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14 Teşrinisani 1930 

• VAZİYET ANLA iLDi 
Fırkalar 
Yoktur, 

Arasında Bu Dakikadm Anlaşma 
Fakat Yakın Zamanda Olabilecektir .. 

Elli Yetim Şimdilik 
Sefaletten K11rtuldu. 

Kutamonu - Buraya merbut (Deft'ellni) de klçllk bir 
(Himayei etfal) ıubesi açıhmtbr. Bu tube, ilk İş olarak (50) 
kimsesiz yavrunun himayesini üzerine almıt, bunlara elbise 
Kiydirmiş, bakmak Ye alikadar olmak vazifesini de deruhte 

etmittir. Resmimiz, bu biçare yavrularla beraber bu işleri başaran 
nahiye mlldürü Nurettin, Himayei etfal fUbe mlldüril Ambara 
zade Ahmet, idare heyetinden Hilmi Te Ahmet efendi zade 
Ahmet Beyleri J&teriyor. 

Son Posta: işte bizim istediğimiz faaliyet bu nevi faaliyettir, 
kimsesize el uzatmak, dGfmOfD kolundan tutup kaldırmak, 
buna makabil ele mtlkAfat beklememek. 

İzmirde 
Yağ Fabrikaıı 

Grev Yaptr 
lmıir, 13 ( H. M.) - Yai 

fabrikasmda çalışan işçiler 
grev yapblar. Fabrika m&dn
riyeti grevcilerin tehclidatta 
bulunduğuna a6ylecli. 

Jandarma kumandanlaiı İf
çilerden bu grevde &n ayak 
olanları tevkif etti. 

Grevcilerin idclialanna göre 
bu hareketlerine sebep, flea
diJerine az yevmiye verilmekte 
olmuıdll'. 

Talili Yavru 
Küçük Mithat ( 4500) 

Lirayı Kazandı •• 

Tayyare piy•nkom dlln ii
leclen 10nra çekilip bitti. 
. ( 45) bin liralık blylk ik
ftlaiyenin onda biri, nıunini 

. 

Kayseri- Ulukışla Yolunu Yapan 

Yülyüs Berger Şirketi 
Fena Vaziyette Mi? 

Alacaklılar Haklannı Alamıyormuş .. 
~ 

Alaealclılardan Siilegman, Domenilca, Belclr Efendiler .. 

Kay~ri - Ulukışla yolu 1 Bu mOtaahbitlerden Ahmet 
(YnlyOa BerKer) isminde bir fİr'" Bekir efendi 6000 lira, Süler
kete ihale edilmİftir. Fakat man ÇAVUf 8000 lira, Domenika 
bu tirket işlerini muvaffakiyet- 5500 lira, Moryano isminde 
le beceremediği için olacak ki, bir ltalyan alb bin ve aynca 
son umanlarda hükümetle ma- Babkair hatbnda miiteahbit-

1 kavelesinin feshi cihetine Ki- lik eden Şuayup efendi 70 bin 
dilmek ib:eredir. . lira istemektedeir. 

Hllldlmet ba ifl• al•ka1m1 Bu mliteahhitler gazetemize 
kesmek vaziyetindedir. Fakat de miiracaat ederek btılrum ... 

bir taraftan da tirketten alacalda tin nazarı dikkatini c.lbetme
olduldarma 16yliyen bazı mi- mizi rica etmitlerdir. 
teahhitler bu firket aleyhine Bu firketin mlld&rlerindea 
mahkemeye mlracaat elmif- ohıp m6teahlıitlerlo teauı• 
lerdir. Mahkemeye mllracaat memur bulunan M Kaimi• ı.. 
edenler bu firket n•mma mindeld Almanın memleketi
Kayseri - Ululatla batb herin- mizi terkettiji taJi obnat •• 
de yOI m&teahlaitliii yapan- alacıkhlar arasında pddetll . 
larcLr. heyecan uyandırmıttır. 

.,&ı:iGjibllb Y•WUJ& iaabet 

1 1 etmiftir. _ Hesap lstigenler.. _ Bu yavrucuk, tramvay fİr- ......_ __________________ ......,. 

keti kontrol memuru Halda 
Efendinin d6rt aylık oğlu 
~thatbr. Babua ( 4500) lirayı 
ÇOC:Ujıı için diba it banka11n.a 
,.......br. ---

Türkiye Güzellik 
Kıraliçesi 

1931 MÜSABAKASINA 
BAŞLANDI 

CUmhuriyet refikimiz 1931 
Tnrkiye giizellik kıraliçesinin 
intihabı için yeni bir müsaba
ka tertip etmiş ve resimlerini 
nqre başlamıştır. 

Milaabakaya 16 yaıındaki 
bittin Tilrk tebaası kızlar iş
tirak edebileceklerdir. Tilrkiye 
Güzellik kıraliçesi kışın Parüe 
ıiderek Avrupa güzellik mü
aabakasına girecek, ylllll da 
Şilinin merkezi idaresinde ya
pılacak dünya pzellik milsa
bakasına dahil olacubr. 

Bu seyahat esnasında Tftr.. 
kiye kıraliçesine akrabasından 
biri refakat edecektir. Her 
ikisinin bütiln masarifi verile
cektir. 

Alacaklılar - Hesap, hesap, hesap, heaap, hesap, hesap ••. 
3orçlu - Yahu. •• Beni ismet Pqa mı zannettiııial 



2 Sayfa SON POSTA Teşrinisani t~ 

DlılBİLİ BABI LiR Günün Tarihi !Halkın 
_,f_ 

Sesij 

Tramvay Şirketi 
Ve Halkın 

Fikirleri .. 

............ ın:m ....... ımm ............................. ~m!?.ll------------llaE:;3.i. ı 
1 

1 

Gazi Hz. Bir 
Tramvay 
Kazası 

!Zeynel Besim Beyin Yeni İddiası 

'Barut Re.~;_Jetinden iki 
iki 
Kasap 
Arasında 

Seyahatlerine pazar 
Günü Başlıyacaklardıt 

-- .... 
Terkoa şirketini" vaziyetini 

Hlah etmek mevzubahis oldutu 
fU sırada, halkın diğer tirketler 
hakkındaki şikayetlerini de kayt 
ve tcsbit etmek istedik. Bugün 
de hAlkın tramvay şirketi hakkın• 
daki şikayet, arzu ve temennileri
ni dercediyoruz: 

Bir Genç İki Tramvay 
Arasında Kaldı, T ehli .. 
keli Bir Yara Aldı 

Fırka Da Mes'uldür •. I MüşteriRekabetiYüzün
Gazi j Hı. nin ıeyahataerı 

pazar nya puarteai pnü b~ 
malan ihtimali lruvvetlenlD1~ 
Gui lh. nin refakatlerin • 
Dahili•e vekili Ue fırkaların uotll" 

Şehremininde oturan 19 

. den Kavga Çıkb, Biri 
Bu Gizli İşin Mes'ulleri Kimlerdir? Başından Yaralandı ~ b'ut" mi kitiplerl ve rueteci 111e 

lar bulunacaklardır. 

Nuri Bey ( Şehı.adebaşında 
Direkler arasında No. 7) 

- Beyazıttan biniyor, Maç
kaya gidiyorum; birinci mevki 
için 12 kuruş veriyorum. Emi
nönünden biniyorum, yine 12 
kuruş veriyorum. Şirketin bu 
tarifesi doğru değildir. Mınta
kalar adilane bir surtte tashih 
edilmelidir. 

yaşlarında Mehmet isminde İzmir,de çıkan "Hizmet,, gazetesi başmuharriri Zeynel 
biri dün gece aaat 21 de Besim Beyin geçirdiği tahanille benzer garip devrelerden 
Edimekapı hattına iıliyen 431 bu sütunlarda bahsettik. Bu itibarla karilerimiz (Zeynel 
numaralı tramvayın arkasına Besim Bey meselesi) denince muayyen bir fikre sahiptirler. 
asılmış ve Türbeye geldiği sı- Zeynel Besim Bey son gelen "Hizmet,, gazetesinde ortaya 
rada arkadan gelen 48 numa- b yeni bir mesele daha abyor. Mes'uliyetinin yüzde yirmi eşi 
ralı tramvay arabası tarafın-
dan sıkıştırılarak bacağından Halk fırkasına ve % (75) i Serbes fırkaya ait mühim bir 

skandal vardır diyor ve anlahyor: 
agır surette yaralanmıştır. 

., "Mahmut Esat Bey teşkilah esasiye encümeni riyasetine 
iki Cerh Hadisesi tesadüfen getirilmemiş, belki ankastin çalışarak hahişte gel-

. lf. miştir. Anladığıma göre bütün maksadı; istifanamesinde zik. 
Terzi Keşışyan Ef. ( Sultan- 1 - (4latada Karam usta- ttiv · ,, ·· d l · k"' b l b.lm kti. re gı muca e e " ye ım an u a ı e r. 

hamamında, bakırcılarda ) 1 fapaşa sokağında Mehmet us- , . . . . . 
- Fatihten Harbiyeye kadar tanın ahçı dükkinmda çırak ~eh uslara müt~allik eh~mmıyetlı dava!~ adliye ve tq~lib 

birinci mevki ( 12) kuruştur. Ali arkadaşı Seferi bıçakla ı. esasıye encümenlennden mürekkep ( muhtelıt encümen) rll yet 
Eminönünden Harbiyeye ka- yaralamıştır. eder. Muhtelit encümenin riyasetinde teşkilab esasiye encümeni 
dar ise birinci mevki ( 9,30 ) 2 _ Galatada Kumbaracı reisi, kitabette de adliye encümeni mazbata muharriri bulunur. 
dur. Böyle ~l~u~ hald~ Bah- yokuşunda marangoz İspiro Y a.nlış bilmiyorsak şu meşhur (Barut ıui istimali) nin dosye
çekapı?an ~ınıldıgı vakıt (12) arkadaşı Ardaş ile kavga e· leri de halen teşkilib esasiye encümeninde uyumaktadır. 
kuruş ıstenıyor. . . .. . derek bıçakla yaralamıfbr. fs. Bundan ne çıkar diyeceksiniz. Bundan öyle baklalar çıkacak 

Bahçekapı ıle Emmonü / piro yakalanmıştır. ki size behemehal benim (Bardaklar ve ıular) makalemi ham. 
arasındaki mesafe nedir ki J 2 )atacak 
kuruş üzerinden bilet parası 1 Yaralayıp Kaçmış Ve ~ zaman ıiz benim - teşekkülü ve taazzuvu hususunda bi-
ahmyor? Nafia vekaleti bu işe Beykoz' da oturan Rizeli rinci derecedeki gayretime ragv men - Serbea fırkaya neden im-
bakmalıdır. • . . . 

lf. Sefer, Mehmet ıımmde hın zamı vermediğimi ve neden bu teşekkülle bili kaydü şart 
Yorgi Ef. - ( Mahmut P,. ile kavga etmiş, Sefer, Meh- beraber yürümemek için birçok kuyut ve şurut içinde çırpm-

hazır eavapçı ) medi bıçakla yaralayıp lkaç- dağımı anlıyarak beni tatyip edeceksiniz • " 
- Efendim, tramvay şirketi mışbr. * 

sabahlan ve yağmurlu gün
lerde fazla birinci mevki ara
ba işletiyor ve tabii fazla 
kazanmak için bunu yapıyor. 
Bu, balkın aleyhinedir. .. 

Hasan Ef. ( Mahmutpaşada 
Bezciler sokağı 53 ) 

Kurnazlık Yapmak 
istemiş .• 

Eyip'te oturan elektrikçi 
Hasan Ef. tramvayda bilet al
mamak için kendine memur 
ıüsü verdiğinden yakalanmiştır. 

-Ben hiç tramvaya binmem, Kömürcünün Hiddeti 
:ne söyleyim 1 

* Mehmet Cemal Ef. ( Çar
ıambada, Muratmolla sokğın
da 1) 

Tal at ·ve F ahrettin isminde 
iki kişi Selanik oteli hizmetçi· 
si Fikriye hanıma taarruz et
mişler, buna hiddetlenen kö
mürcü Ali Ef. de araye karış
mış ve her ikisini de ıopa ile 
yaralamışbr. 

- Avrupanın her yerinde 
tramvaylarda aktarma bileti 
verilir, burada verilmiyor. 
Tramvaylar çok kalabalık olu
yor; bu kalabalıkta kadınlara Eczaneyi Altüst Eden 
hürmetsizlikler oluyor. Bunun Q t o m o b İ 1 ••• 
en iyisi tramvaylardan kalaba- Şoför Şevket Ef, nin idar~ 
lığı azaltmak için arabalan sindeki 1408 No. lı otomobil 
çoğaltmalıdır. HalAskir Gazi caddesinden 

lf. geçerken Baronyan eczanesine 
Sabri Ef. (Çarşamba'da, Ki- çarpmış, cam, çerçeve ve ka· 

remil mahallesinde 54) pıları kırmışbr. 
- Ben bir defa tramvaya ----

binmem, amele adamım. Bir Mütecaviz Yakalandı 
- Niçin binmezsin, tramvay Pangalb'da Barutane cadd~ 

parası çok mu geliyor? ıinde oturan Nimet Hanımın 
- Paramın azlığından bine· evine Koço isminde biri taar

miyonım. Zaten tramvay ücret· ruz etmiş, fakat gelen polis-
leri de pahalı. · ler Koçoyu yakalamışlardır. 

"Mahmut Esat beyden ben çok şeyler umuyorum. Bu umu· 
şum ve bekleyişim Halk fırkası kaybetsin, Serbes fırka kazan· 
sın veyahut mesele breakis olsun diye değildir. Bir • defa 
memlekette iki ve daha çok fırkalann mevcudiyeti taraftan 
olduğum için 11 Tek fırka " vaziyeti aklımdan bile geçemez. Bu 
tasavvuru kendime hiyanet telakki ederim. 

