııUrdünUı. 7 
Ankar&l 

H. Tahir 

Ocaklar Heyetinin 
Nazan Dikkatine 

Efuuilm, 
927 ıeneslnln 20 Klnunuevvellnde 

ICırkaJaç Tllrk ocağı menfeatlne altı, 
)edJ yU:r. llralık ~ya ile beheri birer 

h?a olmak üzere bet bin biletli bir 

Plyanko tertip edlllp 927 ıencal 30 
IC&nıanuevvel Cuma rilnil çekilecekti. 

bu biletlerden yedi, •ekl:r. yilz adedi 

halka utılıp bedelleri alınmıştı. Keflde 

ftinn tam üç sene reçmlf olmağla 

t~ındit edildiğine dair hiçbir razctede 

U&nı da yoktur. Böyle bir tctekklilden 

lııışka batka yardımlar bd<liyen halkın 
taliiııl denemek için aldıJı biletler 

bay!e llç ıene rtbl bir zamanla unut

turulmak latlyenlerae artık bizim Tnrk 

9cağının halka nasıl yardım ettiğine 

•iz anleyın. Bu biletlerden bir tanealnl 

.au ... takdim ediyoruz. 

Saatçi 

Emin 
Hadimi ı.ade 

Ahmet 
SON POS1'Aı Bu plyanko Kırkaraç 

Ocak 9abealne mahııatur. Eğer doğTu 

lae ocaklar heyetinin naıcan dlkkatlal 

eelbederiz. 

iki Zıt Muamele 
Ankara, Konya, Adana vesaire flbl 

~ ve küçük tehirlerde umumhane

~ kaldınldığı halde burada devamına 
... aaade edilmekte ve hatta buı ka· 

ta.ııar hUkflm•t tarahndan umumhaneye 

.. vkolunmaktadır. 

Malatya ı fnetlye mahallesinde 
(4) numarada 

Cevdet Küştü 

Vali Muhittin Beyden 
Bir Sual 

1,_10-930 tarihinde bir mektup g6n

tttdtm ye sıhhati umumiye namına bir 

takım 9eyler ihbar ettim. Fakat tlmdlye 

~ar hiçbir teJ yapılmadL Acaba, 

~n? 

lbrahim 

Tefrika No. 9 

SON POSTA Sayfa 5 

İtaly?r}a Fiat Fabrikası Bir Ay İçin Kadın Ve Kalp İşleri 
• • 

Kapandı. lngiliz işsizleri-Almanya- Kocanızı Seçmeden Bize Sorunuz 

da Siyasi Vaziyet-İspanya lhtilar Eski Tip Erkekler 
ltalyada Fabrikalar 
Kapanıyor 

balyada, hükumetçe alman 

tasarruf tedbirlerine rağmen, 

mali ve iktısadi buhran şidde

tini arttınyor. Son günlerde 

birçok fabrikalar ya tamamen, 

ya kısmen kapılarım kapamıya 

mecbur olmuşlardır. Bu me

yapda meşhur otomobil fabri

kası ( Fiat ) ta bir ay için iti-
ni tatil etmiştir. Diğer bir oto-

mobil fabrikalan daha ·amelesine Ga,.,, cephesinde sükun t1a1' /ilmi törlttrilir
yol vermiştir. Hüktimetin res- lcen ·Bertin sinemaları po,lis taNı/ından 

M. Müsolini 
meç talimi 

~ .. 
gapıgor mi istatistiklerine göre İtalya- Hitler kUt1Vetlerine karşı mıılıa/aza 

daki işsizlerin adedi yarım altına alınmı,tı .• 
milyondan fazladır. mın anl ı·ıkutu ve ani yük- J Alttan alta kaynıyan bu muh~ 

Hükumet bir taraftan hü- selmesi bütün Amerika piya- telif ihtilal hareketleri kar- · 

yük küçük bütün devlet me- sasını altüst etmiştir. Dtine ıısı~da bugün iktidar mevki
murlannın maaşlarından, amele kadar milyoner geçine_nler el- inde bulunan sosyal demok 

ücretlerinden tenzilat krasına lerindeki tahvilatı satamadık- ratlarm pek endişeli bir van-
tan maada, bankalara karşı 

ve diğer taraftan dahilde satılan yettedirler. 
borçlu da kalıyorlar. Borsa 

eşyanın fiatını kırmıya karar 

vermiştir. Şimdi bu ka.-arını 

tatbik ile meşguldür. Maamafih 

ma)j buhranın önüne geçmek 

lspangarla, sokak başları 
mitralgöz muhafazası altında 

için bir taraf&.an da Amerikadan 
para istikrazına çalışılmaktadır. 

* lngilterede İki Buçuk 
Milyon İşsiz Var 

lngilterede, satış pazarlan
nın çoğu kapandığı için, 
istihsal f azlahğı mühim buh
ranlar tevlit etmiştir. Henüz 
iflaslar yoktur. Fakat işsizlerin 
adedi günden güne çoğalıyor. 

Bu münasebetle Avam ka
marasında şiddetli müzakereler 
cereyan etmiş, işsiz ameleye 
yardım için 135 milyon İngiliz 
lirası tahsisat verilmiştir. Bu 
vesile ile Çorçil ve Loit Corç, 
ikbsadi buhranın kolayca halli 
mümkün olmadığını ve işsiz
likle mücadelenin ani bir ne
tice vermiyeceğini söylemişler
dir. .. 

Amerikada Buhran 
Şiddetli 

Nevyork borsasında esha-

SERVER BEDi 

buhranında en ziyade kaybeden-

ler zenginler olmuştur. Borsada 
küçük spekülasyon yapanlar 

zaten ilk hamlede iiJis edip 
kaybolmuşlardı. Şimdi de zen

ginler birer birer yıkılmakta
dır. Bugün borçlu vaziyette 

kalan birçok eski milyonerler 
vardır. 

İşsizlerin adedi de gün
den güne çoğalıyor. Hüku
metin neşrettiği bir istatistiğe 

göre 1930 senesinin ilk on ayı 
içinde Amerikanın ihracah 

azalmış, ithalat artmışbr. Oto
mobil fabrikaları 1931 senesi 

için % 20 nisbetinde daha az 
i' yapmıya kar_r vermişlerdir. 

• 
Almanyada Siyasi 

Buhran 
Almanyada yeni intihahat

tanberi siyasi bir huzursuzluk 
vardır. Nasyonal Sosyalistler 
iktidar mcvkiine geçmek için 
mütemadiyen lıazırlanmakla, 
çalışmakla ve propaganda yap
makla meşguldürler. 

Nasyonal sosyalistler iki kı
sımdır. Bunların bir kısmı 

Hitlerin liderliği altında bulu
nanlardır. Bunlara Nazi de 
derler. Bu grup propaganda 

ile mevkii iktidara gelmek 
emelindedir. 

Fakat bir de jeneral Epp'in 
idaresi altında bulunan bir 
grup vardır ki, bunlarda ceb
ren iktidar mevkiini almaya ça
hşıyorlar. Bunlardan maada ko
münistler de umumi bir ihtilal 
hazırlamakla meşguldürler. 

.. 
İspanya ihtilali 

ispanyanın ıimal kısmında 
ihtilal bastmlmış, sfikun iade 

edilmiştir. Fakat cenup tehir

lerinde ihtilal ve grev hareket

leri şiddetlenmiştir. Birçok ıe

hir1erde Sokak kavgalan yapıl-

mıştır. Amele hareketi kuvvet

lenmiştir. Hatta cümhuriyeti 

tesis gayesile başlıyan ihtilalin 

kornün1zme müncer olmasından 

korkufmaktadır. İspanyanın bir 

kısmında amele komünist nü

mayişleri yapmaktadır. 

r Karilerimize ı 
istenilen cevaplann çabuk 

veriiebilm~si için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlannın taalluk ettiği 

meseleyi zarfın üzerine yaz
maları lazımdır. 

Meaf'la Hanımteyze, fotoğ

raf, bilmece, kari 4ikiyeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtlan 

istediğimiz kolayhğı temin 
edecek işaretlerdir. Bu nokta
nın •ihmal edilmemesi yine 
karilerimizin menfaati iktiza
aıdıL Tavsiyemizin nazan dik
kate alınmasını hassatan rica 

1 ederiz. 

