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ALK NELER SÖYLÜYOR? 
Küçük 

Bir 
Sanayi 
Rapor 

Esbabı 
Takdim 

• 
için Gazi. Hz. ne 

Edilecektir 
• 

Gazi ile Görüşmüş Olsaydınız Neler 
Bize Bildiriniz 

Eski Barut İnhisarının Bir Rezaleti 

Söyliyecekseniz 
~ Cıızi Hz., Memleket halkı
._: dertlerini dinlemek üzere 
..._ leyahat icra ediyorlar. Bu ) 

Şirket Azası .Kısmen 
Kaçh, Kısmen iflas Etti 

~betle şehrimize de gel

"-!_! birkaç gündenberi şeh Borç Miktarı Yarım Milyondur ... 
~ misafiridider. 

~ etkiklerini yaparken her· 
~~ ayn, ayn dinlemesine l 
~an yoktur. Fakat dertleri- ı 

~ .. kendilerine işitti~me~ J 
~ lllkundür. Bu husustakı şı· 1 
'Yet ve arzularınızı bize l 
~llıkiin olduğu kadar kısa 

Barut ve mevaddi infilakiye · eşyasını zevcesi (Madam Lutfü) 
imtiyazını almak için 926 üzerine yaptığı görülmüştür. 
senesinde teşe:kkül eden İbrahim Şirket azası sakladıkları ka
bey zade Lfıtfu Bey şirltetine ı zançlarının hesabını bir gün 
geçen sene defterdarlıkça 500 vermiye mecbur olacaklarını 
bin lira vergi tarhedilmişti. daha evvelden düşünerek 
Defterdarlıkça ~imdiye kadar bu verginin tahsil menbalannı 
vergiden şirket azaları~ın mal- kurulmuşlardır. 
lanna müracaat edilmek sure- ---.a surette bildirirseniz derce- ı 

'ltı-:~ ı 
"ll;, Bu suretle umumi ve ..----------------------""""""""' ı G • H 

~biıi}·hir hizmet de görülmü<j H / k G · ı· ı G ·· ·· d. · azı z. ·"' a a • azı e oruşsey ınız 

tile ancak 20 bin tira tahsil Yeni Binaların 
edilebilmiştir. V ·ı • 

Şirketin kollektif olduğu ergı erı .. 
Cu:a Taiili İsteriz, orugoruz• Neler Söylerdidiz? Dün Yalovaya Gi~ler 
y Akşam Avdet Ettiler 

hükmen sabit olduğu için Defterdarlık maliye şubeleri 
vergi, azalarının mallarına yeni yapılan binalara ait ikinci 
müracaat edilmed 'SUretile tah- alb aylık teklif cetvellerini bi
sil edilmek istenmiştir. Bun~ tirerek mahallelere asmıştır. 
lardan Arslan Fresko evvelce Yakında tahakkuk muamelesi-

ttgilerimiz Ağırdır Gazi Hı. memleketin derdini din:-:: taşrada bulunan bütün ka~ 
~acı Yani Ef (Ankara cad- liyor ve halkın nabzını muayene rilerimizdeo rica ediyoruz. Bize 

~Scı berber) ediyor. Fakat herkesle temaa kısaca yazınız: 
b - Ga:tiHz. ile görüşmek fırsabna 

L.. r erler için cuma tatili etmesi, herkesi ayrı ayn dinlemesi 
:'ti mazhar olsaydınız, kendisine ne-

'
~Oruz. Kazanç vergı"lenmız· · mümkün değildir. Bu vesile ile 1 1 1 d •ı_.:. 

er ıöy er ve ne er en tı&iyet 
.. v d crazetemiz, halkın arzu ve ihtiyaç- d d" · h •• •glr ır. o e er ınız. 

tlijYiik Mı.ilet Meclı"sı· _ lannı nakle bir vasıta olmak Cevaplar sıra ile gazetemizd. 
istiyor. Binaenaleyh l.tanbulda neşredilecektir. 

'-'iıe Müracaat Ettik 
~lıstafa B. (Ankara caddesi 

berberi) 

~ ._ Büyük millet meclisi
~ bütün berberler maz-

'IZ Cin~yet 
~aşının Alacağı 
~tı l<atil Olan Adam 

h l(.Qfil -~- • 
"•iıtt. :•t:lı Yakap 

4 uncu aayfamızdadır] ' 

t~i B . T k ·: ''lttrı eyın a rırı 
~tt-t:sebetile Mecliste 
(4) r!. an eden müzakereler 

"ile .. 
u .. sayfanın ( 1) inci 
sutunundadır .• 

bata yaparak cuma tatilinden 
istifade etmemizi istedık. 

2 - Takdir üzerine kazanç 

Abdülhamidi 
Çıldırtan 

\ i 
Kadın · 

vergisi tarh ediliyor, bu vergi 
biraz ağırdır. 

( Devamı 3 GncG aayfada J 

Sabin 

Rusların Saraya Soktukları Güzel "Sabin,, 
Abdülhamidi Nasıl Çileden Çıkarttı? 

Yakı Tarihe Ait Canlı Bir Roman .•• 

Pek Yakında ... Okuyacaksınız ... 

lstanbul, 4 (A. A) - Reisi
cümhur Hazretleri bugün Ka
dıköy vapuru ile saat 13 te 
dolmabahçeden hareket ile 
Y alovaya gitmişlerdir. Gazi 
Hazretlerine, beraber seyahat 
etlikleri zevat ile hemşireleri 
Makbule Hanımefendi ve bi
rinci umumi müfettiş lbrahim 
Tali B. refakat ediyorlardı. 
Reisicümhur Hazretleri Y alo
vada kurutulmıya çalışılan 
bataklıklar ve yapılmakta olan 
yollarla allkadar olmuşlar vo 
mahalli işler hakkında kayma
kamla konuşmutlardır. Gui 
riauetleri saat 20 de ayni 
vapurla lstanbula avdet buyur
muşlardır. ---y ann Başmuharriri 

İzmite 
Neden Otomobil 
ile Gönderildi? 

Yarın gazetesi başmuharriri 
Arif Oruç ve mes'ul mü· 
dürü Süleyman Tevfik bey
ler dün motör ile Hadar• , 
paşaya, Haydarpaşadan da 
otomobil ile ( lzmit) e gönde
rilmişler ve orada ilk isticvabı 
müteakip hapisanede nezaret 
altına alınmışlardır. 

Arif Oruç ve Süleyman 1 
Tevfik Beylerin şimendifer 

1 
yerine otomobil ile gonderil
melerinin sebebi, zannediyo
ruz ki aleyhlerinde veya leh-
lerinde bir nümayiş yapılm:ısı 

iflas ettiği için defterdarlık 
masaya müracaat etmiştir. 

(Kemal Nasi) Galatasaray pa· 
aajındaki aparhmanındaki eş

yayı daha evvel gizliyerek 
Rusyaya kaçmışbr. Pasat bira
derler de iflas etmiştir. lbra
him bey zade Lutfu beyin, 

ne başlıyacakbr. 

Bugün Şehrimize 
Gelenler 

Halk fırkası katibi umumisı 
Saffet ve İktısat meclisi umumi 
katibi Nurullah Esat Beyler 
bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Musluk Başında 

ihtimali olduğu hakkında de
veran etmiş olan şayialardır. 

Filhakika bu her iki Pıtimal de 
tehlikeli görülmiiş olabilir. - Eyvah! Terkos kesildi, ~oL: n mi açauııvorum. 

)#.. - Biraz sabret! Terkos mukavelesi fesholunacak, yeni 
M~amaflh Arif Oruç Beyin °•.o~o- 1 şirket yapılacak, yeni tesisat meydana getirilecek o vakit sular 

h:ba.r ettiği de söylenmektedir. daha temız ve daha bol gelecek. O zaman yüzünü yıkarsın! 
mobıl lJc gitmek nr:r.UBURU kcnd ... ınlD 1 • f 

1 

.. 
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Halkın Sesi DABILI Günün Tarih BABEBLEB -1---------------------.... -
Uygunsuz Evle
rin Çokluğu Ve 
' Halkın Fikri 

! o :r.amanda aıkı bir ahlik 
aOcadelui yapılmaaı lüzumuna 
dair bazı müracaatlarda bulunu
luyor. Mahalle ve ıM>kak araların
da birtakım uygunsuz evlerin 
peyda olmasından şikayet edili
yor. Bu vaziyet karşııında bir 
muharririmiz, dün, teucıüf ettiti 
tehir halkı ile ıörüşüp bu hu
ıuataki fikirlcrinf almıştır. Aşatı
daki aabrlarda teabit ediyoruz: 

Asım B. ( Yüksek ticaret 
mektebi mezunlarından ) 

- Son zamanlarda mahalle 
aralarmda hususi randevu ev
lerinin çoğaldığı görülüyor. 
Bunlar kontrol edilemediğin
den zilhrevi hastalaklann ço
ğaldığı iddia edilebilir. Genç
liği bu ha!!tahklardan koru
mak için bu gibi evlerin mey
dana çıkanlması yolunda e
saslı bir mücadele Ye teşkilat 

liıımdır. 

* M. Nuri B. (Diı tabibi) 
- Umumi kadınlara ihtiyaç 

vardır; ancak turada, burada 
fuhuş yapan kadıolann zahire 
çıkanJması ve bunlardan hu
tahkb olanların ehemmiyetle 
tedavisi lazımdır. 

Bu meselede en mühim 
nokta: bastahklann önüne ge
çebilmek ve fuhşu tahdit et-
mektir. 

* Naum bey ( Kumkapı, Çif-
temektepler caddesi 19) 

-Dahiliye vekili Şükrü Ka-
ya beyi mecburi vesika usulü
nü kaldırdığından dolayı teb
rik ederim. 

Y alnaı.. son senelerde fuhuş 
artmıştır. Gizli umumi kadınların 
mahalle aralarına sokulmaları 
neticesinde bunların kontrolü ( 
imkansız bir hale gelmiştir. 
Almaolann fuhuş mücadelesi 
için vasi teşkilatlan vardu 
ve bu teşkilat polis teşkilitm
dao ayrıdır. Bu işte polise aı 

vvjfe tevdi ederek takip ve 
ihraç işlerini ayrı bir teşkilata 
tevdi etmek lazımdll'. 

* lsmail B. (Baltkpannnda 
kaaap) 

- Fuhşa mani olabilmek 
için zabıtayı ıslah etmeli. 

Hastahklı kadınlara aman 
vermeyip hastanelere sevket
meli. Efendim; birçok mahalle 
aralarında ve sokak ortala
• •nda bu gibi kadınlara hergün 
t ıdüf ediliyor; acaba bu bir 
,, 111 neticesi değil midir? 

Eski 
Osmanlı 
Borçları 

Hakkında Paristen Mu
vafık Cevap Gelmesi 

Bekleniyor 

Ankara, 5 (H.M) - Düyu-

Küçük Esnaf İçin Mühim Rapor 

Yarın Ticaret Odasın
da Görüşülüp Gaziye 
Takdim Edilecektir ... 

nu umumiye meclisinin protes- İstanbul Ticaret Ye ıanayi odası Gazi Hazretlerine ta.k-
tosuna verdiğimiz cevabı ha· dim edilmek üzre bir rapor hazırlamaktadır. 
miJJer komitesi almış ise de Rapor yarınki fevkalade içtimada müzakere edilecek, 
nasıl telakki ettiğine ait nok· sonra Gazi Hazretlerine verilecektir. Raporun ana hatları 
tai nazarını henüz hükômet~ d fU ur: 
mize bildirmemiştir. 1 - Yeni gllmrük tarifesinde hariçten top halinde 

Paristen buraya akseden bir gelen havlu ve peştemaltardan 100 kiloda 225 lira alınak.ken 
rivayete göre hamiller arasın- 62,5 lira almakta, bu yüzden havluculuğumu.z. ve peşte.mal
da, noktai nazararımm tamamile cılığımız sönmektedir. 
kabul etmedikleri takdirde el- 2 - Bu mensucat sanayi için "santıral" bir tesisata 

yevm Osmanlı bankasına mevdu 
olan üçte bir faizin tarafımızdan lilzum vardır. Bu tesisat mcnsucatımwn perdah. cill ve 
istirdat edileceği baklanda bir boya gibi ihtiyaçlarmı tatmin edecektir. 
şayia deveran ctmiı ve bu p- 3 - Sanayi ve maadin bankası ihtiyaca kafi olmadığın-
yia heyecanı mucip olmuştur. dan sanayiciler için diğer bir bankaya ihtiyaç vardır. 

Bankaya mevdu para alb 4 - Pamuklu mensucat gümrüğü arttırmalı ve memle-
milyoo Türk lirasıdır. Bizim ketimizde pamuklu 1&Dayiia bu suretle inkişafı temin edilme
için kabul ettiğimiz faizin üçte lidir. 
biri olsa bile buıün mutat 
faizlere gare gene mül.im bir 5 - iptidai maddeler muafiyetini veriş tarza • kame • 
miktar tutmaktadır. usulüne kalp edilmelidir. 

Binaenaleyh hamillcrin bu 8 - Knçiik AAayİİll kooperatifleştirilmeai, ft .._,_ 
to..,.•• --ı:..d - •~ ..I! 6w!- ::'.!I~! ...l!-, parayı da ellerinden kaçırmak- .,.__ -·,. ...... ~ u:;mmua cuu11c:11wı· 

tansa hükumetimide uyuşmayı 7 - Muamele •ft'SİIİDİD sureti bt'lyede bJdinlmam we 
tercih edecekleri talımin edil- kazanç ftl'liaiaia mutedil bir fekle ifnağa lizamc:lır. 
mektedir. 8 - B.hkphjm inkipfa için: Balıkçıbğa yarıya iplerin 

Bir Seyrü Sefer Memuru gümrük moafiyeti, balakçd•ra maliyet fiabna toz ftrilmai, 

N Y ? 
ıimeodiferlerde balık aaldiyab için bahk dolapJan yapılmı• 

.. e apm~ 9 - 1 im.anımw:lan •e laanai fabimedea ibrakiye ahacak 
Beyoglunda Seyru sefer me- 1 vapurlardan buı resimlerin alınmaması. 

murlanndan 2430 numaralı . . 
N t

. Ef d. iki ak 10 - Naklıyatta beyanname ıtasının kaldırılması. 
eca ı en ı evve şam 1 1 h a.! _, t - • · · 1 k · · b ı 

Tepe başında ( Samiye ) adlı - ~ç emLUlanmızın cgıı.şıne mam o. ma . ıçın . un a-
bir kadını bıçakla bacağından nn muayenesı ve bunlara menşe tehadetnamcsı .,eriJmeaı. 
yaraJamışhr. 