Temizliği sadece millet ve sadece memleket için istiyo
rum. Halk fırkası da, Serbes fırka da dalavereci, menfaat-

perest, muzır anasırdan tathir edilmeli ve artık ne mecliste, 
ne siyasi mahafilde, ne şurada, ne de burada gizli, kapaklı 
iş kalmamalıdır. · 

Barut sui istimali dosyesi bu gizli, kapaklı işlerin en mu· 
azzamıdır ve yann patlıyacak olan siyasi rezaletin yüzde yirmi 
beş nisbetinde Halk fırkasına, yüzde yetmiş beş nisbetinde de 
Serbes fırkaya taalluk edecek en perişan saf hasıdır. " 

11SON POSTA,, - Bu .iskanda! nedir? Bu sır neden 
kapalı kalmıştır? Şimdi bu sualin cevabını bekliyelim. 

~~~----------·-------------~~ 
lzmird~ 350 Ev 

Yapbnlacak 
lzmirde hmir felaketzedeleri 

için (350) ev yapbnlncnkbr. Bu 
evlerin birer odası, birer mutfağı, 
birer kQçük bahçesi olncakbr. Bu 
evleri belediye yaptıracaktır. Fe
liketzedeler ev bedellerini takıit
le on beş aenede ödiycceklerdir. 

Kadıköy Tramvay Hatb 
Kadıköy tramvayının inşaatına 

hala başlanmamışbr. Raylann 
ferşine ancak ilkbahara doğru 
başlanacaktır. 

içkilerin İnhisar Resmi 
Artmıyacak 

Müskirat inhisan umum müdürü 
Asım B. içkilerin inhisar reımine 
zam yapılmayacağına ıöylemiıtir. 

Sarayburnu Gazinosu 
Münakasaya Konacak 

Halen Saraybumu gazinosu 
mahkemece tayin edilmiş bir 
sindika tarafından idare ve tas
fiye edilmektedir. Belediye bu 
gazinoyu yeniden münakasaya 
çıkaracakbr. 

Çarşıkapıda kasap Hasan 
ve Ali efendiler müşteri reka-
beti yüzünden kavga etmişler
dir. Kasap Ali efendi derhal 
koca kasap bıçağım alarak 
rakibinin üzerine hücum et .. 

Halk Fırkasında 
Bugün Encümen 

içtimaı Var 
Halk fırkasının teşkilat encİl" 

1 • b " .• 1 d ,ont• men en ugun oğ e en Is miş, Hüseyin efendiyi başın

dan yaralamıştır. 
Yaralı Cerrah paşa bastan~ j 

sine yatınlmış, yaralıyan kasap-
1 

ta karakola götürülmüştür. 

umumi bir içtima aktedete 
ba:r.ırlanan esaılan müzakere ede
ceklerdir. 

lstanbula Bir Heyet 
Geliyor 

Hırsızlıklar 
Son yirmi dört saat içinde 

ıehrimizde 3 hırsızlık ve dört 
yankesicilik vak' ası olmuştur. 

Tapu Kayıtlan 
İstanbul Tapu dairesinde 

bulunan ve İstanbul viliyetin-
den başka diğer vilayetlere 
de ait olan bütün tapu kayıtlan 
Ankaraya naklediliyor. Üç va-
gonluk ikinci ve yeni bir parti 
hazırlanmışhr. Birkaç güne 
kadar gönderilecektir. Burada 
yalnız İstanbul tapusuna ait 
kayıtlar kalmaktadır. 

Sabıkalı Sicili 
Polis Dosyeleri 
Y enileştirilecek 

Polis müdüriyeti ikinci şu
besinde yankesici, tavcı, kar
manyolacı, papelci, zulacı, ma
nitacı, mantarcı, dızdızcı gibi 
isimler alan bütün sabıkalı hır
sıılann resimleri vardır. Bu 
resimler paralan çalınanlara 
gösterilir. 

Halbuki bu resimler çok 
eski ve bazılan fesli ve sarıklı 
olduğu için teşhiste müşkülit 
çekiliyor. Bunu nazarı itibara 
alan şube müdüriyeti bu resim
leri değiştirmiye karar ver
miştir. Sabıkalılar yakalandıkça 
yeni resimleri çıkarblacaktır. 

Tütün rviahsulümüzün 
Miktarı .. 

Tütün mahsulümüz (50) mil
yon kilodur. Bunun 15 milyonu 
memleketimizde sarfedilmek
tedir. 

Halk fırkası İstanbul teşkilau;: 
yeniden yapmıya Afyon ıneb'~ 
Ali, Tekirdağı meb'uıu Ce .. 
latanbul meb'uıu Hüaeyin, ıab 1 
Tahran ıefirl Memduh Se"'';;' 
beyler memur edilmiılerdi~· _: .. 
heyet pazar pıın ıebri ...... -
relecektir. 

lzmire De Bir Heyet 
Gidiyor .. 

Hallı fırkumm hmir tefJdli 
tını yapmıya Celil Ye va.af B4' 
ler memur edllmlflerdir. 

İstizah 
"' Cumartesi Günkü 

lçtimaa Kaldı 
Fethi Beyin istizah takriri~ 

müzakeresi meclisin cumart 
içtimaına kalmıştır. Dahiliye "e~" 

1 
linin bu takrir münasebetile iıı ~ 
habatta Scrbea fırkanın tuttu Jıit 
hattı hareketi tiddetle tenJail 
edeceji anlatılmaktadır. Şii fi" 
Kaya Bey Reiaicümhur d• 
ile Baıvekil Paıayı köıklerilJ 
ziyaret etmittir. 

MÜBADELE KOMtsvoNl' 

DOSTANE BiR ŞEKtı. BULUNl>\1 

Dün muhtelit mübadele kooai~ 
yonu 3 ilncü bilroıu toplanınıf ,,; 
evvelce hakeme havale edildi eJ 
dGtünülen aile reisleri ınet~ 
TGrk-Yuaan murabluıı beyeJdl'' 
ara .. nda doetaneJ bir fC 
halleclilmlttir. ..... 

Ebe...eyni veya ebeveyndell ~ 
burada bulunan bazı Ru111lal' 
tanbula döneceklerdir. 

Tevfik Kamil Be1 
Ankaraya Gidecek 

• yoO" 
Muhtelit mübadele kom••~ 

Türk murahhas heyeti rei•İ f e 
1
, 

Kamil Bey bu hafta An~~ dl 
gidecektir. Ankaradan a-vdetiO.,t 
Garbi Trakyaya lrİdecek, te~,_ 
ve kıymet takdiri itlerini glSı 
ıeçirecektir. 

[ Devamı 3 üncü aayı~ 

Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çocuklar.::l 
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

1 : Çocuklar - Unknpanınd• 
Arpacı zade 
Feyzullah 

fep;all•h ... 1 

Unkapamndo 1 
Arpacı zade 
Fe~ 

FcJ&ullab..., 

Artık bu 1 
bava eskidi. Size yenisini ötreteyim de, yüzük 
oyununu onunla oynayın ... 

Çocuklar - Otret bakalım. 

2 : Hasan B. - Pazar ola çocuklar!. 3 : Hasan B. - Tiirkoc<ğmda 
Uzı r.cu d li 
Eli papelli 
Hamdullah 
Hamdullah ... 

Türkocağında 
J(clli de felli 
İnce de belli 
Hamdullah 
Hamdullah-

4 : Hnsan l3. - Türkocağında 
lvınnr zıvınr 
Dört yüzn kıvınr 
Jlamdullah 
llamdullah. ... 
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Her gün 
Bize -
Hücum Edenlerin 
Zihniyeti . 

M. ZEKERiYA _ __. 

d' İnsanlar başkalarını da ken
kı ileri gibi görilr, onlar bak-
~da kendi zihniyetlerine 

Rore hüküm verirler. Zayıf 
insanlar, kuvvetli insanları 
lrılıyaınazlar • Bir ahlaksız 
naıannda namualu bir adam 

~VVuru muhal birşeydir. 
it .gibiler kendi zaaflannı, 
tııdı •cizlerini, bqkalannda da 

"1ev tut zannederler. Paraya kartı 
lafı olanlar herkeste bu zafın 
~t\'cudiyetini tahayylil ederler. 

lllkavuklar herkesi uşak by· 
!lttinde görürler. 

)#.. 

Bu. mnddettenberi Hakimi-
>'tti l~!ll• ütunl d b. 
~... uuuıye s ann a ıze 

;:_t~ yapılan hücumlar bu 
-..uııyetin mahsulildür. 

dil E\'Veli bize " köpek " de
hi er. Çünkü onlar bqkalarina 
dir lo:ıetten zevk alan kiımeler
k • Zannederler ki herkes bir 
l.~~ktir, ve herkes efendilere 
~etten zevk alır. 

* 'ltttıSonra bize şahısların ve 
easeselerin ıeref ve hayıi· 

telini km k . . k lıE yı a ıstiyen yı ıcı 

•tuıı verdiler. Çtinkü bu 
:~ar, hayatlanm mllesseae 
~hıslann şeref ve namus
'ltt çürütmek ve mahvet· 

l 
ekJe temin ederler. Zamıeder

tr '-• 
-u herkes te ayni suretle 

~% · Onun için bir mtlesse
't}'i veya bir şahsı tenkit 

~z mi, derhal sizin de ayni 

i~tla hareket ettiğinizi 
dia ederler. 

)#.. 

l Nihayet bütün bu hücum· 
rz~n hedefe isabet etmediğini 
,Qrı'l-

• '4l1Ce son çareye muracaat 
ttuı er. 

~u adamların bu kadar 
İçin h etle hücum yapabilmeleri 
'1 er halde bir yerden para 

ç~~~ri lizımdır. " dediler. 
t, u bu adamlar daima pa-

llın • • fikir 
' esın olmuş, · ve ka-
~ Uerini daima para için sat· 

~~~dır. Zannederler ki he,.. 
~ l>ara karşısında elpençe 

' durur. 

~n.. °"1~• '•1 fikri bilr, vicdanı 
"tıı~ bır adam yirminci asırda 

1 tiikenmiı bir ucubedir. 

~bize b!cum edenlerin 
bltd 'ti ve haleti ruhiyesi 
~~r .. Bu zihniyetle hareket t' tti nıuhakemelerinne mazur 
~ tk iktiza eder. 

'-"-lu ~ dünyada temiz ve na
l~~ llıaanlar da bulunabi
'tle . 1 fikirlerini Ye kana· 
h.. !'itli lı. b 
'Cll~ec k •ç irteye feda ede-
llıt -:. kimseler bulunduğu-

() atamazsınız. 
~ tıu11 •• 
ttc~... ~çın bizim bunlara 

'lltit: ill!ıiz cevap şundan iba· 

il· 
~il~ \tak'lara, rakamlara ia-
' ~ . konuşuruz. Yazılan
•-ıııa •n:ı, tarih, mahal ve 

·~d ıikredıyoruz. Sizin de 

~\il bizim aleyhimb 
' ecek vak'a ve rakam 

"-'~ea~ llltfen kullanınız. Kuru 
l... '"q'•t ;ıc 
~ ı.. --ura, namuhı aclam-

"tl dtiildir. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Matbuat Düşmaları * 1 

1 - Demokraside matbuat bir 
projektöre benzer. Bu projektör 
hu tarafı aydınlabı. Millete n 
devlete gidcceti yolu gösteril'. 

2 - Bazı kimseler Yardll' ki 
karanlıkta yaıamıya ahtmıtlardır. 
Bunlar projektarün ziyuı kuşma
da tutunamaz, kaçacak bir ldSto 
ararlar. 

5 - 8uı kimseler de daha 
kGıtah olur. Bu projektBrll a&a
dü.nniye çalıtırlar. Çünldl cllrllm
leri bir köfcye kaçm.tann.a mani 
olacak kadar büyüktO.r. 

4 - itte, matbuat btıniyetbıln dtlf

aulan bualarcbr. Bunlar ber vamta1• 

ııa&rac:aatla matbuat proJeldllrGD& 

ıahdllrerek karaahlda fe1&tlanDa " 
dalaverel..tne denm etmek laterlw. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Zirai Hayatt 

Muhtelif Mıntakalarda 
Ne Vaziyette 
Bulunuluyor? 

Eskişehir - Patatea ve ıe
ker pancarları tamamen top
lanmışbr. 

Çanakkale - Bağ bosu
mu hitam bulmuştur. 

Hendek - Çekirgelere 
karşı kıt milcadeleaine b&f'" 
lanmışbr. 

Samsun - Zer'iyata bq
lanmışbr. Zeytinler kemale 
gelmektedir. 

Kocaeli - Pirinçlerin ba
aadı bitmif, harmanına başlan
mışbr. 

Manisa - Sağnak halin
deki yağmurlar birçok tarlaları 
su albnda bırakbğından zeriyat 
yapılamamaktadır. 

Kütahya - Cevizlerin top
lanması bitmiştir, pancarlar 
taplanmaktadır. 

KarakörstJ - Kışlık hubu
babn ekilmesine başlanmışbr. 
Havalar soğumaktadır. 

Bolu - Çavdarlar ekilmiye 
başlamıştır. 

Arap Harfli Kitaplar 

DEVLET MATBAASI KİTAP

LARI SATIŞTAN KALDIRDI 

Devlet matbaası yeni harf
lerin kabulüne kadar Arap 
harflerile basbği biltün mek
tep kitapl.mnı ve ilmi eserleri 
satış mağazasından kaldırarak 
hususi ambarlarına koymuştur. 
Maarif Vekileti yeni bir emir 
ile bunlann satılma4Jlnı sureti 
kat'iyede menetmiştir. Bu 
kitaplar d5rt, bet ambar dol
duracak kadar çoktur. Bu ki
taplar yakılmıyacaktır. Klltilp
hanelere dağıtılmak üzere tu
nif edilmektedir. 

Alpullunun lstihsalab 

• • 

icra Ve iflas Kanunu Etrafında 
• 
Istanbul Barosundan 

Maliimat isteniyor 
Tetkikat, Bu Malumat Gelince 

Tamik Edilecektir 
Ankara, 1 ı ( H.M } - Adliyede teıekkUI eden huau.d 

komisyon bu sabah dokuzdan alqam albya kadar icra ve 
iflh kanununda yapılması llzımgelen tetkikat ile meşgul oldu. 

l.tanbul barosundan kanun hakkında gelen maltimat klfi 
görnlmedi. Yeniden bazı huausat hakkında maliimat istenil-
mesine )Uzum hasıl oldu. ') 

Bu malumat geldiği zaman etkikat tamik edilecek ve 

neticeye göre llzım gelen tadilat yapılarak yeni liyiha ham
lanacakbr. 

Ahretten Bir Ses Geldi 
Bu sabah Bafradan şu telgrafı aldık: 
Bafra, 12 teşrinisani - Y ann gazetesinin 8 - 11 - 930 tarih 

ve 321 numaralı nilshasını okuduğum zaman kendimi ahrette 
zannettim. Öldüriilmüşüm de haberim yok. Hili da dünyada 
olduğuma inanamıyorum. Çünkll bu kadar cinai bir yalan uy
durulamaz. Eğer Serbes fırkanın her yerden matbuata verdiği 
havadis böyle ise kasem· ederim ki cUmlesi yalandır ve gayeleri 
hnkiimeti lekelemektir. 

Hiçbir fırkaya mensup olmıyan şoför : Ahmet 

Domiye Tayyaresi 
Londra, 12 ( A. A.) -

Prens Dögal bugiln (DomlyeX) 
tayyaresinin ( 30 ) dakikalık 
UÇUfU esnuında tayyareyi (10) 
dakikalık kontrol albnda bulun· 
durmuştur. 

Tayyare ayın on dördünde 
saat dokuzda Bordoya hareket 
edecektir. Başpilot, prensin 
tecrtıbeli bir tayyareci olduğu
nu beyan etmittir. 

• 

Gazete müdürü mes'ulü 
Hapsedilirse .•. 

Gazete müdürü mes'ulleri 
tevkif edildikleri takdirde ga
zetenin intişar edip edemiyo
ceği hakkında Dahiliye ile Vi
layet arasında cereyan etmek
te olan muhabere öylece kal
mıştır. VekAlet bidayette bu 
suale müsbet bir cevap ver
miştt Fakat Villyet bunu 
mahzurlu ıörmllştilr. 

• • • 
ister inan, ister inanma! 