- TAKViM -

Gün 31 24- Ki.evvel-930 Kasım 45 

Arabi 

3 -Şaban • 1319 

V aklt-E:r.ani· V asab 

Güneşi 2. 29 7 .23 
Öğle 7. 28 l'l..13 

Jkln dl 9. 48 14.33 

Rumi 

11 .. KA.cvvel- 13 t5 

Valut-Euni· Vantl 

Akşam ıı.- 16. 45 
Yataı 1.S9 18. 23 
lınıak 12.51 s. 36 

·Yeni Tip Kızlar 
Cevaplarımız 

Hayabmn okadar deği4ti iri 
muhafazaklr aileler içinde yeti
fen bazı rençferimiz. ukiai gibi 
tuklı, romantik, ve mahçup kal
dılar. Buna mukabil ife giren ba
zı l'enç kız)anmı.ı açık, dürüst 
Ye cesur oldular. Bugün öyle kııı
lara ra.sgelebilirsiniz ki bir erkek 
kadar açık, aerltea Ye cesurdur. 
Aşka yan çizip l'eçer. btifatlara 
Jilz vermex. Fakat öyle erkekle
re rugelirsini.ı ki bili tarklıdır, 
bili ınahçuptur, hila ronı~ııtiktir. 

ffte Muhterem Murat"" i.1minde 
bana aşkım yazan genç karihn 
bu cins gençlerdeodir. Mahçuptur, 
romantiktir, şarklıdır. Kıı.ı se
ver, fakat bunu ona şöyleroiye 

cesareti yoktur, izini takip eder. 
Kızın yaşadığı Jıava içinde bu
lunmak onu mestut etmiye kifi 
ırelir. Fakat uzaktan yaşadığı bu 
aşk nihayet mukavemet edile
miyecek bir volkan olur. Bütün 
mevcudiyetini alevler sarar. İşte 
o vakit şaşırır. 

Bu gence bira:ı hayatı l'Öster
mek lazım. Sevdiği kı:ı hayat 
1rörmüş, a:ı çok serbes ve ona 
lakayt olmayan bir kızdır. Fakat 
karakter ve tabiat farkı birbirine 
karşı lakayt olmayan bu iki gencin 
birleşmesine mani oluy"r. 

Buna hayatta çok tesadüf ede
bilirsiniz. Bu kabil gençlere tav
siye edeceğim şey bira:ı daha 
erkek olmak, biraz daha cesur 
ve hayatta olmaktır. 

ir 
izmir, Karşıyaka, Türkan 

hanım: 
Si:r. ya :r.cngtn ve meşhur olmak ye 

yahut ta z~ngin ve meşhur olan bir 
gençle evlenmek lıteralnlz:. SWn fçln 
muhltinl:r.de tesir yapmak en bUyilk 
emeldir. Binaenaleyh kocanızın ıl:r.e 

bunlan temin edebilecek bir erkek 
olması Uizımdır. Sizi lstiyen erkelin 
yaptığı ite balnnı:r.. Bu fFe muvaffak 

1 

olmuşsa ve muvaffak olmasını icap 
eden eVliafı hai:r.se onunla cvlenebUtr
alniı:. Hayalla muvaffak olamıyan erkek 
zengin de olaa, si:r.1 bedbaht eder. 

* izmir, K.arşıgakada Ümit 
hanım: 

Siz her yola kolaylıkla relen bir 
kıuını:r.. Fakat tlmdlllk evlenmek fik· 
rinde değllılnlı. ÇünkU ıize lstedljinlzl 
verebilecek bir erkek bulunabileceğine 

kani değilslniıc. Binaenaleyh erkeğin 

bütün varlığını ıl:r.e veremiyeceğl kana• 
atine varıncıya kadar evlenmeyi tehir 
edlnl:r.. Fakat fikrlnlıi dcjiştlriracnlz ev· 
lenece-ğiniı: erkek muti, lradeıi:r. ve 
ıl:r.ln her arzunuı.u yerine getirmeyi 
zevk bilecek bir genç olmalıdır. 

* Modada P. N. hanım: 
Slı. Ulftan ziyade hakikate ve ı,e 

bakan pratik bir kıuınız. Sl:r.e ı.engin
llkten bahsedene, ılz çntaaını göater 
mesinl teklif cderalnl:r.. Binaenaleyh 
kocanı:u seçerken kazancını tetkik 
edinl:r.. Fakat ıl:r. bunu seçmekte de 
mahir değllılni:r.. Batkalannın fikirlerine 
de ltlmatlınız yoktur. Onun için l:r.dlva
cınııda daha ziyade taliln rol oynamuı 
muhtemeldir. 

* Çamlıcada Halime Hanım: 
Si:r. renırlne kapılarak bir çorabı 

almadığınız gibl, boyuna veya cakasına 

- Hay hay... Birllaç gün 

ıı ___ R_.op 
~3~ 

Gayet kısa kollu, tül veya 
krepdöşinden rop. Eldiven 
çok uzun olmak şarttır. Tnl 
veya krebin inceliji mahzurlu 
g&rülürse (Kırep aaten) daha 
elverişlidir. Etek, volinh •• 
0.t parça verev kesilmiftir. 
Ceket gayet kısadır. 

kapılarak bir crkt fi beyeneeek kadar 
bult :r.evkll değllıiniıı:. Yalnız keadlalse 

fula ltlmadını:r. vardır. Kim ohınıa o&.. 
llWl kocanııu lıtedltlnlıt yola setlrebile

eetlnh:.e kanıa:ni:r.. Bu kanaatim ll1sl 
tehlikeye aUrükllyeblllr. Alacalınn er
kek tabiat itibarile &faiı yukan .ı.. 
bendyen biri olmalıdır • .J 

* Ankara M. H. M. Hanım: 
Slıc hcr9eyi ince eleyip mk dokuyu 

iyi olduJuna kanaat ııetlrmedlkçe bit 

blr9ey yapmıyan bir kıuını:r.. Kocanm 
seçerken bu tabiatınız al:r.e iyi rehbm 

olacaktır. Binaenaleyh nlenecefiab 
saman ıl:r.I iıtiyen VC) a ıl:r.e etlenmeyl 
teklif eden erkelin mc:r.lyetlerlnl H 

kuıurlannı tahkik edersiniz. Sonra bun
ları tetkik eder ve kararlannın 8yle 
verlrainl:r.. Karannı:r.ı vulrken batkalan
lllll fikirlerine ehemmiyet vcrmeyioıb. 

Hanımtegu 

- O da değil l 

- İKİMİZ - --
Tam bana göresiniz. Güzelli
ğiniz meydanda. Ya~ınıza göre 
de pek taze gorunuyorsunuz. 
Ev halinizi de yakından tetkik 
ettim. Tem iz ve kıvrak bir ka
dınsınız. Daha da konuşur, 
görüşürüz ya... Birbirimizi iyi 
anladıktan sonra, şöyle mas
rafsız, gürültüsüz bir nikah 
yaptırıveririz. 

keyif ehli bir zat. Ona ben 
bile fitim. Daha iyisini aramak 
için seneleri boş mu geçirmeli? 
Hem daha iyisini de bulunca 
Hayri beyden aynlmıya ne 
mani var? 

düşününüz de, sonra ... 
Bir kaç gün değil ! 
Eh, olsun, bir iki hafta .• 
Bir iki l. ·la da değil! 
Yok efendim, bir iki 

- Bir iki asır beklcmiye 
de bendenizin tahammülilm 
yok 1 

Gülüştüler. Ben de kapı 
arkasında " kık " ettim. 

Hayri Bey söze haşladı: 
- Efendim, vallahi, sözü 

~tmıyayım. Bin dereden su 
~~lirmek adetim değildir. 
"'Oğru, doğru, dos doğru 

~~ı~ça fikrimi arzedeceğim. 
l2iıa refika vefat edeli dört 

~ne oluyor. Bu milddet zarfın
'-4' hayatim pek tatsız tuzsuz 
f..~. Fak.at nedense evlenmek 
._llaiyordum. Sade merhume-

nin hatırına riayet için de
ğil... Kendime münasipçe 
hirşey bulamadım. Sizi ilk 
gördüğüm gün kendi kendime 
dedim ki: " Ben bu eve kira
cı olarak değil de damat ola
rak girsem daha rahat ede
rim,, Açık söyliyeyim: tam ba
na göresiniz. Nezahet Hanım! 
Ben öyle manalı, imalı, ince 
Wlardan hoşlanmam. Açık söz: 

Bizim üvey baba namzedi 
lakırdıyı burada kesti. Anne
mın hu teklifi kabule can 
atacağını biliyordum. Hayri 
hey pekala bir adam, nesi 
var? Boşta gezer takımdan 
değil. Eli yüzü düzs,rün, neşeli, 

Ben böyle düşünürken an
nemin sesini duydum. 