Polis Tayini 
Poliı müteferrika serko

miscri Murat Efendi Maraşa 
nakledilmiştir. Bundan başka 
komiser Ki_şif ve Muhsin Efen-
dileri de başka vilayetlere nak
ledilmişlerdir. 

Hilaliahınerin Yardımı 
Hilaliahmer merkezi umu

misi mutat toplanıımı yaparak 
şımdiye kadar lzmir felaket
zedelerine yapılan 100 bin lira 
yardımı tasvip ctmiıtir. 

Mülkiyenin Y ıldönümü 
Müıki1e mekte0iai11 54 tm

cü yıJdönümü dün aaat 15 te 
mektep binasında tes'it eclil
miştir. 

Vicdansız Kadınlar 
Aakarada genç kızlan fub-

18 tqvik edea 12 kadın ya
kalanmıştır. 

Fransız I<abinesi Dün 
İstifa Etti. 

Paris, 4 (A. A.) - Ayan mediai.Dde harici aiyaıet hainde 
yap.ılan ioilnakaşalar neticesinde kabineye 139 reye karşı 147 
reyle itimatsızlık beyan edilmi~, bunun üzerine !laf vekil Mösyö 
TardiJÖ kabinesinin istifasını venniştir. 

C. H. Fırkası 

Ocak Kongreleri 

Halk fukaa ocak konlftleri 
hakkında yapılan hanrlık 

bitmiştir. Vilayet idare heye
tince ocak kongreleri için 
bir talimatname bazırlanmışbr. 

Cumartesi gtinlnden ib°baren 
içtimalar bqlıyacaktır. 

Kız Düşmanı 
Üç Yavruya Taarruz 

Eden Herif 
Sekiz yaşlannda üç kızın 

namusunu berbat etmekle maz
nun Marko adlı birisi ağır ce
za mahkemesine verilmiştir. 

Hırsızlıklar Ve 
Y ankisicilikler 

Diiu tehrimizde yapılan lıır-
ıızlaklann adedi aekizdir • 
V ankesicililder de 6 tanedir. 

Ni.çın 
Tehdit 
Etmiş? 

Dün Salih Efendi ismin
de Bir Adam Yol Orta

sında Tehdit Edildi 
Zabıta, dün garip bir teh

dit hadisesi kaydetmiştir. Vak'a 
şudur: 

Eyipte oturan Salih efendi 
isminde birisi dün işine gider
ken yan yolda önüne bir adam 
çıkmış, kartısında dikilmiştir. 

Salih Ef. bu vakitsiz ve se
bepsiz karşılaşmadan biraz 
faşalamılfır. 

Faruk ismini taşıdığı anla
şılan bu adam S:ı.lih Efendiye 
evveli hiddetle çıkıpıı~, son
ra da ölümle tehdit etmiştir. 

Fakat şikayet üzerine gelen 
polisler bu adamı yakalamış
lardır. Tehdidin sebebini anla
mak m&mlmn olmamıftır. 

Bir Kadın Bir &keği 
Yaraladı 

Kaclik6yde Beclrettia .aka
iında oturan Mad•m Anııik. 
ayni eY .akinlerinden maranıoz 
Neneme b•ıa etmiftir. Bu 
aralık fena halde hiddetlenen 
Madam Amıik matangom ya-
ralayıp kaçmıfbr. Hadiseye me-
hep bir süpürge meselesidir. 

Yıldız Sarayı 

Tevfik Rüştü B· 
Dün Cenevre Seyahr 

tinden Avdet Etti 
Cenevreden tahdidi tullbJi 

kongresini mllteakıp sofy~~ 
ziyaret eden Hariciye VeP 
Tevfik Rüştü B. dün öğleO~ 
sonra ekspresle şehrimize g~ 
miştir. Ayni trenden gaıe~~ 
ler de çıkmıştır. Tevfik Ruşt. 
B. akşam Dolmabahçcde G:ıSI 
Hz. tarafından kabul buyuı11' 
larak kendilerine arzı tazioı•t 
ve malumat etmiş, İtalya ~ 
Bulıar laral1ari1e siyasi rica~ 
Din tazim ve hürmetleıini b 
dirmiştir. 

Tevfik Rüştü B. dün gaıe
• tecilcre şunları söylemiıtir: elj 

- Biliyorsunuz ki evv . 
Ccnevreye gittik. TürkiyeoiO 
samimi sa.lbperverlik ve ••def' 
letler arasında müsavat,, esi' 
ama istinat eden malüm rıolr 
tai nazannı müdafaa e~ 
Orada bilhassa dostumuz Sof' 
yet bnkümetinin murahhası ~ 
kıymetli Hariciye komiseri ~ 
Limnof ile .. ıa teması ~ 
ma muhafaza ettik. Tahd"' 
teslihcıt ihzari komiıyonu )it 
zırladığı proje}i ekumaiıJ' 
meşguldür. 

" ihzari proje 932 senesi rnJf' 
tmda içtimaı muhtemd -
büyük terki teslihat ko~fer~ 
sına takdim edilecektir. KoOI""" 
heyetimizi mütehassis ea;. 
çok aamimi ve dostane bü,.,, 
kabul gördük, 48 saatte So~ 
da kaldık. Bu müddet zarfın ' 
Bulgar ricali ile temas ettik:,. 

Sofya, 3 - Tevfik RB~j 
Bey şerefine gazdeciler bi~j 

Umumi Bir Park Haline bir çay, Türk-Bulgar ceDl•r.: 
bir öğle ziyafeti vermişti'' 

Getirilecek.. 

Yıldız .arayımn belediye 
ile olan eski mukavelesi fes
bedilerek defterdarlıkca yeni 
bir mukavele yapılmıştı. Bu 
mukavele tetkik için Maliye 
V ckiletine gönderilmi~tir. Tas
vip edilirse saray senede 3 bin 
lira kira ile belediyeye verile
cektir. Belediye, .sarayı umumi 
bir park haline ifrrai ede
rek halka açacaktır. 

Şehir Meclisi 

Ziyafette hariciye, maarif, ~ 
tiye nazırlan ve maruf 5İJ' 
rical bulunmuştur. , 
Ziya Mollanın T avzibt 

Ziya M.lla B. r~ qkJt matb~ 
telefon ederek sözlerinin y11nlıt k•1,P 
dlldlfinl söyledi. Filhakika Ziya ~~ 
Beyi• dlmlul slg-al far1İJe olmak il' 
gelirken mutlak ,eıo de alınmıştır. ~~ 

Millet Meclisinde GüP' 
tülü Bir Celse • 

Ankara, 4 - M. Med"!~ 
dün Ankara imar müdül'.lÜ.1""~ 
150 bin lira munum tahaHıat " 
rilmeai görütülürken Yusuf 1 
çora B. bu pararım pek b%1~ _J 

dujıJou., Anka.raaan bir JuaJDJ ~ 
editditi halde, 9ir lasmma hiç J1 

Şehir meclisf dün toplanm1ş i kılmadığını prült~ ara~ıı' ~ 
meclisin içtima müddeti res- ·~ llOllra aös alan Eı-i~~ 
men kônunuevvelde biteceğin· (Eıki~~hir) bu n:ıüdüriyctin. la~ 
den müddetin 7 kanunuevvel- bu atm belediyeye nr:ıl~~ 

, ıöylemiş, alkışlanmış, neh :~ 
den .2'7 kAnunue~el.e . kadar I zam talebi bütçe eaeümaaioe ' 
temdıdı kabul edılmıştır. edilmiştir. 

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

J 1: Huaa 8eJ - Paza" ola Dftet'Clw batı ••• ı 2ı Defterdar - Hasan Bey! Biz o parayı l 3: Hasan Bey - Trabzonda Uk mektep mual· 
Y"armi iki lalD lİraJt '"' ilam .._ ..,a&op • .. iMl Wriaat ~ndaa ikramiye olarak aldık. timleri atudostan beri, yul, bir, iki. G~ dört 
yapba? 1 ı.- ••lı• rn:ıııı• :ıl:ım·ı·'· ' . ... 

ır-1 4ı Hasan Bey - Yo... İlk mektep mua 1 

ekmek dütüoilrk esı seu papeUen celteU~ 
maıııa. Sökül paralar.al 



H er g Ün 1 Son Posta' nın Resimli Makalesi 
Miinderecdımızzn çok
luğundan dercedileme
Iniştir. 

........ __ ==-='"'-'~----,_,.,,,.,,.......,.===--= 

Gazi Dertlerimiz 
İçin Memleketi 

Dolaşıyor 
[ Baş tarafı 1 inci sayfada l 

aks • , 

Terakki Ve Medeniyet -tt I' 

Şekerden Gümrük 
K. olkmalıdır 

1 - İnsnralar evvelce tabaiatln ~siri idi- 2 - T ablatiıa eairi olan milletlerde 

hayvanlan.a ve tabiatin vazifesini inaanlu 

ıöriir. 

3 - Halbuki medeot me mleketlerde insanlar 
tablate h!Jdm olmıya bru;lanu,lardır. lruıanlann gö
recetf 1.J1 bile makinede görolirürler. insanlar tabi· 
ate nekadar hiklm iseler o dereco müterakki 
addedilirler. C~lal B. (Samatya, Çirağı

~an mahalle&i Saıcau.cı so

ler. Yağmur, tufan, afet bir milletin bir 

senelik mukadderabnı çevirmiye kifi ıelirdL 

ttak 32 

• - Tütün mtlstesna, diğer 
llıhisarlar ka'km· lı<lır. Bi.ıhaes" 
fekerd~n gümrük resmi ka! BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
dırıım alıdır. 
Ucuz Şeker Yemeliyiz 
Şakir B. ( FındıWıda, fedai 

Çıkmaz sokağında 5 ) 
b' :- Seker fakir ve fukaranın 
~nci derecede gıdalarından
.. · Şeker gümrügü kaldırılsa 
"Yi olur, ba')ka şey istemem. 

Ucuz Gıda 
lhsan B. ( Çarşamba, Meh

lbttağa hamamı karşısında 9 ) 
- Ucuz gıda ; yani: ucuz 

~inek, ucuz şeker. 
'\Clkı inhisarı Kalkmalı 
Ş Ziya B. ( Cağaloğlunda, 
ercf sokağınd8 1 - 9 ) 

Köy Rehberi 
Dahiliye, Bir Köy 
Mecellesi Hazırlıyor. 

Ankara, 5 (Hususi) - Dahi
liye vekaletip köy kanununun 

tatbik şekli hakkında bir k6y 

rehberi hazırlamaktadır. Bu 
rehber, kanunun tatbikini ko-

laylaştıracak esaslan ihtiva 
etmektedir. Kan-qnda yapılan 

tadiller, kanunun tatbikine 
dair çıkan tamimler ve köy
leri alakadar eden hükümleri k - Şeker ve rakı inhisarlan 

alkrnalıdır. ihtiva eden diğer nizamlar bu 
d' Şeker inhisarından maksa- rehbere konacaktır. Bu reh
lltl: Şekerin gümrük resmidir. her, bir nevi köy mecellesi 

Bir İş Kanunu olacaktır. 
Mehmet Yaşar B. (Divan

'~u 197 numarada kunduracı) 
~ - Bizim için bir iş kanu

lazımdır. 
Okturva Resmi 

~Salih B. (Şehremininde, :0e-
~aptal mahal!esinde N. 131 

' 1 - Ben patronum. Fakat 
~'ıeleniıı sıhhat ve refahını 
~terim. Evela amele için bir 

kanunu. 
lctı 2 - Hariçten gelen mamul 
k llduralardan kiloda 40 
lltuş; 

ltı Gene hariçten gelen gayri 
l ~llıul deri ve köseledee ise 
'llruş okturva alınır. 

•ld'&~z yerli kundura imalcisi 
~ Ugtınıuz halde bizden (39) 
~ş okturva resmi alınıyor. 
~ ~~ b~ka ay~ca kazanç 
~ı vesaıre verıyoruz. 
~0krat Ef. (Galata da sarraf) 

> -.. Vergiler bizi mahvedi
~ lki bin lira sermayemiz 
'-l 1 senede iki bin lira kazan
~tlly~rtıı. Halbuki dört beş bin 
)~ \ilerinden kazanç vergisini 
~<>rlar. Ya deferlerimize 
'lnalıdırlar, yahut maktu 
~l almalıdırlar. Bilhassa son 
t\,_ at Zarfında işler biitün bii-

b durmuştur. Para yoktur.,, 
re . eli ~Çtzade naşit Bey : - Ne 

~~Yını. parasızlıktan halimiz 

~p, d~rdim. .. • .. 
~hbarakoyde kagıt tuccari 

Kaçak Buğday 
Üç Bin Sekiz Yüz Yj}o 

Bugday Yakalandı 

Zonguldak, 2 ( Hususi ) -
Limana oğrıyan Şile vapurunda 

bin sekiz yüz kilo buğday ele 

g~miştir. Bu hadiseyi müte
akip Barbnlı Hacı Halil kap

tan ayni vapurda iki bin kilo 
daha buğday bulunduğunu ha· 

her vermiş, bunun üzerine 
taharriyat yapılmış, bu buğ

day da ele geçmiştir. 
Ali 

Mütehassıs 

Müller 
Ticari Hesaplar için 
Defterdarlıkta Çalışıyor 

Kazanç vergisi mükellefleri
nin beyannamelerinin istinat 
ettiği ticari hesapları tetkik 

etmek üzere Anadolu - Bağdat 
demiryolları sabık muhasebe-
ci.si, M. Müller Maliye vekaleti 
tarafından mütehassıs sıfatile 
İstanbula gönderilmiştir. M. 

Müller dünden itibaren defter
darlıkta hazırlanan hususi da· ~~td·aı Efendi : " - Paşam 

t6tqını. mağazalar bom boş iresinde işe başlamışbr. 
'-li Yorsunuz işsizlikten hali .. 