( Hakimiyetiıı Milliye) ber çalışmaktadır. Cemil 
gazetesinde neşrolunan Bey de ocak maq liıte-
reamin cfkirı umumiyeyl 

İmperatorluk 
Konferansında 

Hint Murahhaslan Ne 
istiyorlar? •• 

Londra, 12 (A.A) - Yu
varlak masa konferansında 
Kişmir mihracesi şu sözleri 
söylemiştir: 

- Biz büyük Britanyanın 
milttefikleri aıf atile aradaki ra· 
bıtanın muhafazasına kat'iyen 
azmetmişizdir. 

Bizler, Hintli sıfatile top
raklanmıza, şerefli mevkiimi
ze ve Britanya imperatorluğıı 

dahilindeki müsavi vaziyetl· 
mize olan merbutiyetimizi de 
muhafaza hususunda ayni az
me malikiz. 

Biz konferansın bütiin ıu
belerile teşriki mesai etmeyi 
hakikaten arzu ediyoruz. 

Günün Tarihi 
-f·-------------------'-

Türk Ocağı 
GENÇLIGI MEFKÜRE BAY
RAGI AL TINA ÇAGIRIYOR 

Ankara, 11 (A.A) - Türk 
ocaklan ilim ve san'at heyeti 
bugün içtima ederek atideki 
karan neşretmiştir: Türk oca
ğinm kurulduğu gündenberi 
daima çok ehemmiyetle takip 
ettiği idealler malumdur. 

Bu idealler, milliyetçiliktir, 
halkçılıktır, Liik cümhuriyetin 
esasları da bunlardır. Uik 
cümhuriyetçilik Türk ocağının 
öz mefküresidir. Bu mukaddes 
esaslan korumak, yaymak ve 
hayatta gitgide daha fazla 
tahakkukuna çalıımak ıçm 
btlttbı ocakların bu Türk-
lnğtln ideali uğrunda tuur

• 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Siyasi 
Birkaç 
Vecize 

Siyasette hile aczin silahı
dır. "Poletika,, ve "intrika,, 
kelimelerini müteradif zanne
denler, bu siliihı kendi kendi
lerine tevcih ettiklerinin far
kında olmailar ve nekadar 
saf dillik.le tetiği çekiverirler 1 

)#.. 
Halk nankör değildir, yapı .. 

lan iyiliği unutmaz ; fakat halk 
budalada değildir, yapılan f e
nalığı da unutmaz. .. 

Halka tehakkiim etmek is
tiyen adam kendini bilmiyen 
bir hayalperesttir. Damlayı 
denizden daha kudretli zan• 
neder. 

-tc 
Bu zavallı memleketin hara• 

ret derecesi hiçbir giln otuz 
alb buçuğa dlifmemiftir. ... 

Blltün Türkiye cllmhuriyet 
istiyor: Hem de, hükiımetin 
verebildiğinden çok fazla cOm• 
huriyetl .. 

Dünyanın her tarafında ve 
tarihin her devrinde, ekmek 
yüzünden çıkan her kavgayı, 
halk kazanmıştır. 

lf 
Haşmetli halk hazretleri· 

nin sarayı, tahb ve bendeleri 
yoktur, silahı bile yoktur; o, 
debdebesiz ve tantanaaaz sal
tanat sürer; aç bir hükümdar· 
dır; bazen yatacak yer bile 
bulamaz ve blltü.n kudreti de 

buradadır: Sefalet onun ru

hunun yayım gerer ve okuna 
hedef tayin eder. Veyl hedef 
noktasında duranlara! .. 

Fert fani, halk ebedidir. 

Hint'te Karışıklık 
Karaşi Şehri Matem 

Tutuyor ..• 

Londra, 12 (A. A) - Hint 
İttihadı kongeresi fırkası, yu• 

varlak masa konferansının küşa
dma karşı protesto makamında 
olmak üzere birçok Hint şe
hirlerinde kısmen terki eşgal 
edilmesi için tertibat almıştır. 

Yu\'arlak masa konferansı 

aleyhinde yapılan nümayişler 

esnasında polisin müdahalesi 
yüzünden Bonıbayda 25 kişi 
yaralanmııtır. Karaşı şehri 
bir matem pnü tutmaktadır. 

Tevkifler 
Gımrnk sillh kaçakçılığı 

mllnasebetile diln (17) kiti 
tevkif ediimiftir. 

Alpullu şeker fabrikan 
930 faaliyetine nihayet ver-

tenvir makıadile tam bir sinden birkaç yUz lira 
bitaraflık ile dercedilmek alanlardandır. Ve bunu 
üzere gönderildiği yaulı- sırf Hamdullah Suphi B. in 
yordu. Halbuki hakikat göztlne girmek için yap
ıudur: mıştır. Bunlan yudıktan 

la ve hauuiyetle çalıtm•· 
lan birinci vazifeleridir. Ttlrk 
milliyetçiliğinin vazifeleri ke.il
memiftir, artmışbr. Türk genç
liğini milli mefküre bayraiı '1--===-----~-=-==---=

miştir Bu seneki İltihsallb 
825 vagondur. 

irtihal 
Trabzon qrafındaa Bayraktar oila 

HOseyln RUştU Pqa mabtu111u umuru 

tehbcnderiye mUdllriJetlnden mGtekıalt 

AH Faik Bf. duçar oldulu baatalıktaa 

kurtulsmıyarak dlln ıeu vefat etmlflll'. 

CcnaHıl cuma gGnll Hat 12 de Cihan· 
ırfrde Tulumba yo~unda 4 No h ha· 

n inden kaldınlarak Oltup cama 
..,ut.de naaıuı lahachktaa Ma.ra .,.. 

...ıllecektlr. 

Resmi gönderen Ruh- sonra zannederim ki ef· 
sar Hanım elyevm Ttirk kin umumiye daha zi· 
ocağı matbaasının mlldil- yade tenvir edilmit ola· 
rU Cemil Beyin refikası- ktı A k b • 
dır. Cemil Bey de çok ca r. rb u rcıımın 
eaki :zamanlardanberi Ham- bitaraflık için nqrettiril· 
dullah Suphi B. ile bera- diğine: 

/ıt.r inan, /der inanma/ 

etrafında sımsıkı toplamıya ve 
uyamk bulunmıya davet 
ediyoruz. 

Mister Klayn lzmire Gitti 
Amerika Ticaret miisteşan 

Miater Klayn İzmire aitmişth\ 
oradan Mersine ujryarak 
Beruta gidecekti. 
İbrahim Tali B. Geldi 

Şark vUAyetleri mlifettlfl 
İbrahim TaH Bey dtın tehri-._ _____________________________________ _..1 mize gehniftlr • 

ArTOLHADliOE 
ATILAR 800181 

Bfitiln rihi dekoru, mera
sımı, hakiki teferruatı ve 
netrodilmemit fot~filerile 
beraber "Ziya $aklı), Beyin 
hu, ıou de.rece heyecmh 
" ~ mtlatenft rom.. 
lllDI y' otd. dercedecetb . 
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Mevkuf Diş- Size Verilen 
çinin Verdiği Haktan İstifade 

• 
istida Meselesi Etmek. İstemez 

Misiniz? Ödemiş, (H. M) - Ôde-
mış adliyesinde bazı yol-

suzlukla olduğu ve adliye 
erkanından bazı zevabn fırka

cılık yapbğı adliye müfettiş

liğine ihbar edilmesi üzerine 

adliye müfettişi Bedri bey bu
raya tahkikat yapmıya gelmiş

tir. Adliye müfettişi beyin 
tahkikab sadece Müddei umu

mi Abidin beyin üzerinde te

merküz etmiştir. 

Serbes Cümhuriyet fırkası 

erkinından olup tahtı tevkife 
alınan diş doktoru Kemalettin 
Rıza bey, Bdliye müfettişi 

Bedri beye bir istida vermiştir. 

istida aynen ıudur: 

Adliye Müfettişliği 
A 

Canibi Alisine 
Efendim, 

Altı ve daha ziyade çocuk 
sahibi ailelere kanun mucibin
ce verilecek para mükafatından 
karilerimizi haberdar ettik. 
Bunlardan para istemiyenlere 
madalya verileceğini de bil
dirdik. Bu vaziyette bulunan 
karilerimiz varsa, bunlar hükO.-

ı mete müracaatla hıfzıssıhha 
kanunu mucibince haklarım 
istesinler, fakat işleri çok ta 
bu muamele ile meşgul ola
mazlarsa vaziyetlerini, bir re
simle bize bildirsinler. 

Biz takip eder , alacağımız J 
müsbet veya menfi neticeYf , 
esbabı mucibesile beraber 
kendilerine bildiririz. 

Aldığımız maldmat ve re
simleri aşağıya dercediyol'\12: 

Yukarda sagdaki re
sim: Büyükayasofyada, Üskii
bi mahallesinde Soğukçeşme 
lıokağında 5 numarada Sadul
lah bey ailesini göstermek
tedir. Resimde görülenler 
valdeleri Ülfet H., oğulları Tur
han, Rauf, İhsan, Ulvi, Arif ve 

Asaf Efendilerdir. 

n·· Ahvali 
Eğer Bu işle Meş- unga "k fi 
gul Olamazsanız Çok.. .'!~~[ı e 
Bize Ha vale GorulugoT·· 

- cli5i 
E d ı• D • Paris, 9 - Fansız ın~ J 

1 Z • • meb'usanında, Avrupaoın sıY ol 

Yukard-a-so_l_d-aki resim: vaziyeti hakkında çok şaY~ 
dikkat bir müzakere cere ı;s 
etmiştir. Bu müzakerede 

5
.) Uzunçarşi başında Mektep so· 

kağında Yavaşçaşahin mahal
lesinde 16 numarada Bekir B. 
ailesini göstermektedir. Resim
de görülenler valideleri Fatma 
H. çocukları İhsan, Ali, Emine, 
Mehmet, F abma, Hatice, Gül
ıüm, İsmail Hakkı efendi ve 
hanımlardır. 

Aşagıda sagdaki resim: 
Gebzede, Tuzla köyünde, Is-

' taıyon caddesinde (46) numa
rada İbrahim oğlu Hasan Ef. 
ailesini gösteriyor. Öndekiler 
Taldeleri AYfe, oğullan Halil 
İbrahim, Rıza, Osman Efen
dilerle kızları Havva, Fatma Ye 

Sıdıka Hanımlardan mUrek .. 
keptir. 

Aşagıda soldaki resim: 
Edimede kaleiçinde, polis 
müdüriyeti karşısında 3 No. da 
Saravun Ef. ailesini gösteriyor. 
Halen kendisi duldur. Çocuk
lanna hem analık hem de 
babalık yapmaktadır. 

·111 
alan başlıca hatip ( SkaP1 

ismindeki meb'ustur. . _,,J 
Bu zat, Avrupanın s•Y' 

vaziyetini şöyle izah ediyor:. 
k br 

" - Sulbü temin etıne .ı ·yev 
nncı vazifesi olan CeJ111 

,. 

Akvam bu vazifesini yaP'~bi 
mıştır. insan kanının dere ~,. 
akbğı bir muharebenin !~ı,tı 
kirbklanndan sonra iııs;-~ 
bütün ümitlerini Cemiyeti 
vama bağlamışlardı. uJ 

Fakat bu cemiyet Eaıl• ~ 
g6tUrilldü, kuvvetlenmesiıl" ,.t_ 
kit bırakılmadı ve bugüıı, ~ 
lam temeller üzerine ,ıd• 
teaiı edememiş bir b 
bulunuyor. ~ 

B .. • d' ki b'it ,. unun w:enne ır r 
nıpa federasyonu fikri ~:,.. 
dana abldı. Fakat bu fikit61;t 
le beraber birçok da ınüşk d• 
çıkb. Çünkü devletler at851~~ 
~~ahedelerin. tadil edilı:ıı.e~~' 
ıstıyenlerle ıstemiyenler ilı 
aynldılar. as 

Ödemiş Ağırceza reisi Nec .. 
mettin Beyin intihap esnasında 

fırkacılık gayretile muayene
haneme gelerek Serbes fırka

dan çekilmemi ve ıayet mah

kemeye düşecek olursam 

bitaraflığını muhafaza edemi

yeceğini söylemekle muhake
meden evvel ihsası rey eyle
diği gibi vakan hükkiimı mu

hafaza cylemediğini şahit ira

esile ispat edeceğimden ifa
demin ahzını rica ve istida 
eylerim efendim. 

• • 
Tütün inhisar idaresi Zürraı Himaye Ediyor Kellog misakı da b~,tl 

doldurulmamış olan boşlıı ~ 
ihtiva ediyor. Fransız siYPe5i 
tinin diğer müşkül bir cePh ğıl 
olan Fransız - Alman dost1° 11 
teşebbüslerine 14 eyliil ft)ıtı' 

Mevkuf Dit hekimi 

Kemalettin Rıza 

Adliye müfettişi Bedri bey, 

Kemalettin Rıza beyin bu isti
dasını okuduktan sonra: 

- Ben tahkikatımı bitirdim, 
bu iatidayı kabul edemem, de

miftir. 
Bu vaziyet k8J'fısında Ke

malettin Rıza bey istidasım 

lmıir Adliye başmüfettişliğine 
göndermiıtir. 

A. Adnan 

Macaristanda Türk 
Halıları .. 

Macarist.ıa.nla yapılan ticaret 

muahedeaine Tllrk halılan için 
müsait bir tarife ıekli kayde
dilmemiş olduğundan halıla
nmız Macariatanda İran halı-
lanna rekabet edememektedir. 
Halı tüccarlan vaziyetten mr· 
tazarrır olmaktadır. İkbıat 
Vekileti ve Ticaret odası bu 
mesele ile meşgul olmaktadır. 

APTÜLHADlİDE 
ATILAn BOMBA 

Bütün tarihi dekoru, mera
simi, hakiki tef erruab ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir., Beyin 
bu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
mnı yakında ducedeceğiz. 

u? Hi aye Denilen Şey Neden İbarettir? 
Tfitün inhisarının ne kadar 

fena ve masraflı bir şekilde ida
re olunduğunu bugüne kadar 
yapbğımız neşriyat kafi dere
cede meydana çıkarmııtır ka
naatindeyiz. Bu hususta mnta.-

lealanna müracaat ettiğimiz 
ihtisas sahiplerinin hepsi de 
tütün inhisarının esaslı ıurette 

ıalaha muhtaç olduğu ve bu 
ıslahat yapılırsa daha az mas-

rafla timdiki varidabn bir , 
misline yakın varidat temini 
pek mümkün buluunduğu 
kanaatinde müttefiktirler. 

Şimdi diğe bir meseleye 
geçiyoruz : . 

Tütün inhisar idaresinden 

zUrraın ıikiyetleri. Buna dair 

aldığımız birçok ıikiyet mek
tuplanmn bir kıamım kari ın
tunlanmızda neşrediyoruz. Ay
nca bazı mütehassıs zatlara da 
mür.-ıcaat ettik ; bize dikkate 
pyan fU maltlmab verdiler : 

Ambar usulü: inhisar ' idaresi 

z'lrraa tütünlerini satmak için 

bir ay müddet verir. Bu mlld
det zarfından aabş yapamı

yanlar mallannı inhisar ambar
lanna götürmiye mecbur tu
tulur. Halbuki müıteri gel
diği zaman k6ylü malının 
başında bulunamaz. 