Dedi ki: 
- Ben iyice düşünmeden 

hiçbir iş yapamam. Çok ince 
eler sık dokurum. Çabuk ka
rar, veremem. Hele böyle ev
lenmek gibi büyük bir mese
lede iki ayağımı bir pabuca 
sokamam. Düşüneyim Hayri 
Bey ı 

ay da çok olur. Dünyada hiç
bir şey iki ay düşünülmez. 
Nihayet doluya koyacaksınız, 
boşa koyacaksınız ve karan
nızı vereceksiniz. 

- Bir iki ay da değil Hay
ri Bey l 

Hayri Bey gevrek bir kah
kaha bırakb: 

- Allah Allah, bir iki ıene 
mi yoksa? 

Annem dedi ki: 
- Okadar uzağa gitmeyi

niz canım! 
- Peki, iki gozum, camm 

efendim, emret, ne zaman? 
- Bu akşam! 
Hayri B. coştu, bir kahkaha 

salıverdi: 
Sahi yahu.. amma da 

uzağa gitmişiz hal dedi. 
( Arkası var ] 

1 
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., D · Sinemalar 

Buharada Öldürüldükten Sonra Rus Komünist Par-
tisinde İlk Temizlik Ameliyesi Nasıl Başladı? 

"---------------- Anlatan: Agabekof: 37 --
Bu tevkifin sebebini o da - "Sağ" 61d8. 

bilmiyordu. Uzun tereddütler· "Sağ,, , BlGmkenin aramız-
den sonra (T rilisser) in muavini da kullanılan ismi idi. Ve 
(Gorb) a müracaat etmiye ka- sonra anladık: 
rar verdim ve sordum. (Gorh) Muhakemesine bile lüzum 
bana şu izahab verdi: görülmeden G.P.U. nun kara· 

Blfımken lstanbulda Troç· rile kurşuna dizilmişti. 
ki ile görüşm "iş ve muhabere Bu kararı verenlerden Ya• 
ediyormuş. Bundan istifade 1 goda Blfımkenin kurşuna diziJ .. 
eden Troçki de Blumkenin mesine taraftar, Trilisser de 
sayesinde ve (O. G. P. U.) bu karann aleyhinde bulun· 
postasile muntazaman Rusyada muştu. Maamafih Stalinin idam 
bulunan taraftarlarına mektup kararına temayül etmesi, Blum• 
gönderiyormuş. kenin böyle bir akibete uğ• 

Blumken Rusyaya avdet 
ederken Troçki ile görüşmüş 

ramuına sebep olmuştu. 

Blumken Nasıl Adamdı 
Blümken 30 yqlannda idi 

Ye daha 18 yaşında iken 
kendini ihtilil fırtmuuaa kap
tınıu§b. 

Alman sefiri Graf Mirbalu 
öldnrmesi onu Bolfevik idare
sinde gıpta edilir bir vaziyete 
getirmişti. Tahsili yüksek, eki 
bir gençti. T roçld tarafına 
geçmesile kendini mahvetti. 

( Arküı .., 1 

ve orada bulunan taraftarla· 
nndan Kral Radik ve diğerle
rile anlaşması hususunda tali
mat almış. Blumken, birlikte 
oturup kalkbğ' "Harici" şu
be memurlarından Gorskaya 
Troçki ile olan münasebatını 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tahiatinizi Okuyalım 

anlatmış. Maksadı da bu 
adamı T roçki taraftarlan 
arasına sokmak imiş. 

--
Tablatfnl&I 8treDmek latenenh, rea

mlnld bluı gtinderla. Mlltebauaaıam. 
ta.tmaıt blr isabetle elııe ce~ t> .erecek· 
tir. Fakat fotoğrafıııu ı/.&'t taYU'la 
çekllmlt olmaıın. O takdira bata1a 
dlltmek ihtimali Yardar. Reslmlerlnd• 
tablatlerinl ajTeamek llaere ruba 
pnderen karllerfmlH cevaplanaız: 

* Mehmet Vehbi beg: Bnyilk 

ister, takayı ıever. 
ve neıesiz değildir. 

~ 

bedbin 

Ankarada bir kariimiz: 
Zeki Ye sami· 
midir. işlerine 
bile ye fesat 
kanıbrmak ta-

1 raftan değildir. 

Halledilen Bilmecemiz 

1 
2 
3 
4 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 1011 

Soldan Sala, Yukardan Aıaiı: 
1 - Sillh 3, •oğuk mev-

ıim 3, demir kiri 3 
2 - Hademe 5, cnmle 5 
3 - Bir kasaba 5, fakat 5 
4 - Bir ada 4, teesınf 

etmek 4 
5 - Uzun değil 4, misa· 

firhane 4 
6 - .... 

---• Bu Hafta ---• 

ELHADlRA si:ı:d:-
H AR OL D LLOYD'un 

BELALAR MÜBAREKİ 
yeglne s6:dü vo seal1 filminde herkes 
gtllmektcn kablıyor. Bütün müklle
meler filim Uzerinde Türkçe Ye Fran
sırca o':ırak lirülmP.ktedir. 

WESTERN ELEKTRiK 
makinelerile mücehhez 

ARTİSTİK 
Sinemasında 

ANNA MA Y VONG 
tarafından temsil edilen fran

aıca ıözlü ve şarkılı 

HAi - TANG 
filmi, aynı büyük muvaffa· 

kiyetle devam ediyor 

Şehzadebqı Millet tiyatrosu 
23 kanunuevvel sah günü ak· 

ıamı büyük gala: Naşit. Şevki, 
Mazlum ve Hafız Ahmet Beyler, 
Pariı Belviyö konservatuvannda 
büyük rakbet kazanan muganniye 
Belkıı Hanımın konseri. (Kaynana 
ıaltanab) Vodvil 4 perde. 

Sinema: (Ölüm Uçurumu} 

Tiyatro Ve Sinemalar 

DARÜLBEDA Yf TEMSlLL 
Bu akıam saat (SJIJfBBL ırı rnfJd 

21,30 da 1alnıı [J.1.11 

muallim ve ta

lebeye m ahius 

Bir Kavuk 

Devrildi 
2 tablo S perde 

Yuan: Muıahlp 

udo Celll B. 

~~ m ~~ 
r ı 1111 I 
I 11111111 

ALKAZAR - DDnyadan uuk 
ALEMDAR - Aşk reııml ıeçldl 
A S R 1 - Gece Batakaneal 
ARTISTJtc - Hal • Tang 
B,k. HiLAL-. Nuhun gemiai 
ETUV AL - Brodvcy Kuklan 
El.HAMRA - Belllar MObarekt 
EKLER - YunH Uyatro trape 
FRANSIZ - Yunan trupu 
GLORYA - Elveda Madrit 
H A L E - (Üaldldar} Madrft Allalı' 

ıımaraldık 
KEMAL B. - Kan·ı deni:r.ler •• 

kırmm dudaklar 
frl A J 1 K - ÇünkU ııeal ıevlyo.-1&111 
M E L E K - Şeref Geçidi 
OPERA - Yırtıcı kuş 
SÜREYYA - (Kadılcöy) Ebedt M.,...-

ve Ah Çinıeneler 
ŞIK SiNE. - Manolesku çifti 
FERAH - ipek çoraplar, perili~ 

1 
PANGALTI SİNEMASINDA ..ı 

Bu akşam komik Şevki B. teınılll"' 
Rejiaör Memduh B. D.arülbedayl •'f., 
atkirlanndan Kınar H. Celil B. ve ... 

ram kumpanyası birlikte. 