ı t harap. Ne söyliyeyim?" İkiTahsilMemuru 

v:sana. Dehşet Defterdarlıkça işten El 
lıt ten Ista tistik... Çektirildi ••• 
~ Cltıbülda 1700 küsur ilk 
ba.. t~ tııuallimi vardır. Tutulan Haklannda tahkikat yapı-
~\\ ~~tistiğe göre bunun lan bir maliye şubesi tahsil 
~ ll'i hastadır. Hasta mu- memurile muavinine dün işteo 
~~ ekacriaini kadınlar el çektirilmiştir. isimlerini ay• 

ebnektediı. nca yuacai&L 

• 

intihabat Tetkikleri Devam Ediyor 

Henüz Hiçbir Yer 
Hakkında Karar Yok 

Ankarap 5 (Hususi) - Bazı yerlerdeki belediye intihaplan
nın feshedilmesi için Devlet şurasında Dahiliye vekaletine benin 
hiçbir karar tebliğ edilmemiştir. Ve vekaletçe şimdiye kadar 
hiçbir yere yeniden intihap yapılması için emir de verilmemiştir. 

Şurayi devlete gönderilenlerden başka Adana gibi şikayet 
yapılan diğer bazı intihap mahallerinin evrakı, Dahiliye hukuk 
müşavirliğince tetkik edilmektedir. Bunlann arasında, mefsuh 
Serbes fırka lideri Fethi Bey tarafından Büyük Millet Meclisinde 
mevzubahis edilen Eskişehirp Balıkesir, Konya ve İzmir de vardır. 

İzmir' de 150 Bin biralık Gizli Emlak 
k J 

İzmir, 4 (Hususi) - Son zanyınlarda İzmir kadastrosil bir 
Musevi mahallesini yamııya başlamışhr. Mahallenjn henüz onda 
birini tesbit etmeden 150 bin liralık mahlül ve gizli emlak bu
lunarak hükumet hesabına kaydedilmiştir. 

Bravo Bandırma! Fidancılık 
Az Zamanda Tanınmı- Kastamonuda Yüz Dö-. 
yacak Bir Hale Geldi , nümlük Bir Bahçe 

--
Bandırma, 4 (Hususi)- Yu- " Y a p ı l ı y o r 

nanlılar kaçarken hemen bir --
yağın kül halinde bıraktıkları Kastamonu, 3 ( Hususi ) -
Bandırma bugün, umran nokta· Burada fidancılığa çok chem
sından tanınmıyacak bir hale miyet verilmektedir. Lağvedi
gelmiştir. Memleketin mühim len ziraat mektebinde 40 dö-
bir ihtiyacı olan su meselesi nümlük bir Amasya elması 
de halledilmiştir. içme suyu , fidanlığı tesis edilerek halka 
dört saatlik bir mesafeden : fidan tevzi olunmaktadır. Bu 
getirilecektir. sene bu fidanlık yüz dönüme 

Y ann Aleyhine 
Tosya Malmüdürü 

Dava Açmış 

Tosya ( Hususi ) - Tosya 
maliyesi hakkında neşriyat y~ 
pan "Y ann,, gazetesi aleyhine 

Tosya malmüdiirü Şevki Bey 
tarafından Tosya mahkemei 

asliyesine bir dava ikame olun
muştur. Davanın mevzuu esas
SIZ neşriyat iddiasıdır. 

Yol Derdi 
Birçok Yerler Gibi 
Mürefte De Bundan 

Sıkınh Çekiyor 

Mürefte, 3 ( Hususi ) - Mü
reftenin eskidenberi devam 
edegelen bir derdi vardır: Yol 
meselesi. 

Mesela, Şarköy - Mürefte 
yolunu alalım. Bu yol (IO) 

sene evvel şose olarak yapı!
mış. Senlerce tamir görmemiş. 

Şimdi bozuk bir yol haline 

gelmiş, birçok köprüler delik 
deşik. Her an bir kaza vukuu 
muhakkak gibi. Halbuki bu 
yol hiç boş kalmaz. 

Hele kış günleri baştan ba

şa bir batak halini alır. Bittabi 

seferler de inkıtaa uğrar. A· 
caba bu yol derdine ne zaman 
bir çare bulunacak? 

Talat Behçet 
30 yataklı bir hastane ile iblağ edilecektir. Aynca mual

elektrik fabrikasının mazot lim mektebi inşası için alınıp ta 
ihtiyacı için 217 bin liralık vekalet tarafından beyenilmiyen 
kambiyo da temin edilmiştir. Olukbaşındaki 20 dönümlük Müreftede Lüfer Bolluğu 

Bandırmada aynca bir orta : arsada da nümunelik bir meyva 
Mürefte, 3 (Hususi) - Ha

mektep açılması mevzubahistir. bahçesi tesis olunacaktır. Bu-
SON POSTA~ Aferin Ban- raya da Amasya cinsinden valann müsait gitmesi balıkçı-

dırma belediye.sine. elma dikilecektir. ların yuzunu güldürmüştür. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

lzmir gazetelerinde o· 
kuduk: 

"Meb'uslarımız teşkilat 
için lzmire geldikleri za
man : " Arlık Serbes fır
ka, Halk fırkası yok, va· 
tanda.şiar müsavi muame-
le göreceklerdir.,, dediler. 

Fakat bu vadin mü
temadiyen aksi zühur et· 
mekte ve Halle hrkasınm 
hali it başında bulunan 
sabık unsurlan, firsat 
düttflkçe. intikam almak-

tan geri durmamaktadır
lar. İşte bir misal : 

Musakkafat tahrir ko
misyonu azasından Tilki
likli Kadri Bey, geçen 
intihabatta Serbes fırka 
tarafından belediye nam
zedi gösterilmiş diye vazi. 
fesinden affedilmiş ve 
yerine evladı Araptan 
Hacı Yasin Bey tayin 
olunmuştur. ,, 

Bu hikAyeyi okuduktan 
sonra artık bu tatlı vaitlere: 

lst.r inan. ister inanma/ 

Hergün binlerce kilo lüfer tu
tulmaktadır. Bu balıklar lstan-

bula gönderiliyor. Bu derece 
lüfer bolluğu senelerdenheri 
görülmemiştir. 

Talat Behçet 

Fidan Alınıyor 
lnebolu ( Hususi ) - Cide 

ve lnebolu köylülerine bedava 
olarak tevzi edilmek üzer~ 
idarei hususiye Ordu vilaye
tinden 120 bin fıdan mübayaa 
etmektedir. Bunun için merkez 
ziraat memuru Faik B. Orduya 
gönderilmiştir. 

Hamit Bey Ankaraya 
Gitmedi 

Belediye reis muavini Hi
m.it Beyin dün Ankaraya 
gittiii yazılmışbr. Doğru de
ğildir. Himit B. buradadır. 

Sözün Kısası 
-Dert Malüm, 

Fakat 
Deva Meçhul. _J .. 
Hafızalannı kaybttiler. dün 

ne yazdıklannıt ne iddia et· 
tiklerini unuttular; şimdi on
lar da bizim gibi, herkes gibi 
ikrar ediyorlar, " böyle ola
maz! " diyorlar. 

Y ann sözlerinden dönerler 
mi ? Bilmem; fakat bugün, 
onlar de, bizler de, hep ayni 

fikirdeyiz, " böyle olamaz! ,, 
diyoruz. Teşhiste ittifak var. 
Fakat tedavide fikirler dağı
lıyor. 

Tavsiye edilen ilaçlar şun
lardır: 

ı - Fırka teşkilabııın ıslahı. 
2 - Aynı fırka içinde hizi~ 

ler teşkili. 

3 - Sağa ve sola mütma· 
yil muhalefet fırkaları tesisi. 

Fakat biri çıkıp ta, aşaği-

deki satırları muhtevi bir 
istidayi vilayete vermiyor: 

" Efendim, 

"Ben sosyal demokrat (ya
hut nasyonal sosyalist, yahut 

demokrat, yahut çi!tci, yahut 
muhafazakar, yahut nasyona-
list, yahut bilmem ne ist) bir 
fırka teşkil etmek istiyorum. 
Müesis idare heyeti azasının 

ısım ve adreslerile, fırka 

merkezi adresi ve mühür su-

retini leff en taktim ediyorum. 
icabının icrası. " 

Çünkü herkes şöyJe düşü
ni;yor: '1Artık Fethi Bey, Meş
rutiyet kahramanı Fethi Bey, 
T rabhs kahramanlarından F et
hi Bey, sabık Meclis reisi Fethi 

Bey, sabık Başvekil Fethi 
Bey, Türkiye büyük elçisi 
Fethi Bey, meb'us Fethi Bey, 
(Fiyasko) yaptıktan sonra, fırka 

teşkili kimin haddine düşmüş?" 
Diyorlar ve bir dereceye 

kadar da hakları var. 

Küçük Motörler 
Hangilerinden Rüsum 
Alınmalı, Hangilerin· 

den Alınmamalı ? 

Küçük imalatçılar imalat
hane ve dükkanlarına koy
duldan yarım beygirlik elek

trik motörlerinden 10 belediye 
resmı~ 10 lira da ruhsatname 
harcı almmasmdan şikayet 

etmektedirler. Bunlar 6 beygir 
kuvvetinden aşağı olan motör
lerden belediye resmi ve 
ruhsabıame harcı alınmaması 

için teşebbüslerde bulunacak
lardır. 

Hamal Dövüşü 
Büyükada iskele hamalla ... 

nndan Malatyalı Cuma ile Ra-
mazan yük 
den kavga 

sopa ile 
mışbr. 

Spor 

almak meselesin
etmişler, Cuma 

başından yarala· 

Kongresi 
Bu Gün Bey Oğlunda 

Toplanıyor •• 

Verilen karar mucibince iki 
kısma ayrılan istanbul spor
cuları bugün Beyoğlu Halk 
fırkası binasında konp b~
linde toplanacaklardır. 



4 Sayfa 

BASUEKİL, FETHİ 
• 

BEYE CEVAP UERDI: 
Adana Belediye 
Azaları Suçlu 
Değildir, Dedi 

Ankara, 4 - Millet Mecli
sinde dün Fethi Beyin verdiği 
sual takriri müzakere edildi. 
Bu münasebetle İsmet paşa 
takrire uzun bir cevap verdi. 
Takrirdeki iddia1arın varit ol
madığım anlattı. Takrirde eski 
ve yeni Adana belediye reis 
ve azalan hakkında devlet Şu
rası tarafından lüzumu muha
keme kararı verilmişken bun
ların bugüne kadar niçin mah
kemeye sevkedilmedikleri so
ruJuyordu. 

İsmet Pş. uzun beyanatın
da evvela memurların muha
kemelerine ait kanuni kaide
leri anlatmış, sonra asıl iddi
aya cevap vererek bilhassa 
ıunlan söylemiştir : 

-Sual takririnde mevzubahis 
olan Adana belediye reis ve 

1.zalarmdan şikayet meselesinden 
evvel muhtelif vesilelerle şi

kayet ediliyor. Vekalette olan 
kanaatlerinde geçimsizlik var
mış. Evvelce şikayetleri üze
rine kavli mücerretle muamele 
yapmak mümkün değildir. Şa
yanı itibar bir mevzu varsa 
onun hakkında icap eden kanuni 
muamele yapılır diye valiyi bu 
mecraya sevkediyor. Bir müd
det sonra vali Bey muayyen 
isnadat bilhassa sui istimalat 
isnadatile belediye reisinden 
ve azalarından şikayet ediyor. 

Muamele 928 de böyle baş
lıyor. Dahiliye vekaleti derhal 
tikayet mevzuunu heyeti tef
tişiyeye tevdi ediyor. Mülkiye 
müfettişi tahkik ediyor ve bir 
fezleke yapıyor. Fezlekede 
müfettişin kanaati şudur: 

Tayini muameleye lüzum 
yoktur. Vilayet bu neticeyi 
almakla beraber meselenin 
vilayet heyeti idaresince müta
lea edilmesini ve bir karara 
raptolunmasını istiyor. Evrak 
Adana vilayetine gidiyor. 
Vilayet idare heyeti bunu 
mütalea edeı:ken beledi
ye reısı hakkında bir karar 
ittihazının kendi salhaiyeti da
hilinde olmayıp Şurayı devlete 
ait bir mesele olduğu içtihadın
da bulunuyor. Binaenaleyh bir 
karar vermesi için devlet şu
rasına!müracaat ediyor. Şurayı 
devlet evrakı, meseleyi tet
kik ediyor. Diyor ki bir 
defa belediye reısı hak
kında birinci derecede karar 
ittihazı vilayet idare heyetinin 
salahiyeti dahilindedir. Bir defa 
ıiz hüküm vereceksiniz. ikincisi 
yalnız belediye reisi hakkında 
ıikayet yapılmamıştır. Şikayet· 
te azalar da mevzubahis oluyor. 

Onlar hakkında da tahkikatı 
teşmil edeceksiniz. Evrak bu 
suretle te!<rar idare heyetine 
gidiyor. Vilayet idare heyeti 
Şurayı devletin gösterdiği yol ü
r:erinde hem tahkikatı belediye 
reisinden başka diğer azalara 
teşmil ediyor. Hem de mese
le hakkında bir karar veri
yor. Verdiği karar isnadatı 
tetkik ettikten sonra gerek 
belediye reisinin, gerekse aza
ların men'i muhakemeleri su
retinde oluyor. 

Şurayı devlet bu meseleyi 
mütalea ederken 930 mayıı 

- -
SON POSTA 

ÇOK ÇOCUKLUL·ARA 
YARDIMDAN iSTİF ADE EDİN 

Hükumet çok çocuklu al!elere ı 
yardım yapıyor. Bunu (Hıfzıasıhba) 
ismi verilen kanunun bir faalı ile 
kabul etmiştir. Para istemiyenlere 
ise madalya verilecek. işleri müsait 
olmıyan aileler, resim ve isimleri
ni bize bildirirlerse bu işlerile 
meşgul olur, alacağımız neticeyi 
kendilerine bildiririz. Hunun için 
vesika filin göndermiye lüzum 
yoktur. 

. ll--
Bugün de birkaç resim Ye 

isim dercediyoruz: 
1 - Galatada Azatkapı Emek 

yemez mahallesi Lüfer aokatı 
No 10 Mişon Ef. ve z \ cesi Ma-
dam Ojeni: 

Çocuktan : Hayim, Mari, Tiya, 
Yako, Mazalto, Sara Hanım Ye 
Efendiler. 