İnhisar memurlan müşteriye 
fena tütünleri gösterebilirler. 

Bu suretle malların satılma
ması ihtimali çok varittir. 

Sonra, inhisar idaresi bu mnlı 
köylünün elinden yok paha-
ıına satm alabilir. Bazan depo 
ican ve aair masraflar köylüyü 

inhisara karşı borçlu bile çı
karır. Köylünün arabalar do
lusu tütünlerini şu veya bu 

hayır müessesesine bağışlamak 

ıuretile işin içinden çıkabildiği 
çok görülmüştür. 

inhisar idaresinin ztirraa 
kartı takip ettiği ıistem ucuz· 

culuk ıistemidir. Mübayaa tar+ 
u şu suretledir: 

inhisar idat'esi züraa ( % 20 ) 
avans verir ve köylüyü evel-

den bağlar. Fiabn tesbitini 

mahsul zamanına bıraktırır. 

Mahsul zamanı tüccar milbaya .. 
aya geldiği zaman inhisar 

eksperleri ortadan kaybolur. 
Kasten mi görünmezler, nedir? 

Zürrada inhisara bağlı olduğu 
için tüccara mal satamaz. 

Alıcılar çekilir gider. Ondan 
ıonra inhisar memurlan mey
dana çıkar ve köylünün malım 
yok pahasına sabn alır. Bu 

ıuretle lnegölde inhisar idaresi 
zürraın 130 kuruşluk tütününü 

40 kuruşa almışbr. Evvelki 

aene Gemlikte 9 kuruşa 

tntiln almıştır ki saman-
dan ucuzdur. Bundan anlaşıla-

bilir ki ambar usulü zürra için 
bir felaket kuyusundan başka 
birşey değildir. 

inhisar idaresinin zürraa kar
ıı kullandığı ikinci bir sistem 
daha vardır. Bazı yerlerde 

muvaff akiyetle tatbik olunur. 

Bu usul büyük partiler içindir: 
Mahsul zamanı ehemmiyefü 

mmtakalarda toptan mübaya

atta bulunmak için ecnebi 

şirketler veya tnccar faaliye

te geçtikleri zaman inhisar ida
resi ortaya çıkar. Yüksek fiat

la mübayaatta bulunmaya baş
lar. Birdenbire piyasa yükselir. 

Bu fiata mal almak tüccann 
işine gelmez ve kaçar. 

inhisar idaresi de ekseriya 
iltimaslı birkaç zengin tüccann 
veya hakikatte tüccar olmayıp 

ıunun bunun malını satmıya 
mühim bir menfaat mukabilin-

de vasıta olan nüfuzlu bir şah
sın arzettiği malı yüksek bir 

fiat ile mübayaa ettikten son-

ra hemen mübayaab keser. 
Bunun üzerine fiat düştükçe 

düşer ve neticede yok pahası
na tütünler yine inhisar idare
sinin eline geçmiş olur. Bugün 

T aşovada zürraın elinde 1,5 
milyon kilo tütün vardır. Zürraı 

himaye ediyorum diyen inhi
sar idaresi bu tütünleri niçin 
sabn almıyor acaba? 

Maliye Vekili B. , tütün 

işinde aradaki mutavassıtlan 

ortadan kaldırarak doğrudan 

doğruya mübayaatta bulunmak 

suretile zürraı himaye ve zen
gin etmek maksadını güttüğü

nü söylemiş idi. Halbuki fili
yat bunun tamamen aksidir. 

Geçen sene Bursada zürraın 

elinde beş milyon okka tütün 
vardı. 

Zürra tüccara satmak isti
yor, halbuki inhisara bağlı 
bulunuyordu. Bu vaziyeti Bursa 
başmüdürü merkeze bildirdi 

inhisar idaresinin de tütüne 
ihtiyacı vardı. Zamanında ce-

vap verilmedi ve neden sonra 

zürra büsbütün bunaldığı za

man tütünler yok pahasına 
ziirraın elinden alındı. 

Zilrraın inhisar idaresinden 
neler çektiğini anlıyabilmek 

için Maliye vekili B. köylünün 
bizzat kendisini dinlemelidir. 

Tütün mübayaası işinde hükfı
metle halk arasına giren ve 

inhisann hazan lehine, hazan 

aleyhine hareket eden bazı 

inhisar memurlannın ne ya

man bir rol oynadıklarını an

lamak için de bu memurlara 

verilen maaş ile geçinme tarz
lannı karşılaşbrmak kifayet 
eder, sanırız. O zaman haki

kat bütün çıplaklığile meydana 
çıkar. 

Rıhtım Şirketi 

Yolsuzluk Yapıp Yap
madığı Bir Daha Tetkik 

Ediliyoıı- .• 

Rıhbm şirketinin nhbmsız 

yerlerden rıhbm ücreti alnıası 

üzerine tüccarlar gerek İkbsat 
ve gerekse Nafia Vekiletlerine 
müracaat etmişlerdi. Nafia 

Vekaleti ile nhtım şirketi mü
messillerinden ibaret oJmalc 

üzere yeni bir komisyon taşkil 

edilmiştir. Bu komisyon bu 
meseleyi tetkik etmektedir. 

intihabile cevap verildi. 0ıb 
Almanya bir taraftan t jt' 

teminatı verirken eski us.u 8" 
tifak sistemine avdet ettı·1i~e6 ıuretle Avrupa çok teh. 
dört grupa ayrılmış oldu · ): 

Birinci grup: AhnaPf8' 

vusturya, Rusya. eel' 
ikinci grup: Fransaı ·~I~ 

çika, Lehistan ve küçük 
1 

devletleri. Af 
Üçüncü grup: ital)"~',~ije' 

navutluk, Bulgaristan, fu 
Yunanistan ve Macarist'J'I 

Dördüncü gurup: 
11 

imperatorluğu. 8" 
Bu, yeni bir vaziyettİ~jı el~ 

yeni vaziyet karşısınde . yeııJ 
vaziyetimizi tesbit etıJJeb• 
tedbirler almalıyız. 

Kürkçübaşı Serpe$ 
Fırka Ocağı &,) 

Kürkçübaşı (CerrahP';ıJt' 
Serbes Fırka ocağı bU e11çlet' 
içinde açılacaktır. Bazı g0ylif' 
açılma resminde nutuk 9 

• ceklerdir. 

Yorulmaksızın k 
Para Kazanmq ? 
. . irııt· il' 
ısle11ıez nı ıs ,o"',. 

tderkeı'• !I 
Evinize veya M-'lıe g ,,ı;rı.ıf .. • Uc ,, ıı 

•a rczerken veya birlS ... 
6 karfliın~ 

be.r han~ bir vııka 
llralnlz... ı o ~ Jıl 
Hava~ls nedir b[)iyor~aıU y•ı:ı~' Jl 

derhal 2örcbilirstnız.. Bit d sti.t'· ı 
• baVll plJ j 

h.tU, hır ka:a birer rtc:tl ~ 01 
geldiğiniz vakalardan Jığlı bifl ıı•~" ~· 
ıctelerde gbrmck l•te 11e ~ '"" 
derhal tclc:fonunıııu •~0i:, tıl!IS 11 lı' I' 
1ıu.eteml:z:c haber ve nvcrdıilJI t' 
reslnlı.1 de bırakınız. g-11 

-11re .A4 ı 
dirin eheınmlyetln :ii bıli'• - 7 
mlikifı:.tııu venneyi va ı.~•pbııl 

T elefou numaramızı 
,u.r. 
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Kari Gözile 1 
.., Gördüklerimiz 1 

Bu Amele .. 
Elbette Ki Bu Memle

ketin Vatandaşıdır. 

Dün Oıtro- TUrk tUtOn şirketinde 
Çtltıan binden fazla amele namına 
lda h re nneınize Hasan pehlivan, Mehmet 

StiıeYlnan, Cafer ve Şevket isminde 

dört genç geldi. 

Maliye tahsil 9ubeai bu amelenin yol 

~tl&iılnln derhal kesllmeal için fabrika 
llıtidürtyetlne müracaat etmiş. Bu adam-
ları • ı encde onar lira yol verglıl verır er. 
Pıkat bunu aıtı,ar aylık iki taksitte 

lıdtrlcr. Birinci taksiti vaktile vermi,ler. 

Ş.1ıtıdı tahsil şubesi yirmi güne kadar 

l•rketın işi kalmıyacağını iddia ederek 
llı.ı 

ncı taksitin de vakti gelmeden kesil· 
111tılnı istiyor. Amele vilAyete müracaat 
tdtrclı tiklyet ediyor. Ehemmiyet 
"crıııı:ııyor. 

lı. Bu vatandaşlar sene nihayetine 

lı. •dar memleketten mi kaçacaklardır ki 

I trıdllcrfnden verginin derhal tahsiline 

İitııın gösteriliyor ? Önlerinde daha 
•lb 
lı, ty vardır. Altı ay içinde bu beıer 

ah nuıl olsa öderler. O halde bu 
'it arıdışlara karp ~österllen bu emm-
,.t\a· ı· lqk •? ık onlara kartı yapdmıf bir 

111ct değil midir ? 

~it İşçi Cemiyeti Lazım 
'tcıntekctiml:r.de bir sanayi müdürl

>"ttı 
l 

'Var. Fakat lıçl ile biç allkadar 
o Ilı 
tt •ı. Birçok fabrikalara ecnebi lşçller 
~ 1hcdilir. Halbı.lkl bu ftleri daha lyt 
ifaracak TG.rk ftçUcrlnln adedi pek 

ıo1ı., 

11 
ltr, Bu ecnebilere bllytlk bllyQk 

ıı:•ltr verilir. San'atlar mektcbindeu 
Ilı ftt eden birçok kıymetli IKfler 

it tınltkctimlxl terkedcrek bqka JV-

tdt it anyorlar .. 

ı. lıiıe bir ( ltçı cemiyeti) lhımdır ki 
,çllcrt ltçn fabrikacılara ve fabrlkacıları 

' tre tanıtsın. Bu arzumuz.un alhnda 

'. ~i bir aıakaadamı:r. oldutu sanncdUme· 
~be gayemb bir lokma ekmektir. 

llaklnlıt 

Alım et 

Bir Habranın ihyası 
Oc·•-

' """' rclılne bir isim koymupu• 
~ Şlplker, Buna bir batka ı.ım 
~ ltcıYllıalı: Klhya, kapıkulu. C.
"- P•tamn erine ıııartf perdeler 
"'ll•lt l 
' Çln mlltarekelere kadar Al-
~'~ kalan bu ut Cemal pa

' l>tr ev ld.hyuı idi. O al
~ e.ı.ı verir, bu ılparlt eder, teı
~ •der, paruuu Hrlr 18tG.rlirdll. 

'aJc'a o u.maıllar Bertin talebe 

'lıı "-de ltayll dedikoduları mu• 

'->• '111luttu. BlrtaJ bu hakikati or
"; •baca hayılyetlnl ruclde eclU

"~ ~ren ha ut, nekadar ıabl, 
l'~ talebe ursa bqına toplamı" 
~ Eawerin, Cemalin .. blth 

~-- Çı r8e1&JUD aleyhine c:ereyaa 
\ı t,.,., wtemlf, fakat aleyhlnde

':•1'Ue mukaYemet edemlyerek 

~ letaabulda almıfb. 81.s o waldt 

"' buıaıara plılt elduk. 
b.rac:at taelrl 

Apti 

nıımara.rı : 24 

SON POSTA 

Tasarruf Ve israf Meseleleri 
Üzerinde Dururken Göze Çarpan 

Canlı Ve Esaslı Bir Misal 
Karilerimizden gelen bir mek- j 

tup bir meselenin iç yüzünü J 

öğrenmek imkanın vermiştir. 1 
On gün kadar evvel ( Ali 

Nuri ) imzalı bir kariimizin 
mektubunu dercettik. Bu mek
tupla Maliye vekaletinin kır
tasiye ve sair levazım müba
yaatın daki kusurlardan bah
ıediliyordur. 

Maliye Vekaleti takdire 
şayan bir süratle bize bir tek
zip gönderdi. Vekaletin bu 
mektubunda, zikredilen yolsuz
lukların varit olmadığı bildiri
liyordu. Memlekette tedariki 
mümkün olan eşyanın buradan 
satın alındığı, yerli mamulatın 
daima tercih edildiği, depoda 
intizama riayet edildiği, (6000) 
yazı makinesinin nısfından faz
lasının tahsisatları dairesinde 
dairelere tevzi edildiği, kırta
aiye deposunun, hesabını mun
tazaman verdiği söyleniyordu. 

Biz bu iddialan tetkik eder
ken iki mühim mesele nazan 
dikkatimizi celbetti. 

Vekilet, bütün dairelerin 
kağıt ihtiyacım bizzat tedarik 
eder. Bu klğıtlan doğrudan 
doğruya Avrupadan getirtir. 
Fakat bu itle meşgul olanlar mllgon lira h makinelere ballanmış duruyor 

Yali mamult!ttan tedarik edilen büro levazımı 

mütehuus kimsler olmadıldan ikinci şekil de piyasamn ta
için kiğıtlann cinslerini, fiatla- kip edilememesidir. Depolan 
nnı filln iyi bilemez. Hatta gezen muharririmiz orada iki 
muhtelif cins kiğıtlann ihti- milyon liralık kağıt görmüştür. 
yaç miktannı bile tamamen Bu kiğıtlar aşağı yukarı tonu 
tayin edemez. Bunun neticesi 44 liradan getirtilmiştir. Hal· 
olarak hem Avrupadan sİparİf buki bir müddettenberi kağıt 
edilen kiğıtlar pahalıya mal fiatlannda mühim bir tenezzül 
oluyor, hem de devaire, ikinci vardır. Vekiletin .44 liraya 
hamur klğıtla görülecek itler aldığı kiğdı bugün 38 - 40 
için birinci, hatta lllks kağıt liraya almak mümkündür. De
veriliyor. Bazen de abi vaki mek ki Vekalet bu kiğıt işinde 
oluyor. Bu, iırafın bir ıekli. piyasayı takip edememek yü-

PEYAMi SAFA 

ı zünden % 12 niıbetinde ziyan 
etmiştir. 2 milyon liralık bir 
işte % 12 ziyan 200 bin lira
dan fazla bir yekun tutar. İşte 
bu da israfın ikinci şekli. 

Depolan gezen muhrrirleri
mizin nazarı dikkatini celbeden 
ikinci nokta yığın halinde 
duran yazı makineleridir. 

VekAlet yeni harflerin ka
bullinll mliteakip devairde kul
lanılacak yazı makineleri için 
bir müsabaka açtı. Bu müsa
baka neticesinde 6000 makine 
aldı. Bu makinelerin alındığı 
tarihten bugüne kadar 2 sene 
geçti, fakat bu iki sene zar-
fında makinelerin nısfı depoda 
kaldı. 3000 makine Yasati 
yüzer liradan 3 milyon lira 
tutar. Bu nç milyon lira veka
letin basiretsizliği yiizünden 
muattal bir halde kalmışbr. 
Bugiin hlli da bu makineler 
depolardadır. Ve bili bu para 
orada muattal bir haldedir. 