YABANI KIZ 
Facia 7 pede Varye~all~ 

Gorskay bu teklifi hoı görür 
gibi olmuş ve ertesi gün doğru 
Trilissere giderek vaziyeti an
latmış, ayni günün akşamı saat 
1 de Klüçaröf, yanında birkaç 
G.P.U. memuru olduğu halde 
Blumkenin bulunduğu eve git
mişler. Blfımken, yanında(Gcrs· 
kay) oiduğu halde bir yere git
mek için otomobile biniyorlar· 
mış. Bliimken G. P. U. me
murlannı görünce şoföre son 
süratle kaçmasını emretmiş; 
bunan üzerine ( G. P. U. ) 
memurları otomobilin arkasın
dan birkaç el silah atmışlar 
ve otomobil durmıya mecbur 
olmuş. Bu sırada, kendisini 
kimin ele verdiğini anlıyan 

Bliimken: 

görünmek ister, 
işlerine zeka ve 
kurnazlık kanş
brır mllmkünse 
aldanmamaya 
çalışır, süsü, şık
lığı ve intizamı 

Mes'uliyetten 
çekinmez, teh
likeli Te kan

ı şık işler peşinde 
1 koşmaz. Verilen 

7 - Bir kaza 4, Ankara· 
ya tabi bir kasaba 4 Kadın Hangi Sahada Muvaffakfıt 

- Liza beni ele veren sen
sin! Dedikten sonra otomo
bilden İnmiş ve G. P. U. me
murlarına teslim olmuş. 

Hadise bu surelle netice
lenmişti. B'iımken G. P. U.nun 
bodrumuna hapsedilmişti. Me
selenin tahkikine de " gizli ., 
şube memur edilmişti. Tahki
katla bizzat bu şubenin reıs 
vekili Agranof meşgul olu
yordu. 

Ertesi gün T rilisser beni 
yanana çağırdı ve Blfımkenin 
evi arandığı zaman evraktan 
arasında ele geçen hususi 
muhtara defterini uzattı. Muh
tıra 25 inci sayfadan başlıyor
du. Bliimken bu hatıralannda 
Şarkta yaptığı masrafları, o
radaki mümessilliklerin mali 
vaziyetini yazıyordu. Bundan 
anlaşılıyordu ki mubbranın 
noksan olan ilk kısnunda 

Troçki ile olan münasebeti 
yazılmış olmak lazımdı. B!üm
ken fırkanın merkez komite
Iİne ettiği ihanetten nadim 
olmaya vakit bulmuş, tevkif 
edilmeden birkaç gün evvel 
nedamet raporunu yazmıştı. 

Bilahare yapılan tahkikat ta 
gösterdi ki Blümkenin vaziye
ti daha İstanbulda iken şüp
heyi davet etmiı, harekah ta
kip edilmiye başlanmışb. 

Trilisser, bu vaziyetten gü
nü günllne haberdar edilmişti. 
Bundan da Trilisserin ilk gtı
nündenberi Blümkene niçin i
timat etmediği anlatılıyordu. 
\ Bu işler böyle devam ede
dururken ben de lstanbub 
ıelmiştim. Bu •ırada f6yle bir 
1aaber aldim: 

sever. Filen mü
cadele taraftan 

değildir, haya
tım tehlikeye 
koymıyacak mes'uliyetli şeyleri 
deruhte etmekten ve bu uğur
da teşebbüsten geri kalmaz. 
Kadınlara zafı vardır. Parayı 

sever ve sarfmdan da çekin· 

:nuayyen ijleri 
selamet Ye emniyetle başanr, 
fazla para sarfetm~ istemez, 
amirlerine muti ve ıhürmetkar
dır. ArkadaşLrile nadiren bo-
zuşur. 

8 - Bir çalğı 4, atılgan 4 
9 - Kutu 5, bir sure 5 

10 - Bayramdan bir gUn 
evvel 5, şeker 5 

11 - Karşınızdaki 3, öltı 3, 
ya~lık 3 

Fransız Edibi Bedel 
Anlatıyor ... 

mez. .. 
Cevat Bey: Zeki ve has

sastır. Bedii ~ş-
ya ve manazır- -
dan haz duyar. 
Zevki selimine 
itimat olunur. 
Muhit ve mu
hatabına ke-
ndisini sevdir-

Aziz Hikmet 6't!N, Ha•
sashr. Daha 
ziyade hayali 
mevzularla iş

tigal eder, iyi 
ve meşhur ta
nınmak ister, 
sinemayı ve 
sergüzeşt ha
diselerini takip 

etmekten hoş
lanır. Neşesini 

i ? • zlere Yardım 
Belediye Bunlara Günde 

Beş Kuruş Verecek 

ikiz çocuklara belediye yün
de beş kuruşluk bir yardım 
yapacaktır. Bu yardım erkek 
çocuklar asker oluncıya ve 
kızlar evleoinciye kadar devam 
edecektir. Bu hususta beledi
yeye birçok müracaatlar ol-
maktadır. 

( Baş tarafı 1 incit sayfada ) 

itibarile. Onları bazı sahalarda 
hatta erkeklerden fazla filiya· 
ta atılmış g5rdüm. Hissiyatlan 
hakkında tam bir fikir ~ine-

bildiğimi söylemek benim için 
müşküldür. Gördüklerimin bir 
çoğu hayata yalnız d1hırak 
başlarının çaresini bulabilecek-
leri .i, hatta, izdivaçtan bile 
vazgeçebileceklerini iddia et· 
tiler. Bunlara: 

- Ya aşk 1 diye sordum. 
Birdenbire hayalata daldılar. 

mesini bilir, şar
latanlıktan hos

lanmaz , nei.lr 

bozacak şeylerden uzaklaşır, 
şıklığı ve sinema artistleri gi

. bi geyinmeyi sever, arkadaş· 
: lannı sıkmaz, neşesini muha

i faza eder, eevfiye IJ!Ütema· 
İstanbul Çifçisi 

Gördüm ki İstanbul Hanım· 
lan nümune ittihaz etmek 
istedikleri hissiz Amerikan 

ketle muamele taraftandır. iş
lerinde intizam vardır. Hisat 
mevzularla fazla alakadar 
ve müteheyyiç olur. SeY• 
giye mütemayildir, tehlikeli 

ve mes'uliyetli itlerle m~ 
olmak istemez, tık.lığa, 
zerafeti ve mizaha seYer, para 
qlerinde müdekkiktir. Haysi
yetini muhafaza etmesini bilir, 
kOçnk görülmiye, hakarete ta· 
bammül edemez, fenalığı unut• 
maz, iyi bir amir olabilir. 

* Trabill(Ö şampigomı 

"'1g: Zar . çe
vik ve hayırhah- ~ 
br. Cidaldcn, • 
mllnakaşaden 

çekinmez, gir
gindir, müte
şebbistir. Şah-

lsmail 

yildir. Zahiresini Kaça Satar- hemşireleri kadar kalplerini * kurutmıya muvaffak olama-
T. M. M. N. beg: sa Zarar Etmez? mışlar. 
(Fototrafının dercini latemlyor) - Bu fena tesiri sinemaya 

Zeki, çalışkan ve işgüzar- Viliyet ziraat odası lstanbul mı atfediyorsunuz? 
dır, girgindir, müteşebbistir. dahilinde bir dönüm tarla ekmek - Evet, hiç f::.phe<JİZ sine
lntizam dahilinde çalı~"llayı se- için 800 kuru~ muraf tesbit maya. Fakat tesadüf ettiğim 
ver, lauurlan çabuk görür etmiştir. Bu~day azami 1-5 hanımlar arasında bir " Greta 
ve tenkit eder, bu hususta ve arpa azami bire 6 ver- Garbo" sezmedim. Lakin hep-
bir parça da titizdir. diğine nazaran buğdayın ki- sinde henüz " hadaseti sin " 

Muhatabına nazik ve mnl- losu 9,5-1 O ve arpanın kilosu vardı. 
tefittir. İyi ıöz söylemekten 6,5-7 kuruştan aşağı düştiiğil Bedelin incelikle ima ettiği 

im fikri b takdirde çiftçinin zarar edec~ mana ve tehlikeyi anlıyarak 
ho,Ianır, i 1 Ye - mu a- -·· söze başka cereyan, daha 
huelerde iyi bir muhatapbr. tesbit olunmuştur. umumi bir şekil vermek istedim. 
Fikre ve ilme kıymet verir, S p ) - Mademki hanımlardan 
meufeatlerini ihmal etmez. u ara an bahsediyoruz, bana liitfen ka-* Belediye ile evkaf arasında dınm cemiyet hayatında bu-

Galatada Hagilc Efendi: ıhtili.fh bir ıekil alan ıu ve günkü vazifesi hakkında his-
Ç alışkan Ye bentlere ait paralar, evkaf idare- siyatınızı söyler misiniz? 
mlıte teb bis tir. sinin iddia.sına göre karışık - Kadın, herşcyden evvel, 
işlerinde "" mi· erkeğe bir yoldaştır. Refakati 

vaziyette idi. Bundan dolayı cinsiye, hücumların ve müca-
miyet ve '!'ık- verilemiyordu. Fakat şimdi 
bk vardır. Ser· I k b d delelerin çok fevkinde bulu-

hesap ar çı mış, sene aşın an nan beşeri bir varlık; yüksek 
keş değildir. evvel belediyeye devredileceği bir hakikattir. Bu öyle bir 

reti tercih eder, iyiliklere uysal· bildirilmiştir. çift, öyle bir cemiyet teşkil 
knçnk görül- dır. Para birik· A k K eder ki iki fertten her biri 
mek istemez, tirmeıini ve çı onuşan kendine mahsus hassaları en 
muhatabile ça- kazanmak yol- Meddahlar iyi bir tarzda terakki ettirir 

1 
ırk dost olur.Samimııeti devam- lannı bilir, dost ı Bazı "meddah,, lann halka 1 ve ettirmek mecburiyetindedir. 