2 - Şehremini, lbrahimçaYUf 
mahallesinde, seyyar sabcı Halil 
Ef. ve refikası Arap H. 

Çocuktan : Nefise, Milkerrem, 
Hacer, Rukiye, Yusuf, Halil, Ne
cati Hanım ve Efenler. 

3 - Ôrdekkasap mahallesi, 
Osmaniye sokağı numara (13) 

Seyrisefain ırece bekçisi Yunus 
Efendi ve refikası Zarife H. Jı 

Çocuklan: Cemalettin, Kema- ':' 
lettin, Fikriye, Naciye, Remziye, 
Nacati Hanım ve Efendiler. 

f 4 - Galata'da Arapcamli, 
1 Dotruyol sokağı numara (16) da 
Hafız Hüsnü Bey n refikası 

~yıe H. 
&\ Çocukları: Meryem, Şerafettin, 
Hatice, Melahat, Selibattin, Sa
bahat Hanım ve Efendiler. 

S- Şişane Karakolu, Yolcuza
~e mahallesi, Zetinçıkmazı, nu
mara (12) de Bohor Gamiyaf Ef. 
ve Madam Merkado . 

ÇocukJan: Yasef, Alber, Sara, 
":if ako, lzak, Moiz Hanım ve 

fen diler. 
6 - Ördekkaa.ıp mahallesi, 

Kov eı sokak, No 6 Necip Ef. ve 
ref ıkası Selime H. 

Çocuklan : Medeniye, Naciye, 
Şaziye, Hamide, Tevfik, Refik 
H. ve Efendiler. 

7 - Unkapanında, Unluk ıoka

tında No 4 te müteveffa Mürsel 
Ef. ve refikası Hafize Hanım : 

Çocukları : Bilal, İsmail, Ahmet, 
Hakkı, Fatma, Ayşe Hanım ve 
Efendiler. 

ll--
lzmirde lkiçcfimelikte, Kapakçı 

sokakta ( 120 ) numarada Ayşe 

Sıdıka Hanıma: Müsterih olunuz. 
Hakkınız aranacak ve mümkün 
olan temin edilmiye çalışılacaktır 
efendim. 

Fabrikalar ~Ialkın Sıhhatini Bozuyor, abahat 
I(imde, Belediyede Mi, Yoksa ? .. 

İstanbul belediyesi tehir 
dahilinde fabrikalar için mu

ayyen bir saha ayırmamıştır. 

Bunun için fabrikalar muhtelif 

yerlerde inşa edilmekte, sonra 

bu yüzden, belediye ile fabri

kacılar arasında ihtilaflar çık-

• maktadır. 
Beylerbeyi halkı belediyeye 

Beylerbeyindeki Morfin fabri
s1 •• ın halkın sıhhatini ihlal 
ettiğinden şikayet etmiş, bu
nun üzerine fabrika mahkeme 
kararile kapatılmışbr. 

Şimdi de Adalar ve Yaka-

tarih ve 1609 numaralı kanun miz dahilinde değildir. 1609 nu
da çıkmış bulunuyor. Demek ki maralı kauna göre hareket et
başlangıçtan itibaren sahibi mek lazımdır, diyor ve evrakı 
salahiyet olan Şurayı devlet Dahiliye vekaletine veriyor. 
yani bir kanunla yeni bir Şimdi Dahiliye vekaleti 1609 
vaziyet karşısında kalıyor. numaralı kanuna göre salalıi
Şurayı devlet bir defa meseleyi yet ve içtihat kararını istimal 
ikiye ayırıyor. etmek vaziyetinde bulunuyor. 

1 - Mütaleası şurayı devle- Mülkiye müfettişi tayini mua
fot salahiyeti dahilinde olan meleye lüzum yoktur demiştir. 
mcsail. Vilayet idare heyeti men'i 

2 - Mütaleası şurayı devle- muhakemelerine karar vermiş. 
tin salahiyeti dahilinde olmıyan Şurayı devlet salahiyeti dahi
mesail. linde olan meseleleri ayırmış 

Mütaleası şurayı devletin aa- ve suç yoktur demiş. Evvel ve 
lihiyeti dahilinde olan mesaile ahir Devlet şurası hiçbir 
geliyor. Bu mesailde Adana vakit bunlann lüzumu muha
Vilayeti idare heyetinin verdiği f kemelerine karar vermemiştir. 
men'i muhakeme kararım doğ- Nihayet Vekalet kanunun 
ru buluyor. Ve tasdik ediyor. kendisine verdiği içtihat 
Mütaleası salahiyeti dahilinde ve salahiyeti hukukiye ile me
olmıyan meseleler için diyor ıelenin adliyeye tevcliinc ma
ki, bu mesai! bizim salilıiyeti- hal yoktur diyor ve Adana 

cık halkı Kartal çimento fab
rikasından şikayet etmektedir. 

Bu fabrika hakkında tetki
kat yapılmaktadır. Halk sıh
hatinin muhafazasını istemek
te haklıdır. 

Yalnız fabtikacılar da fahri
. kalarınm herhangi bir şikayet 

Eüzerine kapablmasının doğru 

lolmadığında ısrar etmekte

dirler. Bizce kabahat beledi

yededir. Daha evvelce fabri

kalar ıçın bir talimatname 

yapmak ve bunlara muayyen 

yerler ayırmak lazımdı. 

vilayetine tebliğe kadar kanuni 1 mecbur olduğu itiyattan mül
mecrasını takip etmiştir. ı h ·m olmıyan bir üslup ile yazıl-

Başvekilden sonra Fethi B. mıştır. 

ıunlan söylemiştir: 

- Esas ihtilaf dahiliye veka-

letinin irtikap ve irtişa kanu
nunun birinci maddesinin bir 
fıkrasında mevcut olan bir kay-

da istinat ederek ~urayı dev
letçe irtikap ve irtişa mad
delerinden suçlu görüldüklerin-

den dolayı doğrudan doğruya 
mahkeme tarafından muhake
me edilmeleri lüzum ve içtiha

dile gönderilen evrakı tevkif 
etmiş ve mahkemeye verme
miş olmasıdır. 

Başvekil Paşa Hazretleri 
cevaben demiştir ki : Sual tak
ririni okudunuz. bir takım va
tandaşlar hakkında şu veya 
bu suretle vukubulan ihbar 
ü%erine insamn itibar etmiye 

Cevap verirken kasten bu 
mevzulara temas etmedim. O 
suali anlat.tığım zaman takrir 
sahibi bir defa düşiinür ve bir 
vatandaş hakkınd;ı söz söyli
yeceği zaman dikkatli davra
nır, insaflı bulunur diye ümit 
etmiştim. (Alkışlar) Şurayı dev
let suçlu görmemiştir. 

Fethi Bey ( Gümüşane) -
Şurayı devlet bu zevatı suçlu 
görmemiş ise bu zevatı 1609 
numaralı irtikap ve irtişa kanu
nunun usulü dairesinde muha
kemelerinin cereyan etmesi la-
zımgeleceğine ve kendi salahi
yeti haricinde bulunduğuna 
dair neden f :: r karar der
meyan etmiştir. 

Başvekil İsll'et p "!~a tekrar 
ıöz alarak cevalJ \ ermi5f r. 
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man a sız an 
CiRAYET 

Arka daşın ıtı 

Alacağı İçiıı Ka~ 
ti/ Olan Adanı 

Dün öğleye doğru bs· 
lık pazarında ve lıiç hck'" 
lenmiyen bir ande bir cinayet 
olmuştur. Vak'a ~ö)!C ccıcyaD 
etmiştir: 

Balık pazarmda bir meY
hane vardır ki iıya i~miııde 
bir Ruma aittir. 

Dün ögle üzeri on iJ~!yi bit 
kaç dakika geçe ve diıldcanıl1 
kalabalık olduğu bir sırnd• 
tezgah başında müşte ilcre 
öte, beri veren İiyaya doğrU 
ileri!iyen bir adam tab'1.ncas1Jll 
çekmiş, arka, arka üç def• 
tetiği çekmiştir. Atılan kurşun" 

lard;ın ikisi patlamamış, bit 
tanesi ateş alarak İlyayi ağıt 
ıurette yaralamıştır. 

Vak'a ani olduğu ıçın dii• 
kin karma karışık oJmuŞı 
bu sırada mechul ad&n1ıO 
üzerine atlayanlar da bulun· 
muştur. Çıkan arbede de mec" 
bul adam başından yaralan· 
mıştır. A-:. sonra vak'a } erine 
yetişen polisler cinayeti iş:e
yen adamın hüviyetini tcsbit 
etmişlerdir. 

Bu adam Şileli Yakup is• 
minde biridir. Vak'adan sonr• 
kaçmak istemiş, tabancası j~e 
beraber tutulmuş, üzerinde bit 
de kocaman bir saldırma bU'" 
lunmuştur. Ağır surette yar~'" 
lanan İlya hastaneye nakledı'" 
lirken yolda ölmüştür. 

Hadisenin sebebi şudur : 

Yakubun vaktile İıyanın ya• 
nında çalışan Eftim isminde 
birisinden alacağı varmış, diiJI 
bu adamı aramıya gelmiş, ityJ! 

- Aradığın adam burad~" 
çıkalı iki sene oldu, deıı>1~' 
aralarında kavga çıkmış kıı~ 
gada bu neticeyi doğurmuştıJ1' 

Koınünistlerin lWuha" 
keınesi Gizli Yapılacal' 

Dün sabah ağır cezada ati 

altı komünistin muhakemcsisı' 
başlanmıştır . İddia maka.ıl" 
muhakemenin gizli olarak ce' 

reyanı talebinde hulu:ımııfı 
heyeti hakime bu talebi J.J 
bul ettiğinden muhakeme b 
olarak cereyan etmiştir. 

Balkan Ticaret Odası 
Balkan devletleri arası~~ 

birlik tesisi için bir " Bali~ f 
Ticaret Odası ,, teşkili etr:ıfı 
da projeler yapılmaktadır. 

Bir Gambotumuı 
De~ ize İndirildi 
Venedikte hesabımıza yıf; 

lan gamhotlardan biri de111 

indirilmiştir. 

Sahte Senetlerle p~r' 
Çekilmiş 

~ d'' Polis taavün sandıgıfl Jİ' 
bir mutemedin polis Efcrtl ti 

sıı 1 
lerden bazılan namına ıctjjl 
senet yaparak para çe I ( 
anlaşılmış, tahkikata b:ıŞ a 
mıştır. 
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İle Fransanın Siyasi Kadın Ve İşleri Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Kazanın 
Şikay~ti 

Rusya 
Münasebah Gerginleşiyor Mu?• Aşkta His Mi, Mantık Mı Hakimdir? 

_{usyadaki Muhakeme- • 

Kalp 

barnızlık Kanunundaki 
Adtsaklıklar Nelerdir ? 

nin Avrupada. Yaptığı Aşkını Mantık ile 
Akisler Ve iç Yüzü 1. d E d K 

1(, --
~ taınız halkının b.ıu tlkfiyetlerl 
~d 

it, Bunlnn duyurmak için tavu• 
'ııt'11ı 

1 uıu r' ca ediyorum: 
~ - Halkın aıhbatlne muur olduğu 
• tavuklann eaaaen köhne bir 
vald 
Ilı t bulunan sokaklara çıkarılmaaı 

;tdilıniştlr. Eğer aokaklar asrı 
0 

ler olsalar diyecc,rimiı. yok. Fakat 

dı hatc geHnclyc kadar tavukların 
t'rd 

dır? a durma!llnın ne mah:r:.uru var· 

2 Anlıyamıyoru:ı.. 
it - E ycvm liğam tertibatı yoktur. 

'.f c . ılı l ~ vın bir kuyu kar. rması ıte-

Jor s· b 1 
1 · ı:r, likam tertl ah yapı.masına •· ~ ) • anz. Maıırafına rllllyı:r:.. O iş 
t ilılacağıı:ıa fuzuli muraf ihtiyar 

liri lll • • b 1 
3 

cıııoı doğru u muyonıı:. 

t!ş .- I<aıa baytan, damı:dığa clve

~rı 1 01ınadıkları için boğalan ki
l tıı idiş yapmaktadır. Elde damı:ı:· 
11! 01ıa iyi. Fakat damızlık ~öste
" llıcden (SOOO) inek boğasız kalacaktır. 
ı:; tlıtı 
d için damıı.lık boğa tedariki 

ı_c 1ıtıh.an haricindedir. Edilse bile 

~~er hu derece kuvvetli hayvan

t 1a. tahammül edemiyor. iki çiftlik 

(Soldan) 1- Rıugtula Kı•ıl eni• Baık..,.ndanı Voroıllo/. B• 11tlamın Stalln ile anuının 
açık oldalanu söglii.gorlar.. 2 - Kıemlla •ra§uu liekllgen n66ett;iler .. 

ıılh· . 
nın yaptıi!'ı tecrübe ıı:.ararlarını 

t t' 
il P olmuştu. 

11 halin iktısad1 hayata '\-uracağı 
, leli t savvur etmek kOç bir iş 

ata gerektir. 
\ r karan t:ıtbik etmek iyidir. Fa-

tt ll'ı hzurlan gtirülürse onlan izale 

'• tk l1:ıımdır. Bu huauaa alt müra• 

'ıt ~11llarımu •emere vermemiştir. 
~ •tlcııln ehemmiyetine hassaten na-

rı dikkati cclbetmenid rica ederim. 

Sandıklı: Hatlpzade 

H. Orhan 

~h, İnsaniyet Büsbütün 
l<alkmadı Ya? 

Rııs mulıakemesi mana•Htile ldmlerl 1ep11ten (6ol~J 1 - Rilcofı Rrugatla :Jovg.r 
komiserler reisi. 2 - J•~ral Bluclwr: Kızıl ordıı";,J,. Şule lcamandanı. 

'-t~ f)lin Akaaraylı bir Hanımdan bir 

~ lııp aldık. Bu Hanım mektubunda 

ı~ _°'lciı Birçok doktorlar vardır ki vi:ılte 
~•cı 

3 - Kork: Moslcova ordıuu kumandanı. 4 - Staılln. 