İşte kırtasiye levazımı yü
zünden Veiletin yapbğı za
rarın iki kalemi bize bu mühim 
yekiı.nuu gösteriyor. Memle-
ketin iktıaadi ve mali buh
rana uiramasım intaç eden 
aebepleri araştiranhır için bu 
iki vak'a niabeten küçük, fa-
kat güzel bir misal olabilir. 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

hancının koluna pecek gibi 
korkuyordu • 

Bunu yapamadı, fakat ya
nına ıokuldu, bu zilletini öf
ke ve tahakkümle telifi et
mek için bağırdı : 

yapmıya başladı. Bununla be
raber sinsi ve mürai değildi, 
gizlenmesini sevdiği halde başka 

l'ATİB-BARBIYE 
) Şjllaıi .. 
()t onUne bakarak yürii-
h~~I~~ ilk sözü Nerimandan 

'N:t~rdu. Hiç birşey ıormadı. 
()lttıad ırna.n, bir suale cevap 
hı.ıth. ~n •öze başlamak mec-
'"' Jtlın· · · "ıtfttu ın tuyıki altında, bu 
~tk ? .ağırlığını silkip atabil
~ ltltitı ıçın kendini hazırlıyor, 
~kt; cb,'1hi kuvvetlerini bir 

ı ~ afına çağınyordu. Ze
Niba aUüa etti. 

~ a!bt söyledi: 
~lttıiş, .. anıın seni göreceği 
~ ~ltl Ugranııyorsun. "Şinasiyi 
tıbih '' dedi, hem sıkı sıkı 

l llitk ~tti. 
t~ aç d 
~· Şiııa .a ım daha yürüdü-
~d sı cevap vermedi. 

• llladcli mesafe deiif-

1 
mediği halde, bu sükutile çok 
uzaklara kaçıyor gibidi. Neri· 
man onu kolundan tutup ken-
dine çekmek istiyordu; ve bir 
uçurumdan yükseliyor gibi 
ıinirleri gerilmiş, parmaklan 
kasılmıı bir elle caketinin ko
lunu çekmek, hmaklannı etine 
geçirmek, canım yakarak onun 
üstündeki temellük hakkım kay-
betmediğine inanmak ihtiyacın
daydi. Buseferki arzusu, Şinasi
nin küçük sebeplerle başka ta
raflara sapan dikkatini zapt
etmek için değildi; belki pek 
mühim sedeplerle uzaklaşan 
bir alikayı tutmak istiyordu. 
Fakat bu aefcr korkuyordu, 
7olda giden berhanıi bir ya-

- Bir ıey ı6ylemiyorsun. 
Senin bu halin nedir böyle? 

Şinasi, Nerimanın sesindeki 
bütün perdeleri, mübaliğa ile 
ifade edilmiş küçük bir tees-
sürden hakiki ve bnyUk bir 
feverana giden ıes merdi
veninin her basamağını bilirdi. 
Neticiyi ıimdiden görüyordu. 
Fakat Şinasi, Ekseri zamanlar, 
en son mecburiyet Anı gelme
dikçe hiçbir münakaşayi kabul 
etmiyen ve muanzın hücum
lanna içinden cevap vererek 
yalniz kendi kendine karşı 
hesap gören insanlardandı. 
Nerimanın deha ileriye gide-
ceğini anladı va ruhi niıammı 
bozacak tesirlere karşı ben
lijinin etrafında iatihkimlar 

türlü görünmekten nefre ederdi. 
Kederinin derecesini tahrif 
etmeden, samımı bir sesle 
cevap verdi: 

- Neriman, sen bu halin 
sebeplerini bilirsin, benim için 
izah edilecek bir şey yok, fa
kat senin için öyle mi? 

Neriman için hesap vermek 
im geldi. O da bunu istiyor
du. Fakat daha muayyen su-
aller bekliyetek şimdilik umu
mi cevap verdi : 

- Ben bir hata etmiş ola
bilirim, fakat senin buna karşı 
yaptığın çok ağırdır. Ben ni
hayet, sana haber vermiye 
vakit bulamadan, herhangi bir 
davet kabul ettim. Bu belki 
yanlışbr, belki değil, yanlış, 

biliyorum, fakat bunu sen bU
yütüyorsun, benim başkalarına, 
senin zannettiğinden çok daha 
az kıymet vermediğimi bilini· 

Sayf.a 5 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Karilerimin Suallerine Cevaplarım 

Bir Memur Kadınla Bir 
Dar ··ıfünunlunun Derdi 
Nicin Sevemiyonnuş ? 1 Balo Elbisesi 1 

B. K. imzalı karie: 
1 - Bahsettiğin kadın ti

pine ilk defa tesadüf ediyorum. 
Namuslu bir kadının ilk tanı· 
yışta erkeği tuzağa düşürme

sine imkan yoktur. Ya sen 
aldanıyorsun; yahut kız senin 
tahmin ettiğin gibi aile kızı 
değildir. 

Ev Mi, Kadın Mı? 
Karilerimden biri bir me

mur kadınla evlenmiş. Fakat 
kendisi evi çok severmiş . 
İkisi de gündüzleri çalıştıkları 
için yalnız cuma günü serbes 
kalıyorlar. O gün de er
kek evini terketmek istemiyor. 
Kadın itiraz ediyor. işte yeni 
koca bundan mllşteki. Bana 
soruyor: Ne yapayım? 

Bu delikanlı evlenmeyi be
karlık kadar sultanlık sanı
yor. Evlendikten sonra da 
hürriyetine davam etmek isti
yor. Halbuki evlilik biraz da 
hilrriyetinden f edakirlık de
mektir. Haftada bir gününü de 
arkadaşına vermiyecek olduk
tan sonra yapılacak şey 

evlenmemekti. Kadın haklıdır, 
ona hakkmı vermeli, ya 
evden vaz geçmeli, yahut 
evlilik hayatma veda etmeli. 

Niçin Sevememiş? 
R. N. rümuzlu Darülfünunlu 

kariim: 
Bu genç Darülfünunlu, bir-

çok genç kızlarla görüştüğü 
halde hiçbirini sevemediğini 

söyliyerek şikayet ediyor. A
caba ben sevmiyecek miyim, 
sevemiyecek miyim ? diyor. 

Bu gencin vaziyeti bütün 
gençlerin gıpta edeceği bir 
şeydir. Kızlara lakayt dura
bilmesi, cinsi terbiyesinin te
kamülüne delalet eder. Kız
larla bir arada yaşamamn ver
diği alışkanlık bunda en bn
yük amildir. Yoksa sevmek, 
sevmemek bir tabiat meselesi 
değildir kil 

Gayri Tabii Bir Kız 
Dalga imzalı karie: 
Sizin anormal zannettiğiniz 

vaziyetler henüz aradığınızı 
bulama1D11 olmanızdan müte
vellittir. 

Hanımtegze 

Balolarda giyilmek üzere 
tülden yapılmış zarif bir balo 
elbisesi. Etek ipeklidir. Ar
kada tülden bir atkısı vardır. 

Hilaliahmer Piyankosu 
İstanbul Hilaliahmer mer

kezi tarafından bir eşya pi
yankosu tertip olunmuştur. 
Piyanko önümüzdeki cumartesi 
günü cemiyetin Cağaloglun
daki salonlarında keşide edi-
lecektir. 
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yorsun, kimbilir neler dilflbıU- Mutat yollardan Süleyma-
yorsun f niyeye doğru sapblar. Bura-

T ram vaya binerken Şinasi lardan her gün geçtikleri için, 
tarafından görüldüğünn bilmi- itiyat, mazıyı hablamalanna 
yen Neriman, son ihtilafı yal- mani olurdu; fakat ne zaman
nız bir kıskançlık meselesinden dan beri geçmedikleri bu yol
ibaret samyordu ve hili Ma- lara girer girmez, uzun müd
citle randevusunu gizlemek d k al k 
için ani bir davet karşısında et ap 1 almış, hatıralarla 
kaldığını iddia ediyordu. dolu bir evin eşiğinden içeri· 

Şinasi kızdı ve öfkesinin ye ilk adımlarını atmış gibi, 
:ıırhları içine kapanarak cevap ikisinde de, maziye ait inti-
vermedi. balar bir anda uyandı. İkisi de 

Ne.iman devam etti: hissettiler ki, şu birkaç gün-
- Sen öylesin zaten ! Çok l:.ik ayrılık içinde, münasebet

konuşmazsm, kendi kendine lerinin tarihi büyük bir devir 
kurarsın, anlatmazsın, anlab- geçirmişti ve daha üç beş ay 
lırsa dinlemezsin kenclinden 1 evvelki habralar bile seneler
başkalanna güç inanırsın. İnat! 1 ce uzak bir maziye ait gibi 

Neriman yan gözle şinasiye görünüyorlardı. Aşk mese-
baktı. Mektepten çıktıkların- lelerinde zamana ait ölçülerin 
danberi . y~zünde ve yiir~,YÜ- içimizde ne garip farklarla 
şünae hıçbır fark yoktu. Onc d~ğiştiğini sezdiler. Daha iki 
iğilmiş, sakin görünen bir baş üç ay evvel gördükleri bu yol-
ve sakin adımiar. lardan senelece geçmemiş gi-

Neriman tekrar etti: bidiler. 
- inat! ( Arkaıı var J 
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PAŞA 
Buharada Ruslar Tarafından Nasıl Öldürüldü? 

L, Anlatan: Agabekof : 2 ..J 
Sovyet hükumetinin aiya.si teş

kilaında Şark şubesi müdürü olao 
Agabekof, Enver Paşanın ölümü 
hadisesini anlatmadan evvel ça-
1 · .şhğı teşkiliihn kısa bir tarifini 
)''apmıştır. Bu teşkilat hakkındaki 
iuıhatı burnda bitiyor. Yarın, asıl 
vak'aya girmektedir. 

)f 

Ecanip Şubesi 
Bu şubenin vazifesi Dev

letlerin siyasi ve ikbsadi va
ziyetlerini öğrenmek, Sovyet 
hükumeti için kıymetli olabi
le\!ek vesikaları ele geçir
mek, beyaz Rusların ha
riçteki teşkilitlarile mücadele 
etmektir. Kendisine ait müs
takil vazifelerden maada bu 
ıcbe diğer şubelerin hariçte 
ki işlerini de görür. 

Ecnebi memleketlerdeki 
sovyet vatandaşlann sovyet 
sefir ve mümessillerinin hayat 
ve faaliyetlerine nezaret et
mek te "Ecanip,, ıubesine ait 
bir vazifedir. 

Resmi mümessillerden baş
ka bu şubenin ecnebi memle
ketlerinde sahte isim ve pa
saportlarla yaşıyan casuslan 
da vardır. Bunlar visi salahi
yet ve itimadı haizdirler. Bun
ların vazifesi ecnebi mem
leketlerde esaslı surette yer
leşip oturmaktır. Öyle ki 
Sovyetlerle bu memleket
ler arasında bir harp çıksa 
ve sefirler o memleketten ay
rılsa orada yerleşen bu me
murlar yerlerinde kalıp faali
yetlerine devam etmek mecbu
riyetindedirler. Sovyet hükü
m eti bu gibi memurları iki 
seneden beri harice gönder
mektedir. 

Bunun sebebi de Moskova
nın mutlaka yakında harp 
olacağına kani bulunmasıdır. 
Bu kanaat hasıl olduktan sonra 
(O. G. P. U.) bu gibi memur
ları yalnız Türkiye, Mısır, İran 
Efganistan, Irak ve diğer Arap 
memleketlerine göndermekle 
iktifa etmiye başlamıştır. 

Bu memurlar, bulundukları 

yerlerde Rus memurlarile te
mas etmekten memnudurlar. 

Bu şubenin reisi (Messing) 
isminde biridir. 

Gizli Şube 
Bu şube komünist fırkasına 

muhalif fırkalarla mücadele 
eder. Komllnist fırkasıodaki 
cereyanlara nezaret eder. Bu 
fUbenin en milhim vazifesi din 
Be mücadele ve onu fikirlerden 
ıllmek için uj'raşmaktır. Din 
ile mücadele eden kısmın 

reisi meşhur (Tuçkof) tur. Şu
be reisi de (Deribas) isminde 
eski bir komünisttir. 

Hususi Şube 
Bu tube ordu ve donan

maya nezaret eder. Orduda 
bulunan komiserler bu şubenin 
memurlarıdır. Bu kc,miserJerin 
muntazam:J.n verdikleri rapor
lar sayesinde ( O. G. P. U. ) 
ordunun haleli ruhiyeaini vak
tinde öğrenir. 

Bu şube ayni zamanda 
ordunun teçhizine ve cep
hane depolarını iyi muha
faza edilmesine nezaret eder. 
Şubenin reisi bizzat ( Y agoda) 
ise de filen şubeyi idare eden 
( Olski ) dir. 

Esrar Şubesi .. 
Bu şube devlete ait esrarın 

ecnebi eline geçmemesine, 

gizli ve mahrem evrakın mu
hafazasına nezaret eder. 

Sır şubesinin en mühim va
zifesi ecnebi sefaretlerin şif
relerini elde etmektir. Bu va
zifesinde çok muvaffak olmuş
tur. Hariçten gelen şifreli tel
grafları açmakta bu şubenin 
büyük mahareti vardır. 

insan kanı içtiğini söyliyenler 
vardır. 

İkbsat Şubesi 
Mali, smai işlerlerle uğra

şır, bu meselelere ait istihba
rat ona aittir. Reisi Prokov
yeftir. 

istihbarat 
Bu şube, halk arasında tet-Devletin bütiln şifre memı· 

/ 

1 kikat yapar, haleti ruhiye ce
reyanlarını takip eder. Mat
buat sansörlüğünü yapmak ta 
istihbarat şub sine aittir. 
Mektuplan açmak, okumak 
hep ona aittir. Reis, eski bir 
anarşist olup (1920) de Ko
münist partisine giren (Alek
aiyef) tir. 

icraat Şubesi 
Tevkifler, taharriyat, mah

kOmların idam kararlannı in· 
faz gibi vazifeleri üzerine al
mııbr. 

Şark Şubesi 
Bu şube, en ziyade Sovyet• 

lerin ıark cümhuriyetlerinde 
çalışır. Reisi (Peters) isminde 
biridir. Fakat faal idare (Di
yakof) ta dır. 