: ıdü". Metedilmekten hoşlanır. lan hakkında vefakArdır. Fe- Jayri ahlaki mesele ve sahne- l Burada kadm temadinin tim-
fahakküme tahammül edemez, nalığı unutmaz. Arkadaşlığ, ' ·~ri tasvir ettiklerinden şikayet salidir; erkek ise teşebbüsü 
kendisinin amir olmasını devamlı olur. l ·dilmiştir. Meddahlar hakkmda yaratır. Kadına cemiyet haya
~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~! +ahkikat yapdmaktadı~ l bnda teret~p eden en mühim, 

1 

en yüksek vazife, hiç şüph' 
yok ki erkekleri idare etınekı 
veya idareye çalışmak değİ!• 
çocuklarma verilecek terbiye ılt 
iştigal etmektir. Artık kadı1' 
çocuklarının fikri inkişafu1' 
nezaret edebilecek dereced' 
vasi ve geniş bir kültüre IJJI' 

lik olmalıdır. 
- Sizce bnngi mesleklerde 

muvaffak olabilir?. 
- Kadın intiz, m ve diir~' 

tii harekat ihtiva eden nıe9' 
leklerde en fazla muvaffak ol•' 
caktır. Mesela, hikmet ve kiınf: 
gibi kuvvei intikaliyeyi teı~ 
ettiren fenlerde hiç şüphesİ1 
mütehassis ve müdrik şuut" 
sayesinde çok ileri gidecekti!·, 

Bu kıymetli hassanın feı>J>' 
keşfiyatta ne mühim bir "rol" 
oynadığım ispat etmiş 01"' 
( Mme. Curie ) yi unutın•Y'~ 
lım. İstikbalde kadınlard'° 
büyük kimyagerler görüyoru~; 
fakat büyük avukat yetişebl' 
leceğini zannetmiyorum. Söyl~ 
diğim fevkalade istidatlarıtı 
binaen, onların bahusus do~' 
torlukta kemal gösterecekler" 
ne kaniim; fakat onlardan ~~ 
ratör yeti~tebileceğine hiç ~ 
olmadığımı da ilave edeyilll;~, 

Cemiyette, kadına, poletl 
hususunda terettüp eden "" 
zifeler hakkında okadar 11111~ 
telif fikirler beyan edildi ~ 
acizane ne söyliyeceğimi. bit 
miyorum. Bence kadın hıç1'~ 
zaman erkefıe benzemek, t 
onunla her sahada müsl~ 
iddiasına kalkışmak ihtirası ~ 
mağlüp olmamalıdır. Zira, o~ 
için yegane galebe çat d 
erkeğe -zahiren olsun- ııı;, 
gürünmek, yani her.şeyden :,,, 
kadınlığının incelik, ve ı 
fetini muhafaza etmektir .. 

B;iel ~u~tuı ben de dal' 
ceye daldım. 

Münci Uşş4Jtl 



.. 
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BAN DAL 8 .& i 1 ltll.11.eıe~: Bllt.lTB 
------ · miftir. lıll•ıeria .._.__ 

arayda Heycan İçinde Mudafaa ~=~ ~ Bu Sütunda Hergün 
. itleri mlldtlrltllderi ba nılaberi Malıarrirü Nftflll Ynu 

SOBA T ertibab Alınmıya Girişihnişti ~:~~~ eald ...... 
· remmaeti mıntakalanaa aıt ve 

BAŞINDA 
Htılclcı •• ,,,_,,, 

Orlwuye lofl•.,... (Ctımle t::i> &ı11ııcle p1ma m bir 
laİ, ..... ,. yırtarak fır-
~ aajaaldarile dalgalandı. 

- Sillh bapııaf.. 
bir taraftan, saray halla, 

~danlar ve el llmbalarile or
L'I' tenvire çalııırken, di
._ taraftan, beş on dakika 
~da,aaraym civanndaki lot
~ .. ,illbtur" ve .. yaveran" 
~eri boplDUft ortalık altilat 
tı..a..., uraym etrafı lilngii 
~ lcıhçtan m&rekkep bir. de
"ir çemberle kuşatılmlfh. 

lial'a ıelcm ihtiWcilerin n
~!tlerini mlam&k için her 
'9Qkamete kefil postalan çıka
talclı. F oıkat, postalardu bir 

~'- çıkmadı. Bir. taraftan 
;~ kudoluna, diier 
~ Nipntqma, ve büttin 
..... ,. amut olan istikametlere 
~ postalar, bir hayli ilerle
~eri halde, dfiplana tesa· 
~ etmemişlerdi. 

8-rayda helecan denm 
~?r ve ~lidafaa tertibabncla 
-..çhır weym noksan kalma
~ çalıplıyordu. Bu he
~· belki, ıabaha kadar 
•anı edecekti. Fakat qkol

"- Hasan paşaya .. Tam yerine 
"ıarduğu bir sopanın mOkifah 
~k zaptiye neferliğinden 

anda mütürlOğe bak ka· 'n bu Çorum efem, lambalar 
~er sönmez, icap eden ter

lb almakla beraber bir tz. 
~ da gazhaneye adamlar 
't lturarak tahkikata bqlaDUf, 

Dolmabahçe civanndaki 
~Pelerden inen kuvvetli ıelle
~ ~azhane ile Yıldız arasm
~ gaz borulanm bozması 
~ilııden cereynın kesildiğini 

ber almışb. 
~ ~erinde fener olduğu halde, 
Ildız yoktquna at ıriiren bir 
~ zaptiye mnlizimi ile 
~ de polis komiseri bu ( ha
~ meserretaveri ) Sultan 
IL-~ide isal ettikleri vakit; mi
~·yüzbaşı, komiser de, Hl'

~ oluvermifti. 

-16-
mez, tqrifat 

~ 
mucibince (Ve-
zir odam ) na 
çakb. 

Acilen hu
zuru phaneye 
kabul buyrul• 
ması iatirbamın
da bulundu ve 
derhal huzura 
kabul olundu. 

Klmil Pqa. 
Hünkin telAf 
içinde bulda. 
Bu telifi da .. 
ziyade arttırma-
mak için bir
denbire maba-
~mı llSylemi
y ~ rek. o gD.n
lerde Hlnkln 
meşgul eden 

B ~11 garstan hak
tı uda maruzatta 
ln.!undu. Fakat. 
St· ltan Hamidin 
k"skia zekim, 
Kf.miJ papmn 
bu buit ihti-

Yazan: Ziua $akir 
' 

çok nokıan bir barita11 vardır. 
Rehber yeni teıiöllb da ihtiva 
ecleceti için ıehrin eneli u
mumi bir harituı yapılmak 11-
zımdır. Bu huıuıta nümerotaj 
iş[ erini haZlrlıyan fen ve harita 
mcmurlan istihdam edilecektir. 

Rehberin mükemmel olması 
için büyük Avrupa tehirlerinin 
rehberleri esas tutulacakbr. 
Rehber için bOtçeye tahsisat 
konmamııtır. Rehberi hazırb
yau heyet kadutro ve muaak· 
kafat heyetlerinin meuiaiadeo 
de istifade edecektir. 