~ trl Yardır, muhtılclne kartı bu 
>~trlndcn ufacık bir fedaklrlık bile 

'-~ar, bir loaım doktorlar da latira• 

~ e pek dlfkGndlhlc.r. Ancak 

~ lbcnfaatler muablll ır•celert bir 

er· liderler. '-4 tçcwı aktam anaaın blraderlme 

' \le reldi. En yakın tanıdığı· 
~~ doktora rtttlm, kapıJl çaldım. 't Bey evde yok dediler. Yoldan 
'Mttı '•lle ıreçmekte olan bir Bey bunu 

Rusyada, bolşevik idaresini \ bil verilmiştir. Bntün bunlara J ldamemae imkln olmac:bfmı 
devirmek için ıui kast hazırlı- rağmen bu adam Franaız ve Deri ıilrerek derhal mlnase

yanlann muhakemesi Fransa İngilizlerle anlqarak bolte'fik babn keailmeahıi taniye ettiler 
ile Rusya arasında ıiyasi idaresine kar11 IUİ kast tetkl· İngilizler bu ithamlar kar

bir hadise çıkmasına ıebebiyet llb yapmışbr. 
1 

ıııında evvell Ruayada lhülll 
verecek bir tekil almıya bq- Rualar bu kabil ıui kutçl-= olduğu haberlerini ipe ettiler. 
ladı. Bu itibarla bu muhake- lere kartı çok amansızdırlar. Fakat ıonradan birdenbire 

me yeni bir ehemmiyet Bunlan muhakemeye çektiler. ıustular •e ce•ap vermlye de 
keabetti. Profesör (Ram:ıin) mahkemede, in.zum rörmediler. Hatta bu 

.__ •e derhal em.rlmlıı:c amade oldu· 

it~ ~ledJ. Geldi, hutaya baldı ..,. 

'!\'ti 11 bertaraf ettL Aul mllhlm 

~. · fQ ki bGtOn ricamau ratm
~•l l 

' çln para almamakta mar 
'-ııııı.. 'tap faldlltealnden CelAI Bey 
d'tı.. de bir doktor oldutunu Uiren· 

' bn allce11ap lnaana naaıl 
te,elddlr etmczalai:ı? 

A.H 

~ Cevaplarımız S.: a, Aiaude hanında DeııWlll 
'-lıııı Reye: Her mektebin muayyen 
"-a,) teraltl vardır. O 9eraltl hala 

~ "'ların mektebe kabul edJlme

'-11 tahiJdlr. Siz eneli orta mck

"-r ~llı.Ulntzt bltlnenlz daha iyi 
-.ıaatlndeylt. 

'te/,.i'-
~ numarmı : 

Muhakemeyi hatırlarsın!%. 

Ruayada Qç dlSrt ıenedenberi 

Nnayi partisi ismi albnda ça

lıtan bir takım mlihendisler 
Frama •e lngiltere ile anlaşa
rak bolşevik idaresini devir-

mek için tcşkilit yapıyorlar. 