Hudut Mu haf azası 
Hudutlann muhafazasma 

memur kıtaat bu .şubeye mer-
ları doğrudan doğruya bu ~ı.. ~uttur. Kaçakçılıkla mücadele 
beye merbutturlar. Sahte pasa- işi de bu şubenin talimatı 
port ve vesika yapmak hapisa- dairesinde icra edilir. Müdürü 
nelere, menfa ve sürgün yer- ( Veleçef) tir. 
lerine nezaret etmek te bu şu- Bu zat, (1917) de bir kisım 
benin vazifeleri arasındadır. parçaları Brezilyada bulunan 
Şubenin reisi (Boki) isminde jeneral(Vrangel)donanmasını te-
biridir. Bu zat (1919-20) sene- sellüme memur edilmişti. O 
!erinde Türkistanı harabeye zaman ( Vedemikof ) ismını 
çeviren ·(Çeka)nın reisi idi. taşımakta idi. Bu nam altında 

Türkistanda şimdi bile bu uzun zaman Çin'de de tah
adamın köpek eti yediğini ve rikat yapmıştır. 

=======-=======;;.=c=======ıı:::=w:ı-====-::-

Ce mi yet İşleri 
Balıkçılar Kongresi 

Toplanamadı 

Dün, balıkçılar kongresi 
ekseriyet hasıl olamadığı için 
aktedilememiştir. Kongre on 
beş gün sonra toplanacaktır. 

Heyeti idareye seçilmeleri 
muhtemel zevat şunlardır : 
Ahmet Muhtar, Mehmet Remzi, 
Hoca zade L Y akup, Ali Hüse
yin, Ahmet Nazif, Kavas za
de İsmail, Ereylili Mehmet, 
Erdekli Hamdi, imam oğlu 
Mustafa Beylerdir. 

Arabacılar cemiyeti 
Neler Yapacak 

Arabacılar cemiyeti idare 
heyeti i~siz arabacılardan 30 
kişiye ayda 3-4 lira yardımda 
bulunmaktadır. Yeni heyet 
ıunlan yapacaktır: 

1 - arabalara yay yapbr
mak ve bunları asri bir bale 
getirmek. 

2 - Arabacıları iskelelere 
ve iş mahallerine adillne bir 
tekilde tevzi etmek. 

3 - Araba koşuculanm 
malümatlı ve işe vikıf bir hale 
getirmek. 

4 - Etya naklinde hiçbir 
ıiyaa mahal ve.rmeniek. 

Kunduracılar Cemiye
tinde Vazife T aksi:ni 
Kunduracılar cemiyeti idare 

heyeti düu akşam cemiyet 
merkezinde toplanmış, vıı.tife 
taksimi ile meşgul olmuıtur. 

Cemiyet . riyasetine Türbede 
Kristal mağazası sab;bi Salih 
bey intihap edilecektir 

Güyanda ... 
Hala İnliyen Vatan

daşlarımız Var. 
Aylarca, senelerce yazdık. 

Mütareke esnasında bir polis 
Cemil Efendi vardı. Bu adam, 
şehir ortasında cinayet işli
yen Senegalli sipahi Fransız 
askerlerine karşı vazifesini 
yapmış, tutulup cehennemin 
bir ucuna, (Güyan) denilen 
berbat bir yere götüriilmüş 

hapsedilmişti. 
Hükumetin bin bir teşebbü

sü ile nihayet serbcs bırakılıp 
memleketine dönen bu adam
dan sonra da, birkaç milletta
ıımız daha kalmııbr. Bunlar
dan biri de İbrahim Mehmet 
iamindeki bedbahtbr. 

Bu da mütarekede sarkın
tihk yapan birkaç Fransız ne
ferine k&J'fı kendini müdafaa 
ctmiıtir. O giln, bugün (Gii
yan) da inliyen bu biçarenin 
daha alb ıenesi vardır. 

Cürmü, adi bir cürümdür. 
Milletlerin sulh yolunda el ele 
vermek teşebbüslerine şahit 
olduğumuz şu ıırada eıki 
hesaplan toptan temizlemek 
ve kahırzcdeleri kurtarmak 
mllmklln değil midir? Bu adam 
bize, bir mektup aıöndermiı, 
halinden feryat ediyor. 

Samsun Memleket Has
tanesi Doktorluğu ... 

Çocuk mütehassısı doktor 
Behçet Klmil B. Samsun mem
leket hastanesine tayin edU
miıtir. Bugün memuriyet yeri
ae gidecektir. 

Halledilen Bilmecemiz 

Sinemalar 

Bu akşam A S R i sinemada -
irae edilecek 

Soldurulmuş Bakire 
EVE LY ilimde bUyUkH OL T 

f kiyetle 
pek miişkül olan soldurulmuş genç kız rolünü kemali m~vııf.a ektir 
oynaınakt dır. Herkes "SOLDURULMUŞ BAKiRE,, filmini görmek istıye;,.oııı 

IIAvclen: Muhteşem varyete programı ile m~bur TRiO RAKOWS1' 11111 
güı:el numııraları. Meşhur ASSO ve JANA'nın Çingen~ şarkı ve dansları 

son 4 günü 
_..... 

DARÜLBEDA Yt TEMSİLLERi 1-------~'.'bcı.~1 
Bugün ETUAL sineınall11 

Yeni Bi._lm--e--ce-m-iz- 8~e~;~klST::UlmB~I ~i~Fll EVANJf[iN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 1111 li il Sult ve prkılı mlikuı•el flllll 

;4' '=~=.-.·_.=ı_~_li - Ta~~~;e. 1 ' 1 ö~i~;~s Del w~ 
1111 AL JCLSON tarafından be.t~ 

Yazan: l ı;-ransızca bir tarla tagannl ehil~ 

~ • • • Mua~:ıilzade 111111111 1 ----%, 
7
8 

- - - •• _fi ı-ı- .. at 21,30 da yalnız muallim ve talebeye. S l N E M A M 1 Z 
akfanu Gniformalı Zabitana, Cumartesi 
umuma tenı.l!At. Perşembe, Cuma, Pazar p ~-

g ·-- - aktamı umuma. C•ıma matine saat lS,50 ek 7akı•-
da veaktamlan 21,30 da. •lıe 

: 1 Raşit Rıza Büyük T enot l 
ıı.-.ı.....ı.....ı...~.ı:m:ı:......ı.-..__.__.__. •• arlıı:adllfl&n Fransız tiyatrosunda " ALFRED PICCAV~O " 

Soldan Sağa, yukardan aşalı: Perıembe akfamı 21,30 ela cuma fbl J:-1' 

1 - iskambil oyunu 5, Suri- maline lS,30 i:;ı v~f::Se,:Zl,30da. 'LOHENGRİNf 
yede bir şehir 5 Nakledenı Malımut Yeaari B. ~· 

2 _ ince 5 vodvil 3 perde filminde takdim edec ~ 

3 - Baş 3, bir memleket 3 Millet tiyatrosu ---------~-~ 
4 - Hayvan 4, neden? 4 Nllflt il. teıulllerl perşembe akıa-
5 - Gökten düşen 3, göY- <KAPLAN Avcısı> Arzu ve talebi 

Dıram komedi 5 P. kanto, varyete, Dueto 
de 3, demir ip 3 umumi üzerine 

O - lşitmiyen 5 Ferah Sinemada l'A 
. Bu akıaın bllyGk gala ıeeesl Mu·· TIEHE ... 7 - Sayı 3, dişi 3, babasız 3 Muauam proırun tiyatro, variyete, 

S _ İnleyiş 4, parlaklık 4 sinema ve mehter takımı. KALKINIZ 
9 - Fitne 3, kirli 3 Pangalb tiyatrosunda 

10 - Renk 5 Komik Şevki B. teıuilleri filmi pek yakında tekf" 
Evlldına lfık olan bir nHde 

11 - Binanın dibi 5, Allah 5 Hı .. 1, clnat dram 4 perde •lnema, gösterilecektir. ~ 
tiyatro, varyete, d:ına, monolok. .. -------·~ 

Yersiz Teessür 
Bir Anne Bunun için 
Ölmek ister mi Hiç? 

Kasımpaşada Bayram ye
rinde 36 No. evde oturan Ab
dullah Ef. 4 yaşındaki oğlu 
Hnmidi dövmüş. Bundan mü
teessir olan zevcesi Hatice H. 
bir kadeh dolusu tentirdiyot 
içerek intihar etmek istemiş
tir. Haseki hastanesine kaldı
rılan Hatice hanımın hayab 
tehlikededir. 

Bade Harabulbasra •• 
1 

ANTREPOLARDAKi MAL
LARI ÇÜRÜTENLER VE 
ÇALANLAR ARANIYOR 

Balık Mütehassısı 
M.Veberman Daha Fazla 
MütehassıslGetirilmesine 

Lüzum Gösteriyor 
Balıkçılık mütehassısı ( 1000) 

lira maaş ve aynca epeyce de 
yevmiye alır. Mütehaasasın 

(4-5) kitibi, iki daktilosu var
dır. M. Veberman lktıaat 
vekaletine balıkçılık hakkında 
yazdığı bir raporda daha 
birkaç balıkçılık mütehassısına 
lüzum göstermiştir. Şehrimiz
deki babkçılara ıelince, 
bunlar balıkçılık mlltelıa.ua· 
ıandan liyıkile iıtifade edile
mediği fikrindedirler. 

Darülfünun Divanı 
Dün ilk defa olarak top

lanmı" mesaili cariye lizeria
de müzakerede bulunmUflur. 
Muammer Rqit Bey laafta 
içinde Ankaraya gidecektir. 

Devlet Salnamesi Çıkb --Matbuat umum müdürlUğl-

Gümrük kanun ve talimabna 
göre her gümrfik ambar ve 
antrepo memuru değiftiği za
man gümrükteki sahipsiz mal
ları devretmiye mecburdur. 
Her nedense, bu nokta ihmal 1 

edilmif ve devirler yapılma
mıştır. İstanbul ve Galata ı 
pmrük ambar ve antrepola· 
nnda biriken sahipsiz mallann 
fiab bir milyon lira kadardır. 
Bu mallar devlete intikal et• 
mittir. Bir heyet mallan cİDI 
ve nevine g6re tasnif etmek· 
tedir. Tasnif bugünlerde bi-

nün 1929 - 1930 seneaiıae 
İ maJ:ısus olarak tertip ettitf 

devlet salnamesi çıkllllfbr. 

tecektir. Yalnız hu mallardan 
bir kısmının çalıodıjı ve çürtl-
düğü görüldüğünden müsebbip
leri aranmaktadır. Bunlar mah
kemeye sevkedileceklerdir. 

Eski İlk Tedrisat 
Müfettişleri 

Eskiden ilk tedrisat mil .. 
fettişi olup ta ilk mektep mn
dürlük veya muallimliklerine 
nakledilmif olanlann tekrar 

Salname vekAletlere ait bil
cümle malümatı ihtiva ettikten 
başka hurufu hcca sırası ile 
ayrılan vil~yetler hakkında da 
çok faydalı malumat vermek
tedir. 

Salnameye bir d• renkli 
harita illve edilmiştir. 

Her müessesede ve ailede 
bulunmasam faydalı gördUğn
mUz için karilerimize tavsiye 
ederiz. 

müfettiş olabilmeleri ancak Serbes Fırkanın Çürük 
ilk tedrisat milfettiıliği imti- t D" ı . s··k··ı·· 
hanına fgirmelerile milmkiln 1 ış erı o u uyor .. 
olabileceği Maarif idarelerine Bu hafta çıkan "Bravo" da 
bildirilmiftir. bu yazayı mutlaka okuyunUL 

Türk Afyonlatl 
l!eyn elmilel tııt::j1 
Aleminde Mühinı " 

Oynuyor ... 
8 . -b ......... ~ 

u ıenenm ırancı a-:ııP::_ 

da Londrada bir afyoll 1 I' 
dı kongreai toplanacakô' ~ 
kongre mayua talik ~ 
Afyon istihsal eden aıe~ 
ler 19'l5 te bir afyon ! . ~ 
yapmışlar, afyon isti~ ti' 
dit etmişlerdi. bu i~1., / 
dahil değildik. Avru~-J 
yon ittihadına bizim de gr 
mizi istemektedirler. ~ lf 

Afyon aanayünin b " 
kipi etmiye bqladl,,a-'. 
bJha11a memleketioıi.ıd• "-,.( 
fin fabrikaları a~ ._t 
nelmilel afyon piy~~ 
kim olmamazı temin • ~ 
Ye bu ise diğer afyo~_!, it 
.Ui memleketleri eacPr" 
türmektedir. 

ikramiyeli snıııerit' 
Halledenlere tOO ~ 
Hem birkaç dakiıs;-~~ .. 11' 
pz.innek hem d• İade ~ 
kiiçük te olsa bir i•tl ceıı;.ı;;;' 
etmek i•teraenla f 11 .,.,.r 
rakamlann yerhıe 
koyarak: tf 

13 1 14 9 . 
5 

"" 
21 23 24 8 

1 

6 23 6 ıı 10 ... '.4'' 
~ d•rioJ ~ _J,, 

adresine hemen goP ~,,.-
kb ıdıı• resiniz okuna 0 ~ ~ 

recetiniz kAtıd• dl.J., _ti 
cetTell de nıve e (1) ,rr"' 
kolayhk olmak üze~""'.,~' 
mının (A) harfi ;

0
cO ti etf-' 

cetveldeki dlJJ: dClııc~ )'~ 
birinci rakarnı ddlJist• ·'""•"1. 
koymanıa: ııuınf ercfell IJP~~ 
delim. Halledenl b ~._ ffP:... 
25 ikinciye ıo, al ı1'lt':2'' ~ ' k dar .... , on albncıya • bir., .,. , 
beşinciye kadar Htırıo-!!...~ 
dlm edecektir. ...-. 
kabul bıayurunu• 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Verigorlar •. .lr Müsabakalı ~ Şehir Meclisi Dün Bir içtima Y apb 

Müttefikimiz .Al;anyanın Bizden- Hik~geler, Bu içtimada Bazı 
1 Kazanan Kanler Pa-

GizJ ediği işler De vardı!.. za~::!::abBe!:~.~:=: Kararı ar A 1 ı n d ı ... 
Buna Karşı Hükiimet Al;anlara Cemile Gösteriyor :!~0 Ö..~':~:'~e~sni~=.: 
h lfarp İçinde bize sulh teklifi 
~~ mı? Harp kabineleri 
_ ~avuıa sorulan sualler 

halline çallflldığana bükmede· ı ben Talat paşaya fU teklifi 
ceği ıeliyor. Halit B. buna yaptım. 
mecbur olmllflu. Çünkü Cavit 1 .. _ Bu adamla görüşülmek-
B. bu adamın ismini bir tnrll te devam edilsin; çünkü müt• 
ifp etmiyordu. tefiklerimiz olan Almanlar, 

günü kur'a neticesini ilin ede
ceğiz. O günden itibaren ni
hayet bir haftaya kadar 
kendilerine kur'a isabet eden 
karilerimiz, lstanbulda iıeler 
hediyelerini doğrudan doğ
ruya, taşrada iseler birer 
mektupla alacaklardır. 

Şehir meclisi dün Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde yarım 
aaatlik bir içtima yapmıfbr. 
Bu içtimada birinci toplamşa 
ait zapbn h&lüaaı, azadan Ha
tim Beyin istifanamesi ve 
Cevdet Kerim Beyin mezuniyet 
istidası okunmuş, ittifakla ka
bul edildikten sonra ru.ına-

but bazı köylerin merkezi kazaya 
raptı ve Bakırköyünde Firu7.
ağa çiftliğinde köy tesisi kak-

kındaki muameleli kağıtlar. 