BlR TAVzlH 

Çok eskiden, o henOz yedi 
ıekiz yqlannda bir çocuk iken 
ayni evde beraber oturuyor
duk. Babaaı ihtiyar ve hasta
laklı bir adamdı. Zannederim, 
bizden aldıklan kira ile ge
çiniyorlardı. O zaman, Limia 
bana ağabey derdi. Ve vakti
aiıı çoğunu b · zim yanı
m zda geçirirdi. Babalan öl
dl. kten .onra uzak bir akraba 
yamna gittiler. Evi başkasına 
kiraladılar. Aradan seneler 
I" çti. Onlan tamam~n unuttuk. 

* Geçen kış havama gillüm-

Son Po.ta gazetal 
ZI itleri Mlldürlllğilne: 

latanbul mllddei ul!lumliğin-
"den: Gazetenizin 9 • 1 O· 930 
tarihli nOıhuında intişar eden 
.. Fatihte hlll o eski zihniyet 
devam ediyor" bqlıklı fıkra
nın bilih hakikat olduğu ya
pılan tahkikattan an!qılmış 
olmakla keyfiyetin gazetenizin 
ilk intipr edecek DDm•unda 
tekzibL 

ae(liği bir gOndn. Herke. bu 
gf'çici glineıten payım almak 
için yollan dökülmilflli. O 
sırada akraba:ndan bir kızla 

ya- n · ·anlı idim. Birçok nitaDhlar 
r H birbirimizi çok aeTiyordak 
' yine birçok Dİfanldar gibi 
r ı .;: 11k kavga da ediyorduk. 
( sabah erkenden bize gel
' · ş; .. B.__gezdir,. diye tut
t mllflu. Ustllnde miithİf bir 
tr 1bellik vardı. Nişanlım, bn 
• \ : k haY&da neteaizliğime, 
· ı iyarlar gibi mangal başında 
bi ziilmeme Iİnırleniyordu. Ça
re .iz, giyindim. 

Gideceğimiz yeri tayin için 
yı:.bna darbe 
vurdu. Zayi Mühür 

Hllnklr, ol- Maq cüzdan&llWI 1-;inden 

de bir hayli çene yarıştırdık. 
.Nılıayet umemİll tavauutu ile 
biı· çare bultluk. Ona kalsaydı 
ak1ama kadar bana ıehrin dört 
bucağım dolaşhracakb. dt·kça dllriat mührümii düşllrdüm. Yeı:.:ıini 

bir lisan ile A6diillıamidin Çok Giivendili Söliil çıkaracağımdan eskisinin bük-
.ordu : Ta/Juru12dan bir Sutltlri mn yoktur • 

- Mutat hilifına vtlrudunuz- J bulunacağınw zannetmiştim Pt- Bcledly• ça-.hapndan mlltekalt 

dan daha mOhim maruzatta =----_.;(;...A ..... rk_a ... 11==-var_)_==---=---ııiıııı:s:::l::ıilf...,a_s_a=n-Ç_av_u_ı __ 

Çok Çocuklu Aileler Sıhhat 
Meclisine Müracaat Etmelidirler ... 

BüyiiK caddeyi dolduran 
ha 1 k arasında ıari ve umumi 
bi neşe vardı. Bir vitrinde 
te! bir edilen yerli mallanna 
ba 1tıyorduk. Birisi kolumu 
tul tu. lık bak1Şta tanıyamadım. 
Bu, henüz çok genç fakat, 
gü.-büz bir kızdı. 

-Artık unutulduk, değil mi 
efendim? diyordu. 

Ben, biraz da şaşırnnşbm. 
Nişanlım garip bir tarzda 
yüzüme bakıyordu. 

- Dalgınlığımı affedin, de
dim, sizi tanıyorum. Fakat ner
deıı? O;biraz nadim,hi~i kolum
da duran elini ne yapacağım 
bilemiyordu. Hafif bir sesle: 

- Llmia değil miyim? dedi. 
Birden ellerini tuttum. 
- Böyle birdenbir..; büyilyG

verirler mi ? Az k•lun tamya
mavacakbm. 

e .. hadise bta IUl'etle pç
~lde beraber, tesiri mltan 
'1'11ıiclin ka!bindea zail olma- · 

'· Billkis, dalla ziyade 
~lbım uttuınıfb. O geceyi 

Mütfdll vaziyetten kurtulduğu
na okadar memnundu ki derhal 
o~ elendi. Nipııhmı g&stererelc 

-Evlendin mi ağabey? dedi. 
Onlan tamfbrdım. Bu Rne 

orta mektebi bitiriyormut. tah-
lilim çok mahnnniyet içinde 
yapabilmiş. Abluile birlikte 
11kmb içinde imitler. Maama· 
fib mektebi bitirir bitirmez 
tanıcWdanndan birisi onu ya
zdı 'lllesİne alacakmtf. 

~pla geçiren Saltan Hamit, 

~. ılbıO lier tmaft..,.P. 
~ bir Irat .... -
L:p olmuştu. O tarihte, gu-
~ idareai, topaneye 
~uttu. Topane mDfiirü ftZİ
~ele ayni zamuıda 1eru
~ Ali Saip Pt .nm ulidaincle 
~'-u1onl11. Takdim edilen 
~arle • hangularnun 
.. ~. k•aiD • Ali Saip Pap 
~dan katirildiji. an •• 

oluaayorda. 
L ~enilerin ittifak ederek 
~ini saltanattan hal'eyle
~- İatiyenleri tam bir mllcrim 
~tinde elde etmek iatiyen 
~ ltıı Hamit, blittln bunlara 
~ kkil Yermeyi dllf&nllrkea 

bacliae daha oldu. 
'-d b1t glD akpma doira. 
\ ~ mutat hariciade 
'~ da•et ..... ,. relmeai, 
~ lıimayunclakileria 
~~ mucip olm11fha. Ka-

..... ...,. plir ..... 

Bütün bmllan okadar affet 
Ye samimiyetle s6ylüyorda ki; 
oldukça mağrur bir Jo, olan 
ait-:mlımın bile laoşuna gitti 
ve ıezintimizi beraber yapbk. 
Sık ..ıc bize gelmesi için de ısrar 
ettik. Bilhuu annem onu tekrar 
gwnıektea çok memnun olmllfba. 

lf. 
1 Z&S1 belediye ~ Emin Ef. J Umia .adnde durdu. Hu-

ve refikua Hafize Hanım. Ço- tada iki &ç defa bize ıeliyor 
H.n..ah.. lraaua muc&,mce 'CUldam Fikriye, Nuri, Sabire, H. Çocuklan: AD, Hun Hl- ve eberiya ıeceleri ele kah

.atı •• claU liJade çocaldu aile- Selime, bıuD. Emin, Ali H. aeyin, Murat, Htııeyin, Mehmet, yorcla. 
ler Sdalliye mld&riltl n•tasile ve EfJer. Cafer, Musa Efendiler. B=· - -n..tı. Heniz .nn .... 
Ha&...hlaa •ecllaUM m6racaat .,__ B dr · .. "'- •- •·ı--
~erlene kaaunua •acillerine 3 - Kalada, Kızılkaya ma- 6 - n..111mpqa, e ettin memiftim. Sobanın bqında 
yapbtı para J•rdamau ftJ8 bir ha!:eainde, Kabak Hasan oğla mahalleai, Cami sokağında 8 bir kedi tenbelliiJ ile glnl 
madal1a alahUlrler. B• •uusta hamal luİaail ap ve refikMa numanda Seyriaefainde çımacı ıeçmİf gazeteleri evirip çeviriyor, 
baldan aranmak Gaen Wze •lra· Esma Hanım. Çoculdan: Vesi- Rizeli Kara Hlaeyin oğullanndaa mlitemadiyen ıigara içiyordum. 
caat eden karilerimlzclea bir kaa- le, Ali, Ommilhan, Mahmut. Şllkrli Ef. ve refikua Necibe Umia akıamdan bizde idi. 
mınaa daha nmmlerlal Wcedl· Kemal, Haaan Hllleyin, t..ail H. Çocaklan: Hafize, Hacer, Kahveyi çok aevdijimi bildiji 
yoruzı H. ve Ef.ler. Emriye, Sakine, Hamit. Mela- için aabahtanberi kim bilir ka-

l - Eyilp camiikebir, Ka- 4 _ Gönen, Kurtulut ma- met Buim Emin Rebia Mer- çıncı defa gene kahve getirmiı ve 
pıa çqme 10kak, 35 nama- halleainde, kahveci Mustafa reU:, Safiy~ H. •~ Efendiler. giılice önüme aürmilftll. Y almz
rada atefÇİ Mahmut Efendi ai- Ef. ve çocuklan: Dervif, F et• 7 _ Ankara, Kıbna karyesi hktaa canım ııkıbyordu. Onunla 
lal ve refikua Servet Hanım. biye, Ali, lsmail, Bedia. T ah- Enver opllarmdan Hemi oğlu biru pkalaımak iatedım. 
~~klCan:al,Mehtmet Ali, MM...- .: ... t.Ianım ve Ef-dile•. Hasan ağa ve aileli Havva H. - Artık qaiJ inme! dedim. uua em aziment, elA- - ı- - • · al 
hat. Necmi. ebehat H. ve 5 - Kütahya, Ahiviran ma- Cocuklan: Fatma, Fahı:_iye, Otur biraz da konut ım. 
Efendiler. hailesi, a numarada Ali otla Abdlilgazi, Halil, Mehmet. Veli - Şimdi oturamam. Sua 

2 - A1clm, Boadoia ka- Ahmet. Ef. ve refikua Fatma H. ft Efcadiler. 7emek lauarbJora. dedi. 