Bunlann başmda (Ramzin) is

minde bir profesör •ardar. Bu 

adam Darülfünunda muallimdir 

ve Ruaya ıanayi işlerinin reisi
dir. Rusyada en yüksek maaş 

alanlardan biridir. Kendisine 

aynca bir k6tk ve bir otomo-

PEYAM/ SAFA 

SON POSTA'nm Edebi Romanı 

l'ATIB-BARBIYE 
~ ~aloya gitmekten mi? ı tular. Herkesin değişmek ve 

~ ~t • Vet. kendini toplamak için ıarf etti-
'~ tırnan Gülterin yüzüne ti gayretten anladı ki, daha 
~ b~•Yordu. Fakat onun de- evvel, mecliste bir münakaşa 
'ldl.ı"lt gönül rahatlığı içinde olmut ve Neriman bunu yan
!a~~:~ tasavvur etti. Sonra da kesmiş. 
t ha ı ona doğru kaldırdı Tanımadığı hiç kimse yoktu: 
~~~t ~tet içinde kaldı: Gnlterin Bir darülfünun müderrisi, bir 
l~ llıflnden yaşlar akıyordu. musiki muallimi, Feridin ut 

'ndil"ın· ··zı · 1 b. k d N h t ~ ....... n 1 go enne götürdü: ça an ır ar a aşı, eza e , 
ttjllı ey efendi çok sever sizi Şinasi ve Faiz Bey. 

'tti. an Hanım! diye tekrar Ncrimana karşı duyulan 

ti,.; -11 -
ltıan içeri girince 

alakanın nevilerine göre meclis 
ikiye ayrıldı. Bir kısmı, genç 

aus- I kızı aelimladıktan sonra mü-

bntün hakikati açıkça söyliye- tqkillta dahil olduğıı ılSyle

cegım beyan ederek yedi nen (Hinderaon) parlimentoda 
saatlik bir konferans verdi, bu ithamlara cevap vermiye 
ltirafabnda bu teşkilibn içinde tenezzül etmediğini t6ylemek
F ransamn ıiyul adamlanndan le iktifa etti. 

Puvankare ve Briyanın bulun- Muhakeme hlll devam ediyor. 
duğwıu, teşkilibn askeri kıs- Maznunlar yeni beyanAtlannda 

mına Fransız erkinı harbiye- Rusyaya kartı açılmak iateni
ıinin nezaret ettiğini bildirdi. len harbin blitnıı teferruat ve 

Bu beyanat Fıranıız gazete- tafsillbnı veriyorlar. Bu tafsi
lerini fiddetli mukabeleye ıev- lltın 6ğrettiği netice tudur z 

ketti ve bazı gazeteler Fransa- A vrupanın aenelerdenberi ha
ya kartı bukadar tiddetli urladığı ıui kast akamete 
hl\cumlar yapan bir devletle uğramlfbr ve Sovyet Rusya 
artık ıiyasl münuebetlerin büytık bir tehlike atlatmışbr. 

nakaşalanna devam etmek için 
birbirlerine yaklaştılar. 

Neriman, miinakaşaya de
vam eden grup arasında: "fa
kat, ıliphesiz ki .. ,, , " Armoni
den maksat bu değildir.,,, "U
aulü kaybediyoruz. " , " Hayır 
bayırl Onu demek iıtemiyo

nım!" gibi yiiksek sesle söyle
nen rabıtasız cftmleler duydu 
ye F eridin getirdiği bir san
dal yaya oturdu; yere baktığı 

halde, Şinasi ile Faiz Beyin 
kendisine dikkat ettiklerini 
zannediyordu. 

F eridin arkadaşı Muammer, 
Nerimana yaklaştı ve onu gös
tererek bütün meclise bağırdı: 

- Durunuz! Ben Neriman 
Hanıma bir sual soracağım. 
Bahsimizle alakadardır. Hem 

kendiai de meseleyi anlamış 
olur. Vereceği cevap tızerinde 
milnakaşaya devam edelim. 

Sustular ve Muammer Ne
rimana döndü: 

- Sizin Darülelhanın ala
hırka kısmını lağvediyorlar
mış. Bunu miinakaşa ediyoruz. 
Siz alaturka kısım dasınız. Fa
l&!at ıiz de orada kalmak is
temiyormuşsunuz, demin bahsı-
nız geçti. Söyleyin niçin iste
miyorsunuz? 

Neriman gülümsedi. Feri
din evinde münakaşasız bir 
meclise hiç tesadüf etme
mişti. Gene kendi fikilerini ka
bul ettirmek için başlarına 
kan çıkan ve yüzleri kızaran 
bu insanların bir takım nazari
yeler üzerinde kendileri niharap 
etmelerini tahaf buluyordu. 

are en ız 

Aşkta Manhk Olmaz 
1

"" __ B_ir_k_aç_M_od_e_z __ l 
Slihcyll isminde bir genç 

kız yazıyor: 

" On sekiz yaşındayım. Her 
genç kız gibi ben de sevdim" 
ve sevildim. Fakat soğudum. 
Sevdiğimin evvela belli başlı 
bir işi yoktu, evlensek beni 
geçindiremiyecekti. Fakat o 
beni bili unutamadı. Ben 
ehemmiyet Yermedim. Fakat 
timdi tehdide başladı ve seviş
tiğimizi anneme haber verece
ıini aöyledi. Ne yapacağımı 

Pfırdam." 
Kızım, ıen sevdayı yanlış 

- anlamlfSID. Atkın mutlaka 
izdivaca müntehi olacağını sana 
kim vadetti. Atk iki kalbin" 
birbirine öyle bir bağlanışıdır 
ki, bunda manbğm, düşünce

nin yeri yoktur. Manbğın ve 
muhakemenin girdiği yerde 
qk duramaz. Onun içindir ki 
aevdaya düşenlerin hareket
lerini manbkla 6lçmek mnmkün 
olamaz. 

Siz hakikatte aevmemipiniz. 
Evlenmek için arkadq ara
mapınız. ÔnUnlhe bu genç 
d6tmftf. Onunla evlenebile
cejinizi ummupunuz. Fakat 
hiuinizden dyade manbğum 

hAkim olduğu için derhal hakikati 
ıörmftf ve IOğumUfSunuz. 

Fakat bu hareketinizle kal
bindeki ateşi habıfturduğunuı: 
ıenci fena •uİyete dllftlrmllf
alhıilz. Anlatılıyor ki o alzi 
aevmif ve tam manuile aevmlf. 
Eter bu gence karp kalbinizde 
afak bir çarpınb olduğunu 
bilseydim, ıiz de aevinİ%, derdim. 
Fakat buna imkl.ıı görmediğim 
için onun tehditlerine ehemmi
yet •ermemenw tavsiye ederim. 
Hatta onun tehdidini ıi.z ondan 
enel yapınız. Annenize 
kendi glinahımıı kendinizi 
anlabnız. Her ~nç kızın 
b~ndan geçen bu vak'a 
lizi, annenizin nazarında gil· 
nahkir yapmıya klfi değildir. 

Bu ıuretle onun tehditlerinin 
6nüne geçmiş olursunuz. 

Hanımtegu 

* Çamlıcada Erni hanıma: 
Gazetemiz izdivaçlara ta

•ass ut etmeyi kabul etmediği 
için maatteeullf arzunuzu ia'a-
fa imkan yoktur. H. T. 

- Daha karar vermedim, 
dedi.I 

Muammer ısrar etti: 
- Hayır! later karar verin, 

later vermeyin... Alaturka kıs
mının lağvedilmesine memnun 
olur musunuz? 

- Henüz bir: fikrim yok, 
doğrusu .•.• 

Bu sefer Ferit sordu: 
- Alafranga kısmına geç

mek arzasu sana nereden gel
di? 

- Bilmiyorum. Bir aralık 
ut çalmak sinirime dokundu. 

- Niçin? 
- Biçimi sinirime doku-

nuyordu. 
Ferit ötekilere döndü: 
- Gördünüz mü? diye ba

tırdı. Medeniyet kadının göz-
lerine hitap eder. Kadınların \ 

1 - Mavi jorjetten yapıl
wış zarif bir iç çamaşın. 

2 - Eldiven ve zarif iki 
mendil. 

d - Balolara giderken -; 
a acak ipek kumaştan çantalar 
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çoğu ellerinin zarif bir hareketi 
için piyano çalarlar ve musiki 
onlar için gibel bir "pozisyon,, 
dan ibarettir. 

- Hayır! diye itiraz edildi 
hakiki musikişinas kadınlar 
var. 

- Beste1drlar ç:>1< azdır, 
ldeta hiç derecesinde. 

Mahut münakaşa: Kadın ne 
derece yaratıcıdır? 

Fakat mevzu dağılıyordu. 
Umumi fikirlerden misallere 
giden her münakaşa gibi bu 
da tereddi ediyordu. 

Müderris Şeref B. hiçbir 
şey söylemedi. Bu sükut, öte
kilerin cesaretine karşı bir ta· 
arruzdu. Nihayet buna dikkat 
ettiler ve onun fikrini öğren
mek istediler. 

Arka11 vra 
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Buharada Öldürüldükten 
Nasıl Tahrikat 

Sonra Efganda 
Yapıldı? 

-------------- Anlatan: Agabekof: 23 ----
Bu sırada. lranda bulunan Lakin gördüm ki ap- muntazam bir surette Mosk:o-

Sovyet f careti hariciye mümes- resofun burada yap- vaya gönderilmekte idi. , 
ıili (Goldberi) Moskovaya gel- tığı işler çok mühimdir. in- Bu iş fU suretle oluyordu: 
mişti. Dog--ıuca (O. G. P. U.) ya gilizlcrin Meşhetteki te kilab Apresofun Mirzayef ismiıı-
gı.derek Tahran sefiri (Yure- hiç te yabana ablacak gibi de ihtiyar • c Azerbeycanlı bir 

adam vardı. Mirzayef daha 
nef) ten ,ikayet etti. B vazi- 1 değildi, hatta mükemmeldi 1923 senesinde İran posta ida-
yet karşısında ( O. G. P. U.) bile. Bununla be ·aber lngiliz resinin (ecnebi posta) işlerini 
beni ticaret mümessilliği emri- 1 te )ciJibnın Loııdraya gönder- yapan memuriyeti elde etmişti. 
ne vermek istedi. digi raporl rla İngiliz bükü- Hindistan ve lran arasında 

Ayni zamanda siyasi teşki- ır. etinin burııdaki teşkilatına lngiliz diplomasi kuryeleri pek 
\lta yardım vazifesile de mll· gönderdiği emirler ve talima- azdır. Bunun içindir ki mühllr
kellef bu unuyordum. Tahran bn kaffesi elimizden ge;çiyor- lenmi~ evraklar emniyetle lran 
ticareti hariciye şubesi imir- du. Bütün bu talimat ve mu- posta.sına teslim edilirdi. 
liğ'ne işte bu şera"t içinde habere e rrakının kopyalan (Arkuı var) 
t~ edilm~tim. Mo~owd~ =D~~~~.~~~l=,,~~~~~-~~~=d~~~~~~~~~~ 
aynlırken Triliscıer Hindistan emzryo LQrlnln .1 QT lm ıJandzğz 
meselesile d ima meşgul olma-

mı ve oraya İran tarikilc gidi- 6 -80 B ı· n L ı· r a 1 1 k 
•ebilecek en emin "yolların 

hangisi olduğunu tesbit edip z· N I U ld ? 
:::.bildirmemi de tembih ıyana ası ğrah ı. 

( 1929 ) ağustosu içinde • 
Baku- Enzeli yolu ile Tahrana Sermayesi iki Milyonu Geçen 
geldiğim vakit meşhetten ge-

len dehşetli bir telgraf bom- Bu Sandık İci Tetkik Edilmelidir 
bardımanına maruz kaldım. Y 

Bir taraftan Meşhet konso· 
losu ( Kreniski ), diğer taraf
tan da ( O. G. P. U. ) mü
messili birbiri aleyhine kıyam 
etmiş, ikisinden birinin tebdil 
edilmelerini istiyorlardı. 

Meşhet, daima İngiliz pos
ta •arını ele geçirdiğimiz bir 
yer olduğundan bizim için çok 
büyük bir ehemmiyeti haiz 
idi. 

Bunun için tahkikatı yerinde 
yapmak üzere ve Meşhetteki 
ticaret şubemizi teftiş etmek 
bahanesile Tahrandan Meşhed. 
yollandım. 

Meşhede geldiğim zaman 
gördüm ki Meşhe~te komoloe 
bulunan Krem· nski ile 
(O. G. P. U) mtimessili Brav
nın aralan fena halde. açıl
IDlf. Bu zıddiyetin sebebi de 
konsolosane kitiplerinden (Ke
Yiııson)un kansı idi. 

Her ikisi de bu kadına fena 
halde tutulmuşlardı. Kadının 
fettan birşey olduğu anla
tılıyordu. iki erkeğin de ken
disile alakadar olduklarını 

J6rlince ayrı. ayrı ikisine de 
iltifat etmiş ve iki yüzlü bir 
komedya oynamıya muvaffak 
olmuştu. (Bravn) komünist 
partisinin eski azasındandı. 
Trilisserle dostluWan 1924 
aenesindenberi devam ediyordu. 

Bravn, bir ara Londrada 
çahşmq, inpizlerle aramız 
açıldıktan sonra Çine g6nde
rilmiş, daha sonra lngilizce 
bildiği için Meşhede tayin 
olunmuştu. Bu adamın tahsili 
yoktu. Okuma, yazmayı c1a 
pek az Hli:-di, fakat lngilizce}e 
vakıf olması ve Trilisserle ah
baplığı onu böyle mühim bir 
vazife başına getirmişti. Kon
ıolos Kreminskiye gelince ; 

Bu adamın tahsili yüksekti; 
her işi inceden inceye düşü
nür ve kararını ondan sonra 
verirdi.Maamafih biraz tenbelli
ği de vardı. Dünyada her
feyden evvel kendine ve kadı
na kıymet verirdi. Kendi ken
dime bu işi halledemiyece
ğimi anlayınca vaziyeti izah et-
mek üzere (Bravn)ı Moskova
ya yollamayı muvafık buldum. 
Vaziyet hallolununcıya kadar 
da onun vazifesini kendi il ze
rime aldım. 

JJemirgolları gardım S!lndılının merkezi Hagdarpaşo.da 
bıılıınııgor. Kadrosu da (25) kiıigi geçmektedir 

DemiryoJları memurlarının mildafaa ettiğiniz bu müesseae 
bir tasarruf sandığı meselesi bugüne kadar bilançosunu ser
var. Behiç Beyin umumi mü- mayedarlara vermemiştir. 
dürlüğil zamanında tesis edilen Bunu, orada yapabilecek 
bu sandığın bugün sermayesi ıahıa var mı? O da bana ait 
iki_ ~ilyon liradan fazla tahmin bir mesele değil. Saniyen sizi 
edilıyor. w • • • • • idaresizlikle itham etmiyorum 
~u sandıgın ıdaresı ıçın bır ve fakat sizi oraya tayin eden-

talımatname y~pılmş~ır. Fakat de kabahati buluyorum. Çiln
asıl sermayeyı temın. ~den kil siz bir maliyeciden ziyade 
~emu~.n bu_ sermayenın ışlc- bir dahiliyecisiniz. Tuhafıma 
tilmesı ıle alakası yoktur. tdarc giden birşey varsa 0 da san
meclisi hissedardan başkadır. 1 dığın merhum müdürü de bir 

Memurlara bilanço verilmez. vali mütekaidi idi. Siz de öyle. 
Ssonra sandık hakkında Garip değil mi? 

60türlü80rivb~yetle1 _r vardır. AMeselA Beyefendi: Bufiin aandıjm 
- ın ırasının nkara m murlan b. • • t . . . e ızım memunn a-

memurın kooperabfmde yat- limatnarneaine · tihd 
'b· G 1 d b nazaran ıs am 

ması gı L ~en er e u mev- ediliyorlar ·ve idareden nlıhl 

zua temas ettik. eabaptan dolayı aynlacak olur-
Sandık müdürlllğü bize larsa bq maq İıiabetinde 

cevap verdi. Şimdi bu ceva- ikramiye verilecek. Bu ne 
ba memurJann itirazlan bq· demektir ?. Bu Efendiler 
ladi. Devlet demiryolları me- memur mu? Değil mi? Eier 
murlan istiyorlar ki sandığı memur iseler ve bizim merbut 
~endileri m.urakabe ~tainler, olduğumuz talimatnameye bağb 
ıdare heyetinde kendi arka- iseler bizim beklemekte oldu
daşlanndan da ınfimessiller ğumuz o mevhum ikramiyeye 
bulunsun. F alcat bütlln bu neden intizar etmediler de 
bu itirazlara cevap veren yok. hemen llZlD talimatnameye 
Dün aldığımız bir mektupta nazaran bir ikramiyeye kon
diğer bir kısım itirazlar ser- dalar? Eğer memur değillerM 
dediliyor. Mühim bir para ye- neden sandık mevduabna ifti
kiınu tutan bu sandık işleri rak ettirildiler? Sandığın kin 
hakkında bakınız ne deniyor: yalnız memurlara verdiği para
Devlet Demirgolları Tasar- dan hasıl ettiği temettüden 
raf Sandığı müdürü Beg• bqka bqey yok mudur? 

cevap lpttiğimize gtire ticari bono 

Geçen gün (SON POSTA) kınyormuşaunuz? Bu paralar 
da bir tavzihinizi okudum ve tahsil edilebiliyor mu ? O yap
doğrusu ya hayret ettiı;n. Hay- bğınız ( ey aabn alına Yeya 
retimin sebebini aoranamz yapbrma ) talimatnamea kim
onu da ~liyeyim: Eneli ler için yapıldı? Eiw k1ç11r 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni 
J 

Soldan Sala, Yukardan ~afı: 

1 - Tüfek, bapk 5, Tirk 
yurdu 5 

2 - Kararname 4, Wm 3 
3 - Nota 2, bir mailanu7 

5, fiil 2 

4 - Babanua .kek kardeşi 
4, iizüm ağacı 4 

5 - Sayı 3 

6 - Bir nida 2, 
gamber 3, yun 2 

7 - Meyva a, 
8 - Amele bqı 4, 

mak 4 
9 - Nota 2, bir villyet 6, 

köpek 2 
1 O - Sebat 4, fıkembe 4 
11 - Gamh 8, &itim kede

ri ~ 

İktısat Encümeni 
Bazı Okturva Resim

lerini indirdi 

İstanbul şehir mediai ikbsat 
encümeni dün toplanmıt ; ok
torva resmi meselesini ıarilt-

müştür. Bazı sanayi maddele
rinden alman 10 kul'\lf okturva 
resmi (1) kuruta indirilnıit, 
peynirden alınan ild kanat 
oktuna rami ilp ectil•ift:ir. 
Komisyonun bu karan camar
teai gilni tehir meclUAncle 
müzakere edilecektir. 

Mektepler İçin 

Beyoğlunda Bir Sinema 
Salonu Tesis Edilecek 

Beyoğlu remi ilk mektep

leri için bir sinema makinesi 
alınacak, Uç6nc0 ilk mektepte 

bir sinema salonu yapılacakbr. 

Burada baftamn muayyen gia
lerinde talebeye ahlAJd. terbi-

yevi filmler gösterilecek. ted 
risatta filmlerden istifade 
edilecektir. 

m<.murlar içia der ve biz ele 
hayır ceYabını Yerİrlek muka .. 
beleniz ne olur ? Yok erkin 
için yapıldise neden memar-

lan hiçe aayıyorawıuz ?.. Şün
dilik bu kadar Ye baki h ... 
metler Efendim. ..._...,_ ........... 

B. N. 

Sinemalar 

SiNEMASINDA 
Keman mıwaffaklyetle ghterllmekte olan a:amal\UJU&lıa en büyiik ~ 

SERSERİ KIRAL 
EmHlalz faheaerlnJn ıoa rlnleriaden latlfade edlnls 

Vaktlle CARUSO nwı heyecanla beklendlil ıtbl bu"'1a ıabu' 

bekleaea f&)'UI hayret tuor 

JAN KIEPURA 
Puarteıi a]qamı GALA mGsameresl olarak 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
B R 1 G 1 T T E H E L M' in iıtirakile irae edilecek 

COŞKUN BELDE 
Ahuktar .,. hula tarkllı n mlles* menula yerin• filml11de 

.aırıı,ecddlr. 
\'eni maklnemls aayeslnde mOkllemelerln tekmili Tilrkçe ve Frall 

olarak film Uurlnde göaterllecektir. 

YENİ SİNEMA 
AaJrara Aaalarta cadddeai Telefon SS40 Şarkın en bGyGk .,. en aarf 

laals Mm .utem 1200 klfWk muhtqa .,. ferah alnema ıaloaıa 

BUGÜNDEN iTiBAREN 
Skla flllaler lraeslne bqhyor. Birtacl pregram menimin en fed 
11ı..aoa.. MÜTTEHEM KALKINIZ 
Frauızca a&Ui n ıarlnlı bir filim. Mllme1alleal GABY MORLA Y. lıı.e~ 

FOx JURNAL dünya havadiıleri 

Dün akşam 
Gala mllsamerul olarak lru edllnalt ve Kiatemaeckera'iıı mqbıd' 

uerl•lnd- muktebea 

GARP 
ffhm tfmdfye kadar rBrlllmemlt bnyilk bir muaffakıyet kuanauftır ... 
Frıaıga arttatlerl CLAUDIA VIKTRIX·JAQUE CATELAIN ve LUCIENN! 
HCe te•qakiran tarafından fevkallde alkıfl-11111ur .... Poli.neld'nla • 
par alan ek zel tatbik edilml tir. Zea in v ete n\Dlaralan. 

Pek yakında,. •• Sinema11nda 

AL fOLSON Bualqam 
DELf ŞARKICI 

.__. Fu1ıa1ac1e ____ _. Bir Kavuk 

Hot iki aaat reçlrmek uzuıunda 
l.8eab 

Büyük artist 
ONSTAHCE TALMADGE'" 

VEN 0 S 
...U maaıcıı:am fflmfnda temqa 

etmek Uzer• 

ETUAL Sinemasına 
rfdlnlz. 

b&vetea ı Seall Ye ılbll ballbUJr 
dBaya havadlılerl. Bug'Oıı blrfncl 

mathM ıaat 13 te 

Bu pazar akşamı 

MAjlK Sinemasında 
ineme 1ııqı-..ca1ı .a.. 

GARP CEPHESi 
(4 PIY ADELER) 

Tamamen Fran11:rca ı8z1G muazzam 
n mlltsd- dramMlk fflJ-. 

Her yerde fevkallde bir muvaffa
ldJ'et 11ıı...-.1ı ,nıı ,ehrlntlz Me-
11uıcılıia•da bir laklllp te,kll edecek
tir. JOHANSOEN'la me,hur romanın· 
daa mııkteb .. va rejisör Papa tara
fından alnemaya alın11Ufbr. 

Hamft: BfJetfer paaar aabahı saat 
10 et. ıtlbu- llajlk alnemasında 

ıatılauya ba9lanacakbr. 

FERAH slNEMADA 
RAM ONA 
Cemal Sabir Bey tanfmdall 

1 Klnurraenel Pm.rte91 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassw 

Muayenehanesi Ankara cad
desi h6k6met konağı civa
rında eski ikdam Yurdu kar
f181Dda 71 aamara birinci kat 

Her gün saat birden ikiye, 
d6rt buçuktan akşama kadar. 

Devrildi 
Mabuipzade 

Celil Beyin 

Tariltt 
komedisi 

l ıııı 
lllllHI 

Patolog, Bakteriyolc>f 

nr.M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRW 
MUALLİMLE RIN1> 
Dafıift, ve intani b 
Patolojik ve Bakteriy 
muayeneler, icra oiuııut· 

Adrea : Babıali 

villyet karpaı ıs ~o.~ 
lhrıJeMlaaae: Telefo. ~ 
lkameqllu : .. 

NiHAYET IELDf ttf 

HANAU 
ŞOSON~ 

HANIMLARA .--~ 
AVIUPA~E~N 

~~ 
YftAıııt UITla oUOll'' 

K. EKONOMIO:ıJ. 
ISTAN8UL, MERKEZ ~OST• .... 11 I 
KVft8UNOA MU•AYLILAI' _. 

Doğum ve kadın hast 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin N 

Türbe, eski Hililiah111et 
No. 1 O Telefon lst. 



SON POSTA 
• 

ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar. L 

Vükela Meclisinde Okunan Şifreli 
Bir Telgraf Fırtına Kopardı .. 

illi 1 o 

BORSA 
lstanbul 4 Klnunuencl ımo 

- Kapama flata. -
NUKUT 

taterlla 
DoJw Ameriltan 
20Fraak F,...... 
20 Uret ltaıyaa 
20 f,...k Beltib 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank İavlçre 
20 LeTa Balpr 

mc;
m," 
168,-
223,-
119.-

J 

lJa Nazır Arasında Şiddetli Bir Çatışma Oldu 
55,50 

125,-
11,-

t Sabık Dahiliye nazm İs~ 1 ne _istiyordu ? Bukadar . açı~ J mevcut de~tdi ki •• ••• Meseli, 
• •nbolat Beyin açık ve 13rlh vazıyetier karşısında fecı netı- .. bu, böyledir" denillilce har-
a.deleı:U.den anlaşılan hakikat ceyi el' an görememe.ti. bir bar- biye nazın sadece: 

l Floria Fclemenlı 
20 Koron Çekoslovalt 
1 Şllbı A vu.tmya 
l Rayhımark AlSDaDp 
1 Zelotl Lehistan 

~ 
127,-
11,-
50.7S 
24,-

tı İdi: biye nazın için, her halde çok - Askerlik icabıdır, diye-
L liarbiye nazın Enver pap elim olmak lazımdır. rek işin içinden sıy~ıyordu. 

20 Ley Romanya 
20 Dl- Yuıroelavya 

1 Çervoneç Sovyet 

1 25,SO 
1'1,
-ı-

::teyi kendi elinde tutmak İsmail Canbolat B. harbiye Hatta EnYel' Pqa bır gün 
~Yo~, Başkumandanlıkla nannrun bu: w Mühim değil- c~,!>.he hakkında malümat ver
ij thıye nazırlığımn ayn ayn dir." saznae verdiği cevabı da dıgı zaman: 
ırı~eler tarafından idare edil- saklamadı ve şöyle anlath: - lngilizler mevcut kuvvet-

KAMBiYO 
Londra l lsterlln kUl'Uf 
Nay. 1 TUrk Jiraaı dola 
Pari• 1 TUrk liraaı Frank 

1030-
0,47 ıs 

1199-
905-
8 38,20 
2 43,25 

~sıne taraftar bulunrnuyordu. - Bea de bunun lzerİDe leriai bir mWi daha tezyit 
" fi~ne bir destek ~l~rak dedim ki: e~ıel~r ~en~ cepheyi geçmel~ 
d' hiç dOşüıımeden ıtimıat "Öyle ise dm ehemmiyet- n ıhtimalı yoktur, demış, 

Milino 1 • ,, Liret 
BrOkul 1 ,, ,, Bela-a 
ClneYN l ,, " Frank 
Sofya 1 " ., LC9a 6510 

117 
4,20,-
1,97,62 
4,~o 

~cek kimse olmadığını ileri lidir. Ben bulan yeni başla- fakat ~- u bir müdd~t 
'ordu. mış zannediy;ordum. Mademki geçmcmışö ki cephe hercu-

Amcıterda:n t T. ,. F.orlo 
Madrit 1 Tür lira.aı Hula 
Berlln ı ,. ,. Mart& 

L .. ,Bundan başka harp ıaf.. eskiden başlamış, şimdi niha- merç olmuştu. 
~ hakkında doğrQ mallı· yetine geldik demektir.,, Sabık dahiliye nazın. bu ba-

V &rfOVa 1 n ., ZeloU 
Bükr., 20 ile, lw~ 
RU8)'.a l Çervoneç lnınıti 

79,ti 
lOIE-

..._._ ·-...... • .... •:.a •• 1. ..... ........ :.9,. ·--=- .- .......... 

Mikro Gazete 
""lt al ak • • b. -
ttşki . m . ıçıD U: encu~e~ Hülasa bu meıeleler vükela his üzerindeki izahatının sonu-
~ lı . fikrine de pddetle ıti· meclisinde ötedenberi harbiye nu şu cümle ile bağladı: Gariptir 

edıyord.. ki E b ·· 1 · la . - nazınom basit cewaplarile hail~ nvcr paşanın u soz enne 
~ail Caııbolat B. ~un• lunurmuı ve bunun içinden inananlar da olmuştu. 
~ so?"8 bababna fOylo çıkmak imk4nı ela ~olmı. Çil~ Bu inaıaanlar kimlerdi? 

.:ıııF~ l>e I> husuat kti ortada çağınp iıtizah ede- İtte aalnk dahiliye namı 

Dünyanın En Küçük 
Ve En rahalı Gazetesi 

Nerede Çıkıyor? ~ at • 8 
• • a cek b~. erkim harbiye reisi . bunlvuı iaimleriaıi İfp etmedi. 

1._ ~aç_ defa ısrar ettim ve 
~Ilı bu isr.arlanm tızerine de 
~ meclisine haritalar ge--

H.rbt,e ...,. da 1-
~'taıar llzerinde izahat ver
dt batf acb. B" ftliyet böY,le 
laJ"-.ıı edecekti, fakat •akit 

lb-.:fı. 

8ea. ıalnk Dahiliye nazı
~ll ağzından bu: Fakat vakit 
~adı, cümlesini işitir işit
'cı yüreğim kanlı faciaların 
~· 'it elemli hatıralarile ta 
~den sıxladı. Tasavvur edi
~ ~ insafla düşününüz: dört 
~ harp senesi unas.ında 
~ebenin nasıl geçtiği ve 
l_ "!:--: lerde eler olduğu hak
~· nıi.llet ve millet vekilleri 
.._•_dursun, ad büyük mes~-
~ üzerine alal'ak ış 
'1" geçen nazırlara bile 
~~ verilmiyor ve neden 
~ l>inbir ısrar ilzerine bu 
~ teşebbus ediliyor. Millet ve 
~cket aleyhine l>undan 
'-i~ feci b~ suikast olabilir. 

iti ~~ail Canbolat Bey harp 
~tinin iyi idare edilmediğin
,}~~ bahsederek palan 

~" ltundaa başka dahiliye 
~~n harl>e ait muame-
~ll iyi ielare edilmediği hak
~ da. bazı malümat alıyor
Sı '2eseli, Filistin vak' ası 
' aile vukubulan hali göl"-

tt] 4',İtt kumandasındaki çe
~ geriye kaçıyorlar ve 

' ı:::e tahribat Y,apıy,orlar
~ bu meseleden Ber.ut.: 
~ iş'arile haberdar ol
\i;ıik ~tta liir gün yüZ elliı 
'- d . bır müfrezenin kaçbğı
' aır şifreli bir telgraf al· 
't!tiı B~ şifreli telgrafı yirmi 
1'tıa agustos tarihinde top
·~~ \r\ikela mcclisi·ul · u
~ı:ı\> nı Zaman Harbiyt.. •. azın 

.:..r Pş. şu cevabı verdi : 
•tiiı ~u, mühim bir mesele 
'i~iıı' botedenberi oluyor. Bunu 
~ uraya getirdin? 

'tı.. . sabık nazırın bu :ı;...._ 
il ~ı 1 "t 'k u~ 
~.-, şı h çe oturduğum yerde 
~:ı .. Ce derece hiddetleniyordum 
~~ını . 
~-..bi beynime çıkıyordu. 
~ J' na:rınna gött o mü
~~~, eijı, bu mühim' de~l ! 
-._ ~~ ?~nun ehemmiyetli ola-