~ bu mesele bilhassa 
~flllUa takip olunmuş ve 
ler cevaplar bu kabine
~aleyhinde görünmüştü. Ah
~ Neaimi beyin kaçamaklı 
'-lı 'Pları ile bu nokta tavaz-

Bu mükaleme daha fazla Avusturyalılar ve batta Bulgar
uzıyabilirdi. Fakat reisin mil- lar her f1rsatta ve bizden gizli 
dahalesi ile başka noktaya olarak İsviçrede düşman dev
geçildi. Reis şunu sordu: letlere mensup adamlarla mü-

-. ___________ _,ı mede bulunan bazı meselelere 

2- Üskildarda Karadavut
paşa mahallesinin Evliyahoca 
mahallesine raptı ve Beyoğ
lunda Çatmalımesçit mahalle
sinin yeniden teşkili hakkın
daki teklif. 

.eder gibi de olmUftu. 
~nıdi reis, ayni suali Tal At 
Cl . kabinesinin maliye nazın 
~t beye tekrar ediyordu. 

fayle sordu: 
~ Harp seneleri içinde 
t.L lıükümet)eri tarafından 
~~ bulan sulh tekliflerinin, '8- Rusyanın inhilalindeo 
'a Yapılan teklifin reddedil
~ bugünkü meş'um akibete 
&._-P olmuştur. Bu iddiaya ne 
"~kainiz? 
~ Cavit Beyin cevabı: 

' Ruayanm inhilalinde11 
'ıa b· bayle bir teklif olduğu-
' İlıııiyorum. Ancak bu bu
' bazı tayialar duyulu-

- Acaba o mektuba nasıl nasebet peyda ediyorlar. Bi
cevap verilmiş ve müzakerat zim de böyle bir iş yapmamız 
ne derece ilerlemiştir? ittifak siyasetine ihanet gibi 

Cavit Bey teker teker ıun- telakki edilemez.,. 
ları anlattı ; Fakat bu sözlerime kulak 

- İsviçre sefirimize müra- asılmadı ve İsviçrcdeki müza
caatında Loit Corç tarafından kere de kat'i bir neticeze va
ıönderildiğioi aöyliyen mektup ramadı. 
sahibi, ayni zamanda sulh mil- Cavit Beyin fU sözleri pek 
zakeresine memur olduğunu açık bir itiraftan başka bir 
da beyan etmiş, sefirimiz de fCY değildi. Artık tamamen 
buna: Almanya da dahil oldu- anlaşılmışb ki harbin ortala
ğıı halde müşterek bir sulh nnda hükümete sulh teklifi . 
yapmayı teklif etmiş, fakat ret yapılmış ve hükümet te bunu 
cevabı almışbr. Bunun üzerine rddetmiştir. 

Kari Gözile Gördüklerimiz 

SOM POSTA. 

BE:. DAVA 

i~ ~ ltAN SUTUNU~ .. 

!il~!,.... ' 
• 
istifade ediniz 

'-~~ nazar biraz durakladı 
ır.._~. bir aöz söyler gibi he-
. ~ ilive etti: Kesilen Harp Zamlan 1 
~ Şunu aöyliyeyim ki eğer H a k s ı z d ı r 

Bu T akvimcilerden 
illallah 

' --== SON POSTA ::=-

~ il bir sulh teklifi yapılaay- MALiYE VEKiLi BEYE 
llıııL llktUnet, bunu kabul et-
~~ lllGtemayil bir hllkômet Bugün kesilen harp zaml~ 
-,Udi. aşağdaki sebeplerden dolayı 

~ b b j haksızdır: 
~ nazırın u ceva ı ga- On 

1 1 1
• t 

ti b d h l 1 - a b a bn ıra e-
ve en e arp k l ak 'k . 

~ , milleti f elik ete aüt ~~aşı a ac .. ı en pıya-
...._-. bile allrliklediği kanaatini aaya gore ancak uç altın ah-
~ tak'ri tti yoruz ve buna kanaat ederken 

"' ye e · · d' k vfik b '-'Yit Bey · b" ual ıım ı anuna te an eş se-
~ - .. •ı ' yenı ır 1 ao- 1 k h · · d eh 
-..ı~a vakit bırakmadan ne i arp zammının ıstır a 

at.aa.18 bqladı· muvafık mıdır ? 
L. "" Bununı b · b alım 2 - Düyunu muntazama 
"'t a era er y "d" . b • d w d 
""'- .ekıif b'I" O d Is mu urü u emn ogru an .~ ı ıyorum. a -
ı.::de bulunan bir İngiliz doğruya veriyor. 
(~dan Tal At pqaya gön- 3 - Bendenizden beş sene 
·~tık b · harp zammı istirdat edilirken 
-..._:'"" ır mektupla Taki ol- ayni zamanda tekaüt edilen 
~. Bu mektubu ben ter-
~ ~tim. emaalimin müddeti hizmetlerine 
~~ B. bu uzun mektubu bet aene ilivesile tek.Ot 
~'-. Bunda Türkiyenin in- maaşı bağlandı. 
._ ~ •e m&ttefiklerile mlhıfe- 4 - Bu kanundan müte
~ lalla yapmumm her madiyen tikiyet ederken 1372 
~ llliimkün olduğu yazı- numaralı ikinci bir kanun da
~ .. ~ bu ite teşebbüs edil- ha çıkarıldı. Bu da it'an a
~ ......... ileri alirlilüyord1L hire talik edildi. 
ııa.._ · 8. mektubu bitirdikten 5 - Mtitekaidin eytam ve 
~ eramil hakkındaki kanun ka-"-~ 1'1aller birbiri ardına 
~..., '' bqladı. ilk mali Di- vanini devletten madut değil 
~ b ~d~? ,.. 1 ille 'uau Halit Bey aor- r. 

MUtekalt blnbatı 

Rüştü ~ 8- t~~ifi ~~pan zat bir 
Lı'- lahibı mıdır Ye eğer Tütün Müdürü Umumisi 
~~bul edilseydi müsmir Behçet Beye 
l.ıt. ~ elde edilecek mi idi? Beni istif aya mecbur ettiniz. 
~ ı,.. B. - Bilmiyorum ; Malümunuz olduğu veçhile her 
~ b •dam kendisinin İn- ay için tasarruf sandığına ver
~~fl~. 8f•ekili Loit Corç ta- diğim para vardır. Memuriye-
~ ltldi;ı;.;-: • ~ vı'rre --~-

5uu ıs r 11CD timden aynldığım zaman hiçbir 
~ "11elDİf. gQna zimmetim olmadığı resmi t'ti lı B. - Bu ad•mın talı- kayıtlarla aabit olduğuna na
? Gkn111etçe mal6m mu- zaran bir buçuk aenedir nktile 
~ sandığa Yerdijim Ye iatilıkalom 
,~ :· - Evet malümdm. olan bu paramı niçin Yermİ-
L ~' :;- Siyul bir me- yonunuz? 
, ~ Bir buçuk aeneden beri da-N? Hayır, değildir, ran bu parayı nizeml faizi ile 
l\ ~ ~ beraber iaterim efendim. 
~ . r:•ph mOklleme- Adaaa Ziraat pbeel •lctlrl 

• nuı, bir bilmece /. Halcla 

Sene iptiduı yaklqtı. Bazı 
iami var, ciami yok müessese
ler tarafından gönderilen baza 
adamlar sanki arada kıtkyılbk 
bir ahpaplık Yarmış gibi dük
kin Ye mağazalara milracaat 
ederek: 

- Ooo , bizim meslektaş 
bey, İllf&llah afiyettesiniz .• Gibi 
beylik ve muaanna sözlerden 
aonra derhal bir mukavva ile 
herine yapıfbnlmak Ozere 
bir de takvim uzabyorlar. 

BEDAVA iLAN KUPONU 
14-Teşrinisani - 1930 

HANIMLAR TERZIHAHESI - Bahçe 
~ı Ruımpaıa hanı 12 No. Telefon 
J.1!Pbul 40S7. 

i INEBOLU KANAAT MAÖAZASI 
Teni ojlu Yervant: Saatler, Amerikan 
kaplama k8ıteklcr. lıtanbul bllyllk 
prfıda Mhfar.actlar ıokak. 

HOSEYIN ZEYTiN Y AÔINI - Damll 
lnallanuuL Yemeklerinizi aeffa nı leaetH 
J'tlmelc later mlalnlz? Behemehal Htkeyfn 
~ yalı ile pltlrlnlı. latanbul Zindan 
lulpa11 Ba6acafer tllrbeıl karşınındaNo.53 

BEYLERE VE HANIMLARA 
EhYea .-raitle hanemde ve hanelerde 

•ualld dcrai veriyorum. 
Etyemez: Beyasıbcedlt mahallul 

Kadim tekke sokak No. 14 

Meğer memlekette ne de 
çok müessese varmıf. Bir adam, 
bir mileasese kaç takvim alır. 
Hem de böyle kazançsız bir --llAN--D-AR-IN_F_ID_AN_ı ___ 

8
_e_h_er_ a_de_cll_ 

devirde. Od lnırqtaa elll bin adet Hbhk yabani 
Mlttekaldlnl ukerl7eden ... duiaa fidanım Yardır. 

Hamn Felımi Rlae Kauncı ude Abdullah 

Malullerin Hakkına Dair R . 1. A 
btiklil harbi malüllerinden ,-- esım 1 y ' 

ZObtft B. gazetemize mflra- . . 
caat ederek mal6llere tefti Reaimli Ay mecmww 
edilmekte olan para meaele- bu ay nqredilmemiştir. 
ainden bahsetti ve dedi ki: Çtinkil yedi aeneden beri 

Bu parayı alacakWann iaim- fasılasız bir surette intişar 
leri iki deftere kaydedilmiştir. etmekte olan (Resimli Ay) ı 
Şimdi birinci defter üzerinden timdi yeni bir tarzda çıkar-
tevziat yapılıyor. Fakat ikinci mak için hazırlık yapıl-
defte_r . henüz tasdikten gel- maktadır. 
memıftir. ş· d' k d w 

Hakkımızı almak için gidi- ım ıye a ar yapbgı-
yoruL laimler okun Gel- mız tecriibe (Resimli Ay)m 

uyor. b ı..r.. ki' . k "b miyen olursa tevziat teahbOre uğ- ugünau te ınm arb ı -
ruyor. Biz de ginlerce gidip tiyarladığını, bugii~~n. kari-
relmek mecburiyetinde kalıyo- lere cevap vermedıgını gös-
ruz. Şu tasdik muamelesi bir termiftir. Bunu nazarı dik-
an evvel bitirilse ve gelmiyen- kate alarak ( Resimli Ay) ı 
ler geçilerek gelenlerin paruı yeni ihtiyaçlara ve aon 
Yeril.e 16nab mı işlenmiş olur? mec cılk "nkıli l 

Galatasaray Lisesi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz talebesinin ikinci 
talult tedriı lcretlerinia 20 tef
rtaıaal 1930 tarihinden itibaren 
ahnmuıaa bqlaaılacakbr. Yilzde 
Jlrml temllattan latifade edenler 
memur nya mltekait olduldann~ 
rumea tenlk eder •eaalld ibraza 
mecburdurlar. Taluitia ahnma11 
ldauauenelin Ok lıaftaaı nihaye· 
t:hae kadar dnam edecektir. 

mua ı ı p arına 
cevap verecek surette ıa-
laha •• mnkemmelleştir
miye karar verdik, bu te
kemmüln temin için timdi 
hazırlık yapmakla mqplilz. 
Karilerimiz yeni teklile 
( Resimli Ay ) ı gördilkleri 
zaman memnun kalacak-
lardar. 

1 klnunuaani tarihini 
bekleyiniz. O vakte kadar 
mecmuamızın intişar baya-

r ~ crlcı • • bnda ilk defa vaki olan 

geçilmiştir. Bu meseleler şun
lardır; 

J - Çatalca kazasının Hel-
vacı ve Silivri kazasının Bek
çiler köyünün T ekirdağı vila-

yetine ilhakı ve Beykoz kaza
sı dahilinde merkezi Ömerli 
karyesinde bulunan Mahmut 

Şevketpaşa nahiyesine mer-

3 - İstanbul şehri hudu
dunun tesbiti ve belediye şu
beleri hudutlarının kazaların 
hudutlarına uydurulması ve 
Beşiktatta dokuzuncu bir be
lediye dairesinin tesisi hak
kında vilayetten gelen teklif 

4 - Çemberlitaşta Taruk
pazarında Osman Efendiye ait 
8 J numaralı dükkinın is
timlak bedelinin bin lira ile 

( l 
aulhen tesviyesi ve Halit Bey-

V APURLAR den idareten tahsil edilen (26) 
._ __________ _. lira kuyu parasının kaydının 

ISADIKZADE BİRADERLE~ 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlupınar 
ı~t.':ıi Pazar t:.. 

Sirkeci nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Telefon f s. 2134 

Seyrisefain 
Merkez ucateai: Galata köprü 
bqında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühür dar 
zade hanı altında Tel. lst. 7240 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 14 T eş

rinsani cuma 10 da Ga
ıata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale lzmir, Küllü~ Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alliye'ye uğnyarak 
Menin' e gidecek ve dönilfte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamora uğnyacakbr. 

Dalyan, Marmaris yolcu 
ve ytikil gidiş ve gelişte 
F ethiyc' de aktarma suretile 
alınıp verilir. 

terkinine ait hukuk itleri mli
dllrlllğtlnden ıönderilen kliıtlar 

• Şehir budutlarile belediye 
budutlannm kaza hudutlarına 
uydurulması hakkındaki karar 

aalihiyeti kanunen vilayet ida
re heyetine ait olduğu için 

tehir meclisi bu hususla ala
kadar olmıyacaktır. Meclis 

yalnız mahalle hudutlarının 
tetkikile ittigal edecektir. Bu 
evrak gelecek celsede okun
duktan sonra vilayet idare 
heyetine verilecektir. Buradan 
da Dahiliyeye gönderilecektir . 

Meclis 19 teşrinisani per
ıembe günü saat 14 te tek
rar toplanacaktır. 

MÜZAYEDE 
İkinci teşrin 14 üncü cuma günü 

sabah aaat 10 da Beyoğlunda bü· 
yGk Parmakkapıda Hasnun Galip 
sokatı (Nuvel) pembe çıkmazda 11 
No hanede mevcut ve Madam A
tavniye ait nefia eşyalar müzayede 
ıuretile 1ablacaktır. Ceviz büfe, 
otomatik kare maaa ve 6 sandaliye 
9 parça asri salon takımı, 2 koltuk 
ye 6 sandaliye asri yatak takımı 
aynalı dolap, tualet ve gece ma
uaa defa 2 adet asri masif yatak 
odaları aynalı dolap, tualet ve gece 
masaaı somyalı kare beyaz karyo-
lalar, diter beyaz kııryolalar, Tiirlc 
kanapesi, tezlong, maaa, dıvan, 
yuvarlak aalon masası, sigara ma
salan, çini soba, perdeler ve bronz 
karyolalar, storlar muhtelif biblo
lar vesair eşyayi beytiye yeni hal
de birçok muşambalar. Pey süren
lerden 100 de 25 teminat alınır. 