Ve lliıdea ayap kalktı. Llmi
aya bir tlrkeklik gelmişti. Gitme
atine meydan vermeden ellerini 
tuttum. 

- Bana mektepteki haya
bm anlatsana; dedim. 

- Bugün cumadır, diye 
cev'lp verdi, Mektepten, dersten 
bahsedilmez. ,.,nsaade ediniz de 
annenize yardım edeyim. 

Bunlan ~ylerken halinde 
arbk çocuk olmadığım göa
teren bir hakimiyet vardı. ı.a-· 
mia rtlzelce bir kız olmuşta. 
İri ve parlak l'Özleri, biraz 
kabnc:At fakat, rergin ve kıp
kırmw dudaklan, henüz çok 
genç olmasma rağmen müte
nasip ve iyi teşekkll etmit 
bir ricuda varda. Bilbasu 
ensesinin beyazhğınc:la buklele
nc11 kıvırcık açları ona husUll 
bh· cazibe •eriyordu. 

Bütün bu teferruata ilk defa 
dikkat ediyor fibi idim. O da 
kendisini tetkik ettiğimi hiae
diyorc:lu. 

- Rica ederim, elleriml 
bırakınız da gideyim, diye mı-
nld::ndı. Bu zaaf botuma gitmişti. 
Güldüm ve biraz daha kendime 
çekerek yanıma oturttum. 

- Bendea korkuyor muaua 
U mia ? dedim. 

- A, ne mlina•ebet ağabey~ 
d< di ve yerden bir gazete aldı. 

- Fakat, dedim, ben sen
den korkmıya başladım. Bu· 
gü tı okadar güzelsin ki .. 
Elındeki gazeteyi kanşbrarak 
cevap verdi. 

- Galiba, bugün sizin ca
nmız alay etmek istiyor. 

Lamia bugün çok güzeldi. 
Kanapeye rahatça uzanmıştım 
ve soba tatlı bir hararet neş
rediyordu. 

- Limial dedim; yemin 
ederim ki ciddi söylüyorum, 
bugün çok güzelsin. Senden 
bqey rica etsem yapar mısın? 

- Ne gibi efendim? Dedi. 
Limianın sesi titriyordu. 
içimde gizli bir menbadan 

tapn ve ilik bir cereyanla bütün 
vtıcuduma yayılan tatlı bir 
heyecan vardı. 

Hafifçe tibiyen ellerini 
tuttum. 

Bu temas, btttlin benliğimi 

irademden in•iyakıma nakletti. 
Bir saniye bakışbk. 
-Umial diye inledim. Ba,ım 

biraz omzuma kor musun? 
Umia bayp bir rehavet 

içinde idi. 
Yüzftmde kmrcık saçlanma 

llrpertici dokunutunu, omzumda 
hararetli başının ajvbğuu hisse
diyordum. Artık nerede yqadı
ğımm, kim oldupmua farkında 
değildim. 

Y almz yiizllmde bir ipek 
temam ve omıumda atqli bir 
ihtiruan aiırlığ'ım. Kolum bü 
bqm etrafına dolandı ve onu 
daha çok kendine çekti. Sonra, 
birden dudaklanm, prgin ve 
laplarmm clad•klarla birleşti. 

Omzuma dayanan iki el. 
pJl'İ tabii. bpla mengene gibi 
kunetli iki el bir mnddet .onra 
belli yerimeiade etti: NişuUml 

Umi•nm rrzleri ılndiirül
m&t bir kor ıibi simsiyah ve 
dumanlı idi. Bir geyik telifi 
ile fubyarak odamclaa kaçtı. 

* '.' t--· ,.kte laftan " ..,ard• 
ba. . O glD n onda 
aor.ra senelerce hayate••ıda 

bir deiiliklik ..... 
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25Kuruş Şeker hastalanna müjde 
Yerli mamulah halis ve HASAN GLUTEN EKMEGi HASAN ECZ' 

DEPOSUNDA 
ek~ekleri yerine gayet nefis ve bilhassa hergün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gibı muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görmektedir. 
dayanacak ve cevherini muhafaza edecek GLUTEN ekmekleri ve revrekleri kutu paketler içersinde 50 kuruştur. Toptancılara tenzi!at. 

Avrupanın terkibi meçhul Gluten 
Birkaç sene bozulmadan 

katı ve seri 
tedavisi için 

Spirosal 
,ormek IAzımdır. Zahmetti lşferl takıp eden 
edale sertlik ve gerginlikleri ile, ayaklarda 
vakitsiz zuhOr eden yorgunluklarda dahi 
Splrosaı. aynı gOzel neticeyi temin eder. 
Spirosal tedavisi hem kolay, hem latiftir .. 
Çamaşırları kirletmez. 
Musirren Spirosal talep ediniz. 
tıer ambalaj. meşhuru aıem olan ~ 

saliblnl ihtiva eder.. 

MOBİLYAYA IHTİY ACI OLANLARA 
Her keseye elverişli son sistem yatak 

oda arı, salon takımları, nlamanje, ve 
yazıhane tefrişatı ile her nevi pencere 
perdeıeri rekabet kabul etmez derecede 
ehven olup arzu eden.ere te.!.iyatta tes
bilat gösterilir. 

Fınca!lcı.ar Yokutu Aart Mobilya ma~azuı No. 27 --.... • 

Tdefon lıtanbul 3407 

DARÜTT ALİM-... 
veHAfIZ BURHAN Bey 

Heyetleri, Veznecilerdeki salonda cum:ı ·gecesi ve 

•;ıg Cuma günleri müsamerelerine başlıyacaktır. -

IJR !:icMlı{AMıS EKREM H. Çocuk hastalıkları müt.:ha.ssısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz burun hastalıktan mütehassısı 

Bf'voğlu Mektep sokak No. 1 Telefon Reyoklu 2496. 

.. l'El:..::ıllm..:~~--~1111!!~ .. ! · ----------------------, 
.t>u makbul hediye I VAPURLAR 
nedir? Şüphesi 7 bir İ =iiiiiiiiii-;;;:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PATHI 
9~5 

Dünyama en mükemmel 
ve en ucuz ev ve aile 

ıinemasıdır 

Filmleri tutuşmadıgı cihetle 
yangın tehlikeai de yoktur. 
Fototraf levazımabnı .atan 
mağaı.alarda 1ablır. 

JAK M. BARZILA Y 
Galata Aslan han Telefon 

Beyoğlu 3205 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRlY A Ti 

MUALLiMLE RINDEN 

Dahili, ve intan? hastalar 
P,atolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

·Adres: Babıali caddesi 
vilP.yet karşısı 15 No. 

Muayenehlllleı Tdefon !atanbul 23'2J 
lkameql.Ju ı • ,. 2236 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata kö?rÜ 
başında Beyoğhı 2352. Şube 

a~entesi: Sirkeci'de Mühardar 
zade ham altında Tel. bt. 7240 

Mersin postası 
(Konya) vapuru 2iJ ka

nunuevvel cuma 10 da 
Galata Rıhbmından Ç:ı
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
kalkacak dönüşte Taşucu, 
Anamor'a da uğnyacaktır. 