-..ı4iirl Bu..-. acaba 

Göze Göz, Dişe Diş -· 

Bir Kadın Dün Bir Erke
ği Yüzünden Yaralacll 

Dünyanın en küçük gazetesi 
Balirimuliiti Atlaside 14Perşem
beadası" namile maruf biri 
adada çıkmaktadır. Bu gaze
tenin muliabiri muharriri, tabü, 
müdürli bir adamdır. Bu ada
ma zevcesi katiplik vazifesini 
görmektedir. 

Perşembe adası ( Kinslant) 
adasının şimali şarkisindedir. 

Birkaç giln evvel bir vak'a oldu. Hanende Mahmut Ef. Büyük Okyanosun sakin olan 
isminde biri Topanede yolunu beklemiş, bir şarap imalatanesin- bu havalisinde diğer hi~ok 
de çalışan Mediha isminde· bir kadım yüzünden yaralamıştı. Bu dalar arasında gözden uzak 
hadise, genç kadının işinden olmasına sebep olmuştu. Mediha ltalan bu adacık bir per
bu hadiseden çok müteessir olmuş, diln Mahmut Ef. nin yolu- şembe günü keşfedildiği için 
nu beklemiş, o da bir jilet bıça~ ile Mahmut Ef. nin yüzünü adına Perşembe adası ismi ve
kesmiştir. rilıniştir. Bu ada sekenesi iki 

Dün bir mabanirimiz hadise kahramanı olan (Mediha) H. la bin kişiden ibar,ettir. inci av
konuşmuş, 14dişe diş, göze göz,, şeklinde hareket eden kadın- lamakla meşguldürler. En kıy
dan bu karşıliklı vak1anın sebebini sormuştur: Mediha Hanım t f'etli incile.r: bu ada sahillerin-
diy;or ki: _ ~e bulunmaktadır. 

"2-3 ay evvel bir düğünde Mahmut Ef. ile tanıştık o va• Bu gazete, sırf bu halk için 
kittenberi Mahmut Ef. bana r.asgelince takılıyor v.c laf atıyord~ çıkarıJm.ütadır. Büyüklüğü 
Yüzvermedim ; buna muğber olan Mahmut Ef. beni yaraladi, (27 X 2o) santim ve üç ya~ 
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Hıfzıssıhha 
Meclisi 

Düft' Toplandı Ve 
Konuştu 

ŞCfıir hıfzıssıhha mecl18i 
dün valj, muavininin ripa4ttin
de bir toplanb yapmış, iki 
saat müzakerede bulwımu~. 
Verem, tifo, şarbon liastalıll
lan üzerinde konuşulmuf> ali
kadarlarm bu hastalıklar için 
bir.er rapor hazırlamalan ka
rarJa~rılmışbr. Meclis 1 kanu
nusani perşembe günü ikinci 
içtimaı yapmak: 6zens claid-. 
mıştır. 

İş Buna Kaldı 
Sinemalarda Sıhhat 
Bozulu~or.muş ... 

Şehrimizdeki ban sinema
ların nizamnamelerine muga
yir olarak binanın alacağı 
mıktardan fazla müşteri al
maktadırlar. Bu lial müşterile
rin sıhhatlerini ihlaJ eder ma
li"' ette görülmektedir.. ·Bele
d sıhhiyesi bunun önüne 
g~mek içir ·izamnameY,e ri
aıet etmiye. .emalanı takip 
• ~ edecektir. 

1 

Mercimek 
Piyasası 

Rus Mallannm gelme
sinden Müteessü: Qldu 

T osya1 ( Hiısusi ) - Rusya· 
nın fstanbul piya8aaana külli· 
yetli miktarda mercimek gön· 
dermesi fiatlara tesir etmiştir. 
Rusyamn bu liar_eketi, Anado-
lunun her tarafındaki merci
mek piyasasına tesir etıniş, 

evvelce ( 20 - 21 ) kuruşa sa
blan mercimek. ( 15) kuruşa 
düşmüştür. 

Macar Hayvanları 
[Nekadar Alındı, Nere

lere Taksim EcJi•di 

yo,• telgraf ve limandan tele
fonla aldığı havadislerle yazı
larını temin edu -ve bi~ el ma
kiensi ile tab'ı yapıhr. Ab~ 
nesi haftada elli k~. 
Fakat ayn sabo alınına yjne 
bir niisliasma elli liurq ver.:
mek icap eder, çlliıkü elden 
sabim az. 

Zabıta Vali' asına Yan
hşlıkla Giren Bir isim 

Dün gece Galata lokanta
lanndan birinde bir arbede 
olmuştu. Arbedeye sebep o~ 
lar arasında (Gül Mehmet) 
namında birinin ismi de ka~ 
dedilıniftir. Hall:iuki zabıta 
raporu yanlışlık ile bu ismi 
vermiştir. Bu adamcağızın kar
deşi Memet Nurinin vak'ada 
alikadar olması hataya sebe
biyet vermiştir. 

Hükumet hesabına cins Bir Tavzih 
hayvan almak nzere Macaris-
tana giden heyet Noynos Sokak lavhalan hakkında 
cinsinden ( 20 ) at v kısrakla ( ressam Cevat ) imzasile bir 
Montofon ( 25) inek ve bin yazı neşr.etmiştik. Güz.el San'
Merinos koyunu almışbr. At atlar birJiğinde muallim Cevat 
ve kısraklarJa inekler.den bir B. bu yazı ile hiçbir alika51 
kısmı Karacabey harasına bir: ı d b d · K d 
kısmı Sivas ayw deJ?osuna 0 ma ığım il irmiştir. ay e-
gönderilmiş, koyunlar da Ka- diyoruz. 

racabey baraaile Çifteler ha· FERAH SiNEMASINDA 
rasına taksim edilmiştir. Ko- tııı bCiJillır yaryete ve Cambaa lnmı-
yunlu baza şartlarla aüril -- panyuı yana aktam Aziz bey mqhuıır 
~ deiwhlacakbr. '11lrl& fal<lrf müsamerqL 
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BIEATI 
Bu Sütunda Hergün 

,._, _________ Muharriri ı Safige Pegman __ ,,,, 

Ali ağa on senedenberi am- idi. Arada bir içine korkular, 
casının ölilmün- bekliyor. Fa- ı fiipheler, azaplar doluyor, fa
kat görüyor ki onun sonsuz bu kat bütün borçlarından kurtul
uykuya dalacağı yok. Halbuki duğunu, üstelik bu de beş bin 
Ali ağanın çiftlik işleri gün 
geçtikçe bozuluyor ve borç 

gırtlağına dayanmış. · 
Artık amcası ona beş pa

ralık yardımda bulunmuyor: 

- Ben yatmadan evvel 
soyunmadan hoşlanmam. Ô.üm 

döşeğine gireyim, sonra para 
yüzü görürsün! diyor. 

Amcasının sıhhati mükem
mel, yirmi otuz senıc daha 
yaşamasına mani ne? .. 

Ali ağa bir gün civar köy
lerden geliyordu. Zihninde 
hep ayni sual var: Bu para
sızlıktan nasıl kurtulmalı? 

Birçok tenha yollardan, 
ormanlardan geçti, nihayet 

kendi köyünün yanındaki te
peyi brmandL 

Yürürken mrden bire amuca
snn görmüştü. Uçttnımun ke-
nannda eğilerek oturmuş, diz
lerini yukarı kaldırmış, ha-
vada bir buluta bakıyordu. 

Ali Ağa kenedi kendine 
dedi ki: 

- Ab, bu pimpon ihtiyar, 
bu bunak şuradan bir yu
varlansa! 

Bu cümle, onun beyninde, 

müthiş bir kuvvetle dönüp 

durdu. Meş'um fikirler uç~u
lar. Evvelce, bu zeminde o-

kadar düşünmüştü ki, adeta 
bu cümle, o fikirlerin tam bir 
neticesidL 

Kurt adımlarile, kendisine 
arkası dönük oturan ihtiyara 
doğru yür:üdü. Amcasının 

kulakfan ağır işittiği için hiç
b~ fey duymamışb. 

Onu, bütün Ruvvetile, bir
denbire itti. ihtiyarın vücucftı, 
uçurumun boşluğundan, müp
hem l>ir allantile aşağı doğru 
inmi.t ve toprağa değer değ-

mn bil" u.niye kımıld•mıt. 

soma har:ekew ka!mıştı. 
Ali ağa: 
- TamamdırJ 
Dedi ve etrafına bakb. 
Kimseler yoktu. 