Bozcaada Postası M O z A y E D E 
(Gelibolu)vapuru 15 Teşrini- 1 Teşriniaaninin 14 üncü cuma 
saııi Cumartesi 17 de İdare günü sabah saat 10 da Galata'da 
nhbmından kalkarak Geli- kule dibinde Hacı Ali sokağında 8 

numaralı Ali Bey aparbmamnın 4 
bolu, Lipseki, Çanakkale, numaralı dairesinde meycut ve 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek Madam Romanoya ait gayet güzel 

eşyalar müzayede ıuretile sabla-
ve dönüşte Canakkale, Lip- eakbr. 9 parçadan mürekkep ceviz 
seki, Gelibo1uya uğnyarak mauif mükemmel salon takımı, 
ıelecetkir. kadife kaph kanape 2 koltuk ve 6 

adet sandaliye, ceviz büfe, yemek 
İzmir sürat postası odasına ait ceviz masa. 6 adet to

net ıandaliye mermerli aalon ma-
(Gillcemal)vapuru 16teşrini- aaaı ceviz ayaab dolap brons kar-

sani Pazar 14,30 da Galata yola, aynalı livabo, gece masası 
Rıhbmından kalkarak Pazar- aynalı koMol, Türk kanapesi bo-

t • rulariJe çini aoba dıvar saati, ba-
lesi sabahı IDDİre vanr ve ..._.ar, sigara masalan, port-
Ç...,.mba 14,30 da İzmirden manto, storlar, yağlı boya tablo-
kalkarak Pertembe sabam lar, muşambalar, biblolar, büyük 

elir bir Br-üıel halısı ve aair eşyayi 
g ' beytiye, plaklarile beraber gayet 

Vapurda m8kemmel bir or- ~zel bir möble gramofon, pey 
kestra ve cazbant mevcuttur. sürenlerden 100 de 25 teminat

alınır. 

~ ~ HUR ADAM Çıkaran: bu irızadan dolayı karile-
'-~ SiYaat, Fırk•••• Eabak 'it Meb'uıu rimizin bizi mazur göre· 
.... ~ ~ ızm ceklerini ümit ederiz. 

et f"'. _ t • M hm F j lıtanbul mOıkirat amilleri cemiyetinin idare heyeti l•tlhabı 15 • 11 - 930 cu-~e esı e et uat Sabiha Zekeriga ... ~-----~l:~:r~e:~:'~~~:~E~b~u:u~u~u~t~C~a:d~d:":i~(~4:~~-~T~~~:~~:L~~=~~---------~ -~~~dGt14t~l61ab~~ı~~~~u~~tah~~~ ._ ______ J4_._Z_e_k_e_rı.i_q1ıııııııa _ _.. cemiyet merlrulnde- yapılacatı allkadara :ı ilin ohuam. 

İstanbul Ticaret müdürlüğünden: 



8 Sayfa SON POSTA !f eşrinisani 1~ ,. 
Emniyet sandığı emlak müzayedesi Tütün inhisarı umuını 

müdürlüğünden: Kat'i karar ilanı 
llluJM• • ..._.. Heaap llerbunatın dna •• nev'i Borçl- '-1 

bedeli L. lu,...tl L. Ne. Ue mevki " allttemlllb 

255 1189 17079 Kumkapı'da Çadırcıahmetçc-
lebi mahallesinde Asmalı soka
ğında eski 1 ve yeni 7 numa
ralı elli dokuz arşın arsa üze
rinde kigir üç buçuk katta 1 

mermer avlu, 1 mutfak, 1 ıarmç 
oda içinde iki dolap, ikinci ve 

üçüncü katlarda birer oda, 
birer sofa, birer hali, ikinci 
kabn bir odasında üçüncü katın 
sofa.sanda birer yük dolap 
üçüncü katta bir şahniş en üst 
katta bir tavan arası, 1 sofa, 
sofada yük, bir balkon, 1 
daraçayı havi bir hanenin nısıf 
hiasesi. Cabir Bey 

290 ~ 18258 Çırçırda Hacıhiiaeyin mahalle-
ainde Haydar caddesinde eski 
6, 26 ve yeni 40 No. 600 ar
pn ana üzerinde kıamen 3 ve 
kısmen ahşap llç buçuk katta 
selamlık kısmı 17 oda, 1 aalon 
3 sofa, 1 mermer antre, 1 mal
ta eY alb, 2 kömllrlük, kahve 
ocajı, 1 aarmç, harem kısma 
1 1 oda, camekAnla bölOnmfif 

iki salon, 3 kiler, bir taşlık, 1 
tulumba, 1 mutfak, 1 hamam 
e• alb ve bin dokuz yüz arşın 
bahçeyi havi bir konağın ta-

mamı lsmail Hakkı Hacı Mehmet Temk B.ler 

595 1908 20036 Osküdar'da Rum Mebmetpqa 
mahallesinde Uncular soka
ğında eski 57 ve yeni 73,75 

numaralı biri yüz otuz iki arşın 
arsa üzerinde ahşap üç buçuk 
katta alb oda, bir sofa, 
bir tqlak, bir mutfak, di-

ieri seksen sekiz arşın araa 
&zerinde ahpp iki katta 
liç oda, bir ldiçiik sofa 
hir mutfak ve iiç yüz arşın bah
çeyi havi iki hanenin tamamı 

Şerife Hürrem ff Şerife Fatma ft 

Fatma Hizime H. 1ar 

118 11UI 1311 Oskldar'da Hacaheanahatun 
maballeainde aki Paşa limam 
ve Yeni IOkakta eaki 89 ve 

Juİ 21 aumarah iki ylz dok
... aqaa ana isen.de alıpp 

iki katta yedi oda, iki sofa, 
bir mutfak. l>ir kuyu •• yedi 
,az lmk aekia .,.... bUçeyi 
luni Jenİce bir laaneaia ta-
muu Sile,_.. B. 

105 ı• •il Kuapqacla Talatakach Mnle
viderılbi m•Mlleaiacle Mevlevi-

derıihı sokaiında eski ve yeai 
7 numaralı iki yfb JİnDİ Uflll 
ana llzerinde ahpp ve tamire 
muhtaç llç katta iki b610kll 
olup zemin kabnda iki tqlık, iki 
hail, bir oda, bir sofa, biri adi 
tahta ile b6llhımllf dij'eri came
kinla aynllDlf iki mutfak, iki 

ldlp, birinci katta biri ufak ol
mak bere iki sofa, biri camh 
olmak llzere dört oda, bir gu
aülhane Ye dolap, bir hali, Bat 

katta bir sofa üzerinde ilç oda 
ve iki yüz otuz artın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Emine H. 

7'.'61 11100 2882 Babıcaferi' de Ahıçeleib mahal-
lesinde eski tiitnn,nmrntn cad
desinde ve yeni Limon iskelesi 
IOk.atuıda eaki ve yeni 7 nu
marah otuz arpn ana üzerinde 
tam kiJıF dart buçuk katta 
lsttınde ilç oda, iç ıezinti 
mahalli bir daraçayı ve albnda 
mağazayı ve elektrik tertibabm 
havi bir lıamn tamuu. Yuvakim Ef. 

1231 Dao 1972 'Betiktatta T qvikiye mahalle
ainde eaki ve yeni Kilıtane 
caddeaüacle eski 52, 54, 56 n 
J9llİ 78,78.78-1 ,SO -:um aralı biri 

seksen arşm iizerinde aiıfap iki 
katta sekiz oda, bir sofa, bir 
mutfak, diğeri yllz yirmi arpa 

ana ll:ıerinde ahşap üç katta 
sekiz oda bir sofa bir mutfak 
bir antre ve albnda bir dik· 
kim ve yedi yll:ı doksan d&t 
arşın bahçeyi ve nısıf masura 
mayilezizi havi yeni iki hane-
nin tamamı Halil Bey 

70-1 1830 3120 Üsküdarda Bulgurlu mahallesin-
de Söğiitlüçaym sokağında eski 

• 16 ve yeni 16, 16-1, 16 numarah 
yüz on bet arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta üç oda, dört 
sofa ve yüz arşın arsa üzerinde 
kirgir bir ahır ve ittisalinde 
bir samanlık ve on dokuz da
niim bin Oç yüz seksen bq 
&rfUl bahçeyi havi harap bir 
hanenia tamamı. Behçet Bey Ye Emine 

761 2281 3309 Kadık6y8nde lbrahimağa ma-
hallesinde Yeni sokakta eski 
1 ve yeni 1, 3, 5, 7 numarah 

yüz yt;tmİf . artın ana &zerinde 
ahşap iki katta yedi oda, iki 
sofa, bir tqlık bir jlUSUlane ve 
kırk arşın arsa nzerinde harap 
bir mutfak ve bir kuyu ve altı 
yüz dokaan bir aaşın bahçeyi 
havi harap bir hanenin tamamı. 

Saime H. 

• 

Esat, Sajt, Hikmet B. lerle Macide, lcJAJ, 
Meryem Müjgi, Afife ve Hamide H. lar 

292 820 3896 Kuzguncuk'ta eski ve yeni Ar-
navut sokağında eski 24 ve 

yeni 44 No.h yüz elli 8Jlın 

arsa üzerinde ahşap iki buçuk 

katta bıri sandık odası olmak 
~f 

Gzere alb oda, iki sofa bir 
jn ' 

avlu, harap bir mutfak ve iki 
yüz arşın bahçeyi havi eski 
bir hanenin tamamı. 

Şaheade Tevfika, Leyli . Niyire 
H. larla Mehmet Faik B. 

265 1000 3936 Beylerbeyinde Burhaniye ma-
hallesinde eski Enveriye ve ye

ni Aptullah ağa sokağında _. 

ki 12 mükerrer 41 ve yeni 111· 
1, 111-2 numaralı yetmİf aekiz 

Wfln ana tızerinde bir kab 
kirıir bir kah ahfap olmak 
&zere iki katta dart oda. bir 
da, bir kiler, bir antre, ha
ricen tahta koridor ytlz on ar

flD ana llzerinde kirıir mut
fak ve 50 UflD ana ll:ıerinde 
duvar tqmdan m ve •man
hj! Ye alt. yllz aeben iJd U'flD 
bahçeyi haYi yeni bir hanenin 
tamamı Halit Ef. 

1155 4141 ~ Mabmutpap'da Mabmutpaşayi-
veli mahallesinde eski Nuru
ounaniye caddesi ve yeni Nu
naosmaniyekapısı caddesinde 
aski 68, 70, 94, 96, 98 ve yeni 
108, 11 O. 86, 86 numaralı sek
sen arşın arsa üzerinde kirgir 

birer k•tta ve 108 numaradan 

maadasında ahfap birer oda 
ve 86 numaralısının arkasında 

ve yetmiş arşan arsa üzerinde 
ahşap bir kısmı ve yliz elli 
yedi arşın bahçeyi havi dört 
dilkklnın tamamı. Milnin Hama 

600 1882 .t044 Fener' de Müftilhamamı, Kltip-
hüsrev mahallesinde eski Aca-

2000 : Adet Tesviyeci zımpar:a kiğıdı. 

1000: " Maraııroz " " 
250 : " Sllnger ~ 

Nilmuneleri idarede mevcut bu tlç nevi levazım P ter 
ubn ahnacaktır. Taliplerin teminat akçelerile beraber 19 
rinisani 1930 çarşamba gllnü saat 1 O da Galatada uınbayaat 
komiayonuna müracaatlan. ~ 

MiSLi GÖRÜLMEMiŞ 

TENZİLAT 
SULTANHAMAMINDA 

ISMAIL FUAT ve ŞÜREKASI 
Ticarethanesinde 

L:.~RSA TI
1

KA~~RM;:YıNit' 
--~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

HER DAİM HATIRLA YINıZ 
eYinizi tezyin etmek ilzere aradığınız her n~vi 
tefri,at levazımım yorulmaksızın bulmak için : 

Beyoğlu'nda istiklal caddesinde 
Tokatliyan karşısında 223 No._ 

LUVB Mağazalarını 
ziyaret etmeniz cümlei 

menfaatinizdendir. 
Kuponlarda, Kumaşlarda, Hah •• mefnqatta, Mu,amb•'.,cla 

PBILIPS 
(FILIPS) 
Lambalarını 

daima tercih ediniz 

Türkiye Umumi 

Vekilleri: 

0
/ 0 5 

Helios Mi;essesatı 
Galata • Hazara Hu 

PHILIPS RADYO 
Cihazlarmm teailbeleri " tarifab mecc•- ,.,,,_. 

Toptan ve Perakende Sabf 

hizalarmda g&terilen bedellerle talipleri lleriade tArtl 
nunuenel 9JO tarihine millaflif. ~ _. ,_ı 
itibaren müzayedeye milbaşeret olunarak (muhammeD) ""!~ 
!erini geçtiği takdirde kat'i kararlannın çekilme8i ID~ 
bulunduğundan talip olanların mezkir pde saat darde ~ 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat d6rttell ~ 
vuku bulacak müracaatların kabul eclilmiyeceji ye ~ 
emlike evvelce talip olanların kat'i karar esnasında b•~ 
lunmadıklan ve başka talip zllhur eylediği takdirde e fJ1f 
taliplerin müzayededen çekilmİf acldolunıc•klan lilJOJll11 

olunur. ~ 

lıtanbul ikinci icra memurlu-
tundan: Bir borçtan dolayı mah· o s 1 
cuz ve ikinci :rtbrma ıuretile pa• S Q N P ~ 
raya çevrilmeıine karar verilen ~ 

evml, Siy.ut. Havadb ._ d.alJJ 

ldan ı l.tanh-::;:-;;ıanao••...,. 
muhtelif renk ve eb'atta e1~iıelik 

kumatlarla hasardan mamul bir 
niasa tld kol•uk ve bir adet elek
trik arizeıi 20/11/930 tarihine mil· 
sadif perpmbe finil ıaat ikiden 
itibaren Sandal bedeıtanında ... 
taiacatındaa talip olanların mea• 
kir ıGa " saatte 93Ç/2S07 numa
r&ıı d.1ıye Ue mahallinde baur 
bulunacak mea uruaa mirmcaatlan 
ilin olun·•r. 

Ş.., 110kajı it • "1 

çqme, Kasapbaşa ve yeni Aa
çqme sokağında eski 13 mü

kerrer 53 ve yeni 55 numaralı 
doksan dart a11ın arsa üzerinde 1 Doğum ve kacb butaWdan 
kirgir Gç katta yedi oda, iki a:ütebUU11 
sofa, bir mutfak, bir taşbk iki Doktor 
kuyu ve iki yilz altmış d6rt H •• • I ... T • 
arşın bahçeyi baYi iki bölllklll USeyın ,aşıt 
bir hanenin tamamı. Huma Ef. Türbe, eaki Hillliahmer binua 

Yalrarda cm. ft nev'i!c mevki n mlftemilib yualt -·• , .. _N_o_. _1_o_T_e1_e1_o_n_Lı_t._2622 __ .. 