Dalyan, Marmaris, Fethi
ye'de aktarmadır. ------

Trabzon İkinci 
postası 

( Karadeniz ) vapuru 25 
kinunuevvel perşembe ak
şamı Galata nhbmından 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, T rab
zon, Rize, Hopa'ya kal
kacak ve · dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polat
hane Gireson, Ordu, F alsa, 
Samsun, lneboluya uğnya
eaktır. 

TÜRK MAARiF CEMİYETi 

Büyük E_şya 
Piyankosu 

1 Kanunusani 1931 de lstanbulda çekilecektir 
Yeni &ene için taliinizi tecrübe ediniz. 

l•k • l J ::ı otomobili, ye-

T Q m z ye er arasınua: :.:.. JUı~.~10;0::~:;: 
gnmofon makineleri, al&tı zlralye hah n tuvalet takımlan kadın erkek 
ıaatler ve [ YERLi MALLAR PAZARINDAN J tedarik edilen luymettar 
qyalar vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza ganlım için hirer 
bilet alınız biletler bir liradlf'. Bagiltırden aragınız. 

Adres: Ankara c:addeal Orhan Be)' h- S llnc:U kat 

1 ISTANBUL DEFfERDARLIGl iLANATI 

Kazanç vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 
3, 4, 5 ve 6 numara'ı fıkralarında yazılı mükel
leflerden ticaret kanunu mucibince katibi adil
den musaddak ticari defter tutmak ve blanço 
vermek suretile gelecek mali seneden itibaren 
şirketler gibi vergiye tabi tutulmalannı arzu 
edenlerin kanunuevvel nihayetine kadar mensup 
olduklan maliye şubeleri kazanç memurlukları
na müracaatla keyfiyeti tahriren talep etmeleri 
lazımgeleceği ilan olunur. 

>la 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Sabhk nrsa No. 64 A sı sokağında Kınalıada vaı=ur iskelesi 

yakınındadır. Üç sokak ağızmdadır. 918 arşın mıkdarında olup 
tahmin olunan kıymeti 'ki sene ve iki taksitte istifa edilmek 
şartile 5CO lira 30 kuruş olup birinci taksit ihaleyi müteakip 
a!macaktır. S:ıttş muamelesi 11-1-931 pazar günü saat 12 
buçukta Adalnr malmüdürlüğünde aleni müzayede ile 
yapılacaktır. 

~ 

Adalar. malmüdür-
Iügünden: 

Satılık dört hissede üç hisse evin nısıf hisseleri No. 38 
Nizam cadd~i dört oda bir methal bir kömürlük No. 13 fabrika 
sokağı 1 oda 1 mutfak 1 kömürlük t kuyu cüz'i bahçe her 
iki ev bir hudut dahilindedir. İhale bedeli ihaıeyi müteakıp 
defaten ve peşinen alınacaktır. Salı~ muamelesi 30 - 12 - 930 
salı gününe kadar Adalar kazası idare heyetinde aleni müza-
yede ile yapılacaktır. 

HİÇ BEKLENİLMEDIGl BİR ZAMANDA 
BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PiYANKO BİLET( ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN İÇİN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BUYUK ·ıKRAMİYE200,000LiRADIR 
Aynya: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,. "10,000,, 
liralık ikramiye ve 

"100,000,, liralık bir mükafat vardır. 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
Galata Tilnel Mertebant aokak 

Ehvenco e.mllk bakıuıı. Bono prote.toılı 
ve ıaire. Te1 Beyoilu UIS 

PBILIPS 
(Filips) 
Lambalarını 

Daima 
Tercih Ediniz 

Türkiye Umumi Vekiııeri: 

Helios Müessesab 
Galata • Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
Cihazlanrun tecrübe!eri ve tarifab meccanen ya.,ıhr. 

T optalı ve Perakende Sabş 

HER YERDE TENKİTTEN AZADE 
Gerek istimalinde ve gerek cinsinde 

EN MAKBUL VE MERGUP HEDİYE 

Everşai
KALEM VEYA KURŞUN KALEMİDİR 
1-Ier vakit hüsnü kabul görmüş 

ve daima takdir edilmiştir. 

Başlıca mağazalarda satılır 

En iyi senebaşı 
.J. ~• •• -~ ~ • 

200,000 Liralık büyük ikrami
yeyi kazandırabilecek 

Eir tayyare piyanpo biletidir 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğundan: olmasına ve gayri menkule taallOk eden 

U ·ı k 1 kanunt hakka ve aatışm tarı.ana gör• 
Açık artırma e paraya çevn ece Jı'ayr diğer şartlar.Müterakim vergi ve bc!ed.yo, 
menkulün ne olduğu: 

nkıf lc:ııreıl müşteriye aittir. 
Tahtında dükkiaı havi ma bahçe Arttırma Em lk ve Eytam bankııa 

klglr apartımanm tamaını. kı.nunu ıun 15 inci maddeal mucibine& 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, yapılacaktı:-• 

maha lesi, sokağı, numarası 1 Yazılan apartmanın yukarda 
Beyoğ' u M f"ulİyct mahallesi cabl gösterilen 24·1-931 tarihinde lst. 4!incll 

ıokak cedit S4, 56 No. J icra memurluğu odaaında işba ilin •• 
Takdir olunan kıymet: 41735 1- röıterllcn arttırma fartnameai dalrcılnd• 
Artırmanın yapılacağı, yer, gün saat: •atılacağı llb olunur. 

l.t. 4 ilncil icra dairesinde 24, 1, 931 
cumartesi aaat 13 - 1S,5 kadn. 

1 - işbu gayri menkuliln arttırma 
rertnameai 12-1-931 tarihinden IUbaren 
930 - 312 No. ile latanbul 4 ünca icra 
dalreıinin muayyen numarasında her 

kesin rörebilmeıl için açıkhr. lllnda 
yanlı olanlardan fada maJOmat almak 
iatiyenler, lf bu prtnameye ve 930-312 

doıye aumarulla memuriyetlmlze mllra• 
caat etmelidir. 

2 - Arthrmaya lftlrak için yukarda 
yanll kıymetin yüzde yedi teminat 
g3sterUecektlr. 

3 - H aklan tııpu ılcllile aabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla diğer al!
bdarhınn ve irtlfak hakkı aahlplerlniıı 

bu haklannı ye hususi" e faiz ve masrafa 
dair olan lddialannı işbu ll!n tarihin-
den ltibarca yirmi gWı içinde evrakı 
mUsbltelerile birlikte memwiyetlmiz.e 

bildirmeleri icap eder akıl halde hak
lan tapu •icllile ııblt olmayanlar H\ı4 
bedelinin paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - G8stcri1cn günde arttırmaya 
lftlrak edenler arttırma fartnamealni 
okumq ve lüzumlu malQmab almıt 1 
bunlan tamamen kabul etmiş ad ve 1 
itibar olunurlar. Oıtündc bırakılan 
gayri menkulün bedeli umanında 
verllmc:ue rayrl menkul ikinci bir 
artırma ile sabbr Te bedel farkı Ve 
mahrum kahnıtn yüzde beş faix ve dlğeı 
ı.arc.rlar aynca hükme hacet kalmak11Z1n 
mem\lrlyetlmizce alıcıdaıı tahıU olunaur 
beş numaralı f,kradakl fart tahakkuk 
etmek kııydilc üç defa bağnldıkta.a 

sonra gayri menkul en çok arttıranın 
llstündc birakılır. Şart tnhakkuk etmeue 
arttırma geri bU'akılıp alıa taahhüUo
riAdcn kurtulur ve teminat kalkar. 

5 - artırmanın birinci veya Udacl 

-

.....___~~~~~~~~~--~ 

Doium ve kadın hastaW<ları 
mütehassısı 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Türb~ eski Hililiahmer binası • 

No. 10 Telefon lst. 6222 

SON POSTA 
Yevıal, ~lyul, Havadb ve Ha1k guetesl -idare ı latanbul, Nıaruumanlye 

Şeref aoka}l 35 • J' -TeJr'?'ll: lataııbıU • 2:>1 
Poı\.1 k11tus11ı latanbul • 711 
TcJt:'alı latan'bul SON POSTA 

ABONE F1A:fl 
·TORKIYE - ECNEB1 

1.coo ru. 
7SO ., 
400 • 
tSO • 

ı 5eaM 
6 At 
s .. 
J lf 

2700 kt. 
1400 .. 

Süll " 
soo ,, 

Gelen ~ t'eri verll!ne~ 
lltnlardan me:ıullyat ahıa lll'I. 

Mca'ul Müdür. Halil' Wr'l 