* na saat sonra oradan ge-
çen yolcular, ölünün cesedini 

buldular. Yandannalar geldi. 

Cesette liiçbit şiddet eseri 
yokbı1 hiç kimse bir suikaste 
şahit olmq değildi. Hem orası 
namuslu bir köy olduğu için 
hiç kimse bir cinayete ihtimal 
vermedi ve mesele kazaya 
hamledilerek kapandı. 

Birkaç günlüK endişeden ve 
korkudan sonra Ali ağamn 

gönlü rahatladı. Amcasının 

mirasına konacak başka bid 
yoktu. Yedi bin lira kadar bir 
para eline geçti. 

Borçlanın ftl"di. çiftliğini 
tamir ettirdi ve ~ kalan 
beş bin lirayı da sakladı. 

lfı. 
Ali ağanın llıeyfi :prin4e 

lirası olduğunu düşündükçe 
gönlü ferahlıyordu. İstikbal 
emm. 

Bir gün, kolunda bir takım 
çekmeceler, g:ırip aletler, ma-

lönemsi ıeyler bulunan bir 
adam Ali ağayı görmek istedi4 

- Ben, dedi, sana birşey 
göstereceğim. 

Aii ağa bu adamı tepeden 
tırnağa ladar süzdü: Hali, 
tavrı, kıyafeti ve konuşması 

bu adamın w hristiyan 
olduğunu anlabyordu. 

Ali ağa sordu: 

- Ne göstereceksin? 
- Sizle anlatılma &rada 

karanlık bir oda var mı 1 
- Var. 

- Gel benimle beraber. 

Ali ağa, yapbğı işteo •• 
belli ki, o kadar korkak ha 
adam değildi. Misafirini çiftli;. 

ğµı karanlık bir oduma .ada 
Pencereleri iyice 6rttiiler. 

Misafır evveli tuhaf bir ıı~ 
ha yakb. Sonra sehpalar kur
du ve listüne fotoğraf m~D.. 
nesine benzer birşey koydu. 

- Ali ağa, şu duvara bakJ 
dedi. 

Ali ağa diıvara baktı. Ev
veli beyaz Te büyük bir ışık 
görmüştü. Sonra da bir kır 
resmi. 

Biraz dikkat edince ha 

kın tanıdı. Burası kendi ka. 
yüne benziyordu. Sonra uçu
rum kenarında oturan bir 
adam gördü: Dizlerini yukan 

kaldırımt; havada bir buluta 
balılıyor. 

Ali ağa •irdenbire sıçracl 
ft bağırdı: 

- A... a.- amcam! Kımıl-
cbyor bet Y aınor bel 

Sinemacı ihtar ediyordu : 

- Bak! Bak! Cikkat et1 
Ali ağa ~ne baktı: Bu s&.-

fer, duvarda. kendi kendisinia 
canJandığım, amcasına doğna 

yürüdüfıünO, onu aı:kasmdaa 

uçuruma iterek 7.nuladığım 
gördiL 

Ve birdenbire neye uğra• 

dığııu pşırdi1 nerede oldup 
DU unuttu, alür gibi inJemiye 
ft garip seslerle- haylumuya 

bq)adı. Bu karanJilr odadat 
kendini ahrette ve Allaha 
hesap veriyormuş sandı. 

Yere yüzükoyun kapandı : 

- Allaliım 1 Beni cehen• 
nemde yakma 1 diye bağm• 
yordu. 

Sonra birdenbire sustu. 
Dışarıdan da koşup gelmiş

lerdi. Kapılar ve pencerelCP 

açıldı. Ali ağayı ölmüş buldu
lar. 

Odaya dolan llöylülerdn 
hiçbiri bu adarmn kim olefiı.!. 

ğunu, bu makinenin ne. işe 

yandığun ve Ali ağanm niçia) 
öklüğµml aalaJ,amadılar. 
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Remington 
PORTATİF - RENKLİ 

Portatif makinenizin hafif olmasını istiyorsanız 

REMİNGTON PORTATİF 
makinesini alanız. En hafif makinedir 

Makinenizin imaliyesi sağlam olmasını istiyorsanız: 
Bütün seyyah ve keşşaflann, muhabirlerin, mühendislerin 

veya dünyanın bütün akıllı muharrirlerin yapbklan gibi 
Remington portatif makinesini satın alınız. 

Makinenizin güzel olmasını istiyorsanız 6 renk üzerine yeni 
portatif Remington koleksiyonunu görünüz. 

Başlıca ticaretanelerde sablır. 

TRAMVAY ŞİRKETİ 
lstanbul Tramvay Şirketi Evkat 

TARİFESİ 
1930 enesi teşrinisaninin 25inci gününden itibaren 

iLANI AHİRE KADAR MUTEBERDiR 

Birinci Son 
No. Hu tut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

1 O Şişli-Tünel 1 Şişliden - Tünele 3,6,9 6,36 
Tünelden - Şişliye 7,02 

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

" 
21,30 

13 Harbiye ı Harbiyeden - F atibe 5,11 6,09 
q, Fatih Fatihten - Harbiyeye 

" 
6,21 

Jij' 
ı=: 14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 30 20,30 
n 
n 
p;-
n 
"' .... 

Tünel Tünelden - Maçkaya 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
sirkeciden-Taksime 

16 Maçka· ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 

18 T aksim-ı Taksimden·Eatihe 
F atib . Fatihten-Taksime 

19 Kurtuluş· ı Kurtuluştan· B,yazıta 
Beyazıt Beyazıttan·Kurtuiuşa 

B eşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminöünne 
Bebekten - Eminönüne 

p: 22' Bebek • Emln8nü Mminönünden - Bebeğe 
E Bebekten - Karaköye 

Karaköyden - Bebeğe 

v Bebekten - Beşiktaşa 
n " 1 Ortaköyden - Aksaraya s. 2S Ortalr-AbM-•1 Aks d o kH aray an - rta oye 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 

S4 ... Drt•t - Fatih 
Talihten - Bqiktaşa 

Aksaraydan - Topkapıya 

" 21,00 

4,5 7,10 
,7 7,35 

6,8 6,40 
14 6,33 

15 7,30 
30 8,16 

6,11 6,40 
22 7,30 

6,01 
6,26 

8,16 6,30 
" 6,45 

45 22,25 
.. 23,10 

10,16 6,05 

20 6,45 

7,11 7,00 
15 7,46 

6,12 

24,14 
24,38 

23,30 
24,00 

1,02 
1,00 

23,30 
24,00 

20,05 
20,30 

22,20 
21,30 

18,30 
19, 16 

21,00 
21,50 

21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,o.5 

20,44 
21,30 

20,30 
21,16 

32 Topkapı -
Sirkeci 

T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
T opkapıdan - Beyazı ta 
Beyazıltan - Topkapıya 
T opkapıdan - Aksaraya 

6, 10 6,33 22, 10 
" 7,09 22,46 

20 24,00 ı ,00 
60 24,30 1,45 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Edimekapı· 
dan - Sirkeciye 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 6, 11 
Sirkeciden-Y edikuleye 

Y edikuleden-Beyazıta 
Beyazıttan· Y edikuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

" 
20 

60 

6,08 
6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

1 
Aksaraydan Edimekapıya 60,4 
Edirııekapıdan Sirkeciye 7, 14 6,30 
Sirkeciden - Edirnekapıya 24 7 ,03 
Edirnekapıdan - Beyazıta 60 24,00 
Beyazıttan - Edimekapıya 24,30 
Edirnekapmdan - Aksaraya 

Şir eti Hayriyeden: 

2,05 

22,14 
22,54 

1,00 
1,45 
2,05 

22,20 
12,55 
1,00 
1,45 
20,5 

Şirketi Hayriyenin Hasköy fabrikasında mevcut 220 volt ve 

1120 amper kuvvetincl .. ; !O parçadan mürekkep elektrik batar

yası sablıktır. Gör!TI" 1' ;qtiyenlerin pazartesi gününe kadar fab
rika müdüriine v gorfişmek için de İdarei merkeziyede tamirat 
ve mübayaat müdüriyetine müracaat eylemeleri. 

SON POSTA Kanunuevvel ~ 

[- . '\ DO.,.TORLARIN N d•kk • Astma, kald· VAPURLAR J .. azarı ı atıne: zaanarındabnn 
nakı sadırda, muhtelif tesemmümlerden ınüt: 

vellit tazyiki şiryani sukutunda Salvarsan zerkinden mütevellit veya ameliyatlardan sonra gö: .. 
len şovkJerde muvaffakiyetle kullanılan Suprahypon ( W oelm) ampülleri Toptan ve perakeP e. Seyrisefain İstanbul Alyanak han 26 numara Telefon İst. 392 

-----------------------&! ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~---~------~~~---~~---~-----~ Merkez acenteıi: Galata köprü 
bnş1nda Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühür dar 
zade ham altında Tel. i.st. 7240 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru 7 kanun

evvel Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar
tesi sabahı İzmire varır ve 
Çarşamba 14,30 da İzmirden 
kalk:arak Perşembe sabahı 

B A K 1 ve Ş A A B 1 
Mevsimin fevkalade içkisidir . 

- ~ .. • ,,.,. .. • - '.} ... ..,! • ~ •• • •• • 

gelir. 

-----~-5 Gümrükler umum müdürlüğünden: 
Alemdar zade vapurlan 

Millet vapuru 
7 kanunuevvel 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhhmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfıke
bir, Görele, ve Ünyeye uğ
nyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
Sirkeci, Mey men et hanı 
Akmdar zadeler, Telefon: 
İstanbaJ 1154 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

İn Önü 
Vapuru p ~nü 

7 K. evvel aza f akşamı 
Sirkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, ve Rizeye azimet ve av
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

DEYİN İLMÜHABERİYLE 
Mahsup Muamelesi: 
Balıkpazar Maksudiye Han 

35 No. Derviş 

· Beyoğlu 

2 ·nci Noter 
Galata Tünel Mer tcbani sokak 

Ehvcnce cmlflk bak•.. Bono protestosu 
ve aalre. Tel. Beıejlııl 138.S 

3000 Tane Kasket 
Y aphrılacakhr 

1 - Gümrük muhafaza memurlan için 3000 tane kasket 
yapbrılması açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri: Ankara• 
da Gümrükler levazım müdürlüğünden: İstanbulda Gümrükler 
umum müdürlüğü levazım ambarından alınacakbr. 

3 - Kırdırma: İstanbulda Gümrük başmüdürlüğil binasında 
kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 11 klnunuevvel 930 tarihine rastlıyan per
şembe güntı saat 14 tedir. 

5 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7,5 u olan 855 liralık 
muvakkat güvenme u teminat " larile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

6 - Örnekleri İstanbulda Umum müciürlük levazım amba
nndadır, İstekliler orada görebilirler. 

Hl Ç BEK L E N 1 L M E D l G l BİR ZAM A N D A 

BlRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

• TAYYARE PlYANKO BiLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONµN İÇİN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci 

11 Kanunuevvel 

Keşide 

1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMİYE50,000 LİRADIR 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

500 kilo köhne çul 
ve kanaviçe 

Ambarlarımızdaki beş bin kilo köhne çul ve kanaviçelere 
evvelce verilen fiat haddi layık görülmedi. Bunların 8/12/930 
pazartesi günü tekrar pazarlıkla, satılması tekarrür etmiştir. 
Taliplerin o gün saat 11 de Galatada mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk hastalıklan mütehassısı 

Dr. E rem Behçe 
Etfal hastanesi kulak, boğaz burun bastahklan mütehassısı 

Mektep sokak No. l Telefon Beyoğlu 2496. 

n M. Koçyan 
NEVi MAHRUKAT DEPOSU 

Odun, mangal, kardif, ·antrasit, kok ve maden 
. T h . Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı 

op ane .• No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

-
~ 

HüTf c H 1 ttSöH 
En saftlaın 

LAstlklerldlr 

D~ı>o ,.e a<"~·ntas;- tJ 
Moreno Algran6-

1 l•l•ııbu l S irk tel Yeni HaD 
umrük arla.ındal 

~~~--~~~~-~ 
RONTGEN 

ile muayene ve tedavi 

Dr. Kamil 
Kadıköy' ünde 

Bahriye caddesine Süre~~ 
Pş. sineması sırasında N°· .J 

0 
Cumadan başka her gün 2 "e 
sonra Telefon Kadıköy 149 

~~~~~~~----~ 

Mliılılliııillliw.MMIMıl.,~ 

ARANIYO~ 
Y uıhane için lıtanbulda yeııltıııt•~ 

tane civarında albnda maiaıa•• bU 
3-4 bllyük oda aranıyor. ,,,ıı 

Allkadranın Galala 23S ııud' 
poıta kutusu adreaine yas.mılıat'-_,/ 

TAKVİMİ ziY~ 
Senelerdenberi herkeıio Jı~ıtJI 

betini kazanma, olan T• _ıt 
Ziya bu defa 1931 seneaiı>e .,1et 
olup nefiı kağıt üzerine JJ~f,t 
matbaaamın ihtimamile b"~aıs· 
baakuı olarak çıkmışbt. 1tı' 
dericatının doğruluğu ve ras fıl' 

. t ,, 
nenin hesabına tamamen 7ııııvt 
ku haaebile diğer takv1 ,ııe' 
ır.üreccah olduğundan erbııb• eıe~ 
rakın birer nüsha edin°' 
şayanı tavs1yedir. dır' 

Merkezi tevzii: Beyazıt Ç;2-~ 
cılar No. 109 Alipaşa hail ı:ıeJ 
numarada Yusuf Ziya k~ 

SON pos:0 
-------- ,,soıeJ 

Yevmi, ~iyasi, Hava:ilı ve rfııli' 11 

- -'Y' ldarc ı lstanbul, Nuruosl1lilW 

Şeref ıokajı 3) • JI 

Tel '"tı: lstanbul • 233 

Poı \ kutusu : lstanb.d • 7Cl s1/\ 
Telg-ıtf : letanbul S0:-1 pO 

140i) ;u. 
750 n 
400 " 
150 ,, 

1 Sen• 
6 Ay 
3 ,, 
1 ,, 

Gelen ewak geri verll:ııcı. 
1 11 111° 

hanlardan mc.1ullyet a 111 

U.•-~~~ 
Mes'ul Müdür: Halit B 


